
 

 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 
REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DE 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DE DRENAGEM E 

MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS E DE 
LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS DE MONTES CLAROS (MG) 

 

 

 

 

PRODUTO 8 

(Relatório Final do Plano) 

 

Abril/2015

 

  



 

  

       Página: 2 

 

                                                                                            

CONTRATANTE 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS (MG) 
CNPJ: 22.678.874/0001-35 

Av. Cula Mangabeira, n.º 211, Centro  
CEP.: 39.401-002 – Montes Claros (MG) 

Tel.: (38) 3229-3080 
Website: www.montesclaros.mg.gov.br 

 
RUY ADRIANO BORGES MUNIZ 

PREFEITO MUNICIPAL 

 
Portaria Municipal n.º 42/2014 
 
Grupo Executivo 

 
Fabiano de Oliveira 

Secretaria de Serviços Urbanos 
Érika Cristine Cardoso Souza 

Secretaria Adjunta de Obras e Regulação 

Davidson Caldeira Rocha 
Secretaria Adjunta de Obras e Regulação 

Fernando Haroldo Mota Nobre 
Secretaria Adjunta de Obras e Regulação 

João dos Santos Guimarães Neto 
Secretaria Adjunta de Obras e Regulação 

José Elias Rabelo 
Secretaria Adjunta de Obras e Regulação 

Lucas Vicente Costa 
Secretaria Adjunta de Obras e Regulação 

Edvaldo Marques Araújo 
Secretaria Adjunta de Meio Ambiente 

Guilherme Quaresma dos Santos 
Assessor de Gestão 

Fredrich Antunes Steinel 
Secretaria de Educação 

 
 

 

  

http://www.montesclaros.mg.gov.br/


 

  

       Página: 3 

 

                                                                                            

CONTRATADA 
 

 
 

SERENCO SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA Ltda  
CNPJ: 75.091.074/0001-80 - CREA (PR): 5571 

Av. Sete de Setembro, n.º 3.566, Centro  
CEP 80.250-210 - Curitiba (PR) 

Tel.: (41) 3233-9519 
Website: www.serenco.com.br 

 
Marcio Ravadelli 

Engenheiro Sanitarista 
Jefferson Renato Teixeira Ribeiro 

Engenheiro Civil 

Marcos Moisés Weigert 
Engenheiro Civil 

Caroline Surian Ribeiro 
Engenheira Civil 

Tássio Barbosa da Silva 
Engenheiro Civil 

Bruno Passos de Abreu 
Tecnólogo em Construção Civil 

Gustavo José Sartori Passos 
Engenheiro Civil 

Djesser Zechner Sergio 
Engenheiro Sanitarista e Ambiental 

Nicolau Leopoldo Obladen 
Engenheiro Civil e Sanitarista 

Luiz Guilherme Grein Vieira 
Engenheiro Ambiental 

Kelly Ronsani de Barros 
Engenheira de Alimentos 

Mateus de Azevedo Barão 
Engenheiro Civil 

Letícia Freitas Sousa 
Arquiteta 

José Renato Teixeira da Silva 
Sociólogo 

Dante Mohamed Correa 
Publicitário 

Nilva Alves Ribeiro 
Economista 

  

http://www.serenco.com.br/


 

  

       Página: 4 

 

                                                                                            

SUMÁRIO 

 

SUMÁRIO ......................................................................................................................................................... 4 

LISTA DE FIGURAS ............................................................................................................................................ 8 

LISTA DE QUADROS .........................................................................................................................................15 

LISTA DE TABELAS ...........................................................................................................................................16 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS ..................................................................................................................22 

APRESENTAÇÃO ..............................................................................................................................................25 

1. DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO .......................................................................26 

1.1. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO .................................................................................................26 
1.1.1. Localização e Acessos ...............................................................................................................26 
1.1.2. População.................................................................................................................................28 
1.1.3. Localidades ...............................................................................................................................28 
1.1.4. História e Ocupação ..................................................................................................................59 
1.1.5. Características Socioeconômicas ...............................................................................................61 
1.1.6. Infraestrutura Urbana ...............................................................................................................63 
1.1.7. Características culturais ............................................................................................................63 
1.1.8. Plano Plurianual........................................................................................................................65 

1.2. CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE ...................................................................................................67 
1.2.1. Clima ........................................................................................................................................67 
1.2.2. Topografia ................................................................................................................................68 
1.2.3. Vegetação ................................................................................................................................68 
1.2.4. Solo ..........................................................................................................................................69 
1.2.5. Hidrografia ...............................................................................................................................69 
1.2.6. Hidrologia Local ........................................................................................................................70 
1.2.7. Uso e Ocupação do Solo ............................................................................................................70 

1.3. ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO ..............................................................71 
1.3.1. Órgãos, Entidades e Empresas Envolvidas .................................................................................71 
1.3.2. Informações comuns aos Sistemas de Água e Esgoto da Sede e Nova Esperança ........................74 
1.3.3. Situação dos Serviços de Abastecimento de Água ......................................................................86 
1.3.4. Situação dos serviços de Esgotamento Sanitário ...................................................................... 174 

1.4. DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS ................................................................. 203 
1.4.1. Contexto Local ........................................................................................................................ 204 
1.4.2. Características Hidrológicas .................................................................................................... 205 
1.4.3. Caracterização das Microbacias de Drenagem ........................................................................ 215 
1.4.4. Caracterização Física do Atual Sistema de Drenagem .............................................................. 217 
1.4.5. Arranjo Institucional de Planejamento e Gestão ...................................................................... 233 
1.4.6. Legislação ............................................................................................................................... 234 
1.4.7. Estudos, Planos e Projetos Existentes ...................................................................................... 236 
1.4.8. Correlação dos Sistemas de Drenagem e Esgotamento Sanitário ............................................. 243 
1.4.9. Áreas, Pontos Críticos e Regiões Vulneráveis ........................................................................... 245 
1.4.10. Defesa Civil ........................................................................................................................ 259 
1.4.11. Mapas................................................................................................................................ 260 
1.4.12. Ameaças e Oportunidades .................................................................................................. 269 
1.4.13. Relatório de Mobilização .................................................................................................... 270 

1.5. LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS .................................................................... 277 
1.5.1. Cenário Nacional .................................................................................................................... 277 



 

  

       Página: 5 

 

                                                                                            

1.5.2. Cenário Estadual ..................................................................................................................... 280 
1.5.3. Situação Atual dos Resíduos .................................................................................................... 295 
1.5.4. Educação Ambiental ............................................................................................................... 389 
1.5.5. Sustentabilidade do Sistema ................................................................................................... 391 
1.5.6. Receitas .................................................................................................................................. 392 
1.5.7. Despesas ................................................................................................................................ 393 
1.5.8. Sistema de Informações .......................................................................................................... 394 
1.5.9. Ameaças e Oportunidade ........................................................................................................ 395 
1.5.10. Relatório de Mobilização .................................................................................................... 397 

2. PROGNÓSTICOS E ALTERNATIVAS PARA UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ........................................ 409 

2.1. ESTUDO POPULACIONAL ............................................................................................................. 409 
2.1.1. Conceitos da Projeção da População ....................................................................................... 409 
2.1.2. Projeção da População - Sede ................................................................................................. 412 
2.1.3. População Flutuante ............................................................................................................... 418 
2.1.4. Projeção da População - Localidades ....................................................................................... 422 

2.2. CONSTRUÇÃO DE CENÁRIOS ........................................................................................................ 429 
2.3. PROGNÓSTICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO .............................. 434 

2.3.1. Introdução .............................................................................................................................. 434 
2.3.2. Sistema de abastecimento de água ......................................................................................... 435 
2.3.3. Cronograma de execução dos investimentos previstos ............................................................. 475 
2.3.4. Esgotamento Sanitário............................................................................................................ 481 
2.3.5. Propostas adicionais ............................................................................................................... 523 
2.3.6. Despesas operacionais ............................................................................................................ 529 
2.3.7. Estudo da sustentabilidade econômico-financeira ................................................................... 536 
2.3.8. Obrigatoriedade da Regulação dos Serviços de Saneamento Básico ......................................... 548 
2.3.9. Análise Institucional ................................................................................................................ 554 
2.3.10. Identificação da Capacidade de Geração de Recursos Financeiros e as Possíveis Fontes de 
Financiamento que Tornem Possível que as Metas sejam Atingidas....................................................... 564 

2.4. PROGNÓSTICOS DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS ................................... 568 
2.4.1. Introdução .............................................................................................................................. 568 
2.4.2. Mecanismos de Articulação e Integração de Políticas, Programas e Projetos de Saneamento 
Básico com Outros Setores Correlacionados .......................................................................................... 570 
2.4.3. Construção dos Cenários para o Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas ... 572 
2.4.4. Recursos necessários dos investimentos e avaliação de viabilidade e das alternativas para a 
sustentação econômica da gestão e de prestação dos serviços conforme objetivos do plano. Capacidade 
econômico-financeira do município, dos prestadores de serviço e da população .................................... 593 
2.4.5. Formulação de modelos e estratégias de fornecimento necessários à universalização.............. 594 
2.4.6. Projeção das demandas por serviços ....................................................................................... 598 
2.4.7. Hierarquização das áreas de intervenção prioritária ................................................................ 598 
2.4.8. Definição de objetivos e metas – forma gradual apoiados em indicadores ............................... 598 
2.4.9. Mecanismos complementares ................................................................................................. 602 

2.5. PROGNÓSTICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS...................................... 603 
2.5.1. Introdução .............................................................................................................................. 603 
2.5.2. Mecanismos de Articulação e Integração de Políticas, Programas e Projetos de Saneamento 
Básico com Outros Setores Correlacionados .......................................................................................... 605 
2.5.3. Construção dos Cenários para o Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos ..... 608 
2.5.4. Benefícios da implantação do Cenário Normativo .................................................................... 630 
2.5.5. Recursos necessários dos investimentos e avaliação de viabilidade e das alternativas para a 
sustentação econômica da gestão e de prestação dos serviços conforme objetivos do plano. Capacidade 
econômico-financeira do município, dos prestadores de serviço e da população. ................................... 638 
2.5.6. Formulação de modelos e estratégias de fornecimento necessários à universalização.............. 640 



 

  

       Página: 6 

 

                                                                                            

2.5.7. Projeção das demandas por serviços ....................................................................................... 641 
2.5.8. Hierarquização das áreas de intervenção prioritária ................................................................ 641 
2.5.9. Definição de objetivos e metas – forma gradual apoiados em indicadores ............................... 642 
2.5.10. Mecanismos complementares ............................................................................................ 646 
2.5.11. Resíduos Sólidos Sujeitos à Logística Reversa ...................................................................... 646 
2.5.12. Metas de Redução, Reutilização, Coleta Seletiva e Reciclagem ............................................ 648 
2.5.13. Medidas Saneadoras para os Passivos Ambientais .............................................................. 649 

3. PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES ....................................................................................................... 651 

3.1. ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ........................................................................................... 651 
3.1.1. Programação das Ações do PMSB ........................................................................................... 651 

3.2. ESGOTAMENTO SANITÁRIO ......................................................................................................... 656 
3.2.1. Programação das Ações do PMSB ........................................................................................... 656 

3.3. DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS ................................................................. 663 
3.3.1. Programação das Ações do PMSB ........................................................................................... 663 
3.3.2. Promoção da saúde e a qualidade de vida na Drenagem Urbana ............................................. 689 

3.4. LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS .................................................................... 690 
3.4.1. Programação das Ações do PMSB com estimativa de custos .................................................... 690 
3.4.2. Cronograma Físico-Financeiro ................................................................................................. 713 

4. AÇÕES PARA EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS .................................................................................. 733 

4.1. ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO .............................................. 733 
4.1.1. Considerações Preliminares ..................................................................................................... 733 
4.1.2. Identificação para Análise de Cenários para Emergências e Contingências ............................... 733 
4.1.3. Planejamento para Estruturação Operacional do PAE-SAN. ..................................................... 737 

4.2. DRENAGEM E MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS E LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS 738 

5. TERMO DE REFERÊNCIA PARA A ELABORAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAL ............... 742 

5.1. INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO .......................................................................................... 742 
5.2. OBJETO ....................................................................................................................................... 742 
5.3. OBJETIVO .................................................................................................................................... 743 
5.4. ESCOPO DO TRABALHO................................................................................................................ 743 

5.4.1. Conceitos sobre Indicadores .................................................................................................... 744 
5.4.2. Principais Sistemas de Indicadores sobre saneamento ............................................................. 745 
5.4.3. Indicadores selecionados ........................................................................................................ 752 

5.5. ASPECTOS METODOLÓGICOS ....................................................................................................... 754 
5.6. PRODUTOS ESPERADOS ............................................................................................................... 756 
5.7. PRAZOS ....................................................................................................................................... 757 
5.8. ORÇAMENTO............................................................................................................................... 757 
5.9. MANUAL DE MANUTENÇÃO E DE OPERAÇÃO ............................................................................... 757 
5.10. SOLUÇÃO DE CONSULTA E ENTRADA DE DADOS VIA WEB ............................................................. 758 

6. MECANISMOS E PROCEDIMENTOS PARA A AVALIAÇÃO SISTEMÁTICA ................................................ 759 

6.1. PROCEDIMENTOS PARA O MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO SISTEMÁTICA DOS OBJETIVOS E METAS 
DO PMSB .................................................................................................................................................. 759 
6.2. INDICADORES .............................................................................................................................. 762 

6.2.1. Conceituação .......................................................................................................................... 762 
6.2.2. Associação de Indicadores....................................................................................................... 763 

6.3. INDICADORES TÉCNICOS, OPERACIONAIS E FINANCEIROS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS .............. 765 
6.4. INDICADORES DE IMPACTOS NA QUALIDADE DE VIDA, NA SAÚDE E NOS RECURSOS NATURAIS. .. 772 
6.5. INDICADORES SANITÁRIOS, EPIDEMIOLÓGICOS, AMBIENTAIS E SOCIOECONÔMICOS. .................. 775 



 

  

       Página: 7 

 

                                                                                            

6.6. SALUBRIDADE AMBIENTAL .......................................................................................................... 776 
6.6.1. Cálculo do Indicador de Salubridade Ambiental (ISA) de Montes Claros.................................... 779 

6.7. INDICADORES DO ACESSO, DA QUALIDADE E DA RELAÇÃO COM OUTRAS POLÍTICAS DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO ................................................................................................................... 783 
6.8. INDICADORES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO A SEREM SEGUIDOS PELOS 
PRESTADORES DE SERVIÇO........................................................................................................................ 783 
6.9. DETERMINAÇÃO DOS VALORES DOS INDICADORES E DEFINIÇÃO DOS PADRÕES E NÍVEIS DE 
QUALIDADE E EFICIÊNCIA A SEREM SEGUIDOS PELOS PRESTADORES DE SERVIÇOS .................................... 793 
6.10. DEFINIÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, TECNOLOGIAS E ADMINISTRATIVOS 
NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO, AVALIAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DO PLANO ......................... 794 
6.11. MECANISMOS PARA DIVULGAÇÃO E ACESSO DA POPULAÇÃO AO PLANO .................................... 801 

6.11.1. Banco de Dados.................................................................................................................. 803 
6.11.2. Caracterização Espacial ...................................................................................................... 804 

6.12. MECANISMOS DE REPRESENTAÇÃO DA SOCIEDADE PARA O ACOMPANHAMENTO, 
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PMSB. ............................................................................................. 804 
6.13. ADOÇÃO DE DIRETRIZES PARA O PROCESSO DE REVISÃO DO PLANO E SUA PERIODICIDADE ......... 809 

7. ANEXOS ............................................................................................................................................... 810 

7.1. MINUTA DE LEI PARA APROVAÇÃO DO PMSB ............................................................................... 810 

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................................................ 822 

 



 

  

       Página: 8 

 

                                                                                            

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1: Ferrovia Centro-Atlântica. .................................................................................................................27 

Figura 2: Imagens gerais do Distrito de Aparecida do Mundo Novo. .................................................................32 

Figura 3: Imagens dos serviços e instituições presentes no Distrito de Aparecida do Mundo Novo....................32 

Figura 4: Imagens ilustrativas das condições de drenagem do Distrito de Aparecida do Mundo Novo. ..............34 

Figura 5: Ausência de mata ciliar em rios próximos ao Distrito de Aparecida do Mundo Novo. .........................34 

Figura 6: Pontos de despejo irregular de resíduos nos acessos e terrenos no Distrito de Aparecida do Mundo 
Novo. ..............................................................................................................................................................35 

Figura 7: Imagens gerais do Distrito de Ermidinha. ...........................................................................................36 

Figura 8: Imagens dos serviços e instituições presentes no Distrito de Ermidinha. ............................................37 

Figura 9: Vista a partir de ponte no acesso ao Distrito de Ermidinha de rio intermitente existente. ..................37 

Figura 10: Pontos de despejo irregular de resíduos nos acessos e terrenos em Ermidinha. ...............................38 

Figura 11: Imagens gerais do Distrito de Miralta...............................................................................................39 

Figura 12: Imagens dos serviços e instituições presentes no Distrito de Miralta. ...............................................40 

Figura 13: Imagens ilustrativas das condições de drenagem do Distrito de Miralta. ..........................................40 

Figura 14: Imagens gerais do Distrito de Nova Esperança. ................................................................................42 

Figura 15: Imagens dos serviços e instituições presentes no Distrito de Nova Esperança. .................................42 

Figura 16: Imagens ilustrativas das condições de drenagem do Distrito de Nova Esperança. .............................43 

Figura 17: Sistema de Coleta de Resíduos no Distrito de Nova Esperança. ........................................................44 

Figura 18: Imagens gerais do Distrito de Panorâmica. ......................................................................................45 

Figura 19: Imagens dos serviços e instituições presentes no Distrito de Panorâmica. ........................................45 

Figura 20: Imagens gerais do Distrito de Santa Rosa de Lima. ...........................................................................47 

Figura 21: Imagens dos serviços e instituições presentes no Distrito de Santa Rosa de Lima. ............................47 

Figura 22: Imagens ilustrativas dos pontos com problemas de drenagem do Distrito de Santa Rosa de Lima. ...48 

Figura 23: Pontos de despejo irregular de resíduos nos acessos de Santa Rosa de Lima. ...................................49 

Figura 24: Imagens gerais do Distrito de São João da Vereda. ...........................................................................49 

Figura 25: Imagens dos serviços e instituições presentes no Distrito de São João da Vereda. ............................50 

Figura 26: Imagens ilustrativas das condições de drenagem do Distrito de São João da Vereda. .......................51 

Figura 27: Imagens gerais do Distrito de São Pedro da Garça. ...........................................................................52 

Figura 28: Imagens dos serviços e instituições presentes no Distrito de São Pedro da Garça. ............................53 

Figura 29: Pontos de despejo irregular de resíduos nos acessos e terrenos em São Pedro da Garça. .................54 

Figura 30: Imagens gerais do Distrito de Vila Nova de Minas. ...........................................................................55 

Figura 31: Imagens dos serviços e instituições presentes no Distrito de Vila Nova de Minas. ............................56 

Figura 32: Imagens ilustrativas das condições de drenagem do Distrito de Vila Nova de Minas. ........................56 

Figura 33: Imagens gerais do Distrito de Canto do Engenho. ............................................................................57 

Figura 34: Imagens dos serviços e instituições presentes no Distrito de Canto do Engenho. ..............................58 

Figura 35: Imagens ilustrativas das condições de drenagem do Distrito de Canto do Engenho. .........................59 

Figura 36: Pontos de despejo irregular e queima de resíduos no Distrito de Canto do Engenho. .......................59 

Figura 37: Fotos do Mercado Público Municipal. ..............................................................................................65 

Figura 38: Gráfico com médias de temperatura e precipitação em Montes Claros. ...........................................67 



 

  

       Página: 9 

 

                                                                                            

Figura 39: Imagens representativas do relevo no Município. ............................................................................68 

Figura 40: Organograma geral da COPASA........................................................................................................77 

Figura 41: Estrutura tarifária atual (Resolução ARSAE-MG n.º 49/2014)............................................................79 

Figura 42: Mapa de localização das Sub-bacias do Rio Verde Grande. ...............................................................90 

Figura 43: Barragem Juramento. ......................................................................................................................92 

Figura 44: CAB Barragem Juramento. ...............................................................................................................94 

Figura 45: Barragem Pacuí-Porcos. ...................................................................................................................95 

Figura 46: Local aproximado do desvio do Rio Pacuí. ........................................................................................96 

Figura 47: Captação Lapa Grande. ....................................................................................................................97 

Figura 48: Barragem Pai João. ..........................................................................................................................99 

Figura 49: EEAB Pai João. .................................................................................................................................99 

Figura 50: Captação Lapa Grande (esquerda) e Barragem Pai João (direita). ................................................... 100 

Figura 51: CAB Rebentão dos Ferros. ............................................................................................................. 101 

Figura 52: Booster Rebentão dos Ferros. ........................................................................................................ 102 

Figura 53: Barragem Rebentão dos Ferros. ..................................................................................................... 102 

Figura 54: ETA Verde Grande. ........................................................................................................................ 107 

Figura 55: ETA Morrinhos. ............................................................................................................................. 110 

Figura 56: Alguns dos Stand pipes. ................................................................................................................. 110 

Figura 57: Centro de Controle Operacional. ................................................................................................... 111 

Figura 58: Reservatório R1. ............................................................................................................................ 112 

Figura 59: Reservatório R2. ............................................................................................................................ 112 

Figura 60: Reservatório R3. ............................................................................................................................ 113 

Figura 61: Reservatório RCO. ......................................................................................................................... 113 

Figura 62: Reservatório R4. ............................................................................................................................ 114 

Figura 63: Reservatório R5. ............................................................................................................................ 114 

Figura 64: Reservatório RDI............................................................................................................................ 115 

Figura 65: EEAT ETA Verde Grande................................................................................................................. 116 

Figura 66: Gráficos da Porcentagem de Economias Totais (a esquerda) e do Volume Total Consumido (a direita) 
por categoria de consumo ............................................................................................................................. 122 

Figura 67: Gráfico da Porcentagem de Economias Sociais (a esquerda) e do Volume Social Consumido (a direita) 
por categoria de consumo ............................................................................................................................. 123 

Figura 68: Gráfico da Porcentagem de Economias Residenciais (a esquerda) e do Volume Residencial 
Consumido (a direita) por categoria de consumo ........................................................................................... 123 

Figura 69: Gráfico da Porcentagem de Economias Comerciais (a esquerda) e do Volume Comercial Consumido 
(a direita) por categoria de consumo ............................................................................................................. 124 

Figura 70: Gráfico da Porcentagem de Economias Industriais (a esquerda) e do Volume Industrial Consumido (a 
direita) por categoria de consumo ................................................................................................................. 124 

Figura 71: Gráfico da Porcentagem de Economias Públicas (a esquerda) e do Volume Público Consumido (a 
direita) por categoria de consumo ................................................................................................................. 125 

Figura 72: Imagens do sistema de captação e armazenamento de água do Distrito de Aparecida do Mundo 
Novo. ............................................................................................................................................................ 131 

Figura 73: Imagens da atuação da COPASA no apoio à Manutenção do sistema de abastecimento de água 
verificado na data da vistoria técnica do Distrito de Aparecida do Mundo Novo. ............................................ 131 



 

  

       Página: 10 

 

                                                                                            

Figura 74: Imagens do sistema de distribuição de água do Distrito de Aparecida do Mundo Novo. ................. 132 

Figura 75: Imagens do sistema de captação e armazenamento de água do Distrito de Ermidinha. .................. 135 

Figura 76: Imagens do sistema de abastecimento de água do Distrito de Miralta............................................ 138 

Figura 77: Imagens do sistema de captação, armazenamento e distribuição de água do Distrito de Nova 
Esperança. ..................................................................................................................................................... 141 

Figura 78: Imagens do sistema de captação, armazenamento e distrib. de água do Dist. de Panorâmica......... 144 

Figura 79: Imagens de infraestrutura para abastecimento de água no Distrito. ............................................... 144 

Figura 80: Imagens do sistema de captação e armazenamento de água do Distrito de Santa Rosa de Lima. .... 146 

Figura 81: Imagens do sistema de tratamento e distribuição de água do Distrito de Santa Rosa de Lima. ........ 147 

Figura 82: Imagens do sistema de captação e armazenamento de água do Distrito de São João da Vereda. .... 150 

Figura 83: Imagens do sistema de captação e armazenamento de água do Distrito de São Pedro da Garça. .... 153 

Figura 84: Imagens do sistema de captação e armazenamento de água do Distrito de Vila Nova de Minas. .... 157 

Figura 85: Imagens do sistema de captação e armazenamento de água do Distrito de Canto do Engenho....... 160 

Figura 86: ETE Vieira. ..................................................................................................................................... 179 

Figura 87: Lançamento de esgoto nos córregos – perto do Bairro Chiquinho Guimarães e Conjunto José Corrêa 
Machado. ...................................................................................................................................................... 180 

Figura 88: Lançamento de esgoto nos córregos – Córrego do Carrapato (Rio Vieira). ...................................... 180 

Figura 89: Lançamento de esgoto nos córregos – Córrego Pai João................................................................. 180 

Figura 90: Lançamento de esgoto nos córregos – Outros lançamentos. .......................................................... 181 

Figura 91: Imagem ilustrativas de lançamento de esgoto sanitário de residência do Distrito de Miralta. ......... 185 

Figura 92: Sistema de Coleta de Esgoto do Distrito de Nova Esperança. .......................................................... 187 

Figura 93: Estação de Recepção de Esgoto do Distrito de Nova Esperança. ..................................................... 188 

Figura 94: Pontos de lançamento/vazamento de esgoto a céu aberto no Distrito de Nova Esperança. ............ 188 

Figura 95: Imagens da Escola Estadual e detalhes do Esgotamento Sanitário empregado nesta e que também é 
o usual no Distrito de São Pedro da Garça. ..................................................................................................... 191 

Figura 96: Relevo de Montes Claros. .............................................................................................................. 205 

Figura 97: Divisão Regional da CBH Verde Grande. ......................................................................................... 207 

Figura 98: Sub-bacias da bacia do Rio Verde Grande. ..................................................................................... 208 

Figura 99: Distribuição da precipitação média anual. ...................................................................................... 210 

Figura 100: Precipitação média mensal na Bacia do Rio Verde Grande. .......................................................... 211 

Figura 101: Estações de Monitoramento da Bacia do Rio Verde Grande. ........................................................ 212 

Figura 102: Rede de Monitoramento. ............................................................................................................ 213 

Figura 103: Rio Vieira canalizado na região central do município .................................................................... 216 

Figura 104: Microdrenagem existente no município. ...................................................................................... 219 

Figura 105: Problemas de microdrenagem em ruas não pavimentadas. .......................................................... 220 

Figura 106: Canteiro de Obras - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. .................................................... 220 

Figura 107: Obras de microdrenagem no bairro Independência. .................................................................... 226 

Figura 108: Obras de microdrenagem no Parque Municipal. .......................................................................... 227 

Figura 109: Manutenção da rede de microdrenagem. .................................................................................... 227 

Figura 110: Rio Vieira. .................................................................................................................................... 228 

Figura 111: Trecho do Canal do Rio do Vieira com problemas de manutenção. ............................................... 229 

Figura 112: Córrego do Pau-Preto ou Melancias. ............................................................................................ 230 



 

  

       Página: 11 

 

                                                                                            

Figura 113: Lago ao final do Córrego do Pau-Preto. ........................................................................................ 231 

Figura 114: Córrego Pai João .......................................................................................................................... 232 

Figura 115: Córrego do Cintra ........................................................................................................................ 233 

Figura 116: Limpeza dos canais de drenagem. ................................................................................................ 234 

Figura 117: Lançamento de esgoto sanitário irregular em córregos da cidade. ............................................... 244 

Figura 118: Lançamento de esgoto sanitário irregular em córregos da cidade. ............................................... 245 

Figura 119: Ponto 1 - José Correa Machado. .................................................................................................. 246 

Figura 120: Ponto 3 - Vargem Grande. ........................................................................................................... 247 

Figura 121: Ponto 4 - Vila Campos. ................................................................................................................. 248 

Figura 122: Ponto 5 - Alto da Boa Vista. ......................................................................................................... 248 

Figura 123: Ponto 7 – Santa Laura (Interlagos). .............................................................................................. 249 

Figura 124: Ponto 9 - Village do Lago. ............................................................................................................ 249 

Figura 125: Ponto 10 - Universitário. .............................................................................................................. 250 

Figura 126: Ponto 11 - JK. .............................................................................................................................. 251 

Figura 127: Ponto 12 - Raul Lourenço. ............................................................................................................ 251 

Figura 128: Ponto 14 - Renascença................................................................................................................. 252 

Figura 129: Ponto 16 - Barcelona Park. ........................................................................................................... 253 

Figura 130: Ponto 17 - São José. ..................................................................................................................... 253 

Figura 131: Ponto 18 - Centro (Prefeitura)...................................................................................................... 254 

Figura 132: Ponto 20 - Itatiaia. ....................................................................................................................... 255 

Figura 133: Ponto 22 – Vila Senhor do Bonfim. ............................................................................................... 256 

Figura 134: Ponto 22 - Quadra de esportes. ................................................................................................... 256 

Figura 135: Ponto 22 - Deságue no Córrego do Cintra. ................................................................................... 257 

Figura 136: Ponto 23 - Santos Reis/Jardim Brasil. ........................................................................................... 257 

Figura 137: Pontos de risco de deslizamento. ................................................................................................. 259 

Figura 138: Cenários plausíveis para a Política de Saneamento Básico no Brasil .............................................. 279 

Figura 139: Cenário 1 – Condicionantes/Hipótese .......................................................................................... 280 

Figura 140:  Organograma da SEDAM ............................................................................................................ 281 

Figura 141: Organograma da FEAM ................................................................................................................ 282 

Figura 142: Situação do Tratamento e/ou Disposição Final dos Resíduos Sólidos Urbanos de Minas Gerais..... 283 

Figura 143: Fluxograma de Gestão de Resíduos Sólidos no Município de Montes Claros/MG .......................... 295 

Figura 144: Organograma Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente ............................... 296 

Figura 145: Secretaria de Planejamento e Gestão .......................................................................................... 296 

Figura 146: Secretaria de Serviços Urbanos .................................................................................................... 297 

Figura 147: Regulação dos Serviços ................................................................................................................ 298 

Figura 148: Organograma ESURB ................................................................................................................... 299 

Figura 149: Resíduos acondicionados em sacos para a coleta - SEDE .............................................................. 307 

Figura 150: Resíduos acondicionados em sacos para a coleta – Distrito Nova Esperança................................. 308 

Figura 151: Caminhão Compactador .............................................................................................................. 308 

Figura 152: ESURB ......................................................................................................................................... 309 

Figura 153: Ficha de Controle de Coleta ......................................................................................................... 309 

Figura 154: Mapa com os setores da coleta domiciliar – SEDE ........................................................................ 311 



 

  

       Página: 12 

 

                                                                                            

Figura 155: Localização do Aterro Municipal de Montes Claros ...................................................................... 313 

Figura 156: Ficha de controle ......................................................................................................................... 315 

Figura 157: Anexo Fotográfico Aterro Sanitário de Montes Claros .................................................................. 320 

Figura 158: Composição dos Municípios integrantes do CODANORTE ............................................................. 321 

Figura 159: Localização dos Municípios integrantes do CODANORTE .............................................................. 321 

Figura 160: Aterro Sanitário Privado .............................................................................................................. 324 

Figura 161: Projeto do Aterro Sanitário Privado ............................................................................................. 324 

Figura 162: Varredora Mecânica Jhonston ..................................................................................................... 329 

Figura 163: Roteiro Varrição - Rua Raul Corrêa e Professor Vicente Guimarães............................................... 329 

Figura 164: Feira Popular ............................................................................................................................... 330 

Figura 165: Pronto Atendimento Alpheu de Quadros ..................................................................................... 333 

Figura 166:  Fluxo Operacional SERQUIP ........................................................................................................ 334 

Figura 167: Áreas de Bota fora de Resíduos da Construção Civil ..................................................................... 336 

Figura 168: Mapa das localizações dos CASCOS .............................................................................................. 337 

Figura 169: Modelo - Ponto de Entrega - CASCO Ibituruna ............................................................................. 338 

Figura 170: Logomarca do Projeto – CASCO ................................................................................................... 338 

Figura 171: Cascos ......................................................................................................................................... 339 

Figura 172: Caçambeiros particulares ............................................................................................................ 340 

Figura 173: Áreas de Triagem e Transbordo segundo CONAMA 307/2002 ...................................................... 341 

Figura 174 : Gestão de Pneus Fora de Uso (PFU) ............................................................................................ 344 

Figura 175: Localização - Central de recebimentos de Pneus .......................................................................... 345 

Figura 176: Área de armazenamento dos pneus ............................................................................................. 345 

Figura 177: Ficha de Controle de entrega de pneus usados no ECOPONTO ..................................................... 346 

Figura 178: Recibo de retirada de pneus ........................................................................................................ 346 

Figura 179: Preparação das embalagens para devolução ................................................................................ 348 

Figura 180: Localização - Central de recebimentos de embalagens vazias de Agrotóxicos ............................... 348 

Figura 181: Central de recebimentos de embalagens vazias de Agrotóxicos de Montes Claros ........................ 350 

Figura 182: Cartilha inpEV .............................................................................................................................. 351 

Figura 183: Caminhos da Reciclagem - Programa de Educação Ambiental ...................................................... 352 

Figura 184: Gibi - Turma da Reciclagem ......................................................................................................... 352 

Figura 185: Cartilha – Agrotóxico ................................................................................................................... 353 

Figura 186: Terminal Rodoviário .................................................................................................................... 355 

Figura 187: Ferrovia Centro Atlântica ............................................................................................................. 355 

Figura 188: Aeroporto de Montes Claros, Mário Ribeiro ................................................................................. 356 

Figura 189: Área ETE Vieira, descarte lodo das estações de tratamento de água e esgoto............................... 357 

Figura 190: Questionário Catador .................................................................................................................. 359 

Figura 191: ASCAMOC ................................................................................................................................... 360 

Figura 192: Questionário ASCAMOC............................................................................................................... 361 

Figura 193: Estrutura de Mercado no Brasil.................................................................................................... 363 

Figura 194: Fluxograma de Comercialização/Industrialização. ........................................................................ 363 

Figura 195: Simbologia dos Resíduos Sólidos para a Reciclagem. .................................................................... 365 

Figura 196: Depósitos de pequeno porte ....................................................................................................... 366 



 

  

       Página: 13 

 

                                                                                            

Figura 197: Questionário MC Brasil ................................................................................................................ 367 

Figura 198: Anexo Fotográfico - MC Brasil ...................................................................................................... 368 

Figura 199: Questionário – Caríki ................................................................................................................... 369 

Figura 200 : Fluxo da Coleta Seletiva para a Reciclagem ................................................................................. 380 

Figura 201: ECOPONTO .................................................................................................................................. 381 

Figura 202: Componentes do Lixo Domiciliar .................................................................................................. 384 

Figura 203: Fluxo dos Materiais Orgânicos ..................................................................................................... 385 

Figura 204 : Fluxograma dos Processos .......................................................................................................... 386 

Figura 205: Processos Alternativos ................................................................................................................. 387 

Figura 206: Fluxograma de Sistema de Coleta Seletiva de Resíduos Orgânicos para a 
Compostagem/Vermicompostagem .............................................................................................................. 388 

Figura 207: Folder – ESURB ............................................................................................................................ 389 

Figura 208: Caminhão da Coleta usado com Outdoor ..................................................................................... 390 

Figura 209: Programa resíduos eletroeletrônicos ........................................................................................... 390 

Figura 210: Talão – Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos .................................................................................. 392 

Figura 211: Esquema Geral da Metodologia para a Elaboração dos Cenários .................................................. 430 

Figura 212: Cenário Indutivo .......................................................................................................................... 432 

Figura 213: Cenário Dedutivo......................................................................................................................... 432 

Figura 214: Limpeza dos canais pela CCZ e despejo irregular de esgoto doméstico. ........................................ 570 

Figura 215: Habitações nas margens de córrego............................................................................................. 571 

Figura 216: Cenário proposto para Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas........................................ 580 

Figura 217: Integração das alternativas .......................................................................................................... 582 

Figura 218: Transtornos causados pela falta de cadastro georreferenciado de drenagem. .............................. 584 

Figura 219: Comparativo entre sistema de canalização e reservação. ............................................................. 585 

Figura 220: Extravasor do lago do córrego pau-preto ..................................................................................... 587 

Figura 221: Bacia de amortecimento em praça de esportes. ........................................................................... 587 

Figura 222: Bacia de detenção em Porto Alegre. ............................................................................................ 588 

Figura 223: Sistema de pôlder projetado para São Paulo. ............................................................................... 588 

Figura 224: Áreas prioritárias para obras de intervenção da macrodrenagem. ................................................ 589 

Figura 225: Modelagem da Viabilidade Econômica ......................................................................................... 594 

Figura 226: Mapa de Alerta............................................................................................................................ 601 

Figura 227: Pontos de lixo localizados no município. ...................................................................................... 606 

Figura 228: Bota fora perto de galerias .......................................................................................................... 608 

Figura 229: Integração das alternativas .......................................................................................................... 616 

Figura 230: Gestão da Disposição Final/Cenários ............................................................................................ 619 

Figura 231: Veículos de coleta de resíduos sólidos ......................................................................................... 620 

Figura 232: Alternativas propostas para a coleta seletiva de materiais recicláveis ........................................... 627 

Figura 233: Modelo de ECOPONTO ................................................................................................................ 628 

Figura 234: Modelo de ECOPONTO ................................................................................................................ 628 

Figura 235: Alternativas para Coleta Seletiva de Resíduos Orgânicos .............................................................. 629 

Figura 236: Gerenciamento Ambientalmente Adequado dos Resíduos Sólidos ............................................... 633 

Figura 237: Situação Atual ............................................................................................................................. 633 



 

  

       Página: 14 

 

                                                                                            

Figura 238: Situação para redução de resíduos para 20 anos .......................................................................... 634 

Figura 239: Estimativa de Receitas para os materiais recicláveis em 2015 e 2034 ........................................... 636 

Figura 240: Modelagem da Viabilidade Econômica ......................................................................................... 639 

Figura 241: Modelo para logística reversa ...................................................................................................... 648 

Figura 242: Etapas da Avaliação Preliminar .................................................................................................... 649 

Figura 243: Etapas da Investigação Confirmatória .......................................................................................... 650 

Figura 244: Cenário proposto para Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas........................................ 663 

Figura 245: Arranjos Institucionais ................................................................................................................. 699 

Figura 246: Diagrama Institucional Municipal ................................................................................................. 700 

Figura 247: Custos Operacionais de Manejo de resíduos sólidos..................................................................... 730 

Figura 248: Relação entre Eficiência e Eficácia. ............................................................................................... 760 

Figura 249: Relação Eficácia, Eficiência e Efetividade. ..................................................................................... 761 

Figura 250: Construção de Indicadores. ......................................................................................................... 762 

Figura 251: Coeficiente de Deficiência do Atendimento - CDA. ....................................................................... 764 

Figura 252: Círculo de Atendimento Pleno. .................................................................................................... 765 

Figura 253: Composição do Índice de Salubridade Ambiental. ........................................................................ 778 

Figura 254: Círculo de Atendimento Pleno. .................................................................................................... 782 

Figura 255: Esquema do tripé de elementos fundamentais do PMSB. ............................................................. 794 

Figura 256: UGPLAN – Montes Claros............................................................................................................. 795 

Figura 257: Estrutura proposta para a UGPLAN. ............................................................................................. 799 

Figura 258: Poder Concedente / Prestadores de Serviços / Agência Reguladora. ............................................ 800 

Figura 259. Proposta para a Política e o Sistema Municipal de Saneamento Básico ......................................... 801 

Figura 260: Proposta para a Política e o Sistema Municipal de Saneamento Básico. ........................................ 801 

Figura 261: Cronograma de revisões do PMSB ............................................................................................... 809 

 



 

  

       Página: 15 

 

                                                                                            

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1: Sub-bacias hidrográficas do município de Montes Claros. .............................................................. 215 

Quadro 2: Destinação final / tratamento de resíduos em Minas Gerais (2011)................................................ 283 

Quadro 3: Escala evolutiva para o processo de resíduos sólidos. .................................................................... 364 

Quadro 4: Sugestões de intervenções na macrodrenagem ............................................................................. 590 

Quadro 5: Indicadores Drenagem e Manejo de Água Pluviais Urbanas ........................................................... 602 

Quadro 6: Valores detalhados Programa 1 - Hidrologia .................................................................................. 686 

Quadro 7: Valores detalhados Programa 2 - Microdrenagem ......................................................................... 687 

Quadro 8: Valores detalhados Programa 3 - Macrodrenagem ........................................................................ 688 

Quadro 9: Valores detalhados Programa 4 – Defesa Civil................................................................................ 688 

Quadro 10: Valores detalhados Programa 5 – Gestão do Sistema ................................................................... 689 

Quadro 11: Valores detalhados Programa 1 – Gestão Integrada ..................................................................... 718 

Quadro 12: Valores detalhados Programa 2 – Disposição Final ....................................................................... 723 

Quadro 13: Valores detalhados Programa 3 – Disposição Final ....................................................................... 723 

Quadro 14: Valores detalhados Programa 4 – Produção/Redução de Resíduos ............................................... 724 

Quadro 15: Medidas para Situações Emergenciais nos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento 
Sanitário ........................................................................................................................................................ 734 

Quadro 16: Eventos emergenciais previstos para o sistema de abastecimento de água .................................. 735 

Quadro 17: Eventos emergenciais previstos para o sistema de esgotamento sanitário ................................... 736 

Quadro 18: Emergências e Contingências - Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas ........................... 740 

Quadro 19: Emergências e Contingências – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos ........................... 741 

 



 

  

       Página: 16 

 

                                                                                            

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1: Distritos de Montes Claros e Informações Censitárias Básicas. ..........................................................30 

Tabela 2: Valores Adicionados Brutos por setor da economia no Município de Montes Claros em 2011............62 

Tabela 3: Relação de Ações relacionadas ao Saneamento Ambiental e respectivas verbas previstas no PPA 2014-
2017. ...............................................................................................................................................................66 

Tabela 4: Valores Mensais de Temperatura Média e evaporação potencial no período de 1961 a 1990 na 
Estação Climatológica de Montes Claros. .........................................................................................................67 

Tabela 5: Faturamento e arrecadação da COPASA do município entre 2008 a 2012. .........................................82 

Tabela 6: Despesas de exploração - COPASA (Montes Claros). ..........................................................................82 

Tabela 7: Despesas mensais operacionais. .......................................................................................................83 

Tabela 8: Dados comerciais - Água. ..................................................................................................................84 

Tabela 9: Dados comerciais - Esgoto. ...............................................................................................................84 

Tabela 10: Volumes médios de água e esgoto faturados (SNIS). .......................................................................84 

Tabela 11: Economias Ativas por categoria (Maio/2014). .................................................................................85 

Tabela 12: Volumes de água e esgoto faturados (COPASA). ..............................................................................85 

Tabela 13: Produção média de água (COPASA e ENGECORPS). .........................................................................86 

Tabela 14: Características dos equipamentos - CAB Lapa Grande. ....................................................................98 

Tabela 15: Características dos equipamentos – EEAB Pai João. .........................................................................99 

Tabela 16: Características dos equipamentos -0 CAB Rebentão dos Ferros. .................................................... 101 

Tabela 17: Resumo dos Reservatórios. ........................................................................................................... 115 

Tabela 18: Características dos equipamentos – ERAT ETA Verde Grande. ....................................................... 116 

Tabela 19: Características dos equipamentos – ERAT R3 para o R2. ................................................................ 117 

Tabela 20: Características dos equipamentos – ERAT R3 para o R5. ................................................................ 117 

Tabela 21: Características dos equipamentos – ERAT R3 para o reservatório elevado. .................................... 117 

Tabela 22: Número de Economias por categoria e classes de consumo........................................................... 121 

Tabela 23: Volume micromedido por categoria e classes de consumo. ........................................................... 122 

Tabela 24: Índice de micromedição. ............................................................................................................... 125 

Tabela 25: Idade dos hidrômetros. ................................................................................................................. 126 

Tabela 26: Índice de perdas (SNIS). ................................................................................................................ 127 

Tabela 27: Índice de perdas (Calculado). ........................................................................................................ 127 

Tabela 28: Consumo per capita. ..................................................................................................................... 128 

Tabela 29: Características dos equipamentos – EEE Bacia 1 - Independência. ................................................. 174 

Tabela 30: Características dos equipamentos – EEE Bacias 2 e 3 – Jardim Primavera....................................... 175 

Tabela 31: Volumes de esgoto. ...................................................................................................................... 183 

Tabela 32: Sub-bacias da bacia do Rio Verde Grande. ..................................................................................... 209 

Tabela 33: Dados climatológicos de Montes Claros. ....................................................................................... 214 

Tabela 34: Parâmetros de Cálculos - Córrego Vargem Grande. ....................................................................... 242 

Tabela 35: Planilha de Cálculos Hidráulicos. ................................................................................................... 243 

Tabela 36: Roteiro e frequência coleta de resíduos domiciliares/comerciais ................................................... 310 

Tabela 37: Quantificação dos resíduos domiciliares coletados em 2011, 2012, 2013 e 2014 ........................... 312 



 

  

       Página: 17 

 

                                                                                            

Tabela 38: Caracterização dos resíduos sólidos domiciliares/comerciais de Montes Claros ............................. 313 

Tabela 39: Capina .......................................................................................................................................... 325 

Tabela 40: Varrição ........................................................................................................................................ 326 

Tabela 41: Itinerário Varrição – Centro- SEDE ................................................................................................. 327 

Tabela 42: Limpeza de Praças e Jardins .......................................................................................................... 330 

Tabela 43: Quantidade de entulho depositado no Aterro Municipal ............................................................... 340 

Tabela 44: População de 2010 por Localidade, conforme Censo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística) ..................................................................................................................................................... 409 

Tabela 45: Histórico populacional .................................................................................................................. 409 

Tabela 46: Método Aritmético ....................................................................................................................... 412 

Tabela 47: Método Geométrico ..................................................................................................................... 412 

Tabela 48: Métodos com Linhas de Tendência ............................................................................................... 413 

Tabela 49: Resumo das Projeções Populacionais ............................................................................................ 414 

Tabela 50: Taxa Percentual de Crescimento Anual ......................................................................................... 415 

Tabela 51: População Residente Urbana Adotada (Total do Município) .......................................................... 416 

Tabela 52: População Residente Urbana Adotada (Sede) ................................................................................ 416 

Tabela 53: Projeção Populacional Sede incluindo domicílios não ocupados .................................................... 418 

Tabela 54: Projeção Populacional Sede (População Total) .............................................................................. 422 

Tabela 55: Crescimento apresentado entre os Censos 2000 e 2010 ................................................................ 423 

Tabela 56: Projeção populacional (Nova Esperança) ....................................................................................... 424 

Tabela 57: Projeção populacional (Santa Rosa de Lima).................................................................................. 424 

Tabela 58: Projeção populacional .................................................................................................................. 425 

Tabela 59: Projeção populacional .................................................................................................................. 425 

Tabela 60: Projeção populacional .................................................................................................................. 426 

Tabela 61: Projeção populacional .................................................................................................................. 426 

Tabela 62: Projeção populacional .................................................................................................................. 427 

Tabela 63: Projeção populacional .................................................................................................................. 427 

Tabela 64: Projeção populacional .................................................................................................................. 428 

Tabela 65: Projeção populacional .................................................................................................................. 428 

Tabela 66: Metas de Níveis de Atendimento (Sede) ....................................................................................... 437 

Tabela 67: Valores considerados para consumo per capita e índice de perdas (Sede)  .................................... 438 

Tabela 68: Demandas calculadas para o sistema de água para a Sede ............................................................ 439 

Tabela 69: Produção média de água (COPASA e ENGECORPS) ........................................................................ 440 

Tabela 70: Capacidade de atendimento da Barragem de Juramento (vazão média) ........................................ 441 

Tabela 71: ampliações necessárias da ETA Verde Grande ............................................................................... 448 

Tabela 72: Reservação necessária na Sede ..................................................................................................... 450 

Tabela 73: Incremento de rede e ligações na Sede ......................................................................................... 451 

Tabela 74: Valores considerados para consumo per capita e índice de perdas (localidades) ............................ 454 

Tabela 75: Demandas calculadas para Aparecida do Mundo Novo ................................................................. 455 

Tabela 76: Demandas calculadas para Ermidinha ........................................................................................... 457 

Tabela 77: Demandas calculadas para Miralta ................................................................................................ 459 

Tabela 78: Demandas calculadas para Nova Esperança .................................................................................. 461 



 

  

       Página: 18 

 

                                                                                            

Tabela 79 - Demandas calculadas para Panorâmica ........................................................................................ 463 

Tabela 80 - Demandas calculadas para Santa Rosa de Lima ............................................................................ 465 

Tabela 81 - Demandas calculadas para São João de Vereda ............................................................................ 467 

Tabela 82 - Demandas calculadas para São Pedro da Garça ............................................................................ 469 

Tabela 83 - Demandas calculadas para Vila Nova de Minas ............................................................................ 471 

Tabela 84 - Demandas calculadas para Canto do Engenho .............................................................................. 473 

Tabela 85 - Investimentos em Água ano 1 ao 4 .............................................................................................. 475 

Tabela 86 - Investimentos em Água ano 5 ao 12............................................................................................. 476 

Tabela 87 - Investimentos em Água ano 13 ao 20 ........................................................................................... 477 

Tabela 88 - Investimentos em Água ano 21 ao 28 ........................................................................................... 478 

Tabela 89 - Investimentos em Água ano 29 ao 35 ........................................................................................... 479 

Tabela 90 - Cronograma de investimentos em soluções individuais (água) ..................................................... 480 

Tabela 91 - Metas de Níveis de Atendimento (Sede) ...................................................................................... 482 

Tabela 92 - Vazões geradas calculadas para a Sede ........................................................................................ 483 

Tabela 93 - Rede coletora e ligações domiciliares (Sede) ................................................................................ 485 

Tabela 94 - Metas de Níveis de Atendimento (Aparecida do Mundo Novo)..................................................... 488 

Tabela 95 - Vazões geradas calculadas para Aparecida do Mundo Novo ......................................................... 489 

Tabela 96 - Metas de Níveis de Atendimento (Ermidinha) .............................................................................. 491 

Tabela 97 - Vazões geradas calculadas para Ermidinha ................................................................................... 492 

Tabela 98 - Metas de Níveis de Atendimento (Miralta) ................................................................................... 494 

Tabela 99 - Vazões geradas calculadas para Miralta ....................................................................................... 495 

Tabela 100 - Metas de Níveis de Atendimento (Nova Esperança) ................................................................... 497 

Tabela 101 - Vazões geradas calculadas para Nova Esperança ........................................................................ 498 

Tabela 102 - Metas de Níveis de Atendimento (Panorâmica) .......................................................................... 500 

Tabela 103 - Vazões geradas calculadas para Panorâmica .............................................................................. 501 

Tabela 104 - Metas de Níveis de Atendimento (Santa Rosa de Lima) .............................................................. 503 

Tabela 105 - Vazões geradas calculadas para Santa Rosa de Lima ................................................................... 504 

Tabela 106 - Metas de Níveis de Atendimento (São João de Vereda) .............................................................. 506 

Tabela 107 - Vazões geradas calculadas para São João de Vereda .................................................................. 507 

Tabela 108 - Metas de Níveis de Atendimento (São Pedro da Garça) .............................................................. 509 

Tabela 109 - Vazões geradas calculadas para São Pedro da Garça................................................................... 510 

Tabela 110 - Metas de Níveis de Atendimento (Vila Nova de Minas)............................................................... 512 

Tabela 111 - Vazões geradas calculadas para Vila Nova de Minas ................................................................... 513 

Tabela 112 - Metas de Níveis de Atendimento (Canto do Engenho) ................................................................ 515 

Tabela 113 - Vazões geradas calculadas para Canto do Engenho .................................................................... 516 

Tabela 114 - Investimentos em Esgoto ano 1 ao 5 .......................................................................................... 518 

Tabela 115 - Investimentos em Esgoto ano 6 ao 13 ........................................................................................ 519 

Tabela 116 - Investimentos em Esgoto ano 14 ao 24 ...................................................................................... 520 

Tabela 117 - Investimentos em Esgoto ano 25 ao 35 ...................................................................................... 521 

Tabela 118 - Cronograma de investimentos em soluções individuais (esgoto)................................................. 522 

Tabela 119 - Índice de produtividade por região ............................................................................................ 529 

Tabela 120 - Gastos anuais com funcionários próprios ................................................................................... 530 



 

  

       Página: 19 

 

                                                                                            

Tabela 121 - Estimativa de gastos com produtos químicos necessários para os sistemas de água e esgoto ..... 531 

Tabela 122 - Estimativa de custo com energia elétrica no sistema de água ..................................................... 532 

Tabela 123 - Estimativa de custo com energia elétrica no sistema de esgoto .................................................. 533 

Tabela 124 - Valores de outras despesas ........................................................................................................ 535 

Tabela 125 - Estimativa de outras despesas ................................................................................................... 536 

Tabela 126 - Faturamento estimado dos sistemas de água e esgoto (Sede) .................................................... 538 

Tabela 127 - Faturamento estimado dos sistemas de água e esgoto (Demais localidades) .............................. 539 

Tabela 128 - Faturamento estimado dos sistemas de água e esgoto (receita total) ......................................... 540 

Tabela 129 - Fluxo de caixa - ano 1 ao 5 ......................................................................................................... 541 

Tabela 130 - Fluxo de caixa - ano 6 ao 10 ....................................................................................................... 542 

Tabela 131 - Fluxo de caixa - ano 11 ao 15 ..................................................................................................... 543 

Tabela 132 - Fluxo de caixa - ano 16 ao 20 ..................................................................................................... 544 

Tabela 133 - Fluxo de caixa - ano 21 ao 25 ..................................................................................................... 545 

Tabela 134 - Fluxo de caixa - ano 26 ao 30 ..................................................................................................... 546 

Tabela 135 - Fluxo de caixa - ano 31 ao 35 ..................................................................................................... 547 

Tabela 136 - Condicionantes, Deficiências e Potencialidades .......................................................................... 575 

Tabela 137 - Ameaças e Oportunidades do atual modelo de gestão ............................................................... 577 

Tabela 138 - Modelo Numérico para Ponderação das Ameaças ...................................................................... 578 

Tabela 139 - Hidrologia .................................................................................................................................. 580 

Tabela 140 - Microdrenagem ......................................................................................................................... 580 

Tabela 141 - Macrodrenagem ........................................................................................................................ 581 

Tabela 142 - Defesa Civil ................................................................................................................................ 581 

Tabela 143 - Gestão do Sistema ..................................................................................................................... 581 

Tabela 144 - Integração das alternativas ........................................................................................................ 581 

Tabela 145 - Condicionantes, Deficiências e Potencialidades .......................................................................... 608 

Tabela 146 - Ameaças e Oportunidades do atual modelo de gestão ............................................................... 610 

Tabela 147 - Modelo Numérico para Ponderação das Ameaças ...................................................................... 612 

Tabela 148 - Gestão Integrada ....................................................................................................................... 614 

Tabela 149 - Produção/Redução de Resíduos ................................................................................................. 615 

Tabela 150 - Disposição Final ......................................................................................................................... 615 

Tabela 151 - Educação Ambiental .................................................................................................................. 615 

Tabela 152 - Integração das alternativas ........................................................................................................ 616 

Tabela 153 - Composição atual dos resíduos de Montes Claros/2013 ............................................................. 621 

Tabela 154 - Projeção de geração de resíduos sólidos – População Urbana - Cenário Previsível ...................... 622 

Tabela 155 - Projeção de geração de resíduos sólidos – População Urbana + Flutuante - Cenário Previsível .... 624 

Tabela 156 - Metas do PLANARES para Região Sudeste .................................................................................. 625 

Tabela 157 - Projeção de geração de resíduos sólidos – População Urbana - Cenário Normativo .................... 625 

Tabela 158 - Projeção de geração de resíduos sólidos – População Urbana + flutuante - Cenário Normativo... 626 

Tabela 159 - Geração de Resíduos Sólidos (2015/2034) .................................................................................. 634 

Tabela 160 - Redução de Materiais Recicláveis e Estimativa de Receita – Cenário Normativo ......................... 635 

Tabela 161 - Redução de Resíduos Orgânicos e Estimativa de Receita ............................................................ 637 

Tabela 162 - Redução do custo de transporte e disposição final ..................................................................... 638 



 

  

       Página: 20 

 

                                                                                            

Tabela 163 - Metas de redução de resíduos - PLANARES ................................................................................ 641 

Tabela 164 - Cronograma de Investimentos ................................................................................................... 655 

Tabela 165 - Cronograma de Investimentos em esgoto .................................................................................. 662 

Tabela 166 - Estimativa de investimentos - Programa 1 .................................................................................. 681 

Tabela 167 - Estimativa de investimentos - Programa 2 .................................................................................. 681 

Tabela 168 - Estimativa de investimentos - Programa 3 .................................................................................. 682 

Tabela 169 - Estimativa de investimentos - Programa 4 .................................................................................. 682 

Tabela 170 - Estimativa de investimentos - Programa 5 .................................................................................. 683 

Tabela 171 - Resumo do Cronograma – Investimentos totais ......................................................................... 683 

Tabela 172 - Resumo do Cronograma ............................................................................................................ 684 

Tabela 173 - Fontes de recurso - Programa 1 ................................................................................................. 684 

Tabela 174 - Fontes de recurso - Programa 2 ................................................................................................. 684 

Tabela 175 - Fontes de recurso - Programa 3 ................................................................................................. 685 

Tabela 176 - Fontes de recurso - Programa 4 ................................................................................................. 685 

Tabela 177 - Fontes de recurso - Programa 5 ................................................................................................. 685 

Tabela 178 - Fontes de recurso – Investimento Total...................................................................................... 685 

Tabela 179 - Investimentos Programa Gestão Integrada ................................................................................. 714 

Tabela 180 - Investimentos Programa Disposição Final................................................................................... 715 

Tabela 181 - Investimentos Programa Educação Ambiental ............................................................................ 715 

Tabela 182 - Investimentos Programa Produção/Redução de Resíduos .......................................................... 715 

Tabela 183 - Resumo dos Investimentos por Programa .................................................................................. 716 

Tabela 184 - Despesas por fonte de recursos para o Programa Gestão Integrada ........................................... 716 

Tabela 185 - Despesas por fonte de recursos para o Programa Disposição Final ............................................. 716 

Tabela 186 - Despesas por fonte de recursos para o Programa Educação Ambiental....................................... 717 

Tabela 187 - Despesas por fonte de recursos para o Programa Produção/Redução de Resíduos ..................... 717 

Tabela 188 - Resumo de Investimentos por Fonte de Recursos....................................................................... 717 

Tabela 189 - Média do IPCA ........................................................................................................................... 726 

Tabela 190 - Custos Operacionais de Coleta e Transporte de Resíduos ........................................................... 727 

Tabela 191 - Custos Operacionais para Aterramento ...................................................................................... 728 

Tabela 192 - Custos Operacionais Manejo de RSU .......................................................................................... 729 

Tabela 193 - Receitas Manejo de RSU ............................................................................................................ 731 

Tabela 194 -  Glossário de Indicadores do SNIS – Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário ................ 746 

Tabela 195 - Glossário de Indicadores do SNIS – Resíduos Sólidos .................................................................. 749 

Tabela 196 -  Indicadores de Drenagem e Manejo de Água Pluviais Urbanas .................................................. 752 

Tabela 197 - Indicadores selecionados para a criação do SIG .......................................................................... 752 

Tabela 198 - Cronograma de entrega dos Produtos ........................................................................................ 757 

Tabela 199 - Associação de Indicadores ......................................................................................................... 763 

Tabela 200 - Glossário de Indicadores do SNIS – Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário ................. 766 

Tabela 201 - Glossário de Indicadores do SNIS – Resíduos Sólidos .................................................................. 769 

Tabela 202 - Indicadores de Drenagem e Manejo de Água Pluviais Urbanas ................................................... 772 

Tabela 203 - Peso dos Indicadores na Dimensão e no Índice ........................................................................... 773 

Tabela 204 - Indicadores Primários Sugeridos ................................................................................................ 775 



 

  

       Página: 21 

 

                                                                                            

Tabela 205 - Indicadores do ISA de Montes Claros ......................................................................................... 780 

Tabela 206 - Condições de Salubridade Ambiental ......................................................................................... 782 

Tabela 207 - Metas para abastecimento de água potável nas macrorregiões e no País (em %)........................ 784 

Tabela 208 - Metas para esgotamento sanitário, nas macrorregiões e no País (em %) .................................... 785 

Tabela 209 - Metas para limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos nas macrorregiões e no País (em %) ... 786 

Tabela 210 - Metas para drenagem e manejo das águas pluviais urbanas nas macrorregiões e no País (em %)786 

Tabela 211 - Metas para gestão dos serviços de saneamento básico nas macrorregiões e no País (em %) ....... 787 

Tabela 212 - Indicadores para o Sistema de Abastecimento de Água .............................................................. 787 

Tabela 213 - Metas Qualitativas – Abastecimento de Água............................................................................. 788 

Tabela 214 - Indicadores para o Sistema de Esgotamento Sanitário ................................................................ 789 

Tabela 215 - Metas Qualitativas – Esgotamento Sanitário .............................................................................. 790 

 



 

  

       Página: 22 

 

                                                                                            

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

 
AAB - Adutora de Água Bruta 
AAT - Adutora de Água Tratada 
ABAR - Associação Brasileira de Agências de Regulação 
ABES - Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental 
AMASBE - Agência Municipal de Água, Saneamento e Energia de Montes Claros 
AMMA - Associação dos Municípios da Microrregião da Mantiqueira 
ANA - Agência Nacional das Águas 
APP - Área de Preservação Permanente 
ARSAE-MG - Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento 
Sanitário do Estado de Minas Gerais 
AVG - Alto Verde Grande  
BDI - Benefícios e Despesas Indiretas 
BNH - Banco Nacional de Habitação 
CAB - Captação de Água Bruta 
CAEMC - Companhia de Água e Esgoto de Montes Claros 
CCO - Centro de Controle Operacional 
CESB’s - Companhias Estaduais de Saneamento Básico 
CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais  
CERH - Conselho Estadual de Recursos Hídricos 
CEDEC/MG - Coordenadoria de Defesa Civil de Minas Gerais 
CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo 
CODANORTE - Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Ambiental Sustentável do 
Norte de Minas 
CODEMA - Conselho Municipal de Defesa e Conservação do Meio Ambiente  
CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
COMPDEC - Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil 
CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente 
COPAM - Conselho Estadual de Política Ambiental 
COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais 
CNRH - Conselho Nacional de Recursos Hídricos 
CTR - Central de Tratamento de Resíduos 
DATASUS – Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 
DHSE - Disponibilidade Hídrica Superficial Efetiva 
DNOCS - Departamento Nacional de Obras Contra a Seca 
EEE - Estação Elevatória de Esgoto 
EEAB - Estação Elevatória de Água Bruta 
EEAT - Estação Elevatória de Água Tratada 
EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
ENAP - Escola Nacional de Administração Pública 
EPAMIG - Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais 
ESURB - Empresa Municipal de Serviços, Obras e Urbanização 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Companhia_Energ%C3%A9tica_de_Minas_Gerais
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APRESENTAÇÃO 

 

A elaboração do PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) de MONTES CLAROS, 
localizado no Estado de Minas Gerais, é objeto do Contrato n.º P029814 firmado em 03 de 
novembro de 2014 entre o MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 
22.678.874/0001-35, e a empresa SERENCO - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA SS 
LTDA, estabelecida na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Av. Sete de Setembro, n.º 
3.566 - Centro - CEP: 80.250-210, inscrita no CNPJ sob n.º 75.091.074/0001-80. 

Em atendimento ao que prescreve no Termo de Referência, documento este que fez parte 
do processo licitatório n.º 0298/2014, o PMSB de Montes Claros (MG) é composto dos 
seguintes produtos: 

 PRODUTO 1: Planejamento do processo de elaboração do Plano 

 PRODUTO 2: Diagnóstico da Situação do Saneamento Básico 

 PRODUTO 3: Prognósticos e alternativos para a universalização dos serviços 

 PRODUTO 4: Programas, Projetos e Ações 

 PRODUTO 5: Ações para emergências e contingências 

 PRODUTO 6: Termo de Referência para a elaboração do Sistema de Informações 
Municipal 

 PRODUTO 7: Mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática 

 PRODUTO 8: Relatório Final do Plano - Documento Síntese 

O presente documento corresponde ao PRODUTO 8. 
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1. DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO  

1.1. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO  

1.1.1. Localização e Acessos 

O Município de Montes Claros está localizado na Mesorregião do Norte do Estado de Minas 
Gerais, Macrorregião Nordeste, próximo à divisa com o Estado da Bahia, distante 418 km da 
Capital do Estado, Belo Horizonte, pela Rodovia BR-135, a 694 km de Brasília e a 1.122 km de 
Salvador. Situa-se a 16°44'06" de latitude sul e 43°51'43”de longitude oeste.  

O Município ocupa área de 3.568,941 km² (IBGE, 2010) e faz fronteira com os seguintes 
Municípios: 

 São João da Lagoa;  

 Coração de Jesus; 

 Mirabela; 

 Patis; 

 Capitão Enéas;  

 São João da Ponte; 

 Francisco Sá, 

  Juramento; 

 Glaucilândia;  

 Bocaiúva; 

 Engenheiro Navarro; 

 Claro dos Poções. 

O acesso rodoviário a Montes Claros pode ser feito pelas seguintes estradas: 

 BR 135 – Sentido Bocaiúva/Januária; 

 BR 365 – Sentido Pirapora/Uberlândia; 

 BR 251 – Sentido Rio Bahia/Salinas/Coração de Jesus; 

 BR 122 – Janaúba. 

O Plano Rodoviário Nacional classifica Montes Claros como o segundo maior entroncamento 
Rodoviário do País, por causa da facilidade de acesso por rodovias às principais regiões do 
Brasil.  

Montes Claros conta com o Aeroporto Mario Ribeiro, gerenciado pela Empresa Brasileira de 
Infraestrutura Aeroportuária (INFRAERO), que atende com voos diários para Belo Horizonte, 
São Paulo e Salvador, sendo a estimativa anual de passageiros igual a 70.000. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Latitude
http://pt.wikipedia.org/wiki/Longitude
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Montes Claros também era servida pela Estrada de Ferro Central do Brasil, que operou entre 
1858 e 1969, sendo que a antiga estação da cidade ainda funcionou até 1996, ligando o 
município à Monte Azul.  

Hoje a referida Ferrovia encontra-se reativada para o transporte de cargas para as regiões 
Sudeste e Nordeste, sendo gerida pela empresa Ferrovia Centro Atlântica. 

A Figura 1 ilustra o caminhamento da Ferrovia Centro-Atlântica e sua área de influência. 

 

Figura 1: Ferrovia Centro-Atlântica. 
Fonte: MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, disponível em  http://www2.transportes.gov.br/, ACESSADO EM 

24/11/2014. 

  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Estrada_de_Ferro_Central_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Monte_Azul
http://www2.transportes.gov.br/
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1.1.2. População 

De acordo com o Censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
em 2010, a população de Montes Claros, nesta data, era assim distribuída: 

 População Total = 361.915 habitantes; 

 População residente (Homens) = 174.249 pessoas; 

 População residente (Mulheres) = 187.666 pessoas; 

 População Urbana = 344.427 habitantes; 

 População Rural = 17.488 habitantes; 

 Taxa de Urbanização = 91,51%; 

 Densidade demográfica (hab./km²) = 101,41; e, 

 Estimativa de População Total em 2014 = 390.212 habitantes. 

De acordo com o Censo, Montes Claros é o sexto município mais populoso do estado de 
Minas Gerais e o 62º do país. 

1.1.3. Localidades 

Em função de cada região do município, urbana ou rural, ter sua particularidade com relação 
à prestação dos serviços de saneamento básico, e também pela divisão territorial do Plano 
Diretor Municipal, Montes Claros foi dividida em 12 (doze) Unidades Territoriais de Análise e 
Planejamento (UTAP’s), sendo estas apresentadas a seguir: 

 UTAP 1 - Sede 

 UTAP 2 - Aparecida do Mundo Novo 

 UTAP 3 - Ermidinha 

 UTAP 4 - Miralta 

 UTAP 5 - Nova Esperança 

 UTAP 6 - Panorâmica 

 UTAP 7 - Santa Rosa de Lima 

 UTAP 8 - São João de Vereda 

 UTAP 9 - São Pedro da Garça 

 UTAP 10 - Vila Novas de Minas 

 UTAP 11 - Canto do Engenho 

 UTAP 12 - Rural 

O Mapa n.º 01, apresentado a seguir, ilustra a localização destas UTAP’s. 

  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_munic%C3%ADpios_de_Minas_Gerais_por_popula%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_dos_cem_munic%C3%ADpios_mais_populosos_do_Brasil


MG

GO

SP

BA

ES

RJ

MS

MT

PR

DF

Municípío de 
Montes Claros

Rio
 P

ará

Rio  P ara opeba

Rio  S ão J oão

MG

ES

BA

Municípío de 
Montes Claros

Municípío de 
Belo Horizonte

Municípios de Minas Gerais
Limite dos municípios
Montes Claros
UFs
MG

PATIS

MIRABELA

JURAMENTO

GUARACIAMA

GLAUCILÂNDIA

FRANCISCO SÁ

MONTES CLAROS

CAPITÃO ENÉAS

CORAÇÃO DE JESUS

CLARO DOS POÇÕES

SÃO JOÃO DA LAGOA

BRASÍLIA DE MINAS

Rio Pacuí

Rio
 Ve

rde
 G

ran
de

560.000

560.000

570.000

570.000

580.000

580.000

590.000

590.000

600.000

600.000

610.000

610.000

620.000

620.000

630.000

630.000

640.000

640.000

650.000

650.000

660.000

660.000

670.000

670.000

8.1
10

.00
0

8.1
10

.00
0

8.1
20

.00
0

8.1
20

.00
0

8.1
30

.00
0

8.1
30

.00
0

8.1
40

.00
0

8.1
40

.00
0

8.1
50

.00
0

8.1
50

.00
0

8.1
60

.00
0

8.1
60

.00
0

8.1
70

.00
0

8.1
70

.00
0

8.1
80

.00
0

8.1
80

.00
0

8.1
90

.00
0

8.1
90

.00
0

8.2
00

.00
0

8.2
00

.00
0

8.2
10

.00
0

8.2
10

.00
0

8.2
20

.00
0

8.2
20

.00
0

UTAP 7
Santa Rosa de Lima

UTAP 4
Miralta

UTAP 6
Panorâmica

UTAP 5
Nova Esperança

Coordinate System: WGS 1984 UTM Zone 23S
Projection: Transverse Mercator
Datum: WGS 1984
False Easting: 500.000,0000
False Northing: 10.000.000,0000
Central Meridian: -45,0000
Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000
Units: Meter

NOV/2014

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE MONTES CLAROS - MG

GUSTAVODESENHO:

DIVISÃO TERRITORIAL DO
MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS

01
DESENHO Nº:

ESCALA:

DATA:

OBRA:

PROJETO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG

SERENCO - Serviços de Engenharia Consultiva

UTAP 8
São João de Vereda

UTAP 1
Sede

Limite dos municípios
Limite dos municípios
MONTES CLAROS
BELO HORIZONTE

UTAP 10
Vila Novas de Minas

UTAP 3
Ermidinha

UTAP 2
Aparecida do Mundo Novo 

UTAP 9
São Pedro da Garça

UTAP 12
Rural

1:450.000

Legenda
rodovias
Rios principais
Municípios de MG
Montes Claros

Setores Censitários e UTAP
SEDE
RURAL
APARECIDA DO NOVO MUNDO
CANTO DO ENGENHO
ERMIDINHA
MIRALTA
NOVA ESPERANÇA
PANORAMICA
SANTA ROSA DE LIMA
SAO JOAO DE VEREDA
SAO PEDRO DA GARÇA
VILA NOVAS DE MINAS

UTAP 11
Canto do Engenho



 

  

       Página: 30 

 

                                                                                            

A Tabela 1 apresenta dados a respeito das UTAP’s destacadas anteriormente. 

Tabela 1 - Distritos de Montes Claros e Informações Censitárias Básicas. 

DISTRITO 
HABITANTES ÁREA 

(KM²) 
DOMICÍLIOS 

PARTICULARES 
DATA DE CRIAÇÃO 

HOMENS MULHERES TOTAL 

Sede (UTAP 1) 167.420 181.292 348.712 1.694,31 115.256 
Lei provincial n.º 

802, de 
14/07/1832 

Aparecida do Mundo 
Novo (UTAP 2) 

506 496 1.002 129,04 428 

Lei Estadual n.º 
8.285 de 

8/10/1982 

Ermidinha (UTAP 3) 626 660 1.286 137,24 552 

Lei Estadual n.º 
2.764 de 

30/12/1962 

Miralta (UTAP 4) 404 410 814 146,87 343 

Lei Estadual n.º 
1.039 de 

12/12/1953 
(Decreto Estadual 

n.º 395 de 
21/2/1891) 

Nova Esperança        
(UTAP 5) 

1.788 1.686 3.474 178,59 1.364 

Lei Estadual n.º 
2.764 de 

30/12/1962 

Panorâmica (UTAP 6) 95 101 196 59,53 116 

Lei Estadual n.º 
6.769 de 

13/5/1976 

Santa Rosa de Lima 
(UTAP 7) 

1.339 1.229 2.568 417,07 1.013 

Lei Estadual n.º 
1.039 de 

12/12/1953 
(Decreto Estadual 

n.º 1.058 de 
31/12/1943) 

São João da Vereda 
(UTAP 8) 

738 664 1.402 349,70 730 
Lei Estadual n.º 336 

de 27/12/1948 

São Pedro de Garça 
(UTAP 9) 

549 488 1.037 237,41 450 
Lei Estadual 
n.º 1.058 de 
31/12/1943 

Vila Nova de Minas 
(UTAP 10) 

750 674 1.424 214,95 608 
Lei Estadual n.º 

2.764 de 
30/12/1962 

Canto do Engenho  
(UTAP 11) 

294 244 538 116,45 310 

Lei Municipal n.º 
3.183 de 

29/12/2003 

Fonte: Adaptação de IBGE, 2010 e IGA, 2014. 

  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Aparecida_do_Mundo_Novo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aparecida_do_Mundo_Novo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ermidinha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Miralta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_Esperan%C3%A7a_(distrito_de_Montes_Claros)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Panor%C3%A2mica_(distrito_de_Montes_Claros)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Rosa_de_Lima_(distrito_de_Montes_Claros)
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Jo%C3%A3o_da_Vereda
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Pedro_de_Gar%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vila_Nova_de_Minas
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1.1.3.1. Caracterização dos Demais Distritos  

1.1.3.1.1. UTAP 2 - Aparecida do Mundo Novo 

O Distrito de Aparecida do Novo Mundo situa-se no extremo norte do perímetro territorial 
do Município de Montes Claros e sua sede dista aproximadamente 85 km da Sede Urbana de 
Montes Claros. O acesso é feito partindo da Sede de Montes Claros pelas Rodovias 
pavimentadas MG 657 – Estrada da Produção até a MG 631 e desta por Estrada Municipal 
Rural sem pavimentação até a sede do distrito. 

A área compreendida pelo distrito é de 118,7 km² e de acordo com o IBGE, sua população no 
ano de 2010 era de 1.002 habitantes, sendo 506 homens e 496 mulheres, possuindo um 
total de 428 domicílios particulares.  Deste total, o núcleo urbano do Distrito é composto por 
292 unidades domiciliares e 631 moradores.  

O Distrito atualmente possui uma Associação de Moradores formada. 

 
Vista Geral do Distrito 

 
Vista de rua do Distrito 

 
Vista de rua do Distrito 

 
Vista geral em que se pode visualizar a infraestrutura 
urbana, residências e os reservatórios  existentes nas 

casas 
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Vista geral em que se pode visualizar a infraestrutura urbana e residências 

Figura 2 - Imagens gerais do Distrito de Aparecida do Mundo Novo. 
Fonte: SERENCO, 2014. 

O Distrito conta com serviços de atendimento de saúde básico e preventivo em Posto de 
Saúde da Família, Escola Estadual que oferece ensino médio e fundamental e um Centro 
Municipal de Educação Infantil, que funciona na Sede da Associação de Moradores. 

 
Vista da Escola Estadual 

 
Vista do edificio sede da Associação de Moradores, 

cedida para abrigar o CEMEI local 

 
Vista da entrada do Posto de Saúde da Família do Distrito 

 
Detalhe da placa do CEMEI local 

Figura 3 - Imagens dos serviços e instituições presentes no Distrito de Aparecida do Mundo Novo. 
Fonte: SERENCO, 2014. 

O Distrito é praticamente desprovido de sistemas de drenagem, salvo casos pontuais. Aliado 
a isto, a topografia acidentada com fortes inclinações nas ruas e terrenos, resultam em 
problemas estruturais de erosão e ravinamento em ruas, passeios e calhas de drenagem. 
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Também por conta do rápido escoamento e tempo de concentração das águas pluviais 
incidentes são formados alguns pontos de alagamento. Sinergicamente a região apresenta 
falta de vegetação e proteção das áreas marginais de preservação permanente – APPs dos 
corpos hídricos, comprometendo o sistema de escoamento de águas pluviais. 

 
Detalhe da drenagem 

 
Vista geral de rua do Distrito. Pode se observar a direita os 

sinais de escorrimento superficial da drenagem 

 
Vista geral de rua onde se pode ver a inexistencia de 

sistemas de condução de águas pluviais 

 
Vista geral de rua do Distrito. A esquerda sinais de 

escorrimento superficial da drenagem 

 
Vista de canal de drenagem erodido 

 
Detalhe de ponto de lançamento de águas pluviais, com 

presença de erosão e ravinamento 
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Vista da região onde ocorre o lançamento da drenagem 

manilhada para o canal a céu aberto  

 

 

Figura 4: Imagens ilustrativas das condições de drenagem do Distrito de Aparecida do Mundo Novo. 
Fonte: SERENCO, 2014. 

 

 
Vista de córrego que cruza o principal acesso ao Distrito 

desprovido de mata ciliar 

 
Vista de córrego que cruza o principal acesso ao Distrito 

desprovido de mata ciliar 
Figura 5: Ausência de mata ciliar em rios próximos ao Distrito de Aparecida do Mundo Novo. 

Fonte: SERENCO, 2014. 

 

Não existe coleta de resíduos no Distrito e a prática adotada é a queima pelos próprios 
geradores em suas residências e o despejo dos resíduos a céu aberto em terrenos baldios e 
em pontos específicos ao longo de estradas e acessos. Não existe, nem são incentivadas 
práticas de segregação e encaminhamento à reciclagem assim como compostagem de 
resíduos orgânicos. 
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Vista de uma das saídas do Distrito onde é depoistado lixo 

na beira da estrada 

 
Pode-se observar a disposição de resíduos às margens de 

canal de drenagem 

 
Vista de ponto de despejo de resíduos 

 

Figura 6: Pontos de despejo irregular de resíduos nos acessos e terrenos no Distrito de Aparecida do Mundo 
Novo. 

Fonte: SERENCO, 2014. 

Os sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário desse distrito estão 
detalhados em capítulo específico, demonstrados posteriormente. 

 

1.1.3.1.2. UTAP 3 - Ermidinha 

O Distrito de Ermidinha situa-se na porção noroeste do perímetro territorial do Município de 
Montes Claros e sua sede dista aproximadamente 43 km da Sede Urbana de Montes Claros. 
O acesso é feito partindo da Sede de Montes Claros pelas Rodovias pavimentadas BR-135 
Rodovia João da Silva Maia e desta por algumas Estradas Municipais Rurais sem 
pavimentação até a sede do distrito. 

A área compreendida pelo distrito é de 125,9 km² e de acordo com o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), sua população no ano de 2010 era de 1.286 habitantes, sendo 
626 homens e 660 mulheres, possuindo um total de 552 domicílios particulares.  Deste total, 
o núcleo urbano do Distrito é composto por 192 unidades domiciliares e 433 moradores.  

O Distrito atualmente possui uma Associação de Moradores formada, cujo atual Presidente é 
o Senhor Renato Alves Azevedo. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
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Vista Geral do Distrito  

Vista de rua do Distrito 

 
Vista de rua do Distrito 

 

 
Figura 7 - Imagens gerais do Distrito de Ermidinha. 

Fonte: SERENCO, 2014. 

O Distrito conta com serviços de atendimento de saúde básico e preventivo em Posto de 
Saúde da Família, Escola Municipal que oferece ensino infantil e que sedia o Ensino Médio, 
este gerido pelo Governo do Estado e cartório. 

 
Vista da entrada da Escola Municipal do Distrito 

 
Detalhe de placa interna da escola 
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Vista de kombis utilizadas no transporte escolar do Distrito 

 

 
Vista de edificação que sedia o Cartório Civil local 

Figura 8 - Imagens dos serviços e instituições presentes no Distrito de Ermidinha. 
Fonte: SERENCO, 2014. 

O núcleo urbano do Distrito é praticamente desprovido de sistemas de drenagem artificial. O 
escorrimento das águas pluviais se dá pelas sarjetas nas ruas pavimentadas e com meio fio, e 
nas ruas não pavimentadas, o escoamento se dá por caminhos preferenciais, causando 
valetas, carreamento de solo e erosão.  

 

Figura 9: Vista a partir de ponte no acesso ao Distrito de Ermidinha de rio intermitente existente. 
Fonte: SERENCO, 2014. 

Não existe coleta de resíduos no Distrito e a prática adotada é a queima pelos próprios 
geradores em suas residências e o despejo dos resíduos a céu aberto em terrenos baldios e 
em pontos específicos ao longo de estradas e acessos. Não existe, nem são incentivadas 
práticas de segregação e encaminhamento à reciclagem assim como compostagem de 
resíduos orgânicos.    
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Vista de pilha de resíduos da construção civil depoistado as 

margens de rua do Distrito 

 
Vista de uma das saídas do Distrito onde é depoistado 

resíduos na beira da estrada 

Figura 10: Pontos de despejo irregular de resíduos nos acessos e terrenos em Ermidinha. 
Fonte: SERENCO, 2014. 

Os sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário desse distrito estão 
detalhados em capítulo específico, demonstrados posteriormente. 

 

1.1.3.1.3. UTAP 4 - Miralta 

O Distrito de Miralta situa-se na região central do perímetro territorial do Município de 
Montes Claros e sua sede dista aproximadamente 27 km da Sede Urbana de Montes Claros. 
O acesso é feito partindo da Sede de Montes Claros pela Rodovia pavimentada BR-135 
Rodovia João da Silva Maia até o Distrito de Nova Esperança e a partir daí por Estrada 
Municipal Rural sem pavimentação de aproximadamente 7 km até a sede do distrito. 

A área compreendida pelo distrito é de 134,5 km² e de acordo com o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), sua população no ano de 2010 era de 814 habitantes, sendo 
404 homens e 410 mulheres, possuindo um total de 343 domicílios particulares.  Deste total, 
o núcleo urbano do Distrito é composto por 144 unidades domiciliares e 357 moradores.  

O Distrito é o mais antigo do Município, com sua oficialização datada de 1891. Atualmente 
possui uma Associação de Moradores formada e o atual Presidente é o Senhor Edson Pereira 
de Brito.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
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Vista geral de rua do Distrito 

 
Vista de rua do Distrito 

 
Vista de rua do Distrito 

 
Vista geral em que se pode visualizar a infraestrutura 

urbana e residências. 

 

 
Vista geral em que se pode visualizar a infraestrutura 

urbana e residências 

 
Vista geral do núcleo urbano do Distrito 

Figura 11 - Imagens gerais do Distrito de Miralta. 
Fonte: SERENCO, 2014. 

O Distrito conta com serviços de atendimento de saúde básico e preventivo em Posto de 
Saúde da Família, Escola Estadual que oferece ensino médio e fundamental e um Centro 
Municipal de Educação Infantil. 
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Vista do Posto de Saúde da Família local 

 
Detalhe de croquis e mapas do Distrito existentes no 

Posto de Saúde da Família local 

Figura 12 - Imagens dos serviços e instituições presentes no Distrito de Miralta. 
Fonte: SERENCO, 2014. 

 

 
Vista de canal de drenagem erodido 

 
Detalhe de ponto de lançamento de águas pluviais, com 

presença de erosão e ravinamento 

 Figura 13: Imagens ilustrativas das condições de drenagem do Distrito de Miralta. 
Fonte: SERENCO, 2014. 

O Distrito dispõe de coleta de resíduos uma vez por semana, as quintas-feiras, realizada pela 
Prefeitura Municipal de Montes Claros em caminhão compactador com capacidade para 
8.000 kg.  Foi relatado por moradores que a prática da queima pelos próprios geradores em 
suas residências e o despejo dos resíduos a céu aberto em terrenos baldios e em pontos 
específicos ao longo de estradas e acessos é comum.  Também cabe informar que não o 
distrito não dispõe de coleta seletiva, nem são incentivadas práticas de segregação e 
encaminhamento à reciclagem, assim como compostagem de resíduos orgânicos. 

Os sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário desse distrito estão 
detalhados em capítulo específico, demonstrados posteriormente. 

 

1.1.3.1.4. UTAP 5 - Nova Esperança 

O Distrito de Nova Esperança situa-se na porção central do perímetro territorial do 
Município de Montes Claros, aproximadamente 18 km a noroeste da Sede Urbana. O acesso 
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é feito partindo da Sede de Montes Claros pela Rodovia João da Silva Maia - BR-135 – até o 
Distrito. 

A área compreendida pelo distrito é de 163,7 km² e de acordo com o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), sua população no ano de 2010 era de 3.474 habitantes, sendo 
1.788 homens e 1.686 mulheres, possuindo um total de 1.364 domicílios particulares.  Deste 
total, o núcleo urbano do Distrito é composto por 935 unidades domiciliares e 2.845 
moradores.  

O Distrito atualmente possui uma Associação de Moradores formada e a sua atual 
presidente Sra. Tatiana Pereira Santos tem forte atuação na organização dos moradores em 
prol de benfeitorias para o Distrito. 

 
Vista de rua pavimentada do Distrito 

 
Vista geral em que se pode visualizar a infraestrutura 

urbana e residências 

 

 
Vista geral em que se pode visualizar a infraestrutura 

urbana e residências 

 
Vista de um dos acessos à região recentemente ocupada  

do Distrito 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
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Vista geral de rua do Distrito 

 
Vista geral de rua do Distrito 

Figura 14 - Imagens gerais do Distrito de Nova Esperança. 
Fonte: SERENCO, 2014. 

O Distrito conta com serviços de atendimento de saúde básico e preventivo em Posto de 
Saúde da Família, Escola Estadual que oferece ensino médio e fundamental e um Centro 
Municipal de Educação Infantil. 

 
Vista da entrada da Escola Estadual do Distrito 

 
Vista interna da entrada da Escola Estadual do Distrito 

 
Vista do Posto de Saúde da Família 

Figura 15 - Imagens dos serviços e instituições presentes no Distrito de Nova Esperança. 
Fonte: SERENCO, 2014. 
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O núcleo urbano do Distrito é praticamente desprovido de sistemas de drenagem 
subterrâneo. O escorrimento das águas pluviais se dá pelas sarjetas nas ruas pavimentadas e 
com meio fio, e nas ruas não pavimentadas, o escoamento se dá por caminhos preferenciais, 
causando valetas, carreamento de solo e erosão.  

Foi relatado por moradores o problema da existência de diversas ligações irregulares de 
águas pluviais na rede de esgoto, fazendo que essa extravase e até sofra rompimentos.  

 
Vista geral de rua do Distrito. Pode se observar a esquerda 

os sinais de escorrimento superficial de águas pluviais 

 
Detalhe de valeta/canal de drenagem de águas pluviais 

com presença de erosão e ravinamento 

 

 
Detalhe de canaleta de drenagem urbana junto ao meio 

fio presente em algumas ruas do Distrito 

 

Figura 16: Imagens ilustrativas das condições de drenagem do Distrito de Nova Esperança. 
Fonte: SERENCO, 2014. 

O Distrito dispõe de coleta de resíduos dois dias por semana, as quintas-feiras e sábados, 
realizada pela Prefeitura Municipal de Montes Claros em caminhão compactador com 
capacidade para 8.000 kg. Foi relatado por moradores que o despejo dos resíduos a céu 
aberto em terrenos baldios e em pontos específicos ao longo de estradas e acessos é 
comum.  Também cabe informar que não o distrito não dispõe de coleta seletiva, nem são 
incentivadas práticas de segregação e encaminhamento à reciclagem, assim como 
compostagem de resíduos orgânicos. 
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Vista de caminhão compactador fazendo a coleta de 

resíduos no Distrito 

 
Detalhe do funcionário fazendo a coleta de saco de lixo 
na porta de residência do Distrito. Ao fundo o caminhão 

compactador 
Figura 17: Sistema de Coleta de Resíduos no Distrito de Nova Esperança. 

Fonte: SERENCO, 2014. 

Os sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário desse distrito estão 
detalhados em capítulo específico, demonstrados posteriormente. 

 

1.1.3.1.5. UTAP 6 - Panorâmica 

O Distrito de Panorâmica situa-se na porção centro-norte do perímetro territorial do 
Município de Montes Claros e sua sede dista aproximadamente 45 km da Sede Urbana de 
Montes Claros. O acesso é feito partindo da Sede de Montes Claros pelas Rodovias BR-135 e 
desta por Estrada Municipal Rural sem pavimentação, com distância aproximada de 7,5 km, 
até a sede do distrito. 

A área compreendida pelo distrito é de 54,7 km² e de acordo com o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), sua população no ano de 2010 era de 196 habitantes, sendo 
95 homens e 101 mulheres, possuindo um total de 428 domicílios particulares.  Deste total, 
o núcleo urbano do Distrito é composto por 51 unidades domiciliares e 92 moradores.  

O Distrito atualmente possui uma Associação de Moradores formada e o atual Presidente é 
o Sr. Vanilde. 

 
Vista Geral do Distrito 

 
Vista de rua do Distrito 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
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Vista geral em que se pode visualizar a infraestrutura urbana e residências 

Figura 18 - Imagens gerais do Distrito de Panorâmica. 
Fonte: SERENCO, 2014. 

O Distrito conta com serviços de atendimento de saúde básico e preventivo em Centro de 

Saúde da Família. O Distrito possui uma Escola, mas esta se encontra desativada e as 
crianças são atendidas pela Escola do Distrito de Ermidinha. 

 
Vista do Posto de Saúde da Família e a direita, a Escola Municipal do Distrito, atualmente inativa. 

Figura 19 - Imagens dos serviços e instituições presentes no Distrito de Panorâmica. 
Fonte: SERENCO, 2014. 

O Distrito é praticamente desprovido de sistemas de drenagem, sendo que em sua rua 
principal o escoamento é feito pelas sarjetas da rua pavimentada e nas demais vias, o 
escorrimento das águas pluviais acontece pelos caminhos preferenciais formados nas ruas e 
pelos terrenos, até valas e canais naturais de drenagem. 

Não existe coleta de resíduos no Distrito e a prática adotada é a queima pelos próprios 
geradores em suas residências e o despejo dos resíduos a céu aberto em terrenos baldios e 
em pontos específicos ao longo de estradas e acessos. Não existe, nem são incentivadas 
práticas de segregação e encaminhamento à reciclagem assim como compostagem de 
resíduos orgânicos. 

Os sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário desse distrito estão 
detalhados em capítulo específico, demonstrados posteriormente. 
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1.1.3.1.6. UTAP 7 - Santa Rosa de Lima 

O Distrito de Santa Rosa de Lima situa-se na porção centro-norte do perímetro territorial do 
Município de Montes Claros e sua sede dista aproximadamente 52 km da Sede Urbana de 
Montes Claros. O acesso é feito partindo da Sede de Montes Claros pelas Rodovias BR-135 e 
desta por Estrada Municipal Rural sem pavimentação, com distância aproximada de 14 km 
até a sede do distrito. 

A área compreendida pelo distrito é de 382,7 km² e de acordo com o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), sua população no ano de 2010 era de 2.568 habitantes, sendo 
1.339 homens e 1229 mulheres, possuindo um total de 428 domicílios particulares.  Deste 
total, o núcleo urbano do Distrito é composto por 197 unidades domiciliares e 488 
moradores.  

O Distrito atualmente possui uma Associação de Moradores formada e a atual Presidente é a 
Sra. Francisca. 

 
Vista Geral do Distrito 

 
Vista de rua do Distrito 

 
Vista de rua do Distrito 

 
Vista geral em que se pode visualizar a infraestrutura 

urbana e residências 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
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Vista geral da Praça Central do Distrito 

Figura 20 - Imagens gerais do Distrito de Santa Rosa de Lima. 
Fonte: SERENCO, 2014. 

O Distrito conta com serviços de atendimento de saúde básico e preventivo em Posto de 
Saúde da Família, Escola Estadual que oferece ensino médio e fundamental e um Centro 
Municipal de Educação Infantil. O Distrito é atendido por um cartório. 

 
Vista da quadra da Escola Municipal 

 
Vista do edificio sede da Conselho de Desenvolvimento 

de Santa Rosa de Lima 

 
Vista do Cartório do Distrito 

 
Vista do Cemitério do Distrito 

Figura 21 - Imagens dos serviços e instituições presentes no Distrito de Santa Rosa de Lima. 
Fonte: SERENCO, 2014. 

O núcleo urbano do Distrito é praticamente desprovido de sistemas de drenagem artificial, 
salvo em alguns pontos de cruzamento de estradas e vias, onde existe a canalização com 
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utilização de manilhas, entretanto verificou-se alguns pontos críticos em que tais estruturas 
encontravam-se em mal executados. 

O escorrimento das águas pluviais se dá pelas sarjetas nas ruas pavimentadas e com meio 
fio, e nas ruas não pavimentadas, o escoamento se dá por caminhos preferenciais, sem 
adoção de práticas de conservação de vias, causando valetas, carreamento de solo e erosão.  

O núcleo urbano do Distrito é contornado pelo Rio Joaquim Ribeiro no sentido sul e leste. 
Cabe informar que este é desprovido de vegetação ciliar ao longo de sua extensão. 

 
Vista geral do acesso principal ao Distrito com detalhe a 

esquerda de canalização executada em manilhas mas com 
o entorno afetado por erosão e solapamento. 

 
 
 

 
Vista geral do acesso principal ao Distrito com detalhe a 

esquerda de canalização executada em manilhas mas 
com o entorno afetado por erosão e solapamento. 

 
Detalhe da tubulação solta no canal de drenagem. Pode-se 

observar também o acúmulo de resíduos neste ponto. 

 
. 

Figura 22: Imagens ilustrativas dos pontos com problemas de drenagem do Distrito de Santa Rosa de Lima. 
Fonte: SERENCO, 2014. 

Não existe coleta de resíduos no Distrito e a prática adotada é a queima pelos próprios 
geradores em suas residências e o despejo dos resíduos a céu aberto em terrenos baldios e 
em pontos específicos ao longo de estradas e acessos. Não existe, nem são incentivadas 
práticas de segregação e encaminhamento à reciclagem assim como compostagem de 
resíduos orgânicos. 
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Vista de uma das saídas do município conde é depoistado 

lixo na beira da estrada 

 
Vista deregião do Distrito onde é depoistado resíduos às 

margens de estrada. 
Figura 23: Pontos de despejo irregular de resíduos nos acessos de Santa Rosa de Lima. 

Fonte: SERENCO, 2014. 

Os sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário desse distrito estão 
detalhados em capítulo específico, demonstrados posteriormente. 

 

1.1.3.1.7. UTAP 8 - São João de Vereda 

O Distrito de São João da Vereda situa-se na porção oeste do perímetro territorial de Montes 
Claros, sendo o Distrito posicionado mais ao sul. A sede urbana do Distrito dista 
aproximadamente 29 km da Sede Urbana de Montes Claros e o acesso é feito por Estrada 
Municipal Rural sem pavimentação. 

A área compreendida pelo distrito é de 319,3 km² e de acordo com o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), sua população no ano de 2010 era de 1.402 habitantes, sendo 
738 homens e 664 mulheres, possuindo um total de 730 domicílios particulares.  Deste total, 
o núcleo urbano do Distrito é composto por 188 unidades domiciliares e 359 moradores.  

O Distrito atualmente possui uma Associação de Moradores formada e o atual Presidente é 
o Sra. Cassia. 

 
Vista Geral do Distrito 

 
Vista de rua do Distrito 

Figura 24 - Imagens gerais do Distrito de São João da Vereda. 
Fonte: SERENCO, 2014. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
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Vista do Posto de Saúde da Família local 

 
Vista de Antena 

 
Vista de Estação Meteorológica existente do Distrito 

 

 
Detalhe da Plada da Estação Meteorológica existente do 

Distrito da Agencia Nacional de Águas - ANA 

 

 
Vista de Residencia atendida pelo programa de Cisternas 

no Distrito 

 

 
Detalhe da Etiqueta da Cisterna 

Figura 25 - Imagens dos serviços e instituições presentes no Distrito de São João da Vereda. 
Fonte: SERENCO, 2014. 

O Distrito é praticamente desprovido de sistemas de drenagem, salvo casos pontuais, com 
em problemas estruturais de erosão e ravinamento em ruas, passeios e calhas de drenagem, 
além de alguns pontos com alagamento. 
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Vista de rua sem calçamento com escorrimento superficial 

das águas pluviais em dia de chuva 

 
Vista geral de rua do Distrito durante chuva em que se 

observa o alagamento da mesma 

 
Vista de rua pavimenta com escorrimento das águas 

pluviais pela sarjeta 

 

Figura 26: Imagens ilustrativas das condições de drenagem do Distrito de São João da Vereda. 
Fonte: SERENCO, 2014. 

 

Não existe coleta de resíduos no Distrito e a prática adotada é a queima pelos próprios 
geradores em suas residências e o despejo dos resíduos a céu aberto em terrenos baldios e 
em pontos específicos ao longo de estradas e acessos. Não existe, nem são incentivadas 
práticas de segregação e encaminhamento à reciclagem assim como compostagem de 
resíduos orgânicos. 

Os sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário desse distrito estão 
detalhados em capítulo específico, demonstrados posteriormente. 

 

1.1.3.1.8. UTAP 9 - São Pedro da Garça 

O Distrito de São Pedro da Garça situa-se no extremo norte do perímetro territorial de 
Montes Claros. A sede urbana do Distrito dista aproximadamente 63 km da Sede Urbana de 
Montes Claros e o acesso é feito partindo da Sede de Montes Claros pelas Rodovias 
pavimentadas MG 657 – Estrada da Produção até a sede do distrito. 
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A área compreendida pelo distrito é de 218,3 km² e de acordo com o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), sua população no ano de 2010 era de 1.037 habitantes, sendo 
549 homens e 488 mulheres, possuindo um total de 450 domicílios particulares.  Deste total, 
o núcleo urbano do Distrito é composto por 217 unidades domiciliares e 618 moradores.  

O Distrito atualmente possui uma Associação de Moradores formada. 

 
Vista de Rua do Distrito 

 
Vista de Rua do Distrito 

 
Vista de Rua do Distrito  

Vista geral da Praça Central do Distrito 

 
Vista de Rua do Distrito 

Figura 27 - Imagens gerais do Distrito de São Pedro da Garça. 
Fonte: SERENCO, 2014. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
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O Distrito conta com serviços de atendimento de saúde básico e preventivo em Posto de 
Saúde da Família, Escola Estadual que oferece ensino médio e fundamental e um Centro 
Municipal de Educação Infantil e um cartório. 

 
Detalhe do Cartório 

 
Detalhe de croqui do Distrito existente no Posto de 

Saúde da Família local 

 
Vista do Onibus utilizado no transporte escolar do Distrito 

 

 
Vista do CEMEI local 

 
Vista de Antena de telefonia existente no Distrito 

Figura 28 - Imagens dos serviços e instituições presentes no Distrito de São Pedro da Garça. 
Fonte: SERENCO, 2014. 

O Distrito é praticamente desprovido de sistemas de drenagem implantados, exceto nas ruas 
pavimentadas em que a condução das águas pluviais se faz pelas sarjetas.  Nos demais casos 
as águas pluviais percorrem caminhos preferenciais por ruas e terrenos até regiões passíveis 
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de infiltração, ou valas e drenagens naturais. Conforme relato de moradores, existe região 
próxima ao Campo de Futebol em que ocorre alagamento em períodos de chuvas. 

Não existe coleta de resíduos no Distrito e a prática adotada é a queima pelos próprios 
geradores em suas residências e o despejo dos resíduos a céu aberto em terrenos baldios e 
em pontos específicos ao longo de estradas e acessos. Não existe, nem são incentivadas 
práticas de segregação e encaminhamento à reciclagem assim como compostagem de 
resíduos orgânicos. 

 
Vista de uma das saídas do município conde é depoistado 

lixo na beira da estrada 

 
Vista de uma das saídas do município conde é depoistado 

lixo na beira da estrada e terrenos 

Figura 29: Pontos de despejo irregular de resíduos nos acessos e terrenos em São Pedro da Garça. 
Fonte: SERENCO, 2014. 

Os sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário desse distrito estão 
detalhados em capítulo específico, demonstrados posteriormente. 

 

1.1.3.1.9. UTAP 10 - Vila Novas de Minas 

O Distrito de Vila Nova de Minas situa-se na porca central do perímetro territorial de Montes 
Claros. A sede urbana do Distrito dista aproximadamente 37 km da Sede Urbana de Montes 
Claros. 

O acesso pode ser feito partindo da Sede de Montes Claros pela Rodovia pavimentada BR-
135 Rodovia João da Silva Maia até o Distrito de Nova Esperança e a partir daí por Estrada 
Municipal Rural sem pavimentação de aproximadamente 7 km até o Distrito de Miralta e 
deste por mais 11 km até a Sede do Distrito. A outra opção é pela Rodovia pavimentada LMG 
657 – Estrada da Produção por aproximadamente 25 km até Estrada Municipal Rural sem 
pavimentação de aproximadamente 11 km até a Sede do Distrito. 

A área compreendida pelo distrito é de 197,2 km² e de acordo com o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), sua população no ano de 2010 era de 1.424 habitantes, sendo 
750 homens e 674 mulheres, possuindo um total de 608 domicílios particulares.  Deste total, 
o núcleo urbano do Distrito é composto por 92 unidades domiciliares e 211 moradores.  

O Distrito atualmente possui uma Associação de Moradores formada e o atual  Presidente é 
o Sr. Aguinaldo Pereira. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
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Vista a partir do acesso principal do Distrito 

 
Vista geral de entroncamento viário do Distrito 

 

 
Vista de rua do distrito 

 
Vista geral de entroncamento viário do Distrito 

 Figura 30 - Imagens gerais do Distrito de Vila Nova de Minas. 
Fonte: SERENCO, 2014. 

O Distrito conta com serviços de atendimento de saúde básico e preventivo em Posto de 
Saúde da Família, Escola Municipal que oferece ensino infantil e fundamental e que sede o 
espaço para o Ensino Médio que ocorre a noite e é gerido pelo Governo Estadual.  

 

 
Vista da Escola Estadual. 
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Vista do Centro Comunitário do Distrito. 

 

 
Vista da Igreja Católica situada na praça principal 

Figura 31 - Imagens dos serviços e instituições presentes no Distrito de Vila Nova de Minas. 
Fonte: SERENCO, 2014. 

A drenagem das águas pluviais no distrito ocorre, via de regra, pelos caminhos preferenciais 
formado durante as chuvas, em valas e canais naturais e casos pontuais por canalização, 
notadamente em travessias de rua sobre a projeção de valetas.  Foi relatado por moradores 
a formação de alguns pontos de alagamento. Sinergicamente a região apresenta falta de 
vegetação e proteção das áreas marginais de preservação permanente – APPs dos corpos 
hídricos, comprometendo o sistema de escoamento de águas pluviais. 

 
Detalhe do canal de drenagem no fundo de vale que corta 
o Distrito em ponto onde se inicia o trecho manilhado sob 

o cruzamento de rua 
 

 
Vista geral de canal de drenagem no fundo de vale que 

corta o Distrito. 
Figura 32: Imagens ilustrativas das condições de drenagem do Distrito de Vila Nova de Minas. 

Fonte: SERENCO, 2014. 

Não existe coleta de resíduos no Distrito e a prática adotada é a queima pelos próprios 
geradores em suas residências e o despejo dos resíduos a céu aberto em terrenos baldios e 
em pontos específicos ao longo de estradas e acessos. Não existe, nem são incentivadas 
práticas de segregação e encaminhamento à reciclagem assim como compostagem de 
resíduos orgânicos. 

Os sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário desse distrito estão 
detalhados em capítulo específico, demonstrados posteriormente. 
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1.1.3.1.10. UTAP 11 – Canto do Engenho  

O Distrito Canto do Engenho situa-se a sudoeste do perímetro territorial do Município de 
Montes Claros e sua sede dista aproximadamente 35 km da Sede Urbana de Montes Claros. 
O acesso é feito partindo da Sede de Montes Claros pelas Rodovias pavimentadas BR 251 – 
Rodovia Júlio Garcia, passando a se chamar BR 365, por aproximadamente 30 km, até a 
entrada à esquerda por Estrada Municipal Rural sem pavimentação até a sede do distrito, 
por mais 5 km. 

A área compreendida pelo distrito é de 116,5 km² e de acordo com o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), sua população no ano de 2010 era de 538 habitantes, sendo 
294 homens e 244 mulheres, possuindo um total de 310 domicílios particulares.  Deste total, 
o núcleo urbano do Distrito é composto por 62 unidades domiciliares e 129 moradores.  

O Distrito atualmente possui uma Associação de Moradores formada, entretanto a mesma 
encontra-se desorganizada, em processo de adaptações. 

 
Vista da chegada ao Distrito 

 
Vista da rua principal do Distrito 

 
Vista da praça e igreja 

 
Vista próxima do reservatório menor  

Figura 33: Imagens gerais do Distrito de Canto do Engenho. 
Fonte: SERENCO, 2014. 

O Distrito conta com serviços de Posto de saúde improvisado localizando na sede da 
Associação dos Moradores, uma Escola Municipal que oferece ensino médio e fundamental 
denominada Nair Fonseca Brandão, uma praça e igreja. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_Brasileiro_de_Geografia_e_Estat%C3%ADstica
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Igreja em frente a praça 

 
Escola Municipal Nair Fonseca Brandão 

 
Ônibus e transporte escolar 

 
Sede da Associação dos moradores e Posto de Saúde 

Figura 34: Imagens dos serviços e instituições presentes no Distrito de Canto do Engenho. 
Fonte: SERENCO, 2014. 

O Distrito é desprovido de sistemas de drenagem, fazendo com que a água da chuva escoe 
nas vias até os pontos baixos. Como as casas estão localizadas num divisor de águas, a 
topografia relativamente acidentada no fundo dos terrenos faz o escoamento ir para os 
fundos de vale. 

 
Ruas sem bocas de lobo 

 
Ruas sem pavimentação e microdrenagem 
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Casa com cisterna para armazenamento de água de chuva 

 
Casas com boa área para infiltração de chuva 

Figura 35: Imagens ilustrativas das condições de drenagem do Distrito de Canto do Engenho. 
Fonte: SERENCO, 2014. 

 

Não existe coleta de resíduos no Distrito e a prática adotada é a queima pelos próprios 
geradores em determinados pontos e o despejo dos resíduos a céu aberto em terrenos 
baldios e em pontos específicos ao longo de estradas, acessos e até próximo do poço. Não 
existe, nem são incentivadas práticas de segregação e encaminhamento à reciclagem assim 
como compostagem de resíduos orgânicos. Os resíduos de saúde também são queimados 
sendo que os injetáveis são recolhidos pela Prefeitura. 

 
Lixo depositado próximo ao poço 

 
Queima e depósito de resíduos próximo ao antigo 

chafariz 

Figura 36: Pontos de despejo irregular e queima de resíduos no Distrito de Canto do Engenho. 
Fonte: SERENCO, 2014. 

Os sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário desse distrito estão 
detalhados em capítulo específico, demonstrados posteriormente. 

 

1.1.4. História e Ocupação 

A região norte mineira, onde sedia-se o Município de Montes Claros, era habitada 
originalmente pelos índios Anais e Tapuias que a partir do século XVIII foi sendo 
gradativamente descaracterizada, desalojada, capturada e/ou exterminada. Datam da 
década de 1760 os primeiros relatos da chegada à região da Expedição Espinosa, composta 
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por 12 bandeiras, capitaneadas pelo Sr. Fernão Dias Paes, desbravando a região sertão Norte 
da Capitania de São Paulo e Minas de Ouro, inicialmente em busca de pedras preciosas e em 
seguida se apropriando das terras, constituindo fazendas, cujas sedes deram origens à 
povoados e cidades. 

Ainda em 1707, o Sr. Antônio Gonçalves Figueira obteve a sesmaria de uma légua de largura 
por três comprimentos, e que somente a partir da chegada da Expedição propriamente à 
região foi constituída a Fazenda de Montes Claros. Formigas foi o segundo povoado da 
Fazenda Montes Claros. Gonçalves Figueira visando escoar o gado construiu estradas para 
Tranqueiras na Bahia e para o Rio São Francisco, ao Rio das Velhas e também à Pitangui e 
Serro. A região foi sendo povoada e a Fazenda de Montes Claros transformou-se no maior 
Centro Comercial de Gado, no Norte de Minas Gerais.  

Destacaram-se à época três grandes fazendas: Jaiba, Olhos d'Água e Montes Claros, esta, 
situada nas cabeceiras do Rio Verde, pela margem esquerda, próxima a montes formados 
por Xistos Calcários, com pouca vegetação; daí o nome. 

O próspero Arraial de Formigas, que depois veio a ser denominado Arraial de Nossa Senhora 
da Conceição; São José de Formigas; posteriormente em Vila de Montes Claros de Formigas 
pela Lei de 13 de outubro de 1831; e por fim, Município de Montes Claros pela Lei 802 de 03 
de julho de 1857, quando já possuía mais de 2 mil habitantes. Iniciou-se assim, em local 
diferente da sede de Antônio Gonçalves Figueira, em torno da Capela erguida por José Lopes 
de Carvalho, a atual Cidade de Montes Claros. 

Com o crescimento populacional e emancipação política, houve a necessidade de 
investimentos na infraestrutura urbana municipal com uma sequência de equipamentos e 
serviços ainda no século XIX - em 1871 o Hospital de Caridade, depois chamado Santa Casa 
de Caridade; em  1880 a Escola Normal de Montes Claros; em 1884 o Semanário Correio do 
Norte; em 1886 a Capela de Santa Cruz (Capela do Morrinho); em 1892 a primeira linha 
telegráfica da cidade.  No decorrer do século XX destacaram-se a chegada da energia elétrica 
em 1917; o primeiro automóvel em 1920; a criação do serviço de água potável em 1938; e a 
Instalação do Serviço de Telefone Interurbano em 1956.  

A grande transformação da cidade e da própria Região Mineira do Nordeste (RMNE) se deu 
através dos incentivos fiscais da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste 
(SUDENE). A intensificação do processo de industrialização a partir da década de 1960 com o 
advento da SUDENE. 

Conforme aponta Pereira (2005), a partir da década de 1970, Montes Altos tornou-se foco 
de intenso fluxo migratório e consequente ocupação urbana desordenada. Em razão da falta 
de planejamento, tal migração gerou nesta época diversas regiões com sérias deficiências 
urbanas e sociais.  Segundo o autor, a partir de 1980 alterações importantes ocorreram na 
malha urbana com a ocupação de vazios urbanos na região sul, reforma de avenidas para 
permitir um melhor fluxo de veículos, verticalização na área central e suas proximidades, 
alteração na distribuição espacial de diversas atividades e dispersão da periferia. Somados a 
outros investimentos, foi gradativamente, atingindo melhoria dos indicadores 
socioeconômicos – por exemplo, o dado que em 1970, 74,79% da população se encontravam 
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       Página: 61 

 

                                                                                            

em nível de pobreza, enquanto que em 2001 esta taxa era de 33,17% - e se consolida como 
polo de atração de investimentos focados não apenas na pecuária e indústria, como outrora, 
mas também no setor terciário com a intensificação do comércio local e da prestação de 
serviços.  

Com o passar do tempo, o território montes-clarense sofreu diversas perdas territoriais e 
reformulações administrativas, até que na década de 80 passou a compor-se dos atuais 
distritos. 

1.1.5. Características Socioeconômicas 

Montes Claros se posiciona como centro polarizador da região na qual se insere pela 
concentrando atividades econômicas, equipamentos urbanos e serviços de uma vasta 
região, sua influência atinge uma população de aproximadamente 1,5 milhão de pessoas, 
devido, em grande parte, ao desempenho político de sua elite. 

Segundo o IBGE, em 2011 o Produto Interno Bruto (PIB) per capita do Município era de R$ 
13.276,36 e o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de renda é de 0,707. O PIB de 
Montes Claros é o maior de sua microrregião, destacando-se na área de prestação de 
serviços. De acordo com dados do IBGE, relativos à 2011, o PIB do município era de 
R$ 4.860.942,00. 

Desde o tempo do império a influência nas esferas estadual e federal do seu grupo de poder 
garantiu a predominância na captação de recursos e programas, em relação aos demais 
municípios da região. Também por estar localizada na Área Mineira da SUDENE, Montes 
Claros oferece benefícios federais concedidos principalmente pela SUDENE e Banco do 
Nordeste para investimento no município, dos quais podem ser destacados: 

 FNDE – Fundo de Financiamento do Nordeste, linha de crédito com condições 
especiais que participa com até 60 por cento do investimento; e, 

 FNE – Fundo Constitucional do Nordeste, outra linha de crédito especial para 
incentivar novos investimentos. 

Ainda através da SUDENE são concedidos incentivos fiscais como: 

 Isenção de 75% do Imposto de Renda Pessoa Jurídica; 

 Reinvestimento de até 30% do IRPJ para aquisição de máquinas e modernização; 

 Isenção do Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante; 

 Isenção do IOF; 

 Depreciação acelerada incentivada; e, 

 Desconto da Contribuição do PIS-Pasep e COFINS. 

Novos Investimentos no Município são ainda incentivados por linhas de crédito do Banco do 
Nordeste; benefícios, subsídios e programas do Governo do Estado e Municipal.  
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A implantação de projetos industriais no município fomenta o fluxo de migração de recursos 
humanos especializados, ao mesmo tempo em que funciona como atração para as 
populações rurais e urbanas da região, que devido ao processo de concentração da 
propriedade rural e do estrangulamento de pequenas propriedades, passam a demandar, 
sobretudo em Montes Claros, melhores condições de vida. 

Dentre os grupos regionais organizados que o Município faz parte, destacam-se: 

 Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Ambiental Sustentável do Norte de 
Minas, que contempla no polo de Montes Claros, 30 municípios. Este consórcio já 
foi instituído e recebeu incentivos pelo PAC – Programa de Aceleração do 
Crescimento do Governo Federal; 

 Associação dos Municípios da Microrregião da Mantiqueira (AMMA), uma força 
política que atua em defesa do crescimento, do desenvolvimento e da proteção dos 
interesses regionais e municipais; 

 Comitê de Bacia Hidrográfica do Verde Grande; 

 CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do 
Parnaíba. 

De acordo com o site da Prefeitura Municipal, no setor de prestação de serviços são ao todo 
3.411 pequenas, médias e grandes empresas disponíveis no mercado. Entre elas 04 grandes 
fábricas do grupo têxtil Coteminas; uma unidade da Lafarge, grupo francês líder mundial em 
materiais de construção; a maior fábrica de leite condensado do mundo, pertencente ao 
Grupo Nestlé; a multinacional Elster; a Vallé Nordeste e a Novo Nordisk, farmacêutica 
dinamarquesa líder no mercado de insulina. 

A agropecuária, que já foi a principal atividade do município, ainda representa uma fatia 
importante na economia. A construção civil também responde pela estimativa de geração 10 
mil empregos em médio prazo, impulsionada por investimentos no setor. 

A Tabela 2 apresenta os valores por setor de econômica no município. 

Tabela 2 - Valores Adicionados Brutos por setor da economia no Município de Montes Claros em 2011. 

RECEITA VALOR 
(MIL REAIS) 

Valor adicionado bruto da 
agropecuária a preços correntes 

140.798 

Valor adicionado bruto da indústria 
a preços correntes 

1.115.236 

Valor adicionado bruto dos serviços 
a preços correntes 

3.091.545 

Fonte: Adaptado do IBGE, 2014. 

O despovoamento e a migração da população rural regional é uma preocupação 
permanente das lideranças sindicais do setor rural. Para o presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Montes Claros e Glaucilândia, o que ainda mantêm muitos no 
campo é a aposentadoria rural. Quem mantém a população rural no campo são os 
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aposentados dessas famílias. O programa federal Bolsa Família é outro modo de sobrevida 
desse homem do campo. 

Em 2008 foi inaugurada pelo Governo Federal em Montes Claros, a Usina de Biodiesel, 
entretanto não há produção da matéria-prima no município ou na região norte para o 
abastecimento dessa usina, sendo a matéria-prima trazida da região do Triangulo Mineiro. 

Relata-se a possível parceria entre setores da sociedade civil organizada e instituições com 
Secretaria de Agricultura de Montes Claros, Secretaria Estadual de Ciência Tecnologia e 
Ensino Superior, Banco do Nordeste, Banco do Brasil, EMATER e Petrobrás para o incentivo à 
produção de girassol, mamona, pinhão bravo e outras oleaginosas, com foco nas 
propriedades de agricultura familiar, entretanto de acordo com o Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Montes Claros, os pequenos estão sem a garantia do escoamento 
da produção. 

1.1.6. Infraestrutura Urbana 

Montes Claros é referência regional em termos de educação superior, com 13 instituições de 
ensino superior particulares e o campus da Universidade Federal de Minas Gerais e da 
Universidade Estadual de Montes Claros, oferecendo 50 cursos de graduação, além de pós-
graduação e mestrado, e segundo informação da Prefeitura, atende mais de 30 mil 
universitários. 

O município possui agências dos maiores bancos privados e estatais do Brasil. Os principais 
órgãos públicos dos governos federal e estadual têm representações ou escritórios regionais 
instalados na cidade. 

Na rede hospitalar, são 07 hospitais, 23 centros de saúde, 03 policlínicas, um pronto 
atendimento e um pronto socorro odontológico.  

No município, o serviço de abastecimento de energia elétrica é realizado pela Companhia 
Energética de Minas Gerais (CEMIG). No ano de 2005 existiam 107.624 consumidores e 
foram consumidos 368.217.506 KWh de energia.  

O sistema de comunicação é amplo e diversificado, composto de quatro jornais, oito 
emissoras de rádio AM e FM, estações repetidoras de televisão, serviço de TV a Cabo, 
provedores de internet e Estações de Rádio Base de telefonia celular. 

O transporte urbano de passageiros é realizado pelas empresas Alprino e Transmoc, em um 
total de 36 linhas e uma média de 2 milhões de passageiros por mês. Além do transporte 
coletivo urbano, a população conta com uma frota de 121 táxis e, aproximadamente, 4.000 
motos táxis. 

1.1.7. Características culturais 

A Prefeitura Municipal conta com uma Secretaria Municipal de Cultura, que tem como 
objetivo planejar e executar a política cultural do município - programas, projetos e 
atividades que visem ao desenvolvimento cultural regional. 
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Montes Claros não possui Casas de Espetáculos de grande porte. Há salas de teatro, como a 
do Colégio Imaculada Conceição, o Centro Cultural de Montes Claros, inaugurado em 
fevereiro de 2010, que abriga uma biblioteca de temáticas sertanejas, uma livraria dirigida 
pela Editora UFMG e um escritório da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (FUNDEP), 
Conservatório Estadual de Música Lorenzo Fernandez e a Faculdade de Educação Artística, 
principal referência em artes cênicas de Montes Claros. 

As atividades culturais de Montes Claros assim como toda a região norte de Minas Gerais 
ganhavam vida durante as tradicionais festas populares, quando o culto ao folclore, as 
manifestações populares, a culinária típica ganha as ruas, refletindo a expressão do povo 
local, numa miscigenação entre as culturas portuguesa, africana e indígena. Em Montes 
Claros, os reinados, os Catopês e marujadas eram festas do calendário religioso, desde os 
tempos da Vila de Formigas, e que nas ultimas décadas perdeu a ênfase e devoção original. 
O Conservatório Estadual de Música Lorenzo Fernandez trabalha na retomada e valorização 
das festas de agosto, com a promoção do Festival de Folclore e do calendário das festas 
populares - em janeiro os Reis Magos, em maio as Coroações a Nossa Senhora, procissões e 
serestas, em junho, Fogueiras, em agosto, Reinados e Catopês, Marujos e Caboclinhos, em 
dezembro, presépios e Pastorinhas. 

Ganha destaque também como expressão cultural no calendário regional o Carnamontes – 
Carnaval de Montes Claros – é o maior evento da cidade e atrai anualmente, em três dias de 
folia, aproximadamente 200.000 pessoas para a cidade. 

No cenário cultural do município destaca-se ainda: o Festival do Pequi; Festival Internacional 
de Danças Folclóricas; Festas Juninas; Exposição Agropecuária que ocorre anualmente no 
mês de julho no Parque de Exposição João Alencar Athayde; Feira Nacional da Indústria, 
Comércio e Serviços de Montes Claros (FENICS), que está em sua 19° edição; o Salão 
Nacional  de Poesia Psiu Poético,  um festival de arte contemporânea que tem a Literatura – 
Arte Poética como eixo central, realizado há 28 anos no Município de Montes Claros; o 
Festival de Cinema de Montes Claros, que acontece todo mês de maio, desde 2010. 

O artesanato também reflete a expressão cultural montes-clarense. É possível encontrar 
uma produção artesanal diferenciada, feita com matérias-primas regionais e criada de 
acordo com a cultura e o modo de vida local. Alguns grupos reúnem diversos artesãos da 
região, disponibilizando espaço para confecção, exposição e venda dos produtos artesanais, 
como a Casa do Artesão e o próprio Mercado Municipal (Figura 37), onde é possível absorver 
um pouco da cultura local, culinária típica, arte e sabedoria popular da utilização de ervas e 
plantas com suas cores, aromas e efeitos. 
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Vista Geral do Mercado Publico Municipal 

 
Vista de banca de temperos típicos da Região 

 
Vista do corredor e produtos do Mercado Publico 

Municipal 
 

Vista de banca com cestaria regional 

Figura 37: Fotos do Mercado Público Municipal. 
Fonte: SERENCO, 2014. 

A culinária típica é representada pela carne de sol, arroz com pequi, frango caipira com 
pirão, requeijão e biscoitos. Outra referencia local, que faz parte da história e da cultura 
brasileira, a cachaça de Salinas. 

Como referências montes-clarenses no setor da cultura, destacam-se os artistas  Yara 
Tupynambá, Márcia Prates, Sérgio Ferreira e João Rodrigues, na literatura Darcy Ribeiro, 
Cyro dos Anjos, Cândido Canela e Amelina Chaves; e na música os artistas Beto Guedes, Zé 
Côco do Riachão e Tino Gomes. 

1.1.8. Plano Plurianual 

O Plano Plurianual (PPA) do Município para o período 2014-2017 prevê investimentos para o 
setor de Saneamento do Município da ordem de R$ 320,5 milhões, conforme apresentado 
na tabela a seguir. 
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Tabela 3: Relação de Ações relacionadas ao Saneamento Ambiental e respectivas verbas previstas no PPA 
2014-2017. 

AÇÃO 
VALORES (R$) 

2014 2015 2016 2017 TOTAL 

Ampliação do Sistema de Saneamento 
Básico 

- 50.000 6.500.000 7.500.000 14.050.000 

Canalização e Urbanização do Córrego 
Bicano 

- 7.550.000 8.550.000 14.550.000 30.650.000 

Canalização e Urbanização do Córrego 
Vargem Grande 

- 7.550.000 9.550.000 15.550.000 32.650.000 

Retificação Canal e Urbanização Córrego Pai 
João 

- 7.550.000 8.550.000 14.550.000 30.650.000 

Urbanização do Córrego Cintra - 3.000.000 6.000.000 8.000.000 15.000.000 

Canalização e Urbanização do Cursos d’água - 5.050.000 15.050.000 30.050.000 50.150.000 

Ampliação do sistema de drenagem pluvial - 5.000.000 5.000.000 5.000.000 15.000.000 

Construção de Centro de Apoio para Garis 5.000 5.000 5.000 5.000 20.000 

Implantação de Centro de Apoio 
Simplificado para Carroceiros 

 5.000 5.000 5.000 20.000 

Implantação de Usina de Beneficiamento de 
Resíduos Sólidos 

 5.000 5.000 5.000 20.000 

Serviço de Limpeza Urbana 26.500.000 26.128.000 30.500.000 33.275.000 116.153.000 

Manutenção do Sistema de Saneamento 
Básico Urbano 

50.000 50.000 50.000 50.000 200.000 

Revitalização de Bacias Hidrográficas 350.000 350.000 350.000 350.000 1.400.000 

Manutenção Viveiro de Mudas 70.000 70.000 70.000 70.000 280.000 

Manutenção de Parques e Zoológico 760.000 890.000 930.000 1.100.000 3.680.000 

Manutenção das Atividades de Proteção ao 
Meio Ambiente 

780.000 840.000 920.000 990.000 3.680.000 

Repasse de Recursos à Entidades 
Educacionais 

10.000 10.000 10.000 10.000 40.000 

Contribuição à Entidades de Proteção e 
Conservação Ambiental 

10.000 10.000 10.000 10.000 40.000 

Recuperação de Áreas Degradadas 300.000 300.000 1.000.000 1.200.000 2.800.000 

Implantação do Centro de Educação 
Ambiental 

400.000 380.000 - - 780.000 

Educação Ambiental 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000 

Ações de Controle e Gestão Ambiental 325.000 430.000 510.000 590.000 1.855.000 

Convênio PMMG 75.000 75.000 75.000 75.000 300.000 

Conselho Intermunicipal Desenv. Amb. 
Sustentável - CODANORTE 

100.000 100.000 500.000 500.000 1.200.000 

TOTAL 29.745.000 65.408.000 94.150.000 133.445.000 320.658.000 

Fonte: Adaptado do PPA 2014-2017, 2014. 
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1.2. CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE 

1.2.1. Clima 

O Município de Montes Claros está inserido na região do semiárido brasileiro a uma altitude 
média de 638 metros acima do nível do mar. O clima dominante, segundo a classificação de 
Köppen, é o Aw, clima tropical quente e úmido, com média de temperatura anual de 22,4°C 
e precipitação média anual de 1.060 mm (ANA, 2009). Com estação seca bem acentuada que 
ocorre no inverno, e estação mais chuvosa no verão – de outubro a março, quando ocorre 
cerca de 93% da chuva anual. A umidade relativa do ar é de 67%, podendo, em alguns dias 
do ano, principalmente no inverno, cair para valores abaixo de 30%, ou ainda de 20%. 

O Gráfico da Figura 38 apresenta as médias de temperatura e precipitação de Montes 
Claros. 

 

Figura 38: Gráfico com médias de temperatura e precipitação em Montes Claros. 

Fonte: http://www.climatempo.com.br/climatologia/164/montesclaros, acessado em 24/11/2014. 

Montes Claros possui uma Estação Climatológica operada pela Agência Nacional das Águas 
(ANA) na bacia do Rio Verde Grande, situada à Longitude -43,833 e Longitude -16,683, em 
altitude de 646,3 metros acima do nível do mar. 

A Tabela 4 apresenta os valores mensais de temperatura e evaporação potencial. 

Tabela 4: Valores Mensais de Temperatura Média e evaporação potencial no período de 1961 a 1990 na 
Estação Climatológica de Montes Claros. 

VARIÁVEL CLIMÁTICA 
MESES 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

TEMPERATURA MÉDIA 

(° C.) 
23,5 24,0 24,4 22,7 21,2 19,7 19,4 21,2 22,7 23,7 23,4 23,3 

EVAPOTRANSPIRAÇÃO 

(MM/MÊS) 
147,0 143,0 149,1 127,2 117,6 91,4 98,9 128,3 151,8 152,0 129,1 133,4 

Fonte: Adaptado de ANA, 2002. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Umidade_relativa
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Em 2014 foi decretado Situação de Emergência em Montes Claros e em mais 129 municípios 
mineiros por causa da seca, segundo Coordenadoria de Defesa Civil de Minas Gerais 
(CEDEC/MG), sendo destes, 84 situados no Norte do Estado de Minas Gerais. Com a previsão 
da ocorrência do Fenômeno El Niño para os próximos anos, é vigente a insegurança em 
relação à água disponível, para o abastecimento de água para a população e geração de 
energia, já operando com níveis de segurança. 

1.2.2. Topografia 

A predominância do relevo em Montes Claros é o ondulado, com mares de morros e 
montanhas. De acordo com a Prefeitura do Município (2014), 60% da área de sua área são 
de relevo ondulado, 30% áreas planas e 10% zonas montanhosas. A altitude média do 
município é de 655 metros, com altitudes mínima e máxima, de 502 metros na Foz do 
Ribeirão do Ouro e 1075 metros no Morro Velho. 

 
Vista Geral de região do Município onde é possível 

visualizar trecho plano e ao fundo região montanhosa 

 
Vista Geral de região do Município onde é possível 

visualizar trecho plano e ao fundo região montanhosa 

Figura 39: Imagens representativas do relevo no Município. 
Fonte: SERENCO, 2014. 

Montes Claros está situada nas proximidades de uma falha geológica de aproximadamente 3 
km de extensão, sendo responsável por abalos sísmicos presentes na região. O de maior 
intensidade já registrado ocorreu em 2012 atingindo 4.2 graus na Escala Richter. 

1.2.3. Vegetação 

Montes Claros está posicionado em uma região de transição da cobertura vegetal entre dois 
grandes biomas Brasileiros: Cerrado e Caatinga, sendo ocorrentes o cerrado caducifólio, 
cerrado sub-caducifólio, com ligeiras ocorrências de cerrado superemifólio; também existe a 
ocorrência da caatinga hipogerófila.  

O bioma Cerrado, que originalmente cobria cerca de dois milhões de quilômetros quadrados 
do país, é o segundo maior bioma em extensão do país, superado somente pela Amazônia. 

O Cerrado apresenta uma área localizada no Planalto Central brasileiro, estendendo-se das 
margens da Floresta Amazônica até o sul dos estados de São Paulo e Paraná, ao longo de 
mais de 20 graus de latitude. O bioma caracteriza-se por apresentar uma vegetação com 
estratos herbáceo, arbustivo e arbóreo dispostos segundo um gradiente de biomassa. 
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Já a Caatinga, cuja ocorrência na bacia concentra-se na sua porção norte, compreende um 
complexo de vegetação decídua e xerófila, constituída de vegetais lenhosos e mais ou menos 
rica em cactáceas e bromeliáceas rígidas. 

Dentre as espécies vegetais destaca-se a ocorrência do pau d'arco, pequizeiro, bloco de 
juriti, jatobá, macambira, braúna, barriguda, além de possuir uma flora rica em plantas 
medicinais.  

O Parque Estadual Lapa Grande, criado em 2006 na região oeste da cidade de Montes 
Claros, no Alto Verde Grande, tem 85,4% de seu território na bacia do rio Verde Grande, 
complexo de grutas e principais mananciais de abastecimento de água da região. 

1.2.4. Solo 

No solo de Montes Claros predomina a formação Pré-cambriana antiga, com ocorrência de 
siltito, ardósia, calcários, filitos, calcita, galena, minério de ferro, azotato de potássio, cristal 
de rocha e ouro de aluvião. 

1.2.5. Hidrografia  

O território de Montes Altos está inserido na grande bacia hidrográfica do Alto Médio São 
Francisco e inserida nesta, em sua maior parte, 2.282 km², a sub-bacia do Verde Grande e 
seus afluentes, nos trechos do Alto Verde Grande e Médio Verde Grande, dos quais um dos 
principais é o Rio Vieira, inserido no perímetro municipal. Nasce a sudoeste de Montes 
Claros, drena o centro da cidade, toma a direção norte do município e desagua a nordeste. 
Seus afluentes são os córregos Cintra, Bicano, Vargem Grande e Melancias. 

O restante da área do município está inserido nas sub-bacias dos Ros Pacuí e São Lamberto, 
afluentes diretos do Rio São Francisco. 

A bacia hidrográfica do Alto Verde Grande (AVG) é formada pelo trecho superior do Rio 
Verde Grande, desde as suas nascentes até a confluência com o Rio Cana Brava, pela 
margem esquerda. Os principais afluentes do Rio Verde Grande, nesta área, são: Rio do 
Juramento, Rio Saracura, Rio da Prata e Ribeirão da Boa Vista, pela margem direita, e o Rio 
Vieira pela margem esquerda. A área desta sub-bacia é de 3.098 km² localizada no Estado de 
Minas Gerais. As sedes municipais encontradas nesta sub-bacia são: Montes Claros, 
Glaucilândia, Guaraciama e Juramento. Desta sub-bacia, o Município de Montes Claros 
ocupa 1.397 km², ou seja, 39,0% da área município está inserida nesta sub-bacia (ANA, 
2009).  

Da sub-bacia do Médio Verde Grande - Trecho Alto (MVG/TA) é conformada pela área de 
drenagem do Rio Verde Grande e seus afluentes, no trecho compreendido entre o Rio São 
Domingos e o Rio Arapoim. Totalmente inserida no Estado de Minas Gerais, apresenta área 
de drenagem de 7.102 km², contando com as seguintes sedes municipais: Montes Claros, 
Capitão Enéas, Francisco Sá, Mirabela, Patis e São João da Ponte. Os principais afluentes do 
Rio Verde Grande, neste trecho, são: Rio São Domingos e Rio Quem-Quem, ambos pela 
margem direita, e Rio Barreiras, Rio Jacuí, Ribeirão do Ouro, Riacho Salobro, e Rio Arapoim 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9-Cambriano


 

  

       Página: 70 

 

                                                                                            

pela margem esquerda. 24,7% da área município – 885 km² - está inserida nesta sub-bacia 
que situa-se a jusante da sub-bacia AVG. 

Outros corpos d’água de relevância no entorno são: Rio Picuí, Rio dos Porcos, Córrego dos 
Bois, Córrego do Cedro, Rio Canoas, Ribeirão Traíras, Rio São Lamberto, Rio do Vale, Riachão 
e Rio Pradinho. 

Cabe ainda salientar a existência de lagoas Tiriricas, Lagoão, Periperi, São João, Brejão, 
Garça, Vereda dos Caetanos, Mombuca, São Jorge, Freitas, Matos e Barreiro.  

1.2.6. Hidrologia Local  

Em relação ao planejamento de uso e ocupação regional, destaca-se o Plano de Gestão de 
Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande, promovido e implantado em 
2001 pela ANA. Neste, a bacia hidrográfica do rio Verde Grande situava-se numa região de 
solos com grande potencial para o desenvolvimento da agricultura irrigada, porém com 
severas restrições na quantidade de água e que o uso intenso da irrigação de forma 
desordenada. 

Para tanto, resolve implementar um Plano de Estruturação do Sistema de Gestão de 
Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande contemplando a definição de 
critérios e procedimentos para a outorga de direito de uso da água e a estruturação do 
Comitê da Bacia, que em dezembro de 2003 foi instituído.  

No início de 2004, a ANA editou a Resolução n.º 031 sobre os procedimentos para 
cadastramento de usuários e regularização de usos dos recursos hídricos da bacia 
hidrográfica do Rio Verde Grande, com isso possibilitou conhecer o balanço hídrico na bacia 
(demanda versus disponibilidade), e iniciar questões relativas a conflitos como também a 
Alocação Negociada de Água para os usuários dos reservatórios Estreito e Cova da 
Mandioca. 

Segundo o Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande (ANA, 
2009), progressos são verificados em relação à gestão participativa das águas da bacia 
hidrográfica do Rio Verde Grande, em 200,8 o cadastramento de usuários foi novamente 
validado e em dezembro deste mesmo ano ocorreu a aprovação de regras de uso das águas 
do Rio Verde através do Marco Regulatório do Uso da Água no Rio Verde Grande (Resolução 
n.º 802, de 16 de dezembro de 2008 da ANA). Culminando com a elaboração do Plano de 
Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande em 2009. 

1.2.7. Uso e Ocupação do Solo 

Até por volta de 1970, a ocupação urbana se restringia à região central da cidade e bairros 
adjacentes. De acordo com Pereira, a partir dessa data, a área urbana passou a sofrer 
alterações significativas, sendo que as zonas norte, leste e sul tiveram uma expansão 
populacional mais intensa do que a zona oeste, que é ocupada por uma população de maior 
renda. O processo de ocupação não ocorreu de forma homogênea, existindo, ainda hoje, 
muitas áreas caracterizadas como vazios urbanos, em contraste com bairros 
subdesenvolvidos e favelas. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Favela
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Os bairros localizados próximos ao centro possuem população com maior poder aquisitivo, 
enquanto que a periferia é onde estão localizados os mais subdesenvolvidos. De acordo com 
o IBGE, em 2002, o Índice de Condições de Vida (ICV) era maior nos bairros Cidade Santa 
Maria (0,81), Todos os Santos (0,68) e São Luís (0,73), ambos situados na região central. E 
era menor na Vila Mauricéia (0,31), Vera Cruz (0,37) e Vila Atlântida (0,27), todos localizados 
em áreas afastadas do centro. 

Atualmente, a Lei Municipal n.º 3.031, de 06 de julho de 2002, estabelece o perímetro 
urbano e dispõe sobre normas de uso e ocupação do solo no município de Montes Claros. 

 

1.3. ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Os serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário da Sede (UTAP 1) e Nova 
Esperança (UTAP 5) são operados pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais 
(COPASA) desde 09 de outubro de 1974, quando o Município de Montes Claros e a COPASA 
firmaram um contrato de concessão para execução e exploração de serviço público de 
abastecimento de água na Sede do Município, tendo sido assinados até o momento nove 
termos aditivos, prevendo, dentre outras coisas, a ampliação do prazo de concessão dos 
serviços até o ano de 2028 (conforme cláusula primeira do II Termo Aditivo ao Contrato). 

Os demais distritos são atendidos pela Prefeitura Municipal de Montes Claros (MG). 

Por este motivo, muitas informações comuns aos dois serviços serão descritas de maneira 
preliminar, para posterior descrição individualizada e detalhada de cada um dos sistemas. 

Para a elaboração desta etapa do PMSB foram utilizados como fonte de consulta os 
seguintes documentos: 

 Visitas técnicas em apenas algumas unidades disponibilizadas pela COPASA; 

 Informações prestadas pela Prefeitura Municipal; 

 Informações prestadas pela COPASA através da comunicação externa nº 374/2014 – 
PRE, encaminhada à Prefeitura Municipal; 

 Relatório final denominado estudos preliminares dos sistemas de abastecimento de 
água e esgotamento sanitário de Montes Claros elaborado pela empresa Engecorps; 

 Relatório síntese do Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Verde 
Grande. 

1.3.1. Órgãos, Entidades e Empresas Envolvidas 

1.3.1.1. Nível Federal 

a) Ministério das Cidades (MCidades) – criado em 2003, é responsável pelo cumprimento da 
Política Urbana, sendo este dividido em Habitação, Saneamento Ambiental, Transporte e 
Mobilidade Urbana. A regulação dos temas da política urbana foi possível com os marcos 
regulatórios: Lei Federal n.º 11.124/2005 – Sistema Nacional de Habitação de Interesse 
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Social, Lei Federal n.º 11.445/2007 – Marco Regulatório do Saneamento, Lei Federal n.º 
11.977/2009 e n.º 12.424/2011 – Programa Minha Casa Minha Vida e regularização 
fundiária de assentamentos em áreas urbanas e Lei Federal n.º 12.587/2012 – Política 
Nacional de Mobilidade Urbana. Disponibiliza o Sistema Nacional de Informações sobre o 
Saneamento (SNIS), um banco de dados contendo informações dos municípios sobre a 
prestação dos serviços de água, esgoto e resíduos sólidos; 

b) Ministério do Meio Ambiente (MMA) - Tem como áreas de competência as políticas: 
nacional do meio ambiente e dos recursos naturais; de preservação, conservação e 
utilização sustentável de ecossistemas, para integração do meio ambiente e produção, 
para a Amazônia Legal (incluídos programas afins); e zoneamento ecológico-econômico; 

c) Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) - Constitui um órgão colegiado do 
MMA, tendo função consultiva e deliberativa do SISNAMA (Sistema Nacional do Meio 
Ambiente). Foi instituído pela Lei Federal n.º 6.938/81 e regulamentada pelo Decreto n.º 
99.274/90; 

d) Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) - Constitui um órgão colegiado do MMA, 
integrante de maior hierarquia do SINGREH (Sistema Nacional de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos) instituído pela Política Nacional de Recursos Hídricos por meio da Lei 
Federal n.º 9.433/97; 

e) Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) - 
Constitui-se numa autarquia vinculada ao MMA. Criada pela Lei Federal n.º 7.735/89 tem 
como principais funções exercer poder de polícia ambiental, executar ações das políticas 
nacionais do meio ambiente, notadamente relativas ao licenciamento ambiental, à 
autorização de uso dos recursos naturais e à fiscalização, monitoramento e controle 
ambiental; 

f) Agência Nacional de Águas (ANA) - Constitui-se numa autarquia vinculada ao MMA. 
Criada pela Lei Federal n.º 9.443/97 tem como principais funções disciplinar a 
implementação, a operacionalização, o controle e a avaliação dos instrumentos de gestão 
criados pela Política Nacional de Recursos Hídricos; 

g) Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF) - 
empresa pública vinculada ao Ministério da Integração Nacional que promove o 
desenvolvimento e a revitalização das bacias dos rios São Francisco, Parnaíba, Itapecuru e 
Mearim com a utilização sustentável dos recursos naturais e estruturação de atividades 
produtivas para a inclusão econômica e social; 

h) Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) - tem por finalidade executar 
a política do Governo Federal, referente ao beneficiamento de áreas e obras de proteção 
contra as secas e inundações, irrigação, radicação de população em comunidades de 
irrigantes, além de outros assuntos que lhe sejam cometidos pelo Governo Federal, nos 
campos do saneamento básico, assistência às populações atingidas por calamidades 
públicas e cooperação com os Municípios. 
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1.3.1.2. Nível Estadual 

a) Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD) tem 
como missão formular e coordenar a política estadual de proteção e conservação do meio 
ambiente e de gerenciamento dos recursos hídricos e articular as políticas de gestão dos 
recursos ambientais, visando ao desenvolvimento sustentável no Estado de Minas Gerais; 

b) Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH) – tem como finalidade promover o 
aperfeiçoamento dos mecanismos de planejamento, compatibilização, avaliação e 
controle dos recursos hídricos do Estado, tendo em vista os requisitos de volume e 
qualidade necessários aos seus múltiplos usos; 

c) Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM) tem por finalidade executar a política de 
proteção, conservação e melhoria da qualidade ambiental, no que concerne à gestão do 
ar, do solo e dos resíduos sólidos, bem como a prevenção e a correção da poluição ou da 
degradação ambiental provocada pelas atividades industriais, minerárias e de 
infraestrutura, promover e realizar ações, projetos e programas de pesquisa para o 
desenvolvimento de tecnologias ambientais, e apoiar tecnicamente as instituições do 
SISEMA (Sistema Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos), visando à preservação 
e à melhoria da qualidade ambiental do Estado; 

d) Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) – responsável por planejar e promover 
ações direcionadas à preservação da quantidade e da qualidade das águas de Minas 
Gerais. O gerenciamento é feito por meio da outorga de direito de uso da água, do 
monitoramento da qualidade das águas superficiais e subterrâneas do Estado, dos planos 
de recursos hídricos, bem como da consolidação de Comitês de Bacias Hidrográficas 
(CBH) e Agências de Bacias; 

e) Conselho Estadual de Política Ambiental (COPAM) - órgão normativo, colegiado, 
consultivo e deliberativo, subordinado à SEMAD. Tem por finalidade deliberar sobre 
diretrizes, políticas, normas regulamentares e técnicas, padrões e outras medidas de 
caráter operacional, para preservação e conservação do meio ambiente e dos recursos 
ambientais; 

f) Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SISEMA) - tem por objetivo 
promover, integrar e implementar a gestão, a conservação, a preservação e a defesa do 
meio ambiente, no âmbito da política de desenvolvimento do Estado; 

g) Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário 
do Estado de Minas Gerais (ARSAE) - tem por objetivo exercer a função de regulação dos 
serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário com independência e 
transparência decisória, buscando a universalização do atendimento e a qualidade dos 
serviços, em benefício da saúde pública e em compromisso com o meio ambiente. 

1.3.1.3. Nível Municipal 

a) Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA) sendo responsável pelos sistemas 
de água e esgoto em parte do Município; 
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b) Conselho Municipal de Defesa e Conservação do Meio Ambiente (CODEMA); 

c) Agência Municipal de Água, Saneamento e Energia de Montes Claros (AMASBE). 

 

1.3.2. Informações comuns aos Sistemas de Água e Esgoto da Sede e Nova 
Esperança 

1.3.2.1. Histórico da prestação dos serviços 

Os serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário são operados pela 
COPASA desde 09 de outubro de 1974, quando o Município de Montes Claros e a COPASA 
firmaram um contrato de concessão para execução e exploração de serviço público de 
abastecimento de água na Sede do Município. No período anterior a 1974, esses serviços 
eram prestados pela Companhia de Água e Esgoto de Montes Claros (CAEMC). 

O Contrato de concessão inicial possuía prazo de 30 anos, vencendo em 09 de outubro de 
2004. No entanto, este foi prorrogado até o ano de 2028 (conforme cláusula primeira do II 
Termo Aditivo ao Contrato), prorrogação esta contestada pela atual administração da 
Prefeitura Municipal. 

O Município de Montes Claros, através de sua procuradoria geral, notificou 
extrajudicialmente a COPASA no dia 26 de fevereiro de 2013 sobre a instauração de um 
processo administrativo com objeto de se declarar inadimplência contratual, para posterior 
rescisão do contrato de concessão e exploração. Dentre as alegações que provocaram a 
notificação, estão: 

 A COPASA tem como obrigação assumida a operação, manutenção e conservação 
do sistema de abastecimento de água, garantindo suprimento adequado, bem 
como a operação do sistema de esgotos sanitários (cláusula 17ª do Contrato de 
Concessão); 

 A COPASA também tem como obrigação executar a recomposição de pavimentos 
que danificar em virtude de obras e/ou serviços executados (cláusula 13ª do 
Contrato de Concessão). Quanto a este assunto, a cláusula 8ª do II Termo Aditivo 
diz que a COPASA é responsável pela execução da recomposição de pavimentos por 
ela danificados em virtude obras e/ou serviços executados, devendo fazê-lo 
imediatamente após a conclusão dos mesmos, ou, no prazo máximo de 60 dias por 
motivo justificável; 

 Segundo o II Termo Aditivo, a COPASA é responsável pelos serviços de água e 
esgoto não somente da Sede, mas também dos Distritos e Povoados com mais de 
100 domicílios; 

 Segundo a cláusula 3ª do II Termo Aditivo, a COPASA deveria dotar a Sede do 
Município, até o final de 2001, com um completo sistema de esgotamento sanitário, 
incluindo redes coletoras de esgotos, interceptores e implantação de estação de 
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tratamento de esgotos, com vistas ao atendimento de 100% da demanda desses 
serviços na Sede; 

 Os termos aditivos firmados posteriores ao Contrato de Concessão foram 
formalizados apenas para conceder prorrogação de prazos e suspensões de 
penalidades anteriormente previstas pelo não cumprimento de obrigações. 

Conforme obrigações listadas anteriormente, segundo o Município, mesmo após ser 
notificada formalmente, a COPASA não cumpriu grande partes destas obrigações, fato que 
tem gerado diversos prejuízos não apenas financeiros à Administração Municipal, já que o 
Município tem arcado com custos e obras que caberiam à COPASA, mas também, em última 
análise, à própria população de Montes Claros, seus Distritos e Povoados, que se vê 
desprovida de uma rede de abastecimento de água e esgoto adequada, eficiente e de 
qualidade. 

Por não ter cumprido suas obrigações (principalmente por não ter dotado a Sede com 100% 
de esgoto), e segundo a Cláusula 20ª do Contrato de Concessão, que diz que o contrato 
poderá ser rescindido caso haja inadimplemento de suas cláusulas, a Prefeitura elaborou a 
notificação anteriormente citada. 

Em 26 de março de 2013, a COPASA respondeu a esta notificação extrajudicial, através da 
comunicação externa nº 173/2013. Nesta comunicação, a COPASA escreve que a afirmação 
feita pela Prefeitura na notificação extrajudicial que os termos aditivos firmados foram 
formalizados apenas para conceder prorrogação de prazos e suspensões de penalidades 
anteriormente previstas pelo não cumprimento de obrigações não retrata a realidade e sim 
que todos os aditivos foram motivados pelo estrito interesse público, negociados entre os 
gestores formalmente constituídos à época de sua assinatura, não configurando ato 
unilateral da COPASA. 

A COPASA diz ainda que realizou obras, tanto no sistema de água, quanto no sistema de 
esgoto, como por exemplo, o sistema Verde Grande de abastecimento de água. Quanto ao 
atendimento dos Distritos e Povoados, a COPASA alega que, ao longo dos últimos anos, se 
prontificou a iniciar as obras de implantação dos sistemas de água e esgoto, mas, por 
diversas razões, houve consenso junto aos administradores à época em postergar a 
implantação de tais sistemas, mantendo a Prefeitura como responsável pela prestação 
destes serviços, principalmente pelo fato de que com o início da operação pela COPASA, 
deveria ser também implementada a cobrança por estes serviços. No entanto, com a 
intenção da atual administração em que a COPASA assuma estes serviços, está tomando as 
providências para viabilizar as licitações das obras dos sistemas de abastecimento de água 
para as localidades: Aparecida do Novo Mundo, São Pedro da Garça, Santa Rosa de Lima, 
Miralta, Vila Nova de Minas, Ermidinha, Canto do Engenho, São João da Vereda e Lagoinha. 

Em um relatório elaborado pela Secretaria Adjunta de Obras e Regulação, sobre a ETE Vieira, 
é dito que os filtros biológicos percoladores não funcionaram a contento após a inauguração 
da ETE (2010) e que sua correção demorou 4 anos para ser executada, além de possuir baixa 
eficiência no tratamento. Além disso, sobre a disposição do lodo, este vinha sendo enterrado 
em valas sem qualquer proteção em local próximo da margem direita do Rio Vieira, em 
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desacordo com normas ambientais. Segundo ainda este relatório, existe a informação que o 
índice de coleta e tratamento de esgotos é de 78%.  

Quanto ao sistema de água, segundo cálculos efetuados e descritos neste relatório, há uma 
produção de água inferior à necessária, fazendo com que haja uma demanda reprimida e 
falta de abastecimento em determinadas regiões e horários do dia, com risco de 
comprometer o crescimento do Município. Além disso, o lodo coletado nos floculadores, 
decantadores e lavagem dos filtros da ETA Verde Grande está sendo lançado diretamente no 
Rio Verde Grande. 

Em um parecer da Procuradoria Geral de Montes Claros, datado de 02 de junho de 2014, a 
conclusão obtida é a de que a extensão do prazo de concessão feita no II Termo Aditivo foi 
ilegal, fazendo com que a relação concessória entre o Município e a COPASA tenha se 
expirado em 09 de outubro de 2004. 

A COPASA, em sua defesa, declarou que é uma sociedade de economia mista criada 
exclusivamente para planejar, projetar, executar, ampliar, remodelar e explorar os serviços 
públicos de saneamento básico no estado de Minas Gerais, mediante contrato de concessão 
ou convênio específico com os Municípios, sendo dispensável a licitação pública para a 
contratação dos seus serviços e que, portanto, o II Termo Aditivo seria legal, além de rebater 
os outros argumentos de que estaria descumprindo obrigações contratuais. 

Após estes documentos, ainda se seguiram um posterior parecer da Procuradoria Geral de 
Montes Claros e também uma defesa posterior da COPASA, culminando no parecer final da 
Procuradoria Geral, datado de 15 de setembro de 2014, que concluiu pela ilegalidade da 
concessão dos serviços à COPASA, não sendo recomendável a sua manutenção, 
recomendando algumas ações: 

 Seja oficiada a agência reguladora para que avalie, nos termos da legislação, a 
conveniência de abertura de processo administrativo específico, destinado a 
aprofundar o exame das irregularidades e falhas na prestação dos serviços pela 
então concessionária; 

 Que a concessionária mantenha a contabilidade dos serviços prestados em Montes 
Claros segregada de sua contabilidade geral, garantindo ao Município ou sua 
agência reguladora livre acesso às informações e documentos correlatos; 

 Continuação da operação dos serviços pela COPASA até que efetuados todos os 
levantamentos e estudos necessários à realização de procedimento licitatório, ou 
até que seja possível a estruturação necessária à assunção direta dos serviços pela 
administração municipal; 

 A Agência Municipal de Água, Saneamento e Energia de Montes Claros (AMASBE) 
passa a exercer a regulação dos serviços a partir desta data; 

 Constituição de uma comissão com representantes do Município, da Agência 
Reguladora e da Concessionária a fim de permitir um fluxo adequado de 
informações e assegurar a continuidade, qualidade e segurança dos serviços de 
água e esgoto. 
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Este parecer final da Procuradoria do Município foi aprovado pelo Prefeito Municipal em 
decisão datada de 18 de setembro de 2014, dando um prazo de 6 meses para que a extinção 
da concessão ocorra de fato, chamando este período de vigência extraordinária. 

A COPASA então apresentou recurso administrativo com pedido de efeito suspensivo, em 02 
de outubro de 2014, pedindo a nulidade do processo administrativo nº 00019774/2014 e 
que seja reconhecida a inexistência de nulidade do Contrato de Concessão e seus Termos 
Aditivos, o que foi respondido pela Procuradoria Geral do Município em 09 de outubro de 
2014, dando conhecimento ao pedido da COPASA, no entanto concluindo pelo 
desprovimento do recurso administrativo, sendo a COPASA notificada desta decisão no dia 
10 de outubro de 2014 através do ofício nº 266/2014 assinado pelo Prefeito Municipal. 

1.3.2.2. Organograma 

A COPASA é uma empresa sociedade de economia mista com administração pública, de 
abrangência regional e com empregados próprios. A Figura 40 apresenta o organograma da 
empresa. 

 

Figura 40: Organograma geral da COPASA.  
Fonte: ARSAE-MG, 2014.  
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1.3.2.3. Estrutura tarifária 

O cálculo dos reajustes das tarifas tem como base os custos dos serviços administrativos, de 
operação e manutenção, levando-se em conta outros fatores, como depreciações, despesas 
para sua expansão, provisão de devedores e melhoramento da qualidade do serviço 
prestado, bem como as despesas com juros sobre empréstimos e financiamentos obtidos. 
Basicamente, o reajuste tarifário consiste na recomposição do nível da receita do prestador 
de acordo com a variação dos custos devido à inflação. 

A revisão das tarifas poderá ser periódica ou sempre que o custo dos serviços a exigir e são 
feitas através de metodologia própria da ARSAE.  

O último reajuste concedido foi em 11 de abril de 2014, com competência a partir de maio 
de 2014, autorizada pela ARSAE através da Resolução n.º 49/2014. 

A estrutura tarifária atual da COPASA está apresentada abaixo. Ela apresenta sete classes de 
consumo e diversos intervalos de consumo. 

A cobrança de esgoto é feita percentualmente sobre a tarifa de água, ou seja, se o imóvel 
tiver coleta de esgoto paga 50 % da tarifa de água, e se o imóvel tiver coleta e tratamento de 
esgoto paga aproximadamente 90% da tarifa de água. 
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Figura 41: Estrutura tarifária atual (Resolução ARSAE-MG n.º 49/2014).  
Fonte: ARSAE-MG, 2014. 

A tarifa mínima para o consumo de água é de pelo menos seis metros cúbicos (6 m³) mensais 
por economia. A população de baixa renda paga a Tarifa Social, correspondendo a 60% da 
Tarifa Residencial Normal até os 6 m³ consumidos e 80 % para o excedente de 6 a 10 m³. 

A Resolução ARSAE-MG n.º 47/2014 homologa a tabela de preços e prazos de serviços não 
tarifados da COPASA. 
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1.3.2.4. Canais de atendimento 

Os usuários dos sistemas de água e esgoto podem entrar em contato com a COPASA das 
seguintes maneiras:  

 Telefones: 115 ou (38) 3229-5752 ou (38) 3229-5791; 

 Internet: www.copasa.com.br; 

 Presencial. 

O atendimento presencial aos usuários é feito através da agência localizada na Rua Doutor 
Santos, n.º 14, bairro Centro. O horário de atendimento é das 8 até as 17 horas. 

1.3.2.5. Regulação e fiscalização dos serviços 

A COPASA é regulada pela ARSAE, autarquia especial vinculada à Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Regional e Política Urbana (SEDRU). A Agência tem o objetivo de regular e 
fiscalizar a prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento 
sanitário prestado pelos prestadores de serviço, do ponto de vista da qualidade dos serviços 
técnicos, econômico-financeiros e ambientais. 

A Lei Estadual n.º 18.309 de 3 de agosto de 2009, alterada pela Lei n.º 20.822 de 30 de julho 
de 2013, estabelece normas relativas aos serviços de abastecimento de água e de 
esgotamento sanitário e cria a ARSAE. 

O regulamento da ARSAE é dado pelo Decreto n.º 45.226 de 1º de dezembro de 2009. 

A Resolução n.º 40 de 3 de outubro de 2013, estabelece as condições gerais para prestação e 
utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário 
regulados pela ARSAE. 

A Lei Municipal Complementar nº 43 de 21/03/2014, cria a Agência Municipal de Água, 
Saneamento Básico e Energia de Montes Claros – AMASBE, com o objetivo de regular, 
acompanhar e fiscalizar os serviços de abastecimento de água, energia, limpeza urbana, 
manejo de resíduos sólidos e esgotamento sanitário no âmbito do Município de Montes 
Claros, entidade integrante da Administração Pública Municipal, dotado de personalidade 
jurídica de direito público e submetida ao regime autárquico especial, dotada de poder de 
polícia e de autonomia administrativa, orçamentária e financeira, observados os princípios 
de transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões. 

1.3.2.6. Resumo dos sistemas 

O abastecimento de água de uma cidade é geralmente composto pelas seguintes unidades:  

 Captação de Água Bruta (CAB): estrutura com bombeamento para captar a água de 
rios (superficial) ou de poços artesianos (subterrâneo); 

 Adução de água bruta (AAB): tubulação que conduz a água bruta para a Estação de 
Tratamento de Água (ETA); 

http://www.copasa.com.br/
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 Estação de Tratamento de Água (ETA): unidade que recebe a água bruta e, por meio 
de uma série de processos físicos e químicos, faz o tratamento da água tornando-a 
potável; 

 Adução de água tratada (AAT): tubulação que conduz a água tratada para os 
Reservatórios e para a população. Geralmente essa água é transportada pelas 
elevatórias de água tratada (EEAT ou Booster) através de bombeamento; 

 Reservação: Unidades de armazenamento de água tratada para atendimento de 
maior consumo da população; e, 

 Redes de distribuição: tubulações de menores diâmetros que transportam a água 
tratada dos reservatórios e distribuem para as ligações domiciliares (residências). 

O abastecimento de água da Sede é servido por 3 sistemas principais, o da ETA Verde 
Grande, da ETA Morrinhos e o sistema de poços profundos. O sistema da ETA Morrinhos é 
composto por 4 captações superficiais (Pacuí-Porcos, Lapa Grande, Pai João e Rebentão dos 
Ferros) e complementados por poços profundos, e o sistema Verde Grande é composto pela 
barragem do Juramento, responsável por cerca de 70 % da água produzida no município. 

A região urbana de Nova Esperança é abastecida por poços profundos com tratamento. Para 
as regiões mais afastadas e as rurais existem soluções individuais através de poços rasos. 

Quanto ao esgotamento sanitário de uma cidade, esse sistema é geralmente composto pelas 
seguintes unidades:  

 Coleta: rede coletora de esgoto (tubulações) localizadas nas ruas ou calçadas, assim 
como as ligações prediais das casas nas redes coletoras, exclusivas para coletar o 
esgoto doméstico. Não deve existir água de chuva nessa rede; 

 Transporte: tubulações principais, de maior diâmetro, denominadas interceptores 
que conduzem o esgoto até um ponto baixo, onde estão instaladas as Estações 
Elevatórias de Esgoto (EEE); 

 Estação de Tratamento de Esgoto (ETE): unidade que recebe o esgoto doméstico e, 
por meio de uma série de processos físicos e biológicos, faz o tratamento do esgoto a 
nível de ser permitido lançamento nos rios; 

 Emissário: tubulação que transporta o efluente tratado da ETE para o rio. 

A Sede de Montes Claros é servida por sistema de coleta tipo separador absoluto (coleta 
apenas o esgoto sanitário em tubulação distinta das águas pluviais), 4 elevatórias de esgoto 
que encaminham para a única ETE do distrito Sede, denominada ETE Vieira. 

Assim como a Sede, o Distrito de Nova Esperança também possui coleta e tratamento. 

1.3.2.7. Faturamento, Arrecadação e Inadimplência 

Segundo informações divulgadas pelo SNIS, apresentada na tabela a seguir, é possível 
visualizar o histórico de 2008 a 2012 do faturamento e arrecadação da COPASA, assim como 
o índice de inadimplência no município.  



 

  

       Página: 82 

 

                                                                                            

Tabela 5: Faturamento e arrecadação da COPASA do município entre 2008 a 2012. 

ANO 

RECEITA 

OPERACIONAL 

DIRETA DE ÁGUA 

(R$) 

RECEITA 

OPERACIONAL 

DIRETA DE 

ESGOTO 

(R$) 

RECEITA 

OPERACIONAL 

INDIRETA 

(R$) 

RECEITA 

OPERACIONAL 

TOTAL 

(R$) 

ARRECADAÇÃO 

TOTAL 

(R$) 

ÍNDICE DE 

INADIMPLÊNCIA 

(%) 

2008 38.582.826,04 20.513.618,74 1.771.743,19 60.868.187,97 59.149.747,99 2,82 

2009 40.646.010,93 17.826.281,95 1.939.393,83 60.411.686,71 59.357.682,82 1,74 

2010 44.507.543,02 24.701.511,68 1.889.212,77 71.098.267,47 68.778.947,24 3,26 

2011 45.539.292,83 30.332.028,45 1.209.781,35 77.081.102,63 75.075.262,06 2,60 

2012 46.506.177,71 36.947.766,41 1.251.809,16 1 84.705.753,28 79.819.237,49 5,77 

1 Valor não demonstrado no SNIS 2012. Foi considerada 1,5% da receita direta, próximo do ocorrido em 2011.  

Fonte: SNIS, 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012. 

Não foram disponibilizadas pela COPASA informações mais atuais das receitas para os anos 
de 2013 e 2014. Uma informação repassada mais recentemente pela COPASA cita que a 
inadimplência é em torno de 2,1%. 

1.3.2.8. Despesas de exploração 

As seguintes informações dizem respeito às despesas de exploração divulgadas pelo SNIS 
referentes ao Município de Montes Claros.  

Tabela 6: Despesas de exploração - COPASA (Montes Claros). 

ANO 
DESPESA COM 

PESSOAL PRÓPRIO 

(R$) 

DESPESA COM 

PRODUTOS 

QUÍMICOS 

(R$) 

DESPESA COM 

ENERGIA 

ELÉTRICA (R$) 

DESPESA COM 

SERVIÇOS DE 

TERCEIROS 

(R$) 

OUTRAS DESPESAS 

DE EXPLORAÇÃO 

(R$) 

TOTAL DESSAS 

DESPESAS 

(R$) 

2008 17.742.039,69 434.722,73 4.735.496,48 6.244.162,56 36.513.963,37 65.670.384,83 

2009 20.548.536,73 705.574,90 4.577.919,27 9.932.734,93 42.721.605,92 78.486.371,75 

2010 23.529.793,08 652.622,91 4.799.177,62 11.391.137,00 49.540.509,99 89.913.240,60 

2011 25.738.042,52 666.448,58 4.953.236,62 9.618.660,54 50.411.344,67 91.387.732,93 

20121 28.283.978,89 732.371,84 5.443.197,16 10.570.111,98 55.397.896,22 100.427.556,10 

1 Valores não demonstrados no SNIS 2012. Valores adotados através do percentual do ano de 2011 e das 
receitas totais.  

Fonte: SNIS, 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012. 

As despesas de exploração são aquelas necessárias à prestação dos serviços pelas 
companhias, abrangendo as despesas de operação e manutenção; as despesas comerciais; 
as despesas administrativas; e as despesas fiscais, excluída a provisão para o imposto de 
renda 

Não foram disponibilizadas informações específicas sobre a quantidade de funcionários 
disponíveis para a operação dos sistemas de água e esgoto, nem para o administrativo. 
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Foram disponibilizadas as despesas operacionais diretas, do período compreendido de maio 
de 2013 a abril de 2014. A média mensal deste período no Distrito Sede foi de R$ 
3.055.728,18. 

Tabela 7: Despesas mensais operacionais. 

MÊS CUSTO DISTRITO SEDE (R$) CUSTO DISTRITO NOVA ESPERANÇA (R$) 

mai/13 2.752.163,41 24.906,73 

jun/13 2.670.813,52 27.360,98 

jul/13 3.353.193,85 54.196,55 

ago/13 3.583.251,11 24.939,12 

set/13 2.955.065,48 26.511,35 

out/13 2.723.686,55 39.628,12 

nov/13 2.916.975,74 19.071,02 

dez/13 3.835.934,28 31.550,54 

jan/14 3.009.543,31 20.055,96 

fev/14 3.186.700,49 19.362,45 

mar/14 2.560.227,23 27.360,96 

abr/14 3.121.183,16 19.456,29 

MÉDIA ANUAL 3.055.728,18 27.866,67 

Fonte: COPASA, 2014. 

Nesses custos de despesas operacionais diretas estão contidos: custo direto + despesas 
financeiras da unidade (pessoal, materiais, energia elétrica, serviços de manutenções, 
impostos e taxas da unidade). 

Segundo a COPASA, nos custos acima não estão incluídos os custos indiretos tais como: 
apoio operacional, auditoria, jurídico, comunicação, ouvidoria, planejamento, financeiro, 
comercial, contabilidade e patrimônio, regulação, informática, recursos humanos, meio 
ambiente, licitação, projetos, gestão de empreendimentos e apoio técnico. 

Os valores contidos na Tabela 6 e na Tabela 7 mostram uma grande discrepância. Parte 
desta diferença é resultante dos custos indiretos não incluídos na Tabela 7. No entanto, uma 
análise mais detalhada mostra que os custos indiretos não poderiam ter um custo tão 
elevado de forma a mais do que dobrar os custos totais com os serviços, não explicando 
totalmente a diferença apresentada. 

Se forem levados em consideração os custos divulgados pelo SNIS, as despesas em Montes 
Claros superam as receitas, resultando em prejuízo. Devido à esta diferença de valores de 
despesas, no produto 3 estas serão calculadas de acordo com valores e premissas de 
mercado para o porte do Município.  

1.3.2.9. Dados comerciais 

Quanto às informações comerciais, segue o histórico de informações obtido pelo SNIS, do 
período de 2008 a 2012, separado para os sistemas de água e esgoto. 
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Tabela 8: Dados comerciais - Água. 

ANO 

ÁGUA 

LIGAÇÕES 

ATIVAS (UD) 
ECONOMIAS ATIVAS (UD) 

ECONOMIAS / 

LIGAÇÕES UNIDADES 

TOTAIS 
UNIDADES 

TOTAIS 
% ECONOMIAS 

RESIDENCIAIS 

2008 93.823 106.672 89,83% 1,14 

2009 97.400 110.409 89,88% 1,13 

2010 101.685 115.290 89,84% 1,13 

2011 106.720 120.546 89,91% 1,13 

2012 112.380 127.563 89,65% 1,14 

Fonte: SNIS, 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012. 

 
Tabela 9: Dados comerciais - Esgoto. 

ANO 

ESGOTO  

LIGAÇÕES ATIVAS (UD) 
ECONOMIAS 

ATIVAS (UD) ECONOMIAS / 

LIGAÇÕES UNIDADES 

TOTAIS 
% ATENDIMENTO 

UNIDADES 

TOTAIS 

2008 93.463 99,62% 106.356 1,14 

2009 97.550 100,15% 110.471 1,13 

2010 101.320 99,64% 114.794 1,13 

2011 106.242 99,55% 119.891 1,13 

2012 110.542 98,36% 125.145 1,13 

Fonte: SNIS, 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012. 

 
Tabela 10: Volumes médios de água e esgoto faturados (SNIS). 

ANO 

VOLUME MÉDIO DE ÁGUA 

FATURADO 
VOLUME MÉDIO DE ESGOTO 

FATURADO 

L/S L/S 

2008 438,18 422,88 

2009 450,09 439,89 

2010 476,62 460,86 

2011 488,87 471,79 

2012 511,64 490,10 

Fonte: SNIS, 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012. 

A COPASA forneceu para a Prefeitura o número de economias ativas de água e esgoto, 
separados por categoria e faixas de consumo, do período compreendido entre junho de 
2013 a maio de 2014. Abaixo encontra-se resumido apenas o último mês fornecido (maio de 
2014), demonstrando que cerca de 90% das economias são residenciais (incluindo a social 
que também são residenciais). 
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Analisando um ano inteiro dos dados fornecidos (de junho/13 a maio/14), o crescimento do 
número de economias totais foi de 4,7% para água e de 4,6% para esgoto. Já o crescimento 
do número de economias residenciais (com a social) foi de 5,1% para água e de 4,8% para 
esgoto. 

Tabela 11: Economias Ativas por categoria (Maio/2014). 

Nº DE ECONOMIAS ATIVAS SOCIAL RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL PÚBLICA TOTAL 

Água 28.362 91.233 11.486 621 1.393 133.095 

Esgoto (dinâmico) 27.960 90.471 12.459 549 1.297 132.736 

Fonte: COPASA, 2014. 

Dados enviados pela COPASA à Prefeitura demonstram que em junho de 2014 a COPASA 
mantinha: 

 Distrito Sede: ligações de água = 118.497; ligações de esgoto = 117.510; economias 
de água = 133.458; economias de esgoto = 132.536. 

 Distrito Nova Esperança: ligações de água = 1.205; ligações de esgoto = 643; 
economias de água = 1.220; economias de esgoto = 639. 

Tabela 12: Volumes de água e esgoto faturados (COPASA). 

 
VOLUME MICROMEDIDO (M³) VOLUME FATURADO (M³) 

MÊS/2013 AGUA AGUA ESGOTO 

JUN / 13 1.247.174 1.354.406 1.315.319 

JUL / 13 1.206.362 1.324.242 1.283.988 

AGO / 13 1.258.803 1.373.585 1.327.380 

SET / 13 1.298.471 1.404.455 1.358.319 

OUT / 13 1.358.857 1.464.901 1.418.405 

NOV / 13 1.295.588 1.404.556 1.366.273 

DEZ / 13 1.319.100 1.433.419 1.393.611 

JAN / 14 1.259.807 1.403.044 1.367.087 

FEV / 14 1.282.913 1.401.097 1.350.236 

MAR / 14 1.384.259 1.485.962 1.431.494 

ABR / 14 1.332.243 1.453.419 1.411.426 

MAI / 14 1.349.510 1.470.099 1.429.022 

TOTAL 15.593.087 16.973.185 16.452.560 

Fonte: COPASA, 2014. 

1.3.2.10. Recursos humanos 

Não foram disponibilizadas as informações quanto aos recursos humanos alocados nos 
serviços de saneamento básico, tais como: número de empregados, discriminando o 
quantitativo quanto a profissionais de nível superior, técnicos, operacionais, administrativos, 
terceirizados, estagiários, bolsistas. Informações sobre existência de planos de capacitação, 
planos de cargos e salário e planos de demissão. 

Os gastos com recursos humanos foram apresentados anteriormente. 
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1.3.3. Situação dos Serviços de Abastecimento de Água 

1.3.3.1. UTAP 1 - Sede 

O abastecimento de água do distrito Sede de Montes Claros pode ser subdivido em três 
sistemas produtores: ETA Verde Grande, ETA Morrinhos e Poços Profundos. Ambos os 
sistemas Verde Grande e Morrinhos captam a água principalmente por captações 
superficiais (rios ou córregos) e são complementados por captações subterrâneas (poços 
profundos). 

Segundo a COPASA, esses sistemas produtores fornecem uma média de 71 milhões de litros 
de água por dia (821,76 l/s) para o município. 

Já segundo o relatório da ENGECORPS (janeiro de 2014), esses sistemas produtores 
fornecem uma média de 77,76 milhões de litros de água por dia (900,0 l/s) para o município. 

A ETA Verde Grande representa cerca de 70% do volume de água produzido para o Distrito 
Sede. As produções médias de cada sistema, informada tanto pela COPASA quanto pela 
ENGECORPS, estão apresentadas na tabela a seguir.  

Tabela 13: Produção média de água (COPASA e ENGECORPS). 

SISTEMA / UNIDADES 

COPASA 

CAPTAÇÃO MÉDIA DE 

ÁGUA (L/S) 

ENGECORPS 

CAPTAÇÃO MÉDIA DE ÁGUA 

(L/S) 

CAPACIDADE DE 

TRATAMENTO (L/S) 

1. ETA VERDE GRANDE 497,69 550 a 620 500 

2. ETA MORRINHOS 312,50 307 a 347 250 

2.1 Pacuí-Porcos - 30 a 50 - 

2.2 Lapa Grande - 170 a 180 - 

2.3 Pai João - 30 a 40 (desativada) - 

2.4 Poços profundos Pai João - 37 (3 poços) - 

2.5 Rebentão dos Ferros - 60 a 70 l/s (máx=130 l/s) - 

2.6 Poços profundos Rebentão - 10 (2 poços revezando) - 

3. POÇOS PROFUNDOS ISOLADOS 11,57 11,57 46,3 1 

TOTAL 821,76 868,57 a 978,57 750 a 796,3 
1 Valor máximo da capacidade dos poços. Possuem tratamento por desinfecção e fluoretação. 

Fonte: COPASA e ENGECORPS, 2014. 

Os poços profundos são totalmente acionados apenas em situações emergenciais. 
Normalmente operam com pouco mais de 10 l/s, conforme apresentado na tabela anterior. 

Uma característica tanto da água superficial quanto da subterrânea é a relacionada com o 
seu grau de dureza. A concentração de CaCO3 da água bruta possui valores variando de  150 
a 300 mg/l, porém não foram obtidas análises para comprovação destes valores. 

Segundo a Portaria n.º 2914/2011 do Ministério da Saúde, o valor máximo permissível de 
dureza total fixado pelo padrão de potabilidade é de 500 mgCaCO3/L, padrão esse de 
aceitação para consumo humano. A dureza provoca um sabor desagradável, gasta muito 
sabão para formação de espuma, deposita sais em tubulações e equipamentos além de 
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manchar louças, entretanto não causam problemas fisiológicos abaixo do limite 
apresentado. 

O sistema de abastecimento conta com 15 reservatórios e 4 elevatórias principais além de 
boosters. Todas as unidades são monitoradas e operadas (exceto os poços), 24 horas diárias, 
através de um sistema de supervisão e controle. 

O tratamento de água é feito para os 2 sistemas (ETA Verde Grande e Morrinhos) de 
maneira convencional, e para os poços profundos através de desinfecção e fluoretação. 
Esses sistemas serão descritos com detalhes na sequência. 

1.3.3.1.1. Mananciais atuais e futuros 

O município está inserido na Bacia do Rio São Francisco, e atravessam seu território os rios 
Vieira, Cedro, Verde Grande, Pacuí, São Lamberto e Richão, entre outros córregos menores. 
Existem também algumas lagoas como: Tiriricas, Lagoão, Periperi, São João, Brejão, Graça, 
Vereda dos Caetanos, Mombuca, São Jorge, Freitas, Matos e Barreiro. 

Quanto aos mananciais, é importante relatar alguns conflitos existentes na região, retirados 
do Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande.  

Os primeiros registros de conflito entre usuários de água na região surgiram em fins de 
1988, quando houve o esgotamento do rio Verde Grande, devido à crescente demanda e, 
consequentemente, redução da disponibilidade hídrica. Estes conflitos podem ser agrupados 
em 2 categorias principais: entre os próprios irrigantes (incluindo os de irrigação pública e 
privada) e entre irrigantes e outros usuários, sendo que essa luta pela posse de água se 
processou em diversos níveis, principalmente entre agricultores e pecuaristas, entre 
pequenos e grandes usuários para irrigação e mesmo entre usuários que desenvolviam 
outras atividades econômicas e os que precisavam do recurso hídrico para atender suas 
necessidades básicas. 

Dentro da Bacia do Verde Grande, estima-se que a área de agricultura irrigada seja cerca de 
38.700 ha, valor este muito elevado em relação à disponibilidade hídrica superficial e 
subterrânea da região e, sobretudo, considerando-se as infraestruturas instaladas, que é 
superior à possibilidade de utilização da água disponível. 

Os conflitos continuaram e ocorreram várias denúncias aos órgãos públicos sobre a situação 
de disputa pela água, inclusive pedindo providências. Medidas paliativas foram tentadas, 
como a abertura das comportas da barragem Bico da Pedra. Os constantes conflitos e a 
constatação de que critérios técnicos e procedimentos utilizados na concessão de outorgas 
para esta bacia precisavam ser revistos, levaram o Ministério do Meio Ambiente e da 
Amazônia Legal a suspender a emissão de outorgas de direito de uso de água superficial 
para a irrigação em toda a bacia em 30/12/1996, através da Portaria n.º 396, na expectativa 
de retornar o processo a partir da definição desses critérios. Após a entrada em vigor da 
portaria, houve um acentuado incremento na utilização dos recursos hídricos subterrâneos 
que não sofreram restrição de uso. 

A fim de regularizar os usos de água na Bacia, no início de 1995 foi contratado o Plano 
Diretor de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Verde Grande, e entre os trabalhos iniciais, em 
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1996, foi realizado o cadastro de usuários de água superficial da bacia, que resultou na 
identificação de 753 pontos de captação com cerca de 550 usuários a quase totalidade para 
a irrigação. O cadastramento foi realizado em locais onde havia maior concentração de 
usuários e estima-se que atingiu cerca de 70% do total. 

A ANA, em abril de 2001, instituiu o Grupo de Coordenação Interinstitucional para promover 
e implementar o Plano de Gestão de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Verde 
Grande, considerando que esta Bacia situava-se numa região de solos com grande potencial 
para o desenvolvimento da agricultura irrigada, porém com severas restrições na quantidade 
de água e que o uso intenso da irrigação de forma desordenada, havia ocasionado conflitos 
entre os usuários, o que havia acarretado a suspensão de outorgas em 1996, e que havia a 
necessidade da retomada do processo de outorga, obedecendo a critérios baseados nas 
características regionais. Por isso, implementou um Plano de Estruturação do Sistema de 
Gestão de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do rio Verde Grande contemplando a 
definição de critérios e procedimentos para a outorga de direito de uso da água e a 
estruturação do Comitê da Bacia. 

Com estas ações, em 2003, o Ministério do Meio Ambiente revogou, através da Portaria n.º 
308 de 04 de agosto de 2003, a Portaria n.º 396 de 30 de dezembro de 1996 que suspendia a 
emissão de outorga de direito de uso de recursos hídricos superficiais na Bacia do Rio Verde 
Grande. 

Em dezembro de 2003 foi instituído o Comitê da Sub-Bacia Hidrográfica do Rio Verde 
Grande, órgão vinculado ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos, cujos principais 
objetivos são de promover o ordenamento, definir as diretrizes e a necessária articulação de 
todos os setores de usuários da bacia para melhor aproveitamento dos recursos hídricos e 
implantação dos instrumentos técnicos de gestão. 

Em dezembro de 2008 ocorreu a aprovação de regras de uso das águas do Rio Verde Grande 
através do Marco Regulatório do Uso da Água no Rio Verde Grande (Resolução n.º 802, de 
16 de dezembro de 2008 da ANA). Estas regras indicam que o uso para irrigação é 
condicionado ao nível do rio na estação fluviométrica de Capitão Enéas. De acordo com o 
marco regulatório, quando o nível do rio alcançar a cota-limite de 1,50 m na estação, serão 
necessárias algumas restrições nas captações de água, o que assegurará a existência de água 
para todos os usuários. Com exceção do setor de abastecimento público, que não sofrerá 
redução na captação, os demais setores usuários de água terão seus usos reduzidos de 
acordo com o nível de água do rio Verde Grande. 

A empresa Ecoplan engenharia Ltda venceu a licitação de consultoria para a elaboração do 
Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Verde Grande, iniciando as atividades em janeiro de 
2009. Este Plano de RH levou em consideração dois tópicos principais: a escassez de água e a 
fragilidade na gestão de recursos hídricos na região. 

A bacia do Rio Verde Grande foi dividida em oito unidades menores, visando à proposição de 
uma estrutura espacial para análise das informações. A Sede do Município de Montes Claros 
ficou inserida no trecho Alto Verde Grande (AVG), que consiste na bacia hidrográfica 
formada pelo trecho superior deste Rio, desde as suas nascentes até a confluência (inclusive) 
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com o rio Cana Brava, pela margem esquerda. Os principais afluentes do rio Verde Grande, 
nesta área, são: rio do Juramento, rio Saracura, rio da Prata e ribeirão da Boa Vista pela 
margem direita, e o rio do Vieira pela margem esquerda. As sedes municipais encontradas 
nesta sub-bacia são: Montes Claros, Glaucilândia, Guaraciama e Juramento. 

Em termos práticos fica evidente que a disponibilidade natural, caracteriza a insuficiência de 
vazões para dar suporte às atividades econômicas já existentes na bacia. Segundo o Plano de 
Recursos Hídricos, em todas as oito unidades de análise se constatam que as vazões de 
retirada estimadas, mesmo a vazão média de retirada, superam até mesmo a Q90 dita 
“original” (sem retiradas), indicando que, caso as retiradas fossem todas superficiais, a 
disponibilidade natural seria insuficiente para atender as demandas por mais de 10% do 
tempo, mesmo que toda a vazão existente no rio fosse destinada ao consumo.  

A análise da disponibilidade hídrica torna-se ainda mais severa quando se considera o mês 
de maior demanda, quando esta passa a atingir valores até dez vezes maiores que a Q90 dita 
“original”. 

Tendo em vista o acentuado impacto advindo das atividades desenvolvidas na bacia a partir 
de 1979 nas vazões mínimas evidencia-se que a disponibilidade hídrica superficial dita 
“atual” é inexpressiva em relação às demandas, sendo esta insuficiente até mesmo para 
garantir o abastecimento urbano. 

Em relação à vazão consumida, as únicas sub-bacias que as disponibilidades representadas 
pela Q90 (a qual é menos restritiva do que as outras variáveis hidrológicas analisadas) 
superam as vazões consumidas médias são o Alto Verde Grande e o Médio Verde Grande – 
trecho Alto. Já em relação à vazão consumida no período de maior demanda, somente no 
Alto Verde Grande a Q90 é superior ao consumo. 

Devido à grande variabilidade hidrológica existente na região hidrográfica da bacia do Rio 
Verde Grande, a disponibilidade hídrica nos períodos de estiagem é bastante comprometida. 
O conflito então surge devido a crescente demanda existente como irrigação e 
abastecimento de cidades, e à instalação de novos perímetros públicos de irrigação. 

Em um novo estudo desenvolvido pela ANA (NT 242/2008/GEREG/SOF-ANA) foi possível 
estimar o grau de comprometimento da disponibilidade hídrica do rio Verde Grande, 
comparando-se a demanda consolidada com a vazão com 95% de garantia, regionalizada até 
a confluência com o rio Gorutuba (1.389 L/s). Foi identificado um comprometimento muito 
crítico da disponibilidade considerando o somatório das demandas instantâneas, médias 
diárias e médias mensais. Ou seja, mesmo considerando uma situação mais conservadora 
(demandas médias mensais), a demanda ainda é superior à vazão do rio em mais de 5% do 
tempo. 

Quanto às informações dos mananciais utilizados atualmente para abastecimento do 
Município de Montes Claros, estas serão inseridas nos tópicos referentes às captações de 
água bruta. 
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Figura 42: Mapa de localização das Sub-bacias do Rio Verde Grande.  
Fonte: PRH Verde Grande - ANA, 2011. 

1.3.3.1.2. Captações de Água Bruta 

Para iniciar o subcapítulo, será apresentado a seguir o Mapa n.º 01 do Sistema de 
Abastecimento de Água, sendo ilustrada as bacias hidrográficas e os mananciais existentes. 
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Barragem Juramento 

A Barragem Juramento foi construída em 1982 pela COPASA, está localizada no município 
vizinho de Juramento, inserida numa Reserva Particular do Patrimônio Cultural com 31 km². 
Possui área inundada de 7,63 km², profundidade média de 9,1 metros e um volume de água 
acumulado de 45 bilhões de litros. 

O reservatório é formado por meio dos rios Juramento, Saracura e Canoas, todos 
pertencentes a sub-bacia do Rio Verde Grande, bacia hidrográfica do Rio São Francisco. 

A localização geográfica da barragem é: latitude -16º 46’ 17,17”; longitude -43º 39’ 55,52”. 
Está em altitude aproximada de 642 metros. Composta por barragem de terra, vertedor, 
torre de captação e descarga da vazão sanitária. 

 
Vista aérea do reservatório 

 
Barragem 

 
Vertedor 

 
Aproximação do Vertedor 

 
Torre de captação 

 
Descarga da captação 

Figura 43: Barragem Juramento.  
Fonte: ENGECORPS, 2014. 
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A torre de captação possui várias comportas, conduzindo por gravidade cerca de 550 a 620 
l/s até a ETA Verde Grande. Duas tubulações de ferro fundido com 800 mm e 900 mm de 
diâmetro e 5.800 metros de extensão, conduzem a água bruta até a ETA. Elas estão 
enterradas na maioria do trajeto, exceto em 4 trechos de travessia aérea onde essas 
tubulações se unem em uma única tubulação de aço com 1.200 mm. Os diâmetros destas 
tubulações são suficientes para atendimento da população até o final de plano (35 anos). 

Atualmente a tubulação de 900 mm não está sendo utilizada, prevista para quando for 
realizada a ampliação da ETA, necessitando ainda que seja feita a interligação final dessa 
tubulação com a última travessia aérea. 

Essa é a principal captação de água do município. 

A. Disponibilidade hídrica 

O estado de Minas Gerais possui um programa denominado HIDROTEC, desenvolvido pela 
Fundação Rural Mineira (RURALMINAS) e a Universidade Federal de Viçosa (UFV), o qual visa 
fornecer dados confiáveis sobre a disponibilidade de água no Estado de Minas Gerais, dando 
suporte ao planejamento, dimensionamento, manejo e gestão de projetos envolvendo os 
recursos hídricos. 

O principal produto desenvolvido no âmbito do programa é o “Atlas Digital das Águas de 
Minas” possuindo um mapeamento completo e atualizado dos recursos hídricos da região 
mineira, possibilita o atendimento às demandas de outorga de direito de uso da água, 
informações quanto área da bacia de um rio, precipitações (máximas, médias e mínimas), 
vazões (média de longo termo, mínima de sete dias de duração e período de retorno, 
máxima com período de retorno de 50 anos), além de outras, obtidas em qualquer seção do 
rio. 

Através do Atlas Digital das Águas de Minas, obteve-se no local da barragem uma área de 
drenagem de 352,33 km², uma vazão média de longo período de 760,23 l/s, uma vazão com 
95 % de permanência de 545,53 l/s e uma vazão mínima Q7,10 de 8,73 l/s. 

O valor baixo da vazão mínima demonstra o porquê da necessidade da execução de 
barragem para a região. 
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Figura 44: CAB Barragem Juramento.  
Fonte: Atlas Digital das Águas de Minas (HIDROTEC), 2014. 

A COPASA possui outorga (Resolução 16/1989) com vencimento em 07/11/2009 com 
autorização para retirada de 1268 l/s. Foi iniciado o processo de renovação desta outorga 
(processo 7059/2011), mas ainda sem a sua finalização. 

Barragem Rio Pacuí 

O Rio Pacuí nasce no município de Montes Claros, percorrendo uma distância de 169,3 km 
até sua foz entre os municípios de Ibiaí, Ponto Chique e Buritizeiro, onde deságua no rio São 
Francisco. Pertencente a sub-bacia do Rio Paracatu, bacia hidrográfica do Rio São Francisco. 
Vários rios e córregos na bacia do rio Pacuí são intermitentes.  

Para a utilização deste manancial para atendimento de Montes Claros, antes dos 10 
primeiros quilômetros da nascente do rio, é feito um desvio por túnel de transposição da 
sub-bacia do Rio Paracatu para a sub-bacia do Verde Grande, até a água ser armazenada em 
uma barragem, denominada Represa de Porcos. Essa captação Pacuí-Porcos foi a primeira a 
compor o sistema de captação de água bruta do município. 

A barragem está localizada ao lado da BR-365, a cerca de 6,6 km do Rodoanel Haroldo 
Tourinho, sentido Brasília (DF). O terreno é parcialmente aberto e de livre acesso, por mais 
que existam placas de proibida entrada. Capta uma vazão média de 30 a 50 l/s, seguindo por 
gravidade até a ETA Morrinhos. 

Existe projeto de ampliação da cota máxima da barragem. 

Composta por barragem de terra, uma tomada da água com gradeamento e vertedouro de 
concreto na margem direita. 

A localização geográfica da barragem é: latitude -16º 48’ 38,74”; longitude -43º 54’ 49,68” e 
está em uma altitude aproximada de 811 m. 
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Vista aérea do reservatório 

 
Placa da COPASA na entrada 

 
Lago da barragem 

 
Barragem de terra 

 
Vertedouro 

 
Tomada da água 

Figura 45: Barragem Pacuí-Porcos.  
Fonte: SERENCO, 2014. 

A. Disponibilidade hídrica 

Através do Atlas Digital das Águas de Minas, obteve-se no local de desvio do Rio Pacuí uma 
área de drenagem de 47,82 km², uma vazão média de longo período de 272,18 l/s, uma 
vazão com 95 % de permanência de 52,98 l/s e uma vazão mínima Q7,10 de 17,49 l/s. 
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Figura 46: Local aproximado do desvio do Rio Pacuí.  
Fonte: Atlas Digital das Águas de Minas (HIDROTEC), 2014. 

A COPASA possui outorga (Resolução 15/1989) com vencimento em 07/11/2009 com 
autorização para retirada de 25 l/s. Foi iniciado o processo de renovação desta outorga 
(processo 7058/2011), mas ainda sem a sua finalização. 

B. Adutora de água bruta 

A adução de água bruta da barragem Pacuí-Porcos é composta por uma tubulação de aço 
carbono, possuindo 6.500 metros de extensão e 250 mm de diâmetro, até a ETA Morrinhos, 
sendo compatível com a vazão captada. Essa adutora é antiga, implantada em 1932. 

Barragem Córrego Pai João 

Os córregos Pai João e Lapa Grande nascem dentro do Parque Estadual da Lapa Grande, cuja 
área de preservação chega a 96,8 km², pertencente integralmente dentro do município de 
Montes Claros. Os córregos pertencentes a sub-bacia do Rio Verde Grande, são afluentes do 
Rio Vieira. 

Após a confluência dos córregos Pai João e Lapa Grande, existe uma pequena barragem de 
nível para a captação de água do córrego Pai João, localizada dentro do parque. Essa 
captação é composta por barragem de concreto a fio d’água, desvio com gradeamento para 
o poço de sucção da elevatória. 

A localização geográfica da barragem é: latitude -16º 42’ 20,51”; longitude -43º 55’ 46,26” e 
está em uma altitude aproximada de 712 metros. 
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Placa do Parque Estadual da Lapa Grande 

 
Vista externa da captação Lapa Grande 

 
Barragem de concreto com sedimentos 

 
Vertedouro da barragem a fio d’água 

 
Gradeamento e poço de sucção 

 
Tubulação de sucção 

 
Conjuntos moto-bomba 

 
Linha de recalque e Ventosa 

Figura 47: Captação Lapa Grande.  
Fonte: SERENCO, 2014. 
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Existem quatro tubulações de sucção, cada qual com 300 mm de diâmetro em ferro fundido. 
O barrilete de recalque possui 400 mm de diâmetro em ferro fundido e uma ventosa na 
saída. A estrutura é composta por 4 conjuntos moto-bomba (duas operando e duas 
reservas), cujas características estão descritas na Tabela 14, conduzindo a água até uma 
caixa de transposição e posteriormente para a ETA Morrinhos. O desnível da caixa de 
transposição em relação à ETA é pequeno, cerca de 7 metros. 

Essa captação opera com uma vazão média de 175 l/s. 

Tabela 14: Características dos equipamentos - CAB Lapa Grande. 

DESCRIÇÃO VALOR UNIDADE 

Vazão nominal 76,67 l/s 

Altura manométrica 85 mca 

Modelo KSB Meganorm 125-400 

Potência do motor 150 cv 

Fonte: SERENCO, 2014. 

As tubulações apresentam alguns sinais de corrosões. 

Na frente do terreno da captação existe uma estação pluviométrica do tipo Ville de Paris 
instalada com a seguinte placa de identificação: COPASA 282811. 

Aproximadamente 7 km a jusante da Barragem Lapa Grande, existe outra barragem de nível 
denominada Barragem Pai João. Além de estar localizada dentro do perímetro urbano, 
propícia para o recebimento de esgoto e lixo, em períodos de estiagem seu curso d’água 
chega a secar. Atualmente encontra-se desativada. 

A localização geográfica da barragem é: latitude -16º 42’ 46,65”; longitude -43º 52’ 45,30” e 
está em uma altitude aproximada de 638 metros. 

 
Barragem Pai João 

 
Vista a montante da barragem 
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Detalhe da água 

 
Barragem a fio d’água 

Figura 48: Barragem Pai João.  
Fonte: SERENCO, 2014. 

Uma tubulação enterrada conduzia a água bruta até o poço de sucção da elevatória Pai João, 
onde era feito o recalque até a ETA Morrinhos. A estrutura era composta por 2 conjuntos 
moto-bomba (uma operando e uma reserva), cujas características estão descritas na Tabela 
15. 

Tabela 15: Características dos equipamentos – EEAB Pai João. 

DESCRIÇÃO VALOR UNIDADE 

Vazão nominal 50,0 l/s 

Altura manométrica 95 mca 

Modelo - 

Potência do motor 100 cv 

Fonte: SERENCO, 2014. 

A localização geográfica da unidade é: latitude -16º 42’ 56,60”; longitude -43º 52’ 30,79” e 
está em uma altitude aproximada de 633 metros. 

 
Tubulações de entrada 

 
Reservatório de operação das bombas 

Figura 49: EEAB Pai João.  
Fonte: SERENCO, 2014. 

Existem três poços profundos nas proximidades da elevatória Pai João, os quais entram em 
operação em casos de emergência, em períodos de estiagem ou quando seca o leito do rio. 
A qualidade da água bruta apresenta elevada dureza também no manancial subterrâneo. 
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Como a captação superficial encontra-se desativada, o enchimento do reservatório de 
sucção é feito através dos três poços profundos. Operando os poços 24 h/dia é obtida uma 
vazão de aproximadamente 37 l/s. Quando a captação superficial funcionava corretamente, 
os poços operam 16 h/dia, para a manutenção das bombas. 

A. Disponibilidade hídrica 

Através do Atlas Digital das Águas de Minas, obteve-se na Barragem Lapa Grande uma área 
de drenagem de 40,24 km², uma vazão média de longo período de 113,02 l/s, uma vazão 
com 95 % de permanência de 1.334,23 l/s e uma vazão mínima Q7,10 de 1,67 l/s. 

No local da Barragem Pai João, mais a jusante, obteve-se uma área de drenagem de 65,66 
km², uma vazão média de longo período de 173,76 l/s, uma vazão com 95 % de permanência 
de 1.090,40 l/s e uma vazão mínima Q7,10 de 2,43 l/s. 

  

Figura 50: Captação Lapa Grande (esquerda) e Barragem Pai João (direita).  
Fonte: Atlas Digital das Águas de Minas (HIDROTEC), 2014. 

A COPASA possui outorga (Resolução 375/1997) com vencimento em 09/10/2017 com 
autorização para retirada de 117 l/s.  

B. Adutora de água bruta 

A adução de água bruta da barragem Lapa Grande é composta por uma tubulação de ferro 
fundido, possuindo 400 mm de diâmetro, até um caixa de transposição. A partir da caixa 
segue, a gravidade, por uma tubulação com 8 km de extensão e 500 mm de diâmetro até a 
ETA Morrinhos, sendo o seu diâmetro compatível com a vazão captada. 

Já a adução de água bruta da barragem Pai João é composta por uma tubulação de ferro 
fundido, possuindo 3.000 metros de extensão e 300 mm de diâmetro, chegando por 
recalque até a ETA Morrinhos. 

Rio Rebentão dos Ferros 

O Rio Rebentão dos Ferros nasce no município de Montes Claros, sendo um dos afluentes do 
Rio Vieira, e pertencente a sub-bacia do Rio Verde Grande. 
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Foi construída uma barragem a fio d’água numa região com vegetação ao redor, entretanto 
não é uma área de proteção ambiental. Próxima da captação existem algumas residências, 
pastagens e pequenas plantações. O acesso é feito por propriedade particular. 

Composta por barragem de concreto a fio d’água, em formato circular, uma caixa de tomada 
da água com gradeamento, duas tubulações que conduzem a água por 6 metros até um 
reservatório de concreto, onde em seguida uma tubulação de ferro fundido com juntas de 
chumbo, com 350 mm de diâmetro e 500 m de extensão, conduz a água bruta por gravidade 
até o booster. 

A localização geográfica da barragem é: latitude -16º 38’ 27,03”; longitude -43º 56’ 16,04” e 
está em uma altitude aproximada de 755 m. 

 
Barragem a fio d’água 

 
Reservatório e saída da adutora 

Figura 51: CAB Rebentão dos Ferros.  
Fonte: SERENCO, 2014. 

O booster está localizado a aproximadamente 2,3 km da BR-135. A estrutura é composta por 
2 conjuntos moto-bomba (uma operando e uma reserva), cujas características estão 
descritas na Tabela 16. Uma tubulação enterrada de recalque conduz a água bruta até a ETA 
Morrinhos. A mesma apresentava vazamentos após passar pelo bombeamento. 

Tabela 16: Características dos equipamentos -0 CAB Rebentão dos Ferros. 

DESCRIÇÃO VALOR UNIDADE 

Vazão nominal 50,0 l/s 

Altura manométrica - mca 

Modelo - 

Potência do motor 250 cv 

Fonte: SERENCO, 2014. 

A captação do Rio Rebentão dos Ferros disponibiliza uma vazão média de cerca de 60 a 70 
l/s, podendo chegar a 130 l/s em períodos chuvosos. Em períodos de estiagem o rio não 
apresenta disponibilidade hídrica suficiente, sendo necessária realizar captação 
complementar pelo manancial subterrâneo. 

Essa captação complementar, ou extra, é realizada por meio de dois poços profundos 
distantes a 400 e 600 metros do booster. Cada um contribui com 10 l/s, entretanto os dois 
poços não operam simultaneamente a fim de evitar sobrecarga no manancial subterrâneo. 
Os poços recalcam até o booster por tubulações de ferro fundido com 200 mm de diâmetro. 
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O funcionamento desse sistema é a adução de aproximadamente 60 l/s por gravidade até os 
conjuntos moto-bomba os quais servem como boosters, aumentando a vazão aduzida para 
até 160 l/s, condição essa que só ocorre com um elevado nível na barragem de captação. 
Para as vazões menores, o booster é desligado e opera com “by-pass”, somente por 
gravidade. O mesmo funcionamento ocorre com os poços profundos, com o booster 
operando em “by-pass”. 

A localização geográfica dessas unidades é: latitude -16º 39’ 51,08”; longitude -43º 55’ 0,78” 
e está em uma altitude aproximada de 683 metros. 

 
Vista externa do booster 

 
Tubulações (vazamento no recalque) 

Figura 52: Booster Rebentão dos Ferros.  
Fonte: SERENCO, 2014. 

Tanto a captação superficial quanto a proveniente dos poços existem altas concentrações de 
CaCO3 da água bruta. 

C. Disponibilidade hídrica 

Através do Atlas Digital das Águas de Minas, obteve-se no local da barragem Rebentão dos 
Ferros uma área de drenagem de 3,81 km², uma vazão média de longo período de 14,24 l/s, 
uma vazão com 95 % de permanência de 3,53 l/s e uma vazão mínima Q7,10 de 0,28 l/s. 

 

Figura 53: Barragem Rebentão dos Ferros. 
Fonte: Atlas Digital das Águas de Minas (HIDROTEC), 2014. 
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A COPASA possui outorga (Resolução 12/1989) com vencimento em 07/11/2009 com 
autorização para retirada de 84 l/s. Foi iniciado o processo de renovação desta outorga 
(processo 7057/2011), mas ainda sem a sua finalização. 

D. Adutora de água bruta 

A adução de água bruta do booster Ribeirão dos Ferros é composta por uma tubulação de 
ferro fundido com juntas de chumbo, possuindo 12.000 metros de extensão e 300 mm de 
diâmetro, conduzindo por recalque ou gravidade até a ETA Morrinhos. 

1.3.3.1.3. Estações de Tratamento de Água 

ETA Verde Grande 

A ETA Verde Grande recebe todo o volume captado na Barragem Juramento, é do tipo 
convencional, com capacidade nominal de 500 l/s e operando atualmente com vazões 
médias de 550 a 620 l/s. Normalmente, por conta da boa qualidade da água bruta, a ETA 
opera em sobrecarga, diminuindo a vazão de tratamento somente em eventos de aumento 
de turbidez da água bruta (usualmente, no verão ou quando ocorre inversão térmica no 
reservatório da barragem do Juramento). Em média, a água bruta chega com turbidez de 3,4 
a 8,5 NTU. 

Este sistema é responsável por cerca de 70% do abastecimento de água do município de 
Montes Claros. 

A água bruta chega da adutora numa canaleta de chegada ao floculador, onde se dosa 
sulfato de alumínio e a solução de cloro dissolvido, para então adentrar nas 8 câmaras do 
floculador. Atualmente, pelo fato da turbidez da água de entrada ser baixa, os misturadores 
mecânicos não estão em funcionamento, sendo que neste caso a mistura e a 
coagulação/floculação ocorrem hidraulicamente. 

EQUIPAMENTO QUANTIDADE CAPACIDADE POTÊNCIA 

Misturadores 
mecânicos de fluxo 

axial 
8 150 s-1 5cv 

Na saída do floculador, existe uma caixa de onde sai a tubulação que destina a água aos 
decantadores. 

A chegada aos decantadores é feita através de uma canaleta de distribuição, com placas 
distribuidoras de madeira na entrada das câmaras. Existem 2 decantadores operando em 
paralelo. É realizada operação de limpeza manual nos decantadores, em média, 4 a 5 vezes 
ao ano; neste caso, o decantador em questão tem a operação interrompida, é isolado e 
esvaziado para limpeza do fundo, sendo que a vazão total de tratamento é direcionada ao 
decantador restante até a conclusão da operação de limpeza. 

Após a decantação, a água bruta é direcionada aos filtros de areia convencionais, de fluxo 
descendente. Os filtros são automatizados, porém, a operação deles atualmente é feita 
manualmente. A campanha dos filtros dura, em média, de 36 a 48 horas. 
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Existe um reservatório enterrado sob os filtros de areia, que, além de armazenamento de 
água tratada, também serve como tanque de contato de cloro dissolvido e ácido fluorsilícico. 
Deste, a água flui por gravidade a um tanque pulmão que abastece as bombas de adução de 
água tratada. 

A retrolavagem é realizada através do reservatório de contralavagem, que fornece por 
gravidade a água necessária à operação de limpeza dos filtros. O reservatório é preenchido 
através de bomba centrífuga, que recalca água do reservatório de água tratada na saída dos 
filtros de areia. 

EQUIPAMENTO QUANTIDADE CAPACIDADE POTÊNCIA 

Bombas de 
preenchimento do 

reservatório de 
contralavagem (1+1) 

2 N/D 7,5cv 

A água necessária à diluição do cloro gás é fornecida através de bomba centrífuga, 
conectada ao reservatório de água tratada na saída dos filtros de areia. O agente floculante, 
sulfato de alumínio, é disponibilizado em contentores de 1m³ e dosado diretamente por 
gravidade, através de flauta dosadora, na canaleta de entrada das câmaras floculatoras. 

 

 

 

EQUIPAMENTO QUANTIDADE CAPACIDADE POTÊNCIA 

Bombas de diluição de 
produtos químicos 

(1+1) 
2 

Q=14,4m³/h 

H=36mca 
N/D 

Atualmente, o lodo coletado nos floculadores, decantadores e retrolavagem dos filtros de 
areia é diluído no Rio Verde Grande. Existe projeto para implantação futura de UTR (Unidade 
de Tratamento de Resíduos). 

Segundo Portaria 2.914/2011 do Ministério da Saúde (MS), os responsáveis pelo controle de 
qualidade devem aprovar junto à autoridade pública um plano de amostragem. Este plano 
não foi disponibilizado pela COPASA assim como não foi disponibilizada informações da 
qualidade da água bruta e tratada. 

Sendo assim, não é possível diagnosticar o tratamento de água da ETA Verde Grande e a 
qualidade da água distribuída. 
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Vista aérea 

 
Travessia da adutora – próxima da ETA 

 
Prédio da ETA 

 
Entrada do floculador 

 
Floculadores 

 
Reservatório de lavagem dos filtros 

 
Decantadores 

 
Decantadores 
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Saída dos decantadores 

 
Filtros de areia 

 
Tanque “Pulmão” 

 
Elevatória de Água Tratada 

 
Laboratório 

 
Cloro gasoso 

 
Conjuntos moto-bomba de água tratada 

 
Conjuntos moto-bomba de água tratada 
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Quadros de comando 

 
Transformadores 

Figura 54: ETA Verde Grande.  
Fonte: SERENCO, 2014. 

ETA Morrinhos 

Estação de tratamento de água localizada no Beco Padre João Bueno, no topo do morro. A 
localização geográfica desta unidade é: latitude 16º 44’ 5,02” e longitude 43º 51’ 47,39” e 
está em uma altitude aproximada de 700 metros. 

A ETA Morrinhos recebe água bruta das captações supracitadas para tratamento 
convencional. Ela foi implantada em 1932. 

As águas provenientes das várias captações chegam numa caixa de entrada, onde se 
equalizam para entrada no sistema, onde é dosado cloreto férrico e cloro dissolvido, e 
seguem para os floculadores dotados de chicanas de fluxo vertical. 

Posteriormente segue para uma canaleta de distribuição, onde entram nos 2 decantadores 
disponíveis, sendo um deles dotado de placas planas paralelas. Dos decantadores, a água 
segue para os 4 filtros de areia. 

A água filtrada, após dosagem de cloro dissolvido e ácido fluorsilícico, segue para os 
reservatórios R1 e R2, localizados dentro da área da ETA, para reservação e distribuição. 

A participação da chegada de água bruta entre as captações é feita aproximadamente da 
seguinte forma: 

 Pacuí-Porcos: 30 a 50 l/s 

 Lapa Grande: 170 a 180 l/s 

 Pai João: 30 a 40 l/s 

 Rebentão dos Ferros: 70 a 120 l/s 

A capacidade nominal da ETA é de 250 l/s, porém, em condições favoráveis, opera com 
vazão de até 450 l/s. Atualmente, devido à situação de estiagem e consequente depreciação 
da qualidade da água bruta, está operando com vazão de 300 a 320 l/s. 

Assim como na ETA Verde Grande, o lodo gerado no processo de tratamento é descartado 
no meio ambiente sem nenhum tipo de tratamento prévio. 
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Segundo Portaria 2.914/2011 do Ministério da Saúde (MS), os responsáveis pelo controle de 
qualidade devem aprovar junto à autoridade pública um plano de amostragem. Este plano 
não foi disponibilizado pela COPASA assim como não foi disponibilizada informações da 
qualidade da água bruta e tratada. 

Sendo assim, não é possível diagnosticar o tratamento de água da ETA Morrinhos e a 
qualidade da água distribuída. 

 
Vista aérea 

 
Vista geral 

 
Armazenamento de cloro gasoso 

 
Tomada de amostra de água bruta 

 
Entrada da ETA e Calha Parshall 

 
Entrada do floculador 
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Floculador 

 
Decantadores 

 
Filtros de areia 

 
Reservatório de lavagem dos filtros 

 
Reservatório semienterrado R1 

 
Reservatório semienterrado R2 

 
Laboratório 

 
Tanques de produtos químicos 
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Vista Geral 

 
Placas paralelas para colocação no decantador 

Figura 55: ETA Morrinhos.  
Fonte: SERENCO, 2014. 

1.3.3.1.4. Adutoras de Água Tratada 

A água tratada da ETA Verde Grande é recalcada pela elevatória, localizada dentro da ETA, 
por duas adutoras. A primeira, correspondente ao projeto original de 1982, é uma tubulação 
de ferro fundido com alguns trechos em aço carbono, 600 mm de diâmetro e 3 stand pipes. 
A segunda, projeto de 2007, é uma tubulação de ferro fundido com 700 mm de diâmetro e 4 
stand pipes. 

Após os stand pipes, a água segue por gravidade por aproximadamente 15 km até o 
reservatório R3. 

 
Stand pipe 

 
Stand pipe 

Figura 56: Alguns dos Stand pipes.  
Fonte: SERENCO, 2014. 

O reservatório R3 fornece água para os reservatórios R5, R2 (localizado na ETA Morrinhos) e 
para um reservatório elevado (mesmo terreno do R3), todos através de bombeamento.  

A adutora do reservatório R3 para o reservatório R2 possui o material em ferro fundido com 
300 mm de diâmetro e cerca de 3.000 metros de extensão. 

A adutora do reservatório R3 para o reservatório R5 possui o material em ferro fundido com 
350 mm de diâmetro e cerca de 4.000 metros de extensão. 

A adutora do reservatório R3 para o reservatório Elevado possui o material em ferro fundido 
com 200 mm de diâmetro e cerca de 150 metros de extensão. 
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Não foi disponibilizado um mapa com o caminhamento das principais adutoras, apenas um 
croqui ilegível do sistema existente. 

1.3.3.1.5. Centro de Controle Operacional (CCO) 

Está localizado na Avenida Deputado Plinio Ribeiro esquina com a Rua Hermínia Lopes, em 
um terreno grande, mesmo local dos Reservatórios R3 e RCO. 

Através desse Centro de Controle Operacional é possível obter as principais informações do 
SAA em tempo real, como a distribuição de vazões e pressões pelo sistema. Permite também 
o acionamento à distância de válvulas e elevatórias. 

Nesse espaço estão contidas as áreas de manutenção, estrutura administrativa, operacional, 
telemetria, elevatórias e ainda laboratório de análises químicas da água. 

 
Centro de Controle Operacional 

 
Monitoramento 

 
Monitoramento 

 
Laboratório 

Figura 57: Centro de Controle Operacional.  
Fonte: SERENCO, 2014. 

1.3.3.1.6. Reservatórios 

Reservatório R1 

Reservatório enterrado de concreto com capacidade de armazenamento total de 4.000 m³, 
separado em quatro câmaras de 1.000 m³, formato retangular, localizado no terreno da ETA 
Morrinhos. O terreno não permite ampliações. 

Recebe água tratada da ETA e distribui a água por gravidade. 
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Vista aérea (destacado em vermelho) 

 
Reservatórios 

Figura 58: Reservatório R1.  
Fonte: SERENCO, 2014. 

Reservatório R2 

Reservatório enterrado de concreto com capacidade de armazenamento de 2.000 m³, 
formato retangular, localizado no terreno da ETA Morrinhos. O terreno não permite 
ampliações. 

Recebe água tratada do Reservatório R3 por recalque. 

 
Vista aérea (destacado em vermelho) 

 
Reservatório 

Figura 59: Reservatório R2.  
Fonte: SERENCO, 2014. 

Reservatório R3 

Reservatório semienterrado de concreto com capacidade de armazenamento de 11.000 m³, 
formato retangular, localizado no terreno do Centro de Controle de Operações. O terreno 
permite ampliações. 

Recebe água tratada da ETA Verde Grande. Distribui a água para o consumo e também 
abastece os reservatórios R5 e R2 por recalque, além da possibilidade de enviar água para os 
reservatórios da ETA Morrinhos. 
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Vista aérea (destacado em vermelho) 

 
Reservatório 

Figura 60: Reservatório R3.  
Fonte: SERENCO, 2014. 

Reservatório RCO 

Reservatório elevado de concreto com capacidade de armazenamento de 300 m³, formato 
circular, localizado no terreno do Centro de Controle de Operações. O terreno permite 
ampliações. 

Recebe água tratada do Reservatório R3 por recalque. Distribui a água para o consumo da 
região por gravidade onde não existe altura manométrica disponível pelo R3. 

 
Vista aérea (destacado em vermelho) 

 
Reservatório 

Figura 61: Reservatório RCO.  
Fonte: SERENCO, 2014. 

Reservatório R4 

Dois reservatórios apoiados de concreto com capacidade total de armazenamento igual a 
2.000 m³, formato retangular, cada um com 1.000 m³, localizados na Rua Flor da Serra 
esquina com a Rua Dois. O terreno não permite ampliações. 

Recebe água tratada do booster Santos Reis. Distribui a água para o consumo da região por 
gravidade. 
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Vista aérea 

 
Reservatório 

Figura 62: Reservatório R4.  
Fonte: SERENCO, 2014. 

Reservatório R5 

Reservatório apoiado de concreto com capacidade de armazenamento de 5.000 m³, formato 
retangular, localizado no final da Rua República do Peru. É possível acessá-lo pela BR-135 
(Rodovia João da Silva Maia) esquina com o Acesso Clube Der. O terreno permite 
ampliações. 

Recebe água tratada do Reservatório R3 por recalque. Distribui a água para o consumo da 
região por gravidade. 

 
Vista aérea 

 
Reservatório 

Figura 63: Reservatório R5.  
Fonte: SERENCO, 2014. 

Reservatório RDI 

Reservatório apoiado de concreto com capacidade de armazenamento de 500 m³, formato 
circular, localizado no final da Rua Parnasso. O terreno permite ampliações. 

Recebe água tratada do Reservatório R3 por gravidade. Distribui a água apenas para o 
Distrito Industrial. 
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Vista aérea 

 
Reservatório 

Figura 64: Reservatório RDI.  
Fonte: SERENCO, 2014. 

Outros Reservatórios 

Existem outros quatro Reservatórios Elevados distribuídos pela cidade, com capacidade de 
armazenamento de 300 m³ cada, totalizando 1.200 m³. 

Atualmente eles não são utilizados, entrando em operação apenas quando há necessidade 
do sistema e por eventuais problemas. 

Resumo dos reservatórios 

As principais características dos reservatórios da COPASA estão descritas na tabela a seguir. 

Tabela 17: Resumo dos Reservatórios. 

RESERVATÓRIOS MATERIAL TIPO CAPACIDADE (M³) 
ALTITUDE 

APROXIMADA (M) 

R1 concreto enterrado 4 x 1.000 700 

R2 concreto enterrado 2.000 700 

R3 concreto semienterrado 11.000 685 

RCO concreto elevado 300 685 

R4 concreto apoiado 2 x 1.000 697 

R5 concreto apoiado 5.000 742 

RDI concreto apoiado 500 661 

Reservatórios 
Elevados 

concreto elevado 4 x 300 - 

  TOTAL 26.000  

Fonte: ENGECORPS, 2014. 

Desses 26.000 m³ de volume de reservação total disponíveis, 1.200 m³ só entram em 
operação quando houver necessidade. De acordo com estudos preliminares de demandas 
requeridas pelo sistema de abastecimento de água, o volume atual de reservação é 
insuficiente para atendimento da premissa de que deve haver uma quantidade de 
reservação pelo menos igual a 1/3 do consumo diário (dia de maior consumo). 
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1.3.3.1.7. Estações elevatórias de água tratada 

Todas as unidades descritas a seguir possuem sistemas supervisórios, ou seja, podem ser 
ligados e desligados à distância além de possuírem regras automatizadas de operação e 
funcionamento. 

ERAT ETA Verde Grande 

Unidade localizada no mesmo terreno da ETA Verde Grande. Recalca a água tratada do 
tanque pulmão para o Reservatório R3, por meio de 3 conjuntos moto-bomba centrífugas 
bipartidas horizontais com as seguintes características: 

Tabela 18: Características dos equipamentos – ERAT ETA Verde Grande. 

DESCRIÇÃO VALOR UNIDADE 

Vazão nominal 250,0 l/s 

Altura manométrica 117,9 mca 

Modelo - 

Potência do motor 700 cv 

Fonte: ENGECORPS, 2014. 

Dos três conjuntos moto-bomba existentes, um funciona como reserva. 

Operam atualmente com vazão total de 600 l/s em regime de 24 horas diárias. 

O barrilete de recalque possui diâmetro de 600 mm. Existe espaço para futuras ampliações. 

 
Tanque “Pulmão” 

 
Elevatória de Água Tratada 

 
Conjuntos moto-bomba de água tratada 

 
Conjuntos moto-bomba de água tratada 

Figura 65: EEAT ETA Verde Grande.  
Fonte: ENGECORPS, 2014. 
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ERAT R3 para o R2 

Unidade localizada no mesmo terreno do reservatório R3, recalcando a água tratada do 
reservatório R3 para o reservatório R2, por meio de 2 conjuntos moto-bomba com as 
seguintes características: 

Tabela 19: Características dos equipamentos – ERAT R3 para o R2. 

DESCRIÇÃO VALOR UNIDADE 

Vazão nominal 90,0 l/s 

Altura manométrica 43,4 mca 

Modelo - 

Potência do motor 75 cv 

Fonte: ENGECORPS, 2014. 

Dos dois conjuntos moto-bomba existentes, um funciona como reserva. 

ERAT R3 para o R5 

Unidade localizada no mesmo terreno do reservatório R3, recalcando a água tratada do 
reservatório R3 para o reservatório R5, por meio de 2 conjuntos moto-bomba com as 
seguintes características: 

Tabela 20: Características dos equipamentos – ERAT R3 para o R5. 

DESCRIÇÃO VALOR UNIDADE 

Vazão nominal 37,2 l/s 

Altura manométrica 91,2 mca 

Modelo - 

Potência do motor 250 cv 

Fonte: ENGECORPS, 2014. 

Dos dois conjuntos moto-bomba existentes, um funciona como reserva. 

ERAT R3 para o Reservatório Elevado 

Unidade localizada no mesmo terreno do reservatório R3, recalcando a água tratada do 
reservatório R3 para o reservatório elevado, por meio de 2 conjuntos moto-bomba com as 
seguintes características: 

Tabela 21: Características dos equipamentos – ERAT R3 para o reservatório elevado. 

DESCRIÇÃO VALOR UNIDADE 

Vazão nominal 72,2 l/s 

Altura manométrica 24,0 mca 

Modelo - 

Potência do motor 40 cv 

Fonte: ENGECORPS, 2014. 

Dos dois conjuntos moto-bomba existentes, um funciona como reserva. 

Booster Santos Reis 

Não foram fornecidas informações sobre esta unidade. 
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1.3.3.1.8. Rede de distribuição 

Não foi disponibilizado um mapa contendo as redes de distribuição de água contendo seus 
respectivos materiais e diâmetros. 

O Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento (SNIS) apresenta uma extensão de 
946.460 metros de rede de distribuição de água. 

A COPASA forneceu que existem instalados 1.759.826 metros de redes de distribuição no 
Distrito Sede. 

Segundo a NBR-12.218, o diâmetro nominal mínimo para a rede de distribuição deve ser de 
50 mm (diâmetro externo de 60 mm). 

Somando-se ao fato que parte da rede possui idade avançada, será considerado na fase de 
proposições que algumas redes deverão ser trocadas.   

Quanto à setorização do sistema de abastecimento, segundo informações da COPASA, 
existem mais de 50 setores definidos e implantados. 

1.3.3.1.9. Mapa 

O Mapa n.º 02 do Sistema de Abastecimento de Água, apresentado a seguir, ilustra a 
localização das principais unidades do Distrito Sede. 
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1.3.3.1.10. Porcentagem de atendimento 

Segundo informações divulgadas pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento 
(SNIS), para o ano de 2012, 100% da população urbana (Distrito Sede) é atendida pelos 
sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário. 

Segundo informações fornecidas pela COPASA, o índice de atendimento com o sistema de 
água na Sede é de 99,59%. 

Comparando-se a quantidade de economias residenciais existentes no Município informado 
pela COPASA com o número de domicílios particulares permanentes divulgado pelo IBGE 
(atualizado para o ano 2014), chega-se a uma porcentagem de atendimento também 
próxima de 100%.  

No entanto, a existência de ligações e economias de água não implica necessariamente em 
atendimento adequado, já que há relatos de demanda reprimida e falta de água em locais e 
horários específicos do dia. No produto 3 será comparada a capacidade de produção 
existente com a demanda da população do Município. 

1.3.3.1.11. Outorgas e Licenças de Operação 

Outorga é o instrumento legal que assegura ao usuário o direito de utilizar os recursos 
hídricos, garantindo o controle quantitativo e qualitativo do uso da água. 

As captações de água (em rios, córregos, mina, poço, etc) e os lançamentos em corpo de 
água de efluente de esgoto são usos dos recursos hídricos que necessitam de outorga para 
entrar em operação.  

A cobrança de taxas pelo uso da água é de responsabilidade dos Comitês de Bacias 
Hidrográficas que para o caso do município, é do Comitê da Bacia Hidrográfica do Verde 
Grande. 

Na sequência é apresentada uma listagem das principais outorgas de direito de uso das 
captações de água da COPASA, que contribuem ao sistema do município de Montes Claros. 

 Rebentão dos Ferros: outorga de Direito de Uso de 1989. Portaria nº 12. Sua 
renovação está em curso; 

 Córrego dos Porcos: outorga de Direito de Uso de 1989. Portaria nº 15. Sua 
renovação está em curso; 

 Rio Pacuí: outorga de Direito de Uso de 1989. Portaria nº 15. Sua renovação está em 
curso; 

 Rio Juramento: outorga de Direito de Uso de 1989. Portaria nº 16. Sua renovação 
está em curso; 

 Córrego dos Bois: outorga de Direito de Uso de 1997. Portaria nº 375. Sua renovação 
está em curso; 

 29 Poços Profundos: outorga de Direito de Uso de 1998. Portaria nº 87. Sua 
renovação está em curso; 
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 C-04 (Nova Esperança): outorga de Direito de Uso de 2009. Portaria nº 2.378. Sua 
validade é 2029; 

 C-07: outorga de Direito de Uso de 2010. Portaria nº 1.632. Sua validade é 2030; 

 C-29 (Bairro Independência): outorga de Direito de Uso de 2010. Portaria nº 1.633. 
Sua validade é 2030; 

 C-39: outorga de Direito de Uso de 2010. Portaria nº 1.634. Sua validade é 2030; 

 C-41: outorga de Direito de Uso de 2010. Portaria nº 1.635. Sua validade é 2030; 

 E-01 (Jardim Primavera): outorga de Direito de Uso de 2010. Portaria nº 1.636. Sua 
validade é 2030; 

 E-02 (Jardim Primavera): outorga de Direito de Uso de 2010. Portaria nº 1.637. Sua 
validade é 2030; 

 E-04 (Acácias): outorga de Direito de Uso de 2010. Portaria nº 1.638. Sua validade é 
2030; 

1.3.3.1.12. Histograma de consumo 

Foi disponibilizado pela COPASA o número economias e os volumes micromedidos por 
categorias (social, residencial, comercial, industrial e pública) e classes de consumo, do 
período de junho de 2013 a maio de 2014. 

Com os valores de economias e volumes de maio de 2014, foram criados os seguintes 
histogramas de consumo, demonstrando qual o percentual da população correspondente a 
cada faixa de consumo cobrada. 

Tabela 22: Número de Economias por categoria e classes de consumo. 

FAIXAS DE CONSUMO (M³) NÚMERO DE ECONOMIAS 

DE ATÉ SOCIAL RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL PÚBLICA TOTAL 

0 6 7.777 31.036 7139 267 690 46.909 

6 10 9.610 27201 2228 95 172 39.306 

10 15 7.759 19475 

1868 
122 186 

29.410 

15 20 2.317 7819 10.136 

20 40 872 5285 84 118 6.359 

40 100 27 417 193 32 112 781 

100 300     58 
15 

94 167 

300 600       21 21 

600 9999       6   6 

 TOTAL 28.362 91.233 11.486 621 1.393 133.095 

Fonte: COPASA, 2014. 
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Tabela 23: Volume micromedido por categoria e classes de consumo. 

FAIXAS DE CONSUMO (M³) VOLUME MICROMEDIDO (M³) 

DE ATÉ SOCIAL RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL PÚBLICA TOTAL 

0 6 30.176 108.264 20.922 786 1.771 161.919 

6 10 81.785 227.492 17.932 802 1.402 329.413 

10 15 97.607 244.982 31.922 

  

  

1.783 

  

2.672 

  

378.966 

15 20 40.548 137.314 177.862 

20 40 21.583 136.472 2.327 3.332 163.714 

40 100 1.492 22.797 11.590 1.969 7.100 44.948 

100 300     12.483 2.783 

  

15.049 30.315 

300 600       32.001 32.001 

600 9999       30.374   30.374 

 TOTAL 273.191 877.321 94.849 40.824 63.327 1.349.512 

Fonte: COPASA, 2014. 

  

Figura 66 - Gráficos da Porcentagem de Economias Totais (a esquerda) e do Volume Total Consumido (a 
direita) por categoria de consumo 

Fonte: SERENCO, 2014. 

Analisando o gráfico e tabelas acima, percebe-se que 90% das 133.095 economias totais 
pertencem à categoria residencial (incluindo a social) e representam também o maior 
volume consumido de água com 85% do total distribuído (1.150.512 m³). A categoria 
industrial representa 0,5% das economias entretanto 7% (94.849 m³) do volume consumido. 
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Figura 67 - Gráfico da Porcentagem de Economias Sociais (a esquerda) e do Volume Social Consumido (a 
direita) por categoria de consumo 

Fonte: SERENCO, 2014. 

Analisando o gráfico acima, percebe-se que mais da metade das economias Sociais (62%) 
consome entre 0 a 10 m³, representando um volume consumido de água de 41% para essa 
faixa de consumo. O maior volume consumido por faixa é entre 10 a 15 m³ com 36% do 
volume total. Outra curiosidade é que mesmo sendo a categoria Social, aproximadamente 
23% do volume está compreendido entre 15 e mais que 40 m³. 

  

Figura 68 - Gráfico da Porcentagem de Economias Residenciais (a esquerda) e do Volume Residencial 
Consumido (a direita) por categoria de consumo 

Fonte: SERENCO, 2014. 

Analisando o gráfico acima, percebe-se que mais da metade das economias Residenciais 
(54%) consome entre 0 a 10 m³, representando um volume consumido de água é 38% para 
essa faixa de consumo. A maior faixa consumida é entre 10 a 15 m³ com 28% do volume 
total. 
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Figura 69 - Gráfico da Porcentagem de Economias Comerciais (a esquerda) e do Volume Comercial 
Consumido (a direita) por categoria de consumo 

Fonte: SERENCO, 2014. 

Analisando o gráfico acima, percebe-se que existem mais economias comerciais (62%) que 
consomem entre 0 a 6 m³, entretanto representam um volume consumido de água de 
apenas 22% para essa faixa de consumo. A maior faixa consumida é entre 10 a 40 m³ com 
34% do volume total. 

  

Figura 70 - Gráfico da Porcentagem de Economias Industriais (a esquerda) e do Volume Industrial Consumido 
(a direita) por categoria de consumo 

Fonte: SERENCO, 2014. 

Analisando o gráfico acima, percebe-se a maioria das economias industriais (43%) 
consomem entre 0 a 6 m³, entretanto representam um volume consumido de água de 
apenas 2% para essa faixa de consumo. A maior faixa consumida é acima de 600 m³ com 
74% do volume total, representando apenas 1% das economias. 
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Figura 71 - Gráfico da Porcentagem de Economias Públicas (a esquerda) e do Volume Público Consumido (a 
direita) por categoria de consumo 

Fonte: SERENCO, 2014. 

Analisando o gráfico acima, percebe-se metade das economias públicas (50%) consomem 
entre 0 a 6 m³, entretanto representam um volume consumido de água de apenas 3% para 
essa faixa de consumo. A maior faixa consumida é acima de 300 m³ com 51% do volume 
total, representando apenas 2% das economias. 

1.3.3.1.13. Índice de micromedição 

Seguem dados obtidos pelo SNIS. 

Tabela 24: Índice de micromedição. 

ANO LIGAÇÕES ATIVAS 
TAXA DE CRESCIMENTO 

(% A.A) 
UNIDADES 

MICROMEDIDAS 
ÍNDICE DE 

MICROMEDIÇÃO (%) 

2008 93.823 - 93.814 99,99 

2009 97.400 3,81 97.400 100,00 

2010 101.685 4,40 101.683 100,00 

2011 106.720 4,95 106.688 99,97 

2012 112.380 5,30 112.378 100,00 

Fonte: SNIS, 2014. 

Pelo SNIS, cerca de 100% das ligações totais ativas possuem hidrômetros, valor este que 
deverá ser mantido ao longo dos anos, em no mínimo 99% das ligações totais. 

Relembrando o já citado anteriormente, dados enviados pela COPASA à Prefeitura 
demonstram que em junho de 2014 a COPASA mantinha: 

 Distrito Sede: ligações de água 118.497; ligações de esgoto 117.510; economias de 
água 133.458; economias de esgoto 132.536. 

Desses números acima, 100% das ligações possuem hidrômetros na Sede. 

Outro importante fator a ser analisado é sobre a idade do parque de hidrômetros. Isto 
porque não adianta somente existir hidrômetro em todas as ligações, mas estes devem 
medir adequadamente. Abaixo segue a relação da quantidade de hidrômetros por faixa de 
consumo e seus respectivos anos de uso. 
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 Tabela 25: Idade dos hidrômetros. 

 
DISTRITO SEDE DISTRITO NOVA ESPERANÇA 

IDADE QUANTIDADE PERCENTUAL (%) QUANTIDADE PERCENTUAL (%) 

Até 1 ano 49.024 41,50 299 24,66 

De 1 a 2 anos 12.105 10,25 92 7,56 

De 2 a 3 anos 16.636 14,08 461 37,88 

De 3 a 4 anos 9.387 7,95 180 14,79 

De 4 a 5 anos 19.115 16,18 151 12,40 

De 5 a 6 anos 8.598 7,29 34 2,71 

De 6 a 7 anos 2.455 2,08 - - 

De 7 a 8 anos 441 0,37 - - 

De 8 a 9 anos 275 0,23 - - 

De 9 a 10 anos 57 0,04 - - 

De 10 a 11 anos 31 0,02 - - 

De 11 a 12 anos 10 0,01 - - 

De 12 a 14 anos 2 0,00 - - 

TOTAL 118.136 100 1.217 100 

Fonte: COPASA, 2014. 

Percebe-se que cerca de 90% dos hidrômetros da Sede possuem menos que 5 anos. 

Não existe uma idade ideal de substituição desses aparelhos, mas sim recomendações de 
vida útil máxima entre 5 a 10 anos. Vale salientar que a substituição de hidrômetros antigos 
é umas das formas de reduzir as perdas no sistema. 

1.3.3.1.14. Índice de perdas 

Os dados de volumes de água produzido, tratado e micromedido foram obtidos pelo SNIS. 
Este índice pode ser entendido através da seguinte fórmula: 

IPD (%) = [(VD – VMM) / (VD)] * 100, onde: 

 IPD é o índice de perdas na distribuição; 

 VD é o volume distribuído ou disponibilizado pela ETA (volume total após as 

perdas no processo de tratamento); 

 VMM é o volume micro medido (hidrometrado). 
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Tabela 26: Índice de perdas (SNIS). 

ANO 

VOLUME DE ÁGUA 

PRODUZIDO 

(L/S) 

VOLUME DE 

SERVIÇO 

(L/S) 

VOLUME DE ÁGUA 

TRATADA EM ETAS 

(L/S) 

VOLUME DE ÁGUA 

MICROMEDIDO / CONSUMIDO 

(L/S) 

% PERDAS 

2008 746,16 3,73 741,90 410,53 44,70 % 

2009 824,64 4,12 820,49 417,72 49,09 % 

2010 827,26 4,14 823,60 446,15 45,80 % 

2011 795,50 3,98 791,35 455,02 42,51 % 

2012 836,08 4,18 831,56 474,67 42,94 % 

Fonte: SNIS, 2014. 

Pelos dados históricos do SNIS percebe-se que o índice chegou próximo dos 50% em 2009 
reduzindo para cerca de 43% em 2012. 

Tabela 27: Índice de perdas (Calculado). 

MÊS 
VOLUME PRODUZIDO 

(L/S) 
VOLUME TOTAL (L/S) 

VOLUME 

MICROMEDIDO (L/S) 
PERDAS 

jun/13 821,76 838,1952 481,16 41,45% 

jul/13 821,76 838,1952 450,40 45,19% 

ago/13 821,76 838,1952 469,98 42,81% 

set/13 821,76 838,1952 500,95 39,04% 

out/13 821,76 838,1952 507,34 38,26% 

nov/13 821,76 838,1952 499,84 39,17% 

dez/13 821,76 838,1952 492,50 40,07% 

jan/14 821,76 838,1952 470,36 42,76% 

fev/14 821,76 838,1952 530,30 35,47% 

mar/14 821,76 838,1952 516,82 37,11% 

abr/14 821,76 838,1952 513,98 37,45% 

mai/14 821,76 838,1952 503,85 38,69% 

MEDIA 39,79% 

Fonte: SERENCO, 2014. 

Foi considerado o valor constante de produção informado pela COPASA (valor médio), 
obtendo um índice de perdas médio próximo de 40%. Esse valor é relativamente elevado, 
devendo ser feito um programa para redução do índice de perdas principalmente pela 
região apresentar falta de produção de água. 

1.3.3.1.15. Consumo per capita 

De acordo com os dados disponibilizados pelo SNIS, foi possível calcular o consumo per 
capita comparando-se o volume de água consumido e a população atendida, conforme 
tabela a seguir. 

. 
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Tabela 28: Consumo per capita. 

ANO 
POP. URB. ATENDIDA 

ÁGUA (HAB.) 

VOLUME DE ÁGUA MICROMEDIDO / CONSUMIDO 
PER CAPITA (L/HAB.DIA) 

M³/ANO L/S 

2008 337.536 12.946.530 410,53 105,08 

2009 342.205 13.173.370 417,72 105,47 

2010 344.427 14.069.880 446,15 111,92 

2011 348.443 14.349.640 455,02 112,83 

2012 352.327 14.969.260 474,67 116,40 

Fonte: SNIS, 2014. 

Considerando dados mais recentes, a população total de 2014 estimada pelo IBGE é de 
390.212 habitantes, sendo a população urbana da Sede estimada em 364.838 habitantes e o 
volume micromedido médio anual (junho/13 a maio/14) foi de 494,79 l/s, o que resulta em 
um consumo per capita de 117,17 l/hab.dia.  

1.3.3.1.16. Estudos, projetos e planos existentes 

Quanto ao sistema de abastecimento de água, existe em andamento os seguintes projetos e 
estudos: 

 Projeto da Construção da Barragem de Congonhas (DNOCS) 

A construção da Barragem de Congonhas, que beneficiará a população de Montes Claros, se 
construída, através da geração de energia e abastecimento d'água poderá permitir a 
transposição de 60.000.000 m³/ano de água para a bacia do Verde Grande, suprindo o 
abastecimento da cidade de Montes Claros e alimentando o rio com cerca de 50% do 
volume transposto. Os municípios diretamente beneficiados são: Montes Claros, Juramento, 
Cristália, Botumirim, Francisco Sá, Itacambira e Grão-Mogol. A construção da barragem está 
condicionada à liberação do Licenciamento Ambiental e será custeada pelo PAC. 

De acordo com o projeto, a barragem vai perenizar o Rio Congonhas e, depois, jogará água 
no leito do rio Verde Grande, garantindo o abastecimento de Montes Claros. Até o momento 
já foram indenizados 600 ha e já houve as desapropriações. 

O projeto consiste basicamente em reservar água no Rio Congonhas, água esta que irá 
perenizar este rio e também possibilitará a transposição de parte da vazão para o Rio 
Saracura, que é contribuinte da Barragem de Juramento, alimentando o sistema de 
abastecimento de água de Montes Claros. A vazão adicional verterá pela barragem 
alimentando o Rio Verde Grande. 

No produto 3 serão fornecidos maiores detalhes sobre esta obra, que teve edital de licitação 
lançado no Diário Oficial da União do dia 05 de agosto de 2014, com data de abertura das 
propostas marcada para 10/10/2014. No entanto, foi publicado no Diário Oficial da União do 
dia 08 de outubro de 2014 a sua suspensão, sem, até o presente momento, ser marcada 
uma nova data para abertura das propostas. 

Este edital diz respeito somente à barragem, não englobando as obras necessárias para a 
transposição da água para Montes Claros. 



 

  

       Página: 129 

 

                                                                                            

 Prestação de serviços técnicos de Engenharia Consultiva para fiscalização das obras e 
serviços de ampliação em andamento, conforme a seguir: 

 Contratada: Engesolo Engenharia LTDA; 

 Início: 26/08/2013 e Término: 28/08/2015; 

 Contrato + Aditivo: R$ 4.899.095,94; 

 % Medido: 0%  Saldo: R$ 4.899.095,94. 

 Ampliação da capacidade de produção das ETA’s com valor estimado de R$ 30 
milhões: 

 ETA Verde Grande passando para 1.100 l/s; 

 ETA Morrinhos passando para 400 l/s.  

 Implantação de 42 km de redes de distribuição com diâmetros de até 400 mm – valor 
estimado de R$ 30 milhões; 

 Obras complementares, com valor estimado de R$ 25 milhões, incluindo: 

 Setorização das redes de distribuição; 

 Construção de reservatórios; 

 Implantação de redes; 

 Automação do sistema.  

 Implantação de sistemas de abastecimento de água em localidades da região de 
Montes Claros, com valor estimado de R$ 5 milhões. 

1.3.3.2. UTAP 2 - Aparecida do Mundo Novo 

O Sistema de Abastecimento de Água do Distrito é atualmente gerido pela Associação de 
Moradores, que tem contratado um funcionário que efetua os serviços de controle das 
bombas dos poços e do sistema de tratamento, manutenção de redes e controle dos 
registros das redes de abastecimento. A Prefeitura oferece como contrapartida os valores 
inerentes à conta de energia elétrica da operação desse sistema. 

A captação do sistema é composta por dois Poços Artesianos. Não há estimativa de vazão 
exata de cada um, sabe-se que ambos operando juntos possuem vazão média de 6.500 
litros/hora durante a época de estiagem. 

O tratamento da água é feito com a adoção de Filtro por Osmose Reversa existente na 
comunidade desde o ano de 2006, segundo informação de moradores. 

A acumulação de água bruta se dá em reservatório em concreto armado com capacidade de 
80.000 litros, situada próximo ao sistema de tratamento por osmose, na região de cota mais 
alta da comunidade. 
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Já a água tratada é reservada em uma segunda caixa d´água também em concreto armado, 
com capacidade de 5.000 litros, situada em cota intermediária, ao lado de um dos chafarizes 
de abastecimento. 

O abastecimento de água bruta é realizado por rede que atende todas as casas da 
Comunidade, diariamente no período das 06:00 as 18:00 horas. Foi relatado por moradores 
o problema das redes muito rasas e até expostas, que recorrentemente apresentam 
problemas de vazamento e consequente interrupção do abastecimento. Também 
mencionaram que em vários pontos a rede é subdimensionada, com diâmetro insuficiente 
para a demanda, também contribuindo com problemas de abastecimento em algumas 
regiões, notadamente nas situadas nas extremidades dos ramais de abastecimento. Também 
mencionaram a falta de água durante períodos de seca prolongada, chegando a ficar 15 dias 
sem água. 

Os moradores informaram ainda que com a construção e funcionamento da nova Escola 
Estadual houve sobrecarga no sistema de água, comprometendo ainda mais o 
abastecimento das Residências. 

O Abastecimento de água tratada é realizado em dois Chafarizes da Comunidade, um 
situado na porção mais alta e outro na mais baixa, dois dias por semana - quartas-feiras e 
sábados - no período entre 7:00 e 11:00 horas, não havendo restrição de volume por família. 

Cabe ressaltar que durante a visita técnica à comunidade, verificou-se que as bombas 
estavam com problemas e o abastecimento estava ocorrendo diariamente por caminhão-
pipa de 15.000 litros de propriedade da COPASA, provindo da Estação de Tratamento de 
Água - ETA de Montes Altos. Na ocasião a empresa COPASA também estava realizando a 
manutenção do sistema de tratamento de água e a troca da membrana filtradora do 
sistema.  

 
Vista do poço artesiano e do quadro de comando elétrico 

 
Vista do segundo poço artesiano 
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Vista do quadro de comando elétrico do segundo poço  

Vista das instalações do sistema de tratamento de água 
do Distrito 

 
Vista da segunda caixa d´água e um dos chafarizes. 

 
Detalhe do filtro por osmose reversa utilizado no 

tratamento de água 

Figura 72 - Imagens do sistema de captação e armazenamento de água do Distrito de Aparecida do Mundo 
Novo. 

Fonte: SERENCO, 2014. 

 
Vista de caminhão pipa da Empresa Copasa carregado com 

água para abastecer as caixas d’água do distrito. 

 
Vista geral  das instalações do sistema de tratamento de 

água do Distrito e a presença de veículos da COPASA 
durante manutenção do Filtro. 

Figura 73 - Imagens da atuação da COPASA no apoio à Manutenção do sistema de abastecimento de água 
verificado na data da vistoria técnica do Distrito de Aparecida do Mundo Novo. 

Fonte: SERENCO, 2014. 
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Detalhe do chafariz situado em região mais alta da 

comunidade 

 
Detalhe do chafariz situado em região mais baixa da 

comunidade 

 
Vista dos fundos do chafariz e a tubulação que o abastece exposta 

Figura 74 - Imagens do sistema de distribuição de água do Distrito de Aparecida do Mundo Novo. 
Fonte: SERENCO, 2014. 

O Mapa n.º 03 do Sistema de Abastecimento de Água, apresentado a seguir, ilustra a 
localização das principais unidades do Distrito de Aparecida do Mundo Novo. 
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1.3.3.3. UTAP 3 - Ermidinha 

O Sistema de Abastecimento de Água do Distrito é atualmente gerido pela Associação de 
Moradores e operação do sistema é realizada pelo presidente da associação, que efetua os 
serviços de controle das bombas dos poços e controle dos registros das redes de 
abastecimento. A Prefeitura oferece como contrapartida os valores inerentes à conta de 
energia elétrica da operação desse sistema. Não existe sistema de tratamento da água no 
Distrito. 

A captação do sistema é composta por dois Poços Artesianos, sendo um deles atualmente 
desativado em virtude do baixo volume produzido. Além destes, existe um terceiro poço no 
acesso principal ao Distrito, e que está desativado, assim como o reservatório situado ao 
lado deste, com volume estimado de aproximadamente 50.000 litros.  

Com base em informações sobre tempo médio de enchimento do Reservatório atualmente 
utilizado, estima-se uma vazão média de 8.000 litros/hora durante a época de estiagem. 

A acumulação de água bruta se dá em um reservatório em concreto armado com capacidade 
de 80.000 litros, situada em região de cota mais alta da comunidade, entretanto cabe 
ressaltar que houve a ocupação do distrito a montante da caixa, com inclusive a instalação 
da Escola Estadual, e que esta região é abastecida diretamente pela rede quando 
pressurizada. 

O abastecimento de água bruta é realizado por rede que atende todas as casas da 
Comunidade, exceto a região à montante do Reservatório, diariamente no período das 08:00 
as 17:00 horas.  

Durante a vistoria técnica foi relatado pelos usuários do sistema o problema da presença de 
excesso de calcário na água e a falta de tratamento prévio para o abastecimento, e que é 
prática a utilização de filtros de barro nas residências, mas que este não apresenta a 
eficiência necessária na remoção do calcário. 

A Escola Municipal forneceu um laudo de qualidade microbiológica da água solicitado pela 
Secretaria Municipal de Saúde de Montes Claros datado de 03/11/14 em que constatava 
presença de Coliformes Totais na água distribuída na escola. 

 
Vista de Reservatório do Distrito 

 
Vista de Reservatório existente no acesso principal do 

Distrito, que está atualmente desativado 
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Vista do poço que abastece o Distrito 

 
Vista das instalações do sistema de tratamento de água do Distrito Figura 75 - Imagens do sistema de captação e armazenamento de água do Distrito de Ermidinha. 

Fonte: SERENCO, 2014. 

O Mapa n.º 04 do Sistema de Abastecimento de Água, apresentado a seguir, ilustra a 
localização das principais unidades do Distrito de Ermidinha. 

  



MG

GO

SP

BA

ES

RJ

MS

MT

PR

DF

Municípío de 
Montes Claros

Rio
 P

ará

Rio  P ara opeba

Rio  S ão J oão

MG

ES

BA

Municípío de 
Montes Claros

Municípío de 
Belo Horizonte

Municípios de Minas Gerais
Limite dos municípios
Montes Claros
UFs
MG

UT

!.

!.

UT

Poço 1

Poço 2

RES 80 m³

RES (desativado)

596.500

596.500

596.750

596.750

597.000

597.000

597.250

597.250

597.500

597.500

597.750

597.750

598.000

598.000

8.1
82

.25
0

8.1
82

.25
0

8.1
82

.50
0

8.1
82

.50
0

8.1
82

.75
0

8.1
82

.75
0

8.1
83

.00
0

8.1
83

.00
0

8.1
83

.25
0

8.1
83

.25
0

8.1
83

.50
0

8.1
83

.50
0

8.1
83

.75
0

8.1
83

.75
0

Coordinate System: SIRGAS 2000 UTM Zone 23S
Projection: Transverse Mercator
Datum: SIRGAS 2000
False Easting: 500.000,0000
False Northing: 10.000.000,0000
Central Meridian: -45,0000
Scale Factor: 0,9996
Latitude Of Origin: 0,0000
Units: Meter

NOV/2014

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE MONTES CLAROS - MG

GUSTAVODESENHO:

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
UTAP 3 - DISTRITO ERMIDINHA

UNIDADES EXISTENTES
04

DESENHO Nº:

ESCALA:

DATA:

OBRA:

PROJETO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG

SERENCO - Serviços de Engenharia Consultiva

Limite dos municípios
Limite dos municípios
MONTES CLAROS
BELO HORIZONTE

1:6.000

Legenda
!. Poço
UT Reservatório

Rios principais

Resíduos Sólidos

Escola Municipal

Text



 

  

       Página: 137 

 

                                                                                            

1.3.3.4. UTAP 4 - Miralta 

O Sistema de Abastecimento de Água do Distrito é atualmente gerido pela Associação de 
Moradores, que tem contratado um funcionário – Sr. Ailton - que efetua os serviços de 
controle das bombas dos poços e do sistema de tratamento, manutenção de redes e 
controle dos registros das redes de abastecimento. A Prefeitura oferece como contrapartida 
os valores inerentes à conta de energia elétrica da operação desse sistema, segundo 
informação do Presidente da Associação, um valor de R$ 15,00 por família atendida pelo 
sistema. 

A captação do sistema é composta por um Poço Artesiano que, segundo informação do 
operador, foi furado na década de 90 por convênio entre Prefeitura e Associação de 
Moradores - a Prefeitura arcou com os custos do poço e da rede adutora até o reservatório. 
A estimativa de vazão média é de 12 m³/hora. 

Ainda de acordo com o operado do sistema, a COPASA já realizou análises de qualidade da 
água e esta apresenta com teor de calcário acima dos padrões recomendados para 
potabilidade, entretanto não foi possível o acesso a tais resultados. O tratamento da água 
para consumo é feito com a adoção de Filtro por Osmose Reversa, que foi viabilizado através 
de convênio entre Prefeitura e DNOCS. 

A acumulação de água bruta se dá por reservatório de concreto armado com capacidade de 
50.000 litros, situada próximo ao sistema de tratamento por osmose reversa, em região de 
cota mais alta da comunidade. 

Já a água tratada é reservada em outro reservatório plástico, com capacidade de 5.000 litros, 
ao lado de um da edificação que abriga o sistema de tratamento de água e a caixa de 
comando elétrico do sistema e deste é direcionado para o chafariz que abastece a 
comunidade. 

O abastecimento de água bruta é realizado por rede que atende todas as casas da 
Comunidade, diariamente no período das 08:00 as 12:00 horas e das 16:00 as 18:00.  

Os moradores informaram ainda que existe sobrecarga do sistema virtude da existência de 
fazendas próximas ao núcleo urbano ligadas ao sistema de distribuição de água bruta.  

O Abastecimento de água tratada é realizado em um Chafariz da Comunidade, apenas uma 
vez por semana, as segundas-feiras no período entre 7:00 e 12:00 horas, com restrição de 
volume de 50 litros por família por semana. 
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Vista geral do local onde existe o poço artesiano. A direita 

da foto pode-se observar o seu quadro de comando 
elétrico. 

 
Vista geral do sistema de tratamento e reservação de 

água do Distrito.. 

  
Vista das instalações do sistema de tratamento de água do 

Distrito 

 
Detalhe do Filtro por osmose reversa utilizado no Distrito 

para tratamento da água. 

 
Detalhe do chafariz que abastece o Distrito 

 
Vista  modelo de filtro de barro existente no Posto de 
Saúde e bastante utilizado nas residencias  do distrito 

como tratamento complementar 

Figura 76 - Imagens do sistema de abastecimento de água do Distrito de Miralta. 
Fonte: SERENCO, 2014. 

O Mapa n.º 05 do Sistema de Abastecimento de Água, apresentado a seguir, ilustra a 
localização das principais unidades do Distrito de Miralta. 
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1.3.3.5. UTAP 5 - Nova Esperança 

O Sistema de Abastecimento de Água do Núcleo Urbano do Distrito é atualmente gerido 
pela COPASA que efetua todos os serviços de operação, captação e distribuição de água no 
Distrito e todas unidades atendidas possuem medidores individuais. A cobrança pelo uso da 
água no Distrito é realizada pela COPASA para todas as unidades consumidoras.  A COPASA 
gere o sistema desde fevereiro de 1999. 

A captação do sistema é composta por um Poço Artesiano com vazão média informada de 
39 m³/hora. O abastecimento de água tratada é realizado por rede 24 horas por dia, sete 
dias por semana.  Segundo relato da população em diversas ocasiões ocorre a interrupção 
do abastecimento e a falta de água mais prolongada, chegando a ficar mais de 24 horas sem 
fornecimento de água. 

De acordo com o Anexo III do documento intitulado Informações sobre o sistema de 
abastecimento de água e sistema de esgotamento sanitário de Montes Claros e do Distrito 
de Nova Esperança, datado de 2014 (COPASA, 2014), consta no cadastro 1.238 economias 
atendidas com ligação de água e 656 com ligação de esgoto. Neste documento consta 
Notificação do órgão ambiental datada de 14/04/2014 por atendimento com água no 
loteamento irregular do Distrito de Nova Esperança. 

O tratamento da água é feito através de desinfecção e fluoretação e o sistema de 
abastecimento conta com 12.008 metros de redes de distribuição.  

Existem no Distrito também outros três poços antigos que eram geridos pela Prefeitura e 
atualmente encontra-se desativados. 

 
Vista do poço artesiano. 

 
Vista da central da COPASA onde situa-se o poço 

artesiano e a caixa d’água. 
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Detalhe de tubulação de distribuição de água exposta em 

valeta que sofreu erosão. 

 
Vista das instalações do antigo sistema de captação e 

armazenamento de água do Distrito, atualmente 
desativado.  

Figura 77 - Imagens do sistema de captação, armazenamento e distribuição de água do Distrito de Nova 
Esperança. 

Fonte: SERENCO, 2014. 

O Mapa n.º 06 do Sistema de Abastecimento de Água, apresentado a seguir, ilustra a 
localização das principais unidades do Distrito de Nova Esperança. 
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1.3.3.6. UTAP 6 - Panorâmica 

O Sistema de Abastecimento de Água do Distrito é atualmente gerido pela Associação de 
Moradores com o apoio da Prefeitura, que oferece como contrapartida um valor de R$ 21,00 
por família atendida pelo sistema. Existe contratado um funcionário – Sr. Valmir - que efetua 
os serviços de controle da bomba do poço, instalação e manutenção de redes e controle dos 
registros das redes de abastecimento.  

O Distrito conta com dois poços artesianos, sendo um deles desativado. O poço em operação 
possui a estimativa de vazão média é de 15 m³/hora. 

O Distrito dispõe de reservatório com capacidade de 20.000 litros situado a 
aproximadamente 1.500 metros do núcleo urbano, em cota mais alta e que a bomba não 
vence alimentar, desta forma atualmente subutilizado. O abastecimento é realizado 
diariamente no período entre 7:00 e 9:30 horas, diretamente pela rede de distribuição com 
a pressão de recalque da bomba do poço artesiano.  Todas as unidades consumidoras 
possuem medidores e, conforme informado pelo presidente da associação de moradores, há 
multa para quem exceder o limite de consumo. Também nos informou que toda a rede de 
distribuição foi recentemente substituída por tubulação de PVC 50 mm que foi fornecida 
pela Prefeitura de Montes Claros. 

 

 
Vista do poço artesiano, da casinha que abriga o quadro de 

comando elétrico e a caixa d’água menor que atende o 
Distrito, detalhe para a rede azul sendo instalada. 

\ 
 
 
 
 

 
Vista de tubulação disponível a ser utilizada na ampliação 

 
 

 e substituição da rede de distribuição existente. 
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Vista do quadro de comando elétrico so segundo poço. 

 
Vista das instalações do sistema de tratamento de água 

do Distrito 

Figura 78 - Imagens do sistema de captação, armazenamento e distribuição de água do Distrito de 
Panorâmica. 

Fonte: SERENCO, 2014. 

 

 
Vista de tubulação disponível a ser utilizada na ampliação  

Vista de residência atendida pelo Programa de Cisternas. 

 

Figura 79 - Imagens de infraestrutura para abastecimento de água no Distrito. 
Fonte: SERENCO, 2014. 

O Mapa n.º 07 do Sistema de Abastecimento de Água, apresentado a seguir, ilustra a 
localização das principais unidades do Distrito de Panorâmica. 
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1.3.3.7. UTAP 7 - Santa Rosa de Lima 

O Sistema de Abastecimento de Água do Distrito é atualmente gerido pela Associação de 
Moradores com apoio da Prefeitura. O operador do poço é o funcionário da prefeitura 
responsável pela limpeza e manutenção da Praça e ruas do distrito, e que também efetua os 
serviços de controle das bombas dos poços e do sistema de tratamento, manutenção de 
redes e controle dos registros das redes de abastecimento. A Prefeitura ainda oferece como 
contrapartida os valores inerentes à conta de energia elétrica da operação desse sistema. 

A captação do sistema é composta por três Poços Artesianos. Um deles situado na Praça 
Central do Distrito, o segundo nos limites da área residencial e o terceiro na Comunidade 
Vizinha denominada Crispim, e deste terceiro poço a água é encaminhada para Reservatório 
de 125.000 litros e deste encaminhado por gravidade em tubulação de 75 mm até o sistema 
de tratamento situado na Praça Central. A vazão média dos dois poços próximos ao distrito é 
de 2.000 litros/hora durante a época de estiagem, já o poço da Comunidade Crispin, possui 
vazão maior. 

O tratamento da água é feito com a adoção de Filtro por Osmose Reversa e a água tratada é 
acumulada em reservatório plástico com capacidade de 5.000 litros situado na praça e 
distribuído no chafariz também locado na praça. 

A água bruta é encaminhada para reservatório de concreto armado com capacidade de 
8.000 litros. 

O abastecimento de água bruta é realizado por rede que atende todas as casas da 
Comunidade, diariamente no período das 08:00 as 18:00 horas.  

O Abastecimento de água tratada é realizado em dois Chafarizes da Comunidade, um 
situado na porção mais alta e outro na mais baixa, dois dias por semana - quartas-feiras e 
sábados - no período entre 7:00 e 17:00 horas, não havendo restrição de volume por família. 

 
Vista do sistema de captação e reservação de água do 

Distrito.. 

 
Detalhe do poço artesiano. 

Figura 80 - Imagens do sistema de captação e armazenamento de água do Distrito de Santa Rosa de Lima. 
Fonte: SERENCO, 2014. 
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Detalhe do filtro por osmose reversa que atende o Distrito. 

 
Vista das Caixas d’água que compõe o sistema de 
tratamento e armazenamento de água tratada. 

 
Vista do chafariz e população em momento de coleta de 

água. 

 
Detalhe de população indo até o chafariz para coleta de 

água. 

Figura 81 - Imagens do sistema de tratamento e distribuição de água do Distrito de Santa Rosa de Lima. 
Fonte: SERENCO, 2014. 

O Mapa n.º 08 do Sistema de Abastecimento de Água, apresentado a seguir, ilustra a 
localização das principais unidades do Distrito de Santa Rosa de Lima. 
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1.3.3.8. UTAP 8 - São João de Vereda 

O Sistema de Abastecimento de Água do Distrito é atualmente gerido pela Associação de 
Moradores com apoio da Prefeitura. O operador do poço, Sr. Expedito Rodrigues Ferreira,  é 
o funcionário da prefeitura responsável pela limpeza e manutenção da praça e ruas do 
distrito, e que também efetua os serviços de controle das bombas dos poços e do sistema de 
tratamento, manutenção de redes e controle dos registros das redes de abastecimento. A 
Prefeitura ainda oferece como contrapartida os valores inerentes à conta de energia elétrica 
da operação desse sistema. 

A captação do sistema é composta por um Poço Artesiano com vazão média de 12.000 litros. 

O tratamento da água para consumo humano é feito com a adoção de Filtro por Osmose 
Reversa e adição de ácido muriático, segundo informação do operador do poço. A água 
tratada é acumulada em reservatório plástico com capacidade de 5.000 litros situado na 
praça e distribuído no chafariz também locado na praça. 

A água bruta é encaminhada para reservatório metálico com capacidade de 50.000 litros. O 
abastecimento de água bruta é realizado por rede que atende todas as casas da 
Comunidade.  

O Abastecimento de água tratada é realizado em um Chafariz da Comunidade situado na 
praça central três dias por semana – segundas, quartas e sextas-feiras - no período entre 
8:00 e 11:00 horas, não havendo restrição de volume por família. 

 
Detalhe do poço artesiano situado na praça central do 

Distrito 

 
Vista das instalações do sistema de tratamento de água 

do Distrito 
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Vista a partir da porta de tela  do abrigo, do filtro por 
osmose utilizado no tratamento de água do Distrito 

 
Vista do Reservatório metálico de água do Distrito com 

capacidade de 50.000 litros 

Figura 82 - Imagens do sistema de captação e armazenamento de água do Distrito de São João da Vereda. 
Fonte: SERENCO, 2014. 

O Mapa n.º 09 do Sistema de Abastecimento de Água, apresentado a seguir, ilustra a 
localização das principais unidades do Distrito de São João de Vereda. 
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1.3.3.9. UTAP 9 - São Pedro da Garça 

O Sistema de Abastecimento de Água do Distrito é atualmente gerido pela Associação de 
Moradores, que tem contratado um funcionário, Sr. Elton Luciano, que efetua os serviços de 
controle das bombas dos poços e do sistema de tratamento, manutenção de redes e 
controle dos registros das redes de abastecimento. A Associação de Moradores se reúne aos 
segundos domingos do mês quando cada família contribui com uma taxa mensal de R$ 5,00 
para manutenção do sistema.  A Prefeitura oferece como contrapartida os valores inerentes 
à conta de energia elétrica da operação desse sistema. 

A captação do sistema é composta por dois Poços Artesianos, entretanto um deles está 
atualmente desativado. A vazão média do poço em operação é de 10.000 litros/hora.  

Existe um sistema de tratamento da água por Filtro por Osmose Reversa e apoio de dois 
reservatórios plásticos com 5.000 litros de capacidade cada, mas encontra-se desativado em 
função de problemas de funcionamento.  

A acumulação de água bruta é realizada em um reservatório metálico com capacidade de 
30.000 litros, situada próximo ao sistema de tratamento por osmose. Segundo informação 
do operador tal reservatório foi cedido pela COPASA ao Distrito. 

O abastecimento de água bruta é realizado por rede que atende todas as casas da 
Comunidade todos os dias das 06:00h às 12:00h e 14:00h às 18:00h.                                               
Foi relatado por moradores problema recente de falta d’água por 40 dias em virtude de 
problema do poço e consequente interrupção do abastecimento neste período. 

 

   
Vista do poço artesiano, do quadro de comando e do 

operador 

 
Vista geral  das instalações do sistema de tratamento de 

água do Distrito 
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Vista da Caixa d´água do Distrito 

 
Vista o filtro utilizado no tratamento de água do Distrito, 

atualmente desativado. 

 
Recheio do Filtro por osmose reversa 

 
Detalhe de identificação do filtro utilizado no tratamento 
de água do Distrito, onde consta que o aparelho foi feito 
para o Departamento de Obras Contra a Seca – DNOS em 

janeiro de 2006. 
 

Figura 83 - Imagens do sistema de captação e armazenamento de água do Distrito de São Pedro da Garça. 
Fonte: SERENCO, 2014. 

O Mapa n.º 10 do Sistema de Abastecimento de Água, apresentado a seguir, ilustra a 
localização das principais unidades do Distrito de São Pedro da Garça. 
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1.3.3.10. UTAP 10 - Vila Novas de Minas 

O Sistema de Abastecimento de Água do Distrito é atualmente gerido pela Associação de 
Moradores, que tem contratado um funcionário, Sr. Enoc, que efetua os serviços de controle 
das bombas dos poços e do sistema de tratamento, manutenção de redes e controle dos 
registros das redes de abastecimento. A comunidade paga uma taxa mensal pelo uso de 
água no valor de R$ 10,00 para unidades comerciais e residenciais e R$ 20,00 por unidade 
agrícola. A Prefeitura oferece como contrapartida os valores inerentes à conta de energia 
elétrica da operação desse sistema e também os produtos químicos adicionados ao 
tratamento, conforme informado pelo Presidente da Associação de Moradores. 

A captação do sistema é composta por dois Poços Artesianos, um deles com vazão média de 
8.000 litros/hora e o outro com 36.000 litros/hora. 

O tratamento da água é feito com a adoção de Filtro por Osmose Reversa existente na 
comunidade.  

A acumulação de água bruta se dá em uma caixa d’água de concreto armado com 
capacidade de 16.000 litros. 

Já a água tratada é acumulada em reservatório de 5.000 litros e desta encaminhada para o 
chafariz de abastecimento. 

O abastecimento de água bruta é realizado por rede que atende todas as casas da 
Comunidade, diariamente no período das 06:00 as 16:00 horas.  

O Abastecimento de água tratada é realizado dois dias por semana - terças-feiras e sábados - 
no período entre 6:30 as 10:00 horas e entre 16:00 as 18:00 horas, sendo permitida a coleta 
de 20 litros por família. 

Cabe ressaltar que durante a visita técnica à comunidade, foi relatado que um dos poços foi 
furado a mais de 30 anos e há pouco tempo a COPASA colocou placa dela nos Poços. Nesta 
ocasião verificou-se a existência de Placa neste poço mais antigo que remetia sua execução 
ao Programa PROHIDRO (Programa de Fortalecimento à Infraestrutura Hídrica do Nordeste), 
subprograma Recuperação do Sistema de Abastecimento d’água – Projeto Prohidro, SEPLAN 
MG / SUDEMOR / SUDENE, colaboração do Governo Estadual. 
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Vista do poço artesiano situada a montante da 

comunidade. 

 
Vista de caixa dágua situada junto do poço a montante. 

 
Vista do poço situado a jusante da comunidade. Ao fundo 

a casa onde fica o quadro de comando elétrico e onde 
existia o sistema de filtragem por osmose. 

 
Detalhe de Placa existente no poço a jusante da 

Comunidade que remete ao Governo Federal a sua 
execução. 

 
Vista geral  do ponto onde se situava as instalações do 

sistema de tratamento de água do Distrito. 

 
Vista da estrutura disponível para o tratamento de água 

atualmente em operação  
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Vista de caixa d’água do distrito 

 
Vista do chafariz que abastece o Distrito 

 
Vista de residência do distrito com caixa d’água  para reservação de água. 

Figura 84 - Imagens do sistema de captação e armazenamento de água do Distrito de Vila Nova de Minas. 
Fonte: SERENCO, 2014. 

O Mapa n.º 11 do Sistema de Abastecimento de Água, apresentado a seguir, ilustra a 
localização das principais unidades do Distrito de Vila Novas de Minas. 
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1.3.3.11. UTAP 11 – Canto do Engenho 

O Sistema de Abastecimento de Água do Distrito é atualmente gerido pela Associação de 
Moradores, que tem contratado um funcionário (Sr. Lúcio Nede) que efetua os serviços de 
controle das bombas dos poços, do sistema de tratamento, manutenção de redes e controle 
dos registros das redes de abastecimento. Cada família paga a quantia de R$ 10 reais pelos 
serviços do funcionário. A Prefeitura oferece como contrapartida os valores inerentes à 
conta de energia elétrica da operação desse sistema. Este distrito não recebe subsídios por 
falta organizacional da Associação de moradores. 

A captação do sistema é composta por um poço artesiano, com cerca de 54m de 
profundidade, não se sabendo a vazão captada. 

O tratamento da água é feito com despejo de cloro líquido pelo funcionário, diretamente no 
reservatório. 

O poço bombeia a água para um reservatório de concreto armado com capacidade de 
80.000 litros, situada ao lado do campo de futebol, no começo dessa sede, em região de 
cota alta da comunidade. 

Essa água abastece algumas casas e alimenta um reservatório metálico elevado com 
capacidade de 4.000 litros, situada em cota intermediária, ao lado de um chafariz de 
abastecimento desativado. 

O abastecimento de água bruta é realizado por rede que atende todas as casas da 
Comunidade, diariamente no período das 15:00 até 21:00 horas, sem hidrômetros 
instalados. Foi relatado que não houve falta de água ao longo dos últimos anos. 

O funcionário Informou que o grande consumidor é a Escola. Em visita pode perceber que a 
mesma possui apenas 1.000 litros de reservação para uns 150 alunos e 30 funcionários. Uma 
alternativa é a retirada do reservatório de 4.000 litros do antigo chafariz e recolocação no 
terreno da escola. 

 
Vista do poço e do quadro de comando 

 
Lixo jogado próximo ao poço 
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Vista do quadro de comando elétrico 

 
Antigo chafariz 

 
Reservatório principal ao lado do campo de futebol 

 
Reservatório menor próximo ao antigo chafariz 

Figura 85: Imagens do sistema de captação e armazenamento de água do Distrito de Canto do Engenho. 
Fonte: Serenco, 2014. 
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1.3.3.12. UTAP 12 - Rural 

Segundo o Censo de 2010 do IBGE, a área rural do município de Montes Claros possuía 
17.488 habitantes e 9.058 domicílios particulares e coletivos. Compreende a maioria dos 
3.568,941 km² da área total do município, subtraindo as regiões de proteção ambiental. 

As áreas rurais não são operadas pela COPASA, possuem sistemas próprios de 
abastecimento de água (poços rasos, captação superficial, minas, etc.). Não existe 
quantificação nem controle da qualidade dessa água consumida. 

1.3.3.13. Qualidade da Água 

Não foram disponibilizadas as análises de água bruta e tratada pela COPASA. 

A Prefeitura Municipal de Montes Claros, através do Setor de Vigilância em Saúde Ambiental 
da Secretaria Municipal de Saúde, realiza o Programa Vigiágua, que tem como objetivo 
avaliar a qualidade da água consumida pela população de Montes Claros. Seu campo de 
atuação inclui todas e quaisquer formas de abastecimento de água para consumo humano, 
coletivas ou individuais, na área urbana ou rural, de gestão pública ou privada, incluindo as 
instalações intradomiciliares. 

A equipe atua em parceria com a FUNASA e outros órgãos do município, realizando 
inspeções em estabelecimentos, coletando amostras de água para avaliação da qualidade 
microbiológica e físico-química, e promovendo ações educativas com o intuito de orientar a 
população e demais responsáveis sobre a importância da qualidade da água. 

A Vigilância Municipal em Saúde Ambiental estimula que a população, sempre que se sentir 
na dúvida quanto à qualidade da água consumida, de origem da COPASA ou não, denuncie a 
situação ao programa Vigiágua, pelo telefone (38) 3229-3369 ou via e-mail: 
vig.ambientalmoc@yahoo.com.br. 

1.3.3.14. Ameaças e oportunidades 

Durante a elaboração do presente diagnóstico sobre o abastecimento de água do município 
de Montes Claros, foram elencadas as seguintes ameaças e oportunidades para a gestão do 
sistema: 

Ameaças: 

 Produção de água abaixo da demanda atual necessária; 

 Capacidade de tratamento de água bem abaixo da demanda atual necessária; 

 Água de lavagem de filtros e decantadores descartadas na rede de drenagem; 

 Elevado índice de perdas de água; 

 Falta de capacidade de reservação atual; 

 Dureza da água nos distritos; 

 Algumas redes de distribuição de água antigas, necessitando de substituições; 

mailto:vig.ambientalmoc@yahoo.com.br
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 Rompimento do contrato de Concessão entre Prefeitura e COPASA; 

 Prefeitura está cortando o subsídio fornecido aos Distritos para manutenções do 
sistema de água; 

 Não foi disponibilizado pela COPASA ou inexistem mapas e cadastros de todas as 
unidades do sistema, assim como a rede de distribuição com material e diâmetros; 

 Não foi disponibilizado pela COPASA ensaios de qualidade da água tratada distribuída 
para a população e nem o seu Plano de Amostragem, para possibilitar o diagnóstico 
do tratamento de água efetuado pelas estações. Entretanto, sabe-se que existem os 
laboratórios e que são realizados os ensaios;  

 Principais problemas verificados nas Pré-Conferências (Região Urbana da Sede): 
qualidade ruim da água (muito cloro e calcário), falta de água regularmente, tarifa 
elevada, ar nas tubulações, vazamentos e não atendimento de algumas regiões; 

 Principais problemas verificados nas Pré-Conferências (Distritos e área rural): 
qualidade ruim da água (muito cloro e calcário), falta de tratamento, falta de água 
regularmente e tubulações antigas; 

 Poços da área rural sem controle de qualidade, em sua maioria são poços rasos 
suscetíveis à contaminação; 

Oportunidades: 

 Existência de Agência Reguladora; 

 Quase 100 % da população abastecida com rede de água; 

 Alto índice de hidrometração, possuindo quase todas as casas micromedidas; 

 Hidrômetros com idade pequena de utilização, ou seja, sendo desnecessárias 
substituições imediatas desses aparelhos; 

 Existência de um Centro de Controle Operacional que controla em tempo real o 
fornecimento de água para o município. Sistema todo automatizado desde as 
captações até a distribuição, além de possuir macromedidores; 

 Existência de outorgas das captações superficiais e subterrâneas de água bruta; 

 Várias estruturas permitem ampliação dos sistemas de abastecimento; 

 Existência de estudos e projetos para a melhoria do sistema. 

1.3.3.15. Relatório de Mobilização  

De acordo com a Metodologia inicialmente proposta e o Termo de Referência para a 
Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico de Montes Claros foram realizadas 
reuniões (pré-conferências) nas 14 UTAP’s do Município para obtenção das contribuições da 
população local. As contribuições (fichas) elaboradas durante as reuniões foram catalogadas 
por setor (água, esgoto, resíduos e drenagem) e resumidamente apresentadas a seguir sobre 
o Abastecimento de Água:  
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PRÉ-CONFERÊNCIA LOCAL: CRAS Delfino Magalhães DATA: 02/dez UTAP: 1.9 URBANA
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As informações da população obtidas pelas Pré-Conferências serão avaliadas e servirão de 
apoio para elaboração das proposições de investimentos no sistema de abastecimento de 
água, escopo do próximo Produto do trabalho. 
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1.3.4. Situação dos serviços de Esgotamento Sanitário 

1.3.4.1. UTAP 1 - Sede 

O Distrito Sede do município de Montes Claros é dividido em 5 bacias de esgotamento 
sanitário, na qual quase a totalidade da população possui coleta de esgoto, segundo 
informações divulgadas. As redes coletoras enviam o esgoto para 4 estações elevatórias de 
esgoto. Essas bombeiam o esgoto até os interceptores de esgoto (Córrego Cintra e Rio 
Vieira) que conduzem por gravidade o esgoto até a única estação de tratamento, 
denominada ETE Vieira. 

Segundo informações, 35% da vazão de esgoto é proveniente do interceptor Córrego Cintra 
e os 65% restantes do interceptor Rio Vieira. 

1.3.4.1.1. Rede coletora 

Não foram disponibilizados mapas contendo o caminhamento das redes coletoras contendo 
diâmetros, profundidades e outras informações relevantes do sistema. 

Segundo as informações do SNIS de 2012, foram instalados no município cerca de 654,61 km 
de rede coletoras, interceptores e linhas de recalque. 

Segundo informações da COPASA, existem atualmente 1.235.782 m de redes coletoras na 
Sede do Município. 

1.3.4.1.2. Estações Elevatórias de Esgoto 

Existem quatro Estações Elevatórias de Esgoto em todo o sistema, apresentadas a seguir. 
Essas unidades não foram visitadas, sendo assim seu descritivo será feito com base no 
relatório da ENGECORPS, realizado em janeiro de 2014. 

EEE Bacia 1 - Independência 

Não foi disponibilizada visita às unidades elevatórias de esgoto, mas foram obtidas algumas 
informações, descritas a seguir: 

Esta unidade possui 2 conjuntos moto-bomba autoescorvantes, funcionando um conjunto e 
o segundo na condição de reserva, com as seguintes características: 

Tabela 29: Características dos equipamentos – EEE Bacia 1 - Independência. 

DESCRIÇÃO VALOR UNIDADE 

Vazão nominal 15,83 l/s 

Altura manométrica 42 mca 

Modelo - 

Potência do motor 20 cv 

Fonte: ENGECORPS, 2014. 

No poço de sucção das bombas existe um gradeamento a fim de evitar o contato de 
materiais grosseiros com os equipamentos de bombeamento. 



 

  

       Página: 175 

 

                                                                                            

Opera com uma vazão de 2,5 l/s transportando o esgoto por uma tubulação de ferro fundido 
com 150 mm de diâmetro, até o interceptor do Córrego Cintra. 

EEE Bacias 2 e 3 – Jardim Primavera (Farinha de Osso) 

Não foi disponibilizada visita às unidades elevatórias de esgoto, mas foram obtidas algumas 
informações, descritas a seguir: 

Esta unidade recebe os esgotos das bacias 2 e 3 e possui 3 conjuntos moto-bomba 
submersíveis, funcionando dois conjuntos e o terceiro na condição de reserva, com as 
seguintes características: 

Tabela 30: Características dos equipamentos – EEE Bacias 2 e 3 – Jardim Primavera. 

DESCRIÇÃO VALOR UNIDADE 

Vazão nominal 25 l/s 

Altura manométrica - mca 

Modelo - 

Potência do motor 50 cv 

Fonte: ENGECORPS, 2014. 

No poço de sucção das bombas existe um gradeamento a fim de evitar o contato de 
materiais grosseiros com os equipamentos de bombeamento. 

Transporta o esgoto por uma tubulação de ferro fundido com 350 mm de diâmetro, até o 
interceptor do Córrego Cintra. 

Essa estação possui monitoramento remoto pelo Centro de Controle Operacional da ETE. 

EEE Bacia 4 e EEE Bacia 5 

Fazem parte do sistema de esgotamento sanitário mais essas duas elevatórias. Não foi 
possível realizar visitas técnicas nessas unidades e também não foram encontradas 
informações em relatórios sobre as mesmas. 

1.3.4.1.3. Estação de Tratamento de Esgoto 

Esta unidade está localizada na Avenida Deputado Esteves Rodrigues, próxima da Avenida 
João Batista Cordeiro. Seu tratamento é feito através de reatores anaeróbios seguidos por 
filtros biológicos percoladores e decantadores secundários. 

A ETE Vieira foi inaugurada em fevereiro de 2010, possui capacidade nominal de tratamento 
de 500 l/s, mas pode chegar a picos de até 670 l/s. 

As contribuições de esgoto das bacias do Córrego Cintra e do Rio Vieira se juntam no canal 
de entrada, e então são conduzidos para a área de gradeamento. 

Mais detalhes das etapas do tratamento do esgoto estão apresentados na sequência:  

 Tratamento preliminar composto por 3 canais. Cada canal contém comportas de 
isolamento, um gradeamento grosseiro (75mm), um gradeamento médio (45 mm) e 
um gradeamento fino (15 mm). Esse último de limpeza mecânica e as outras de 
limpeza manual.  Uma rosca transportadora encaminha os resíduos para a caçamba; 
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 Calha Parshall com medidor de vazão ultrassônico; 

 4 desarenadores operando em paralelo, em regime 3+1, com raspadores de fundo 
que armazenam a areia em poço de coleta para posterior retirada por meio de roscas 
transportadoras, conduzindo para caçambas. É utilizado alternativamente um 
caminhão sugador (roto-rooter) para essa limpeza; 

 Estação elevatória de esgoto bruto com 3 bombas, sendo duas em operação e uma 
em reserva, conduzindo cada bomba uma vazão de 380 l/s. O esgoto é encaminhado 
por uma tubulação de ferro fundido com 900 mm de diâmetro e 400 m de extensão, 
até a caixa distribuidora de vazão dos reatores anaeróbios; 

 4 Reatores Anaeróbios de Fluxo Ascendente (UASB), cada um dividido em 2 tanques. 
Existe coleta do gás produzido no tratamento, conduzido para um tanque de 
armazenamento de biogás (gasômetro), e o sobrenadante são coletados por 
canaletas laterais; 

 4 Filtros Biológicos com distribuidor rotativo de esgoto e fluxo descendente. Possui 
leito de pedras de mão (dimensão nominal de 100 a 250 mm). A substituição do leito 
filtrante de plástico por pedras de mão foi realizada desde jan/2013 com término 
recente. Durante este período os filtros ficaram inoperantes e o efluente passou 
direto dos reatores anaeróbios para os decantadores secundários; 

 4 Decantadores secundários; 

 Escada de Aeração onde o efluente segue por gravidades por degraus, recebendo 
certa quantidade de oxigênio antes de ser lançado no Rio Vieira; 

 Uma estação elevatória de lodo que recalca o lodo dos decantadores para 2 Tanques 
Pulmão;  

 2 Centrífugas de desidratação do lodo; 

 1 Tambor Rotativo de secagem do lodo em alta temperatura (360 ºC); 

 1 Secador Térmico multiciclone que realiza a secagem e separa a fase sólida e a 
grossa; 

 1 Lavador de gases; 

 Aterro de resíduos (lodo, material do gradeamento e areia). 

Nesta unidade funciona um laboratório para as análises dos parâmetros do efluente tratado. 
Possui automação de todos os seus equipamentos eletromecânicos, havendo a possibilidade 
de acionamento e visualização à distância. Possui como corpo receptor o Rio Vieira. 

O lodo gerado é encaminhado para a estação elevatória de esgoto, onde através de 
bombeamento é lançado em dois tanques pulmão. Esse lodo segue primeiramente para as 
centrífugas, onde a parte líquida retorna para o UASB e a sólida é encaminhada por rosca 
transportadora até o tambor rotativo. Depois segue para um secador térmico que separa a 
fase sólida da fase grossa. 



 

  

       Página: 177 

 

                                                                                            

Esse sistema trata 3 m³/dia de lodo, com capacidade total de 9 m³/dia. O lodo seco atinge 
um teor de umidade de 10% onde posteriormente é encaminhado para a disposição final em 
aterro, localizado no terreno da ETE. No entanto, no momento da visita à esta unidade, o 
lodo saído da centrífuga (pois o secador está fora de operação) estava sendo descartado em 
valas sem nenhuma proteção em local próximo ao Rio Vieira. 

O aterro da ETE recebe os resíduos sólidos dos gradeamentos da ETE e das estações 
elevatórias, o lodo desidratado e a areia dos desarenadores. 

O gás coletado nos reatores anaeróbios é armazenado no gasômetro e o excedente 
queimado em flare. 
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Espaço para ampliação do sistema 

Figura 86 - ETE Vieira.  
Fonte: SERENCO, 2014. 

A localização geográfica desta unidade é: latitude -16º 41’ 12,69”; longitude -43º 51’ 17,23” 
e está em altitude aproximada de 610m. 

Quanto à qualidade do tratamento efetuado por essa ETE, não foram disponibilizadas 
análises do efluente tratado e também análises do Rio Vieira. 

1.3.4.1.4. Lançamento de Esgoto Bruto 

Apesar de existir rede coletora de esgoto para quase a totalidade da população urbana, nem 
todo esse esgoto é encaminhado para o tratado. Prova disso são os lançamentos nos 
córregos da cidade, demonstrados pelas fotos abaixo. 
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Figura 87 - Lançamento de esgoto nos córregos – perto do Bairro Chiquinho Guimarães e Conjunto José 
Corrêa Machado.  

Fonte: Prefeitura, 2014. 

  

Figura 88 - Lançamento de esgoto nos córregos – Córrego do Carrapato (Rio Vieira).  
Fonte: Prefeitura, 2014. 

  

Figura 89 - Lançamento de esgoto nos córregos – Córrego Pai João.  
Fonte: SERENCO, 2014. 
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Figura 90 - Lançamento de esgoto nos córregos – Outros lançamentos.  
Fonte: SERENCO, 2014. 

1.3.4.1.5. Mapa 

O Mapa n.º 01 do Sistema de Esgotamento Sanitário, apresentado a seguir, ilustra a 
localização das principais unidades do Distrito Sede. 
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1.3.4.1.6. Porcentagem de atendimento 

Segundo informações divulgadas pelo SNIS, para o ano de 2012, 100% da população urbana 
(Distrito Sede) é atendida pelo sistema de esgotamento sanitário. 

Segundo informações fornecidas pela COPASA, o índice de atendimento com o sistema de 
esgoto na Sede é de 98,22%. 

Comparando-se a quantidade de economias residenciais existentes (esgoto) no Município 
informado pela COPASA com o número de domicílios particulares permanentes divulgado 
pelo IBGE (atualizado para o ano 2014), chega-se a uma porcentagem de atendimento 
também próxima de 100%.  

No entanto, se for considerado o consumo per capita calculado que foi próximo de 120 
l/hab.dia e a população projetada para o ano de 2014, utilizando o valor de 0,2 l/s.km 
referente à infiltração e coeficiente de retorno igual a 0,8, chega-se a uma vazão média 
somando-se a infiltração de próximo de 815 l/s, valor este superior à capacidade atual da 
ETE, que é de 500 l/s. Se for considerada esta diferença de vazão, apesar de existir uma 
porcentagem de coleta de próximo de 100%, não pode-se considerar que exista também 
esta porcentagem de tratamento, que, pelos números encontrados deve ser próximo de 
40%. Se for considerada uma taxa de infiltração de 0,1 l/s.km, a porcentagem de 
atendimento com tratamento chega a próximo de 60%. 

No relatório técnico feito pela ENGECORPS, foi calculado um índice de atendimento, através 
das informações do SNIS de volume total de esgoto coletado e tratado, que foi de 
11.176.570m³, o que representa 78% de porcentagem de atendimento com coleta.  

1.3.4.1.7. Volumes coletado e tratado 

Após a construção da ETE em 2010, segundo informações disponíveis pelo SNIS, que são 
informações prestadas pela concessionária, todo o volume de esgoto coletado foi 100% 
tratado. Na tabela a seguir, pode ser visualizado o histórico de tratamento de 2008 a 2012, 
segundo o SNIS. 

Tabela 31: Volumes de esgoto. 

ANO 
VOLUME DE ESGOTO 

COLETADO (L/S) 

VOLUME DE ESGOTO TRATADO 

(L/S) 

PERCENTUAL DE 

TRATAMENTO (%) 

2008 315,73 0,87 0,28 

2009 326,56 1,42 0,44 

2010 348,35 348,35 100,00 

2011 354,41 354,41 100,00 

2012 365,28 365,28 100,00 

Fonte: SNIS, 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012. 

Se forem considerados os valores de volume coletados divulgados pelo SNIS tabela anterior 
e comparar com a população projetada e os volumes de água distribuídos, encontram-se 
valores ainda menores de índice de atendimento do que os calculados anteriormente.  
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1.3.4.1.8. Estudos, projetos e planos existentes 

Quanto ao sistema de esgotamento sanitário, existe em andamento os seguintes projetos e 
estudos: 

 AMPLIAÇÃO - Execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e serviços 
para expansão da capacidade de atendimento – Interceptor Pai João: 

 Contratada: Empreendimentos MM Ltda. 

 Início: 27/08/2013 e Término: 16/09/2014; 

 Contrato + Aditivo: R$ 1.881.487,61; 

 % Medido: 2,79%  Saldo: R$ 1.828.967,77. 

 MELHORIAS - Execução, com financiamento total de materiais, das obras e serviços 
de substituição do material filtrante dos filtros biológicos percoladores da ETE Vieira: 

 Contratada: Construtora ELE Ltda. 

 Início: 18/06/2013 e Término: 08/12/2013; 

 Contrato + Aditivo: R$ 676.389,63; 

 % Medido: 73,63%  Saldo: R$ 178.365,70 

 MELHORIAS - Execução, com fornecimento total de materiais, das obras e serviços da 
estação elevatória de esgoto e linha de recalque no bairro Vila Castelo Branco: 

 Contratada: Construtora Salinas Ltda. 

 Início: 12/04/2013 e Término: 02/01/2014; 

 Contrato + Aditivo: R$ 161.640,80; 

 Medido: 0%  Saldo: R$ 161.040,80. 

 AMPLIAÇÃO - Execução, com fornecimento total de materiais, das obras e serviços de 
implantação da 1ª etapa do sistema de esgotamento sanitário do distrito de Nova 
Esperança. 

 Contratada: M Borges Engenharia Ltda. 

 Início: 03/09/2010 e Término: 03/01/2011; 

 Contrato + Aditivo: R$ 377.501,84; 

 % Medido: 0%  Saldo: R$ 377.501,84. 

Outros investimentos futuros deverão ser realizados como ampliação da rede coletora para 
o crescimento vegetativo e ampliação da ETE Vieira, no horizonte do plano. 
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1.3.4.2. UTAP 2 - Aparecida do Mundo Novo 

O Esgoto Sanitário no Distrito é depositado pelos moradores em geral em fossas 
negras/sumidouros locados nos terrenos das próprias residências. Cabe salientar que tais 
sistemas, denominados pelos moradores como fossas, consistem em buracos no solo, 
geralmente com tampa, onde todo o esgoto e efluente gerado são diretamente depositados.  

1.3.4.3. UTAP 3 - Ermidinha 

O Esgoto Sanitário no Distrito é depositado pelos moradores em fossas negras/sumidouros 
locados nos terrenos das próprias residências. Cabe salientar que tais sistemas, 
denominados pelos moradores como fossas, consistem em buracos no solo, geralmente com 
tampa, onde todo o esgoto e efluente gerado são diretamente depositados.  

1.3.4.4. UTAP 4 - Miralta 

O Esgoto Sanitário gerado pelos habitantes do Distrito é depositado pelos moradores em 
geral em fossas negras/sumidouros locados nos terrenos das próprias residências, mas 
também ocorrem casos de lançamento de esgoto a céu aberto.  

Cabe salientar que tais sistemas, denominados pelos moradores como fossas, consistem em 
buracos no solo, geralmente com tampa, onde todo o esgoto e efluente gerado são 
diretamente lançados, sem qualquer tipo de remoção prévia de sólidos.   

 

  
Detalhe de ponto de lançamento de esgoto de residência a céu aberto 

 
 

Figura 91 - Imagem ilustrativas de lançamento de esgoto sanitário de residência do Distrito de Miralta. 
Fonte: SERENCO, 2014. 

1.3.4.5. UTAP 5 - Nova Esperança 

Segundo informação coletada em COPASA (2014), o sistema de esgotamento sanitário de 
Nova Esperança é composto por 6.256 metros de redes com 655 ligações prediais, com uma 
estação de tratamento com capacidade para 2,8 l/s, sendo distribuídas em tratamento 
preliminar, três fossas sépticas, três filtros anaeróbios e 02 leitos de secagem de lodo.  
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Conforme o mesmo documento, conta que a Implantação do Sistema de Esgoto com valor 
previsto de investimento de R$ 4.020.137,68 estava em licitação. 

Entretanto verificou-se que a situação não ocorre em conformidade com o especificado e o 
que foi relatado pelos moradores é que o efluente do coletado pelas redes da COPASA é 
lançado praticamente in natura no Rio Camarinhas. O Ministério Público de Minas Gerais 
(MPMG) obteve na Justiça liminar que obriga a COPASA a implantar Estação de Tratamento 
de Esgoto (ETE), que deve ter capacidade para atender a demanda do local, e enquanto isso 
não ocorrer, deveria coletar e transportar o esgoto para a estação com sede em Montes 
Claros. Entretanto, conforme relato dos moradores, insto não esta ocorrendo. Ainda 
conforme relatado, a Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM) multou a empresa, a 
Polícia de Meio Ambiente também efetuou fiscalização, constatando-se o despejo de esgoto 
em vários pontos no curso do rio e também foi comprovado que a ETE não era licenciada 
pelo órgão ambiental competente. O licenciamento chegou a ser requerido, mas em função 
de inadequações constatadas, foi indeferido. 

Segundo informações da Associação de Moradores, a companhia está em fase inicial de 
planejamento para execução das obras da nova ETE, com a ordem de serviço assinada e a 
empreiteira executando os serviços preliminares para a obra.  

Verificou-se a existência de trechos da rede que estão totalmente expostos, com o solo 
totalmente erodido no entorno da rede, caracterizando-se atualmente como canais 
preferenciais de escoamento de águas pluviais. 

 
Vista de poço de visita da rede coletora de esgoto 

 
Detalhe da tampa do poço de visita da rede coletora de 

esgoto 
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Vista da rede coletora de esgoto exposta, em região 

próxima à entrada da Estação de Recepção de Esgoto 

 
Vista de entroncamento de ruas do Distrito e detalhe do 

poço de visita da rede coletora de esgoto 
Figura 92 - Sistema de Coleta de Esgoto do Distrito de Nova Esperança. 

Fonte: SERENCO, 2014. 

 

 
Vista do Portão de Entrada do Terreno que sedia a 

estrutura básica  

 
Vista Geral da Estação 

 
Vista geral do sistema de fossas sépticas existente na 

Estação 

 
Detalhes do sistema de fossas sépticas existente na Estação 
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Vista de Caixas existentes na Estação 

 
Vista de Ponto de lançamento do Efluente da Estação 

 
Vista do córrego receptor do Efluente da Estação 

 
 

Figura 93 - Estação de Recepção de Esgoto do Distrito de Nova Esperança. 
Fonte: SERENCO, 2014. 

 
Vista de rua do Distrito com presença de esgoto 

escorrendo pela canaleta/meio fio 

 
Vista de Rua não pavimentada com lançamento e 
escorrimento de esgoto a céu aberto 

Figura 94 - Pontos de lançamento/vazamento de esgoto a céu aberto no Distrito de Nova Esperança. 
Fonte: SERENCO, 2014. 

O Mapa n.º 02 do Sistema de Esgotamento Sanitário, apresentado a seguir, ilustra a 
localização das principais unidades do Distrito de Nova Esperança. 
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1.3.4.6. UTAP 6 - Panorâmica 

O Esgoto Sanitário no Distrito é depositado pelos moradores em geral em fossas 
negras/sumidouros locados nos terrenos das próprias residências. Cabe salientar que tais 
sistemas, denominados pelos moradores como fossas, consistem em buracos no solo, 
geralmente com tampa, onde todo o esgoto e efluente gerado são diretamente lançados.  

1.3.4.7. UTAP 7 - Santa Rosa de Lima 

O Esgoto Sanitário gerado pelos domicílios do Distrito é depositado pelos moradores em 
geral em fossas negras/sumidouros locados nos terrenos das próprias residências. Cabe 
salientar que tais sistemas, denominado pelos moradores como fossas, consistem em 
buracos no solo, geralmente com tampa, onde todo o esgoto e efluente gerado são 
diretamente lançados.  

1.3.4.8. UTAP 8 - São João de Vereda 

O Esgoto Sanitário no Distrito é depositado pelos moradores em geral em fossas 
negras/sumidouros locados nos terrenos das próprias residências. Cabe salientar que tais 
sistemas, denominados pelos moradores como fossas, consistem em buracos no solo, 
geralmente com tampa, onde todo o esgoto e efluente gerado são diretamente lançados.  

1.3.4.9. UTAP 9 - São Pedro da Garça 

O Esgoto Sanitário no Distrito é depositado pelos moradores em geral em fossas 
negras/sumidouros locados nos terrenos das próprias residências. Cabe salientar que tais 
sistemas, denominado pelos moradores como fossas, consistem em buracos no solo, 
geralmente com tampa, onde todo o esgoto e efluente gerado são diretamente lançados.  

 
Sumidouro da Escola Estadual 

 
Vista geral da Horta da Escola e depósito de mobiliário  
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Vista da região que abriga o Sistema de Tratamento de 

Efluentes  
 
 
 

 

Figura 95 - Imagens da Escola Estadual e detalhes do Esgotamento Sanitário empregado nesta e que também 
é o usual no Distrito de São Pedro da Garça. 

1.3.4.10. UTAP 10 - Vila Novas de Minas 

O Esgoto Sanitário no Distrito é depositado pelos moradores em geral em fossas 
negras/sumidouros locados nos terrenos das próprias residências. Cabe salientar que tais 
sistemas, denominado pelos moradores como fossas, consistem em buracos no solo, 
geralmente com tampa, onde todo o esgoto e efluente gerado são diretamente lançados.  

1.3.4.11. UTAP 11 – Canto do Engenho 

O Esgoto Sanitário no Distrito é depositado pelos moradores em geral em fossas 
negras/sumidouros locados nos terrenos das próprias residências. Cabe salientar que tais 
sistemas, denominado pelos moradores como fossas, consistem em buracos no solo, 
geralmente com tampa, onde todo o esgoto e efluente gerado são diretamente lançados.  

1.3.4.12. UTAP 12 - Rural 

Os sistemas de esgotamento sanitário das comunidades das áreas rurais não são operados 
pela COPASA, possuindo sistemas individuais de tratamento do esgotamento sanitário 
através de fossas sépticas, fossas negras ou o esgoto é lançado diretamente em córregos. 

Não existem quantificação nem controle de qualidade desses sistemas. 

1.3.4.13. Ameaças e oportunidades 

Sobre o esgotamento sanitário do município de Montes Claros, foram elencadas as seguintes 
ameaças e oportunidades para a gestão do sistema:  

Ameaças: 

 Não atendimento de 100% da população urbana do Município com tratamento; 

 Presença de lançamento de esgoto nos córregos; 

 Falta de fiscalização sobre a efetividade de ligação à rede dos imóveis localizados em 
logradouros que possuem rede coletora em operação; 
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 Inexistência de quantificação de tratamento na área rural, não sabendo se são 
realizados por fossas sépticas, negras ou lançado em córregos; 

 Não foi disponibilizado pela COPASA ou inexistem mapas e cadastros de todas as 
unidades do sistema, assim como a rede coletora com material e diâmetros; 

 Não foi disponibilizado pela COPASA ensaios de qualidade do efluente tratado e nem 
o da qualidade do rio Vieira, para possibilitar o diagnóstico do tratamento de esgoto 
pela estação. Entretanto, sabe-se que existem os laboratórios e que são realizados os 
ensaios; 

 Principais problemas verificados nas Pré-Conferências (Região Urbana da Sede): 
entupimento de tubulações, falta de tratamento, taxa alta de cobrança do esgoto, 
transbordamento dos poços de visita, falta caixas de gordura, lançamentos a céu 
aberto e não atendimento com rede coletora; 

 Principais problemas verificados nas Pré-Conferências (Distritos e área rural): 
lançamento em córregos sem tratamento, infiltração ruim do esgoto no solo, pouca 
ou nenhuma manutenção das fossas existentes e esgoto a céu aberto. 

Oportunidades: 

 Mais da metade da população urbana atendida com tratamento de esgoto;  

 Atendimento com sistema coletivo de tratamento de esgoto para o Distrito Nova 
Esperança;  

 Sistema em operação com redes coletoras e estações elevatórias em operação; 

 Estudo e projetos existentes para a melhoria do sistema de esgotamento sanitário. 

1.3.4.14. Relatório de Mobilização  

De acordo com a Metodologia inicialmente proposta e o Termo de Referência para a 
Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico de Montes Claros foram realizadas 
reuniões (pré-conferências) nas 14 UTAP’s do Município para obtenção das contribuições da 
população local. As contribuições (fichas) elaboradas durante as reuniões foram catalogadas 
por setor (água, esgoto, resíduos e drenagem) e resumidamente apresentadas a seguir sobre 
o Esgotamento Sanitário:  
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As informações da população obtidas pelas Pré-Conferências serão avaliadas e servirão de 
apoio para elaboração das proposições de investimentos no sistema de esgotamento 
sanitário, escopo do próximo Produto do trabalho. 

 

1.4. DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS 

“A falta de instrumentos legais de planejamento urbano e de controle são fatos decisivos 
para as situações urbanas hoje encontradas tais como: a ocupação de encostas e de várzeas, 
de loteamentos irregulares, comprometimento sanitário e ambiental, e consequentemente 
da qualidade de vida das populações envolvidas” (PDD, 2006). 

As situações descritas acima correspondem às características de ocupação urbana 
predominantes que ocorreram ao longo das últimas décadas na grande maioria dos 
municípios brasileiros. 

Não se pode afirmar que nunca houve tentativas de planejar a ocupação urbana no Brasil. 
Ainda durante o período colonial, o país teve sua primeira experiência em planejamento 
urbano com a elaboração do “Plano Köeler”, que determinava normas para ocupação do 
município de Petrópolis/RJ, inspirado na geografia e planejamento urbano de algumas 
cidades alemãs. Ao longo dos anos, em função de pressões imobiliárias e perda da 
consciência ambiental (constante no Plano Köeler), o planejamento foi abandonado pouco a 
pouco, chegando a uma situação atual de grande concentração demográfica justamente nas 
áreas consideradas mais críticas pelo documento original. 

Portanto, mesmo com algumas iniciativas, os interesses imobiliários, a falta de 
conscientização da população e dos gestores públicos, fez com que o país sofresse com 
ocupações em áreas de risco. 
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Somam-se à falta de planejamento, as características naturais de um país com grande parte 
de seu território com clima predominantemente tropical, relevos acidentados, etc., e a falta 
de investimentos necessários para a construção de equipamentos de infraestrutura de 
drenagem de águas pluviais, aumentando os riscos de ocorrência de desastres relacionados 
às chuvas intensas. 

No presente PMSB, especificamente no setor de drenagem e manejo de águas pluviais 
urbanas, foram levantados os principais aspectos relacionados ao sistema existente no 
município de Montes Claros, abrangendo as características hidrológicas, caracterização das 
bacias hidrográficas, infraestrutura de micro e macrodrenagem existentes, gestão do 
sistema de drenagem, estruturação da defesa civil, mapeamento das áreas de risco de 
alagamento e deslizamento, projetos e planos existentes, entre outros. 

1.4.1. Contexto Local 

O município de Montes Claros localiza-se na região norte de Minas Gerais, ocupando uma 
superfície de 97 km², com sua sede balizada pelas coordenadas geográficas de 16º43’41” S 
43º 51’54” O, numa altitude de 638 metros. 

A localização do município, próximo à divisa entre as regiões sudeste e nordeste do país, foi 
um dos motivos do grande incremento populacional ocorrido nas últimas décadas. 
Atualmente Montes Claros conta com uma população de 361.915 habitantes (IBGE, 2010), 
sendo 95% residentes da área urbana, o que o torna o município polo da Mesorregião do 
Norte de Minas (formada por 89 municípios). 

A criação do município data do século XIX, e a primeira fábrica (de tecidos) instalada no local 
no ano de 1882. O comércio, também destaque na economia até os dias atuais, contou com 
importante estruturação com a criação do Mercado Municipal em 1899. 

Portanto, desde o início da sua ocupação, o município começou a apresentar as 
características econômicas mais marcantes, com o comércio e a indústria sendo os principais 
pilares do desenvolvimento local. Essas características atraíram moradores de outras regiões 
em busca de novas oportunidades de trabalho, iniciando um processo de crescimento 
populacional acelerado, principalmente a partir da década de 1970, quando incentivos 
fiscais atraíram mais indústrias para Montes Claros. 

No entanto, a falta de planejamento urbano para garantir a infraestrutura mínima a esses 
novos moradores do município, fez com que os mesmos se instalassem em áreas sem 
condições mínimas de habitação, saneamento, saúde, educação. 

A falta de planejamento urbano causa impactos diretos no sistema de drenagem e manejo 
de águas pluviais urbanas, o que ocorreu durante o processo de ocupação em Montes 
Claros: grande parte das ocupações urbanas concentrou-se no entorno dos rios que drenam 
o município, não respeitando uma distância mínima para evitar os transbordamentos nas 
suas margens em épocas de chuvas intensas. 

Na década de 1980 alterações substantivas ocorreram na malha urbana com a ocupação de 
vazios urbanos na região sul, reforma de avenidas para permitir um melhor fluxo, 
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verticalização na área central e suas proximidades, alteração na distribuição espacial de 
diversas atividades e dispersão da periferia (LEITE et al, 2005). Soma-se a esses fatores, a 
canalização dos principais rios urbanos do município, que contribuiu para minimizar os 
danos causados aos moradores das suas margens. 

Com relação aos rios que banham o município, destacam-se os rios do Vieira, do Cedro, 
Verde Grande, Pacuí, São Lamberto e Riachão. O primeiro deles destaca-se por ser o 
principal rio da área urbana de Montes Claros, com diversos afluentes menores contribuindo 
com sua vazão. 

O relevo do município é predominantemente ondulado, com mares de morros e montanhas, 
com altitude mínima de 502 metros e ponto culminante no Morro Vermelho, com 1.075 
metros, sendo 60% do território com relevo ondulado, 30% áreas planas e 10% zonas 
montanhosas. 

O perímetro urbano do município apresenta características de áreas, com os morros e 
montanhas localizados ao redor (Figura 96), principalmente ao sul e oeste da mancha 
urbana. 

 

 

Figura 96: Relevo de Montes Claros. 
Fonte: Google Earth. 

Por estas características, nota-se que os rios que banham o perímetro urbano tem suas 
nascentes ao sul e oeste, com fluxo para sua foz para direção leste/nordeste da área urbana. 

O município apresenta diversas áreas com riscos de alagamentos, e algumas com risco de 
deslizamento, devido às ocupações irregulares que ocorreram nas décadas passadas, e pela 
falta de manutenção e novas soluções para os sistemas de micro e macrodrenagem. 

1.4.2. Características Hidrológicas 
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O município de Montes Claros é parte integrante da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, 
na região denominada Alto São Francisco. 

Dentro da Bacia do Alto São Francisco, está inserida a Bacia do Rio Verde Grande, com uma 
área aproximada de 30.420 km², sendo 87% pertencentes ao Estado de Minas Gerais, e o 
restante, 13% ao Estado da Bahia. Trinta e cinco municípios estão inseridos na Bacia do Rio 
Verde Grande, sendo vinte e sete mineiros e oito baianos. Montes Claros caracteriza-se 
como o principal polo regional, concentrando mais de 1/3 da população da Bacia no 
município. 

O Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande (CBH Verde Grande) dividiu a bacia em 
5 Regiões Estratégicas, para melhoria da implantação das suas ações de gestão 
propostas(Figura 97). Cada região possui uma cidade polo, sendo Montes Claros a principal 
cidade da 1ª Região. 
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Figura 97: Divisão Regional da CBH Verde Grande. 
Fonte: CBH Verde Grande. 
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No Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Verde – Relatório Síntese (2011), 
o comitê apresenta também a divisão em 9 sub-bacias (Figura 98). 

 

Figura 98: Sub-bacias da bacia do Rio Verde Grande. 
Fonte: CBH Verde Grande. 

Conforme a Tabela 32, Montes Claros localiza-se na sub-bacia Alto Verde Grande (AVG), que 
ocupa 10% do território da Bacia do Rio Verde Grande. 

  



 

  

       Página: 209 

 

                                                                                            

Tabela 32: Sub-bacias da bacia do Rio Verde Grande. 

Sub-bacia 
Área Municípios com sede na sub-

bacia 
Principais corpos d'água 

Km² % na bacia 

Gorutuba (AG)  2.134,3 7% 
Nova Porteirinha, Janaúba e 
Riacho dos Machados  

Rio Gorutuba e Rio da Água 
Quente  

Alto Verde Grande 
(AVG)  

3.102,2 10% 
Montes Claros, Glaucilândia, 
Juramento e Guaraciama  

Rio Verde Grande, Rio Cana-
brava, Ribeirão Boa Vista, Rio do 
Vieira, Rio da Prata, Rio 
Juramento e Rio Saracura  

Alto Verde Pequeno 
(AVP)  

2.907,5 9% Mamonas, Espinosa e Urandi  Rio Verde Pequeno  

Baixo Verde Grande 
(BVG)  

1.934,1 6% -  
Rio Verde Grande e Ribeirão 
Baixa da Mula  

Baixo Verde Pequeno 
(BVP)  

3.369,3 11% Sebastião Laranjeiras  

Rio Verde Pequeno, Riacho da 
Macaca, Ribeirão do Poço Triste, 
Riacho da Mandiroba, Riacho do 
Aurélio e Córrego Olho-d'Água  

Médio e Baixo 
Gorutuba (MGB)  

7.721,2 25% 

Monte Azul, Catuti, Mato Verde, 
Pai Pedro, Gameleiras, 
Porteirinha e Serranópolis de 
Minas  

Rio Gorutuba, Rio Jacu, Ribeirão 
Jacu, Rio Tabuleiro, Rio Serra 
Branca, Córrego Furado Novo, 
Córrego Bom Jardim e Córrego 
Veredas das Águas  

Médio Verde Grande 
- Trecho Alto (MVG-
TA)  

7.107,9 23% Varzelândia, Verdelândia e Jaíba  

Rio Verde Grande, Rio Arapoim, 
Riacho Salobro, Ribeirão do 
Ouro, Rio Suçuapara, Rio Jacuí, 
Rio Barreiras, Rio São Domingos, 
Rio Quem-Quem e Córrego 
Corgão  

Médio Verde Grande 
- Trecho Baixo (MVG-
TB)  

3.161,3 10% 
Francisco Sá, Capitão Enéas, 
Mirabela, Patis e São João da 
Ponte  

Rio Verde Grande, Córrego 
Macaúbas, Córrego São Vicente  

Bacia Verde Grande 31.437,9 100%  

Fonte: CBH Verde Grande. 

Com relação aos índices pluviométricos, segundo o Plano de Bacia, considerando o período 
base de 1979 a 2002, a média anual é de 866 mm, podendo atingir valores de até 1.030 
mm/ano nas cabeceiras da bacia, e vão diminuindo gradualmente em direção ao centro e 
nordeste da bacia, até atingir valores inferiores a 750 mm/ano (Figura 99). 
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Figura 99: Distribuição da precipitação média anual. 
Fonte: CBH Verde Grande. 

Apesar das diferenças entre as regiões dentro da bacia, uma característica é comum: o 
regime pluviométrico divido em períodos bem distintos. A estação chuvosa se estende de 
outubro a março, quando ocorre cerca de 93% da chuva anual, e a seca, de abril a setembro 
(Figura 100). 
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Figura 100: Precipitação média mensal na Bacia do Rio Verde Grande. 
Fonte: CBH Verde Grande. 

Ao longo da Bacia do Rio Verde Grande, encontram-se diversas estações pluviométricas e 
fluviométricas operadas pela Agência Nacional de Águas (ANA), Companhia de 
Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF), Companhia 
Energética de Minas Gerais (CEMIG), Companhia de Saneamento de Migas Gerais (COPASA), 
Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM), Superintendência do Desenvolvimento do 
Nordeste (SUDENE) - Figura 101 e Figura 102, cujos dados são monitorados para se obter os 
índices apresentados anteriormente. 
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Figura 101: Estações de Monitoramento da Bacia do Rio Verde Grande. 
Fonte: CBH Verde Grande. 
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Figura 102: Rede de Monitoramento. 
Fonte: CBH Verde Grande. 
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Para o município de Montes Claros, os dados climatológicos são apresentados na Tabela 33: 

Tabela 33: Dados climatológicos de Montes Claros. 

Dados climatológicos para Montes Claros 

Mês jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez ano 

Temperatura máxima 
registrada (oC) 

36,2 37,8 37,4 36 37 37,8 33,6 36,8 38,6 39,4 38,6 37,8 39,4 

Temperatura máxima 
média (oC) 

29,8 30,4 30,3 29,4 28,6 27,8 27,4 29,3 30,3 30,4 29,3 28,8 29,3 

Temperatura média 
(oC) 

23,6 23,8 23,9 23 21,1 20 19,6 21,1 22,8 23,6 23,1 23,1 22,4 

Temperatura mínima 
média (oC) 

18,3 19 18,7 17,3 15,3 13,1 12,5 13,6 16,1 18,2 19 19,1 16,7 

Temperatura mínima 
registrada (oC) 

11,4 15,2 12,6 12 9,8 6,5 5,8 8,9 10 12 12,8 10,6 5,8 

Chuva (≥ 1 mm) 229,6 94,2 121,9 32,8 8,4 6,4 0,5 0,8 25,2 149,1 186,6 230,9 1.086,4 

Dias com chuva 11 6 8 4 1 0 0 1 2 10 10 13 66 

Umidade relativa (%) 74 71,2 72,7 71,8 65,3 65 59,1 52,1 53,4 62,1 75,8 76,8 66,6 

Horas de sol 209,2 212,8 220,6 239,8 238,2 145,3 258 270 227,6 197,3 161,8 163,6 2544,2 

Fonte: INMET. 

Nota-se que o índice pluviométrico do município (1.086,4 mm/ano) está bem acima da 
média da Bacia do Rio Verde Grande (866 mm/ano), mas assim como no restante da região, 
as chuvas estão concentradas nos meses de verão, com pouca incidência no inverno. 

Os dados e informações supracitadas são de grande importância para a elaboração de 
projetos para a rede de drenagem. Para projetos com área de abrangência de até 2 km², é 
utilizado basicamente o “Método Racional”: 

 

Onde: 

 Q = vazão (em L/s ou m³/s) 

 i = intensidade de chuva em mm/ano 

 c = coeficiente de impermeabilização da bacia considerada 

 A = área da bacia contribuinte em ha. 

Os parâmetros utilizados para os cálculos dos projetos de drenagem são apresentados no 
item 1.4.7.3. 
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1.4.3. Caracterização das Microbacias de Drenagem 

Segundo Barrella (2011), as bacias hidrográficas, definidas como “um conjunto de terras 
drenadas por um rio e seus afluentes, formada nas regiões mais altas do relevo por divisores 
de água, onde as águas das chuvas, ou escoam superficialmente formando os riachos e rios, 
ou infiltram no solo para formação de nascentes e do lençol freático. As águas superficiais 
escoam para as partes mais baixas do terreno, formando riachos e rios, sendo que as 
cabeceiras são formadas por riachos que brotam em terrenos íngremes das serras e 
montanhas e à medida que as águas dos riachos descem, juntam-se a outros riachos, 
aumentando o volume e formando os primeiros rios, esses pequenos rios continuam seus 
trajetos recebendo água de outros tributários, formando rios maiores até desembocarem no 
oceano”. 

O conhecimento dessas unidades de planejamento é de fundamental importância para a 
elaboração de estudos hidrológicos e posteriormente para os projetos de micro e 
macrodrenagem, pois permitem a caracterização de aspectos como declividade, 
comprimento dos corpos d’água, coeficiente de impermeabilidade, entre outros. 

Através dos mapas existentes e informações hidrológicas e topográficas, foi possível 
determinar as sub-bacias hidrográficas do município de Montes Claros, correspondentes à 
sede e demais distritos, conforme Quadro 1. 

Quadro 1: Sub-bacias hidrográficas do município de Montes Claros. 

Bacia Principal Rio/Córrego Bacia Principal Rio/Córrego 

1 Córrego do Bengo 12 Rio do Peixe 

2 Córrego dos Matias 13 Rio do Sítio 

3 Córrego Mocambo 14 Rio do Vieira 

4 Córrego Varginha 15 Rio Jacuí 

5 Ribeirão das Traíras 16 Rio Mimoso 

6 Ribeirão do Ouro 17 Rio Pacuí 

7 Rio Barreiras 18 Rio Riachão 

8 Rio Buriti 19 Rio Santa Rosa 

9 Rio Canabrava 20 Rio São Lamberto 

10 Rio Canoas 21 Rio Tábua 

11 Rio do Cedro 22 Rio Verde Grande 

Fonte: SERENCO, 2014. 

Os mapas foram elaborados com a base georreferenciada disponibilizada pela Prefeitura 
Municipal de Montes Claros; base hidrográfica obtida junto ao IBGE, Exército Brasileiro, e 
outros trabalhos realizados; levantamento de áreas de risco contido no Plano Municipal de 
Redução de Riscos e informações repassadas pelos diversos órgãos da Prefeitura (Secretaria 
de Infraestrutura e Serviços Urbanos, Coordenadoria de Defesa Civil), e outros documentos 
disponibilizados. 
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A sub-bacia do Rio Vieira abrange grande parte da área urbana do município, concentrando 
os principais problemas de alagamentos e deslizamentos relatados. Além do Vieira, a área 
urbana ainda possui contribuições da Sub-bacia do Córrego dos Matias, em uma pequena 
porção na parte nordeste da sede, e da Sub-bacia do Rio do Cedro na região norte. 

  

Figura 103 - Rio Vieira canalizado na região central do município 
Fonte: SERENCO, 2014. 

As demais sub-bacias encontram-se nas áreas rurais do município, e não apresentam 
grandes problemas relacionados à drenagem de águas pluviais pela baixa ocupação e 
impermeabilização do solo nessas localidades. 

Portanto, o Rio Vieira constitui a principal rede hidrográfica do município de Montes Claros. 
Caracteriza-se como um afluente do Rio Verde Grande, bacia hidrográfica federal que, por 
sua vez, é um dos tributários da margem direita do Rio São Francisco. O Rio Vieira, ao 
desaguar no Rio Verde Grande, interfere na qualidade da água deste rio, ao conduzir, junto 
com suas águas, a carga poluidora recebida ao longo do seu percurso (BORGES, 2007). 

Com uma grande ocupação urbana, somando praticamente toda a população da sede, o Rio 
Vieira e seus afluentes recebem uma grande quantidade de carga orgânica proveniente das 
ligações irregulares de esgoto sanitário, e apresentam vários trechos com assoreamento 
devido ao carreamento de materiais ao longo de seus cursos. 

A inicia-se nas cabeceiras dos córregos dos Porcos, Gameleira e do Boi, em regiões com 
características rurais, e com poucas ocupações. Essas áreas situam-se nos morros ao redor 
da área urbana do município, e seus afluentes e rios principais seguem seus cursos 
naturalmente, sem obras de interferência. 

As principais contribuições do Rio Vieira iniciam-se na parte sudeste da área urbana, no 
encontro dos córregos dos Porcos e Gameleira, quando o rio passa a ser denominado de 
Vieira. Há ainda outros três afluentes que percorrem a área urbana, vindos da zona rural que 
encontram o Vieira próximo ao bairro Funcionários. 

Nesta área, começam a surgir problemas de alagamentos, devido à canalização dos córregos, 
e o estreitamento de sua largura original. Somado a isso, o adensamento populacional e por 
consequência, a impermeabilização do seu entorno, aumentam a velocidade em que as 
águas são drenadas para os rios. As áreas afetadas com riscos de alagamentos localizam-se 
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no entorno dos córregos, nas localidades de Alterosa, Ciro dos Anjos, Itatiaia, Vila Campos, 
Joaquim Costa, Canelas I e Canelas II (Mapa Sub-bacias Hidrográficas de Montes Claros – 
03/08). Na região do Itatiaia, o entorno do córrego que cruza a área urbana, ainda localiza-se 
uma área de risco de deslizamento. 

Na porção leste da área urbana, o Córrego Pau-Preto (também conhecido como Córrego 
Melancias) apresenta as mesmas características, e as localidades com risco de alagamento 
encontram-se no Alto da Boa Vista e Conjunto Bandeirantes (Mapa Sub-bacias Hidrográficas 
de Montes Claros – 04/08). 

A região com maior quantidade de áreas de risco de alagamentos encontra-se na porção 
noroeste da área urbana (Mapa Sub-bacias Hidrográficas de Montes Claros – 01/08). Nesta 
região, após a confluência do Córrego dos Bois com o Rio Vieira (também conhecido por 
Córrego Pai João), o rio segue canalizado, com grande altura em relação ao nível do 
arruamento, no entanto, os problemas são característicos de microdrenagem. Diversas áreas 
foram mapeadas como áreas de risco, destacando-se a região Central (no entorno da galeria 
da Av. Dep. Esteves Rodrigues), São José, Todos os Santos, Barcelona Park, Edgar Pereira, 
Renascença, Jardim Brasil, Vila Áurea e Santa Cecília. Na região da Bela Paisagem e São 
Francisco de Assis ainda foram identificadas duas áreas de risco de deslizamento. 

No quadrante nordeste da área urbana (Mapa Sub-bacias Hidrográficas de Montes Claros – 
02/08), encontra-se a área de confluência dos córregos Pau-Preto (ou Melancias) com o 
córrego do Cintra, além de outros afluentes do rio Vieiras. A região apresenta diversas áreas 
de risco de alagamento, como nas localidades de Carmelo, Santa Laura, Guarujá, Raul 
Lourenço, Santa Cecília, Universitário e Clarice Athayde Vieira. 

1.4.4. Caracterização Física do Atual Sistema de Drenagem 

A análise técnica e gerencial do sistema de drenagem e manejo de águas pluviais deve 
obedecer o detalhamento de cinco áreas do conhecimento: 

A primeira diz respeito ao levantamento hidrológico da região em estudo, abrangendo 
precipitação, tempo de recorrência, intensidade de precipitação e vazões de projeto.  

A segunda refere-se à microdrenagem, ou seja, sarjetas, bocas de lobo, coletores, poços de 
visita e de queda, caixas de ligação e a rede de drenagem.  

A terceira está diretamente conectada à macrodrenagem, através de canais abertos, canais 
emissários, dissipadores de energia em canais, destacando-se ainda os ressaltos hidráulicos, 
as calhas inclinadas com blocos dissipadores e as bacias dissipadoras de energia.  

A quarta área abrange a estabilização dos vales receptores, através de vertedores de queda, 
barragens em terra com vertedores de gabião, em degraus e tubos, cortinas, diafragmas, 
diques, barragens e comportas, ou ainda, soluções não estruturais.  

Finalmente, a quinta abrange o arranjo institucional para o planejamento e a gestão dos 
sistemas implantados por microbacias hidrográficas, incluindo-se a construção, operação e a 
manutenção dos sistemas de drenagem, ou seja, o manejo adequado das águas pluviais 
urbanas. 
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O município de Montes Claros não conta com um cadastro georreferenciado da micro e 
macrodrenagem, instrumento fundamental para o planejamento das intervenções 
necessárias no sistema. 

1.4.4.1. Microdrenagem 

De acordo com o exposto anteriormente, para se projetar a microdrenagem torna-se 
imprescindível o conhecimento do estudo hidrológico da região, ou seja, a transformação de 
chuva em vazão. 

Por microdrenagem pode-se entender o sistema de condutos construídos destinados a 
receber e conduzir as águas das chuvas vindas das construções, lotes, ruas, praças, etc. Em 
uma área urbana, a microdrenagem é essencialmente definida pelo traçado das ruas. 

Existe determinação específica de que o projeto da microdrenagem obedeça a critérios 
técnicos anteriormente definidos e já consolidados pelas empresas projetistas bem como 
pelos técnicos municipais. Isso faz com que o detalhamento das sarjetas como canal 
superficial de escoamento em início de trechos, bocas de lobo com grelhas metálicas, em 
concreto ou fenda horizontal longitudinal, com ou sem depressão, sejam os modelos 
utilizados. 

Os tubos coletores da microdrenagem são em concreto simples ou armado (acima de DN 
800 mm), ponta e bolsa, assentados sobre base de sustentação em brita ou saibro 
compactado. Os tubos de queda, poços de visita e caixas de ligação são executados em 
concreto circular (tubos assentados verticalmente) ou caixas retangulares em concreto, com 
tampão em ferro fundido. 

A Prefeitura Municipal de Montes Claros não possui em seus registros um cadastro 
georreferenciado da rede de drenagem existente. Esse levantamento é fundamental para 
poder realizar um planejamento a curto médio e longo prazo para a manutenção da rede, e 
para obras de reposição e ampliação. Pelas visitas realizadas em campo, observa-se que 
grande parte da área urbana possui rede de microdrenagem nas vias asfaltadas. No entanto, 
os problemas relatados em áreas de risco de alagamento devem-se principalmente pelo mau 
dimensionamento e falta de substituição da rede de microdrenagem existente há muitos 
anos nas áreas centrais do município. 

Outra característica importante é a cobertura dos poços de visita quando são realizadas 
obras de pavimentação e coberturas de camadas de asfalto, dificultando o acesso às galerias 
de microdrenagem existentes.  
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Figura 104: Microdrenagem existente no município. 
Fonte: SERENCO, 2014. 

Nas demais localidades, onde não há pavimentação, a falta de estruturas de microdrenagem 
é evidente, causando erosões superficiais, carreamento de sedimentos diretamente aos 
corpos d’água, e outros transtornos à população. 
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Figura 105: Problemas de microdrenagem em ruas não pavimentadas. 
Fonte: SERENCO, 2014. 

Para pequenas obras de microdrenagem, a Prefeitura Municipal conta com uma equipe de 6 
funcionários da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Figura 106). A equipe realiza 
intervenções como instalação de pequenas redes de microdrenagem, caixas de visita, bocas-
de-lobo, etc., com equipamentos da própria Secretaria ou locados através dos contratos 
existentes. Além das obras, a equipe também realiza limpeza de bocas-de-lobo, 
manualmente ou com caminhão-pipa. 

  

Figura 106: Canteiro de Obras - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. 
Fonte: SERENCO, 2014. 

Os serviços são executados de acordo com a demanda existente. Segundo informações do 
órgão entre abril e novembro de 2014, foram feitas 11 obras de microdrenagem e limpeza 
de 347 bocas-de-lobo: 

 Obras de Microdrenagem 

 R. Januário; 8m 

 R. Godofredo Guedes; 3m 

 Rotatória em frente à Unimontes; Quatro manilhas x 1,40 m. 

 B. Independência aproximadamente 1.160 m e 15 Poços de Visita.  
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 R. João Pinheiro c/ Odilon Macaúba; 60 m  

 Parque municipal aproximadamente 110 m 

 R. BB. Ciro dos Anjos 8 m 

 R. Dom Pedro II 

 R. Padre Augusto 6m 

 R. João F. Pimenta / Corrêa Machado 60 m 

 R. Do Pequizeiro B: Canelas 144m. 

 Limpeza de Boca de Lobo 

 R: 18 próx. Ao nº 69 B: Conj José Corrêa Machado; 2 

 Av: João Chaves / Juca Miranda Bairro jd. São Luiz; 1 

 Av: Pedro Chaves Santos Bairro Cidade Industrial; 3 

 R: Bela Vista / Padre Chico Bairro Maracanã; 2 

 Av: Padre Chico nº 1060 Bairro Maracanã; 1 

 R: Bela Vista nº 317 Bairro Maracanã; 3 

 Av: Vicente de Paula Veloso nº 146 Bairro Maracanã; 2 

 Av: Floriano Neiva prox. a Policlínica do Alto São João; 3 

 R: Jair de Oliveira prox. a Policlínica do Bairro Alto São João; 2 

 R: Bela Vista prox. ao nº 169 Bairro Maracanã; 3 

 R: Cairo / São Vicente de Paula nº 40 Bairro: São José; 3 

 R: Dr. Santos / Dom João Pimenta Centro; 2 

 R: Barão do Rio Branco / Dr. Santos Centro; 2 

 R: Tiradentes / Dr. Santos - Centro; 2 

 R: Januário / bocaiuva - Centro; 1 

 Av: Correa Machado / Bocaiuva - Centro; 4 

 Av: Correa Machado / João Souto - Centro; 3 

 R: Dom Pedro II / Dr. Santos - Centro; 1 

 Av: Cel. Celso Joaquim Costa / Gov. Valadares - Centro; 3 

 R: Governador Valadares / São Francisco - Centro; 2 

 R: João Pinheiros / Januário - Centro; 3 

 R: Coração de Jesus / Porto Alegre - Centro; 2 

 Av: Mestra Fininha Bairro Centro; 1 
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 R: Dom Pedro II / Camilo Prates - Centro; 2 

 Av: Padre Chico (próx a praça de esportes); 2 

 R: Coração de Jesus do nº 61 ao n º161 – Centro; 3 

 R: Coração de Jesus / Odilon Macaúba – Centro; 2 

 R: Corrêa Machado / Cônego Chaves – Bairro Morrinhos; 2 

 R: General Carneiro / Cônego Chaves – Centro; 1  

 R: General Carneiro / Juca Prates – Centro; 2 

 R: Da Liberdade / Atlético – Bairro José Corrêa Machado; 1 

 Praça Honorato Alves – Centro; 3 

 Av: Mestra Fininha / Celso Luis Pires – Centro; 3 

 Av: Carlos Ferrante próx. ao nº 128 – bairro Edgar Pereira; 2 

 R: Oviniano Ramos / Maximiliano Pereira – Bairro Edgar Pereira; 6 

 R: Geraldo Gomes da Silva Pç. Ubaldino de Assis – Bairro São Luiz; 4 

 R: João Souto / Juca Miranda – Bairro São luiz; 1 

 R: Manuel Campos Souto / Av: Sidney Chaves – Bairro João Gordo; 2 

 R: Dr. José Marrey Jr. / Padre Feijó – Bairro Santa Rita; 3 

 Av: Dos Militares / Padre Feijó – Bairro Santa Rita; 3 

 R: Inhô Machado nº 179 – Bairro Santa Rita; 4 

 R: Padre Feijó / Av: Dos Militares – Bairro Santa Rita; 1 

 R: José do Pia nº 859 – Bairro; 3 

 R: Fanor de Carvalho do nº 13 ao nº 30 – Bairro Santa Rita; 3 

 R: Duque de Caxias nº 936 – Bairro Santa Rita; 1 

 Av: Dulce Sarmento; 2 

 R: Januário – Centro; 2 

 R: João Souto – Centro; 1 

 R: Belo Horizonte – Centro; 4 

 R: Cel. Joaquim Costa / R: Belo Horizonte - Centro; 1 

 R: Belo Horizonte / Rua Grão Mogol – Centro; 13 

 R: Dom Pedro II / Cel. Joaquim Costa; 6 

 R: Cel. Joaquim Costa / Padre Augusto; 3 

 R: Cel. Joaquim Costa / Ruy Barbosa; 3 
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 Av: Dep. Plínio Ribeiro / Av. Atlântica; 4 

 R: Altino de Freitas; 3 

 Av: Mestre Fininha; 5 

 Av: Cel. Prates; 3 

 Av: Cel. Prates; 3 

 R: Prof.(a) Maria Machado – Bairro Santa Rita; 1 

 R: Zé do Piá – Bairro João Botelho; 1 

 R: Francisco David – Bairro Vila Guilhermina; 1 

 R: Zé Zomba - Bairro Vila Guilhermina; 1 

 Praça Godofredo Guedes; 5 

 R: Altino de Freitas / Lafetá; 1 

 R: Dr. Veloso / Barão – Centro; 3 

 R: Cel. Prates / Cônego Marcos – Centro; 2 

 R: 01 – Bairro Major Prates enfrente ao Curralzinho; 1 

 Av: Dos Palmeiras – Bairro Jd. Palmeiras; 8 

 R: Coração de Jesus / Bueno Aires; 2 

  R: Coração de Jesus / Porto Alegre; 2 

 Av: Das Américas – Bairro Dr. João Alves; 3 

 R: Vicente Braga nº 2288 – Bairro Nova Morada; 3 

 Av: Arthur Bernardes / Mal. Deodoro; 3 

 R: Vicente Braga – Bairro Nova Morada; 2 

 R: Grão Mogol / Padre Augusto – Centro; 3 

 Av: João XXIII Próx: Freio Peças – Bairro Santos Reis; 3 

 R: Candido Alves Gonçalves – Bairro Nova Morada; 2 

 Av: Cula Mangabeira nº 960 – Vila Guilhermina; 2 

 Praça Prof. Dr. Santurino de Almeida ao lado da OAB; 2 

 R: Quatro nº 202 – Bairro Vera Cruz; 3 

 R: Cadete Claudio Fernandes prox. oficina – Bairro Vera Cruz; 2 

 R: Dom João Pimenta aos fundo da escola Francisco Sá; 5 

 R: Irmã Beata nº 800; 2 

 Av: Padre Chico – Bairro Centro; 3 
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 Av: Metra Fininha / Dep. Esteves Rodrigues; 3 

 R: Arthur Pereira Lopes nº 223 – Bairro Santos Reis; 3 

 R: São Paulo / Santa Terezinha – Bairro Todos Santos; 2 

 R: Irmã Beata nº 800 – Bairro Melo; 3 

 R: Francisco Davi nº 04 – Bairro Vila Guilhermina; 1 

 R: Gregório Veloso Alan Kardek – Bairro São José; 3 

 R: Padre Teixeira / Cel. Altino de Freitas – Centro; 3 

 Av: Padre Chico próx. a IURD; 3 

 Av: João XXIII próx. a Construpiso – Bairro Edgar Pereira; 3 

 Av: João XXIII nº 2200 – Bairro Santos Reis; 3 

 Av: João XXIII próx. MRV Engenharia – Bairro Edgar Pereira; 2 

 R: Oito próx. ao posto de saúde – Bairro vera Cruz; 2 

 Praça Brasilia; 5 

 R: Erminda Carneiro – Bairro Snt. Rita; 2 

 R: João F. Pimenta nº 336 – Bairro Snt. Rita; 1 

 R: Dr. Aroldo Tourinho nº 26 – Vila Snt. Maria; 1 

 Av: Das Palmeiras próx. Charopinho Gás; 5 

 Av: João XXIII próx. Padaria Coração de Jesus – Bairro Santos Reis; 4 

 R: Plinio Ribeiro / João XXIII - Bairro Santos Reis; 7 

 R: Rui Barbosa próx a Drogaria Real – Centro; 2 

 R: Tiradentes próx  bar do Gordo – Centro; 1 

 R: Melo Viana nos Fundos do Cras – Centro; 3 

 R: Tapajós / Guarani – Bairro Melo; 10 

 R: Melo Viana – Bairro Morrinhos; 2 

 Escola José Beato de Anchieta – Bairro Cristo Rei; 3 

 R: Euridson Novais – Bairro Vera Cruz; 4 

 Av: Governador Magalhães Pinto próx. a Zoom; 2 

 R: Conego Marcos / Correa Machado – Centro; 2 

 R: Raio Cristoff / R: Januário – Centro; 2 

 Av: Ovidio de Abreu nº 271 – Centro; 1 

 R: Cel. Joaquim Praça da Catedral – Centro; 2 
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 Av: João XXIII próx. ao Erasmo Lanches – Bairro Santos Reis; 4 

 R: Augusta Valle nº 77 – Bairro Renascença; 4 

 Av: Três Poderes nº 120 – Bairro Renascença; 1 

 Av: Olímpio Prates nº 300 Major Prates; 1 

 R: Cassimiro de Abreu nº 242 – Bairro Snt. Expedito; 2 

 R: República da Guatemala e Av. Das Américas – Bairro JK; 2 

 R: Geraldo G. Silva / Ubaldino de Assis – Bairro São Luiz; 5 

 Av: Nossa Senhora de Fátima – Bairo Maracanã; 1 

 Av: Das Américas nº 93 – Bairro JK; 3 

 R: Cel. Antônio dos Anjos / São Francisco – Centro; 5 

 R: São Carlos / Santa Lúcia – Bairro Todos Santos; 2 

 R: Carandai – Bairro Antônio Pimenta; 1 

 Av: João Martins / Pres. Epitácio Pessoa – Alice Maia; 1 

 R: Pres. Epitáfio Pessoa nº 485 – Bairro Alice Maia; 1 

 Av: João Martins / Epitáfio Pessoa – Bairro Alice Maia; 2 

Dentre as principais obras realizadas no período, destaca-se a implantação da rede de 
microdrenagem no Bairro Independência (Figura 107) e no Lago do Parque Municipal (Figura 
108). 
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Figura 107: Obras de microdrenagem no bairro Independência. 

Fonte: SERENCO, 2014. 
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Figura 108: Obras de microdrenagem no Parque Municipal. 

Fonte: SERENCO, 2014. 

  

 

Figura 109: Manutenção da rede de microdrenagem. 
Fonte: SERENCO, 2014. 
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1.4.4.2. Macrodrenagem 

Com a intensa ocupação imobiliária dos espaços urbanos, e consequentemente sua 
impermeabilização, foram feitas diversas obras para melhorar a drenagem das águas 
pluviais, entre elas a canalização de cursos d’água. Essas obras, conhecidas como obras de 
macrodrenagem, são responsáveis pelo escoamento das águas pluviais coletadas pelo 
sistema de drenagem urbana (ou sistema de microdrenagem), destinando-as a um corpo 
receptor (rios, lagoas, mar, etc.). 

Segundo AISSE, 1.997, “as obras de macrodrenagem visam melhorar as condições de 
escoamento dessa rede para atenuar os problemas de erosões, assoreamento e inundações 
ao longo dos principais talvegues”. No caso de Montes Claros, o principal objetivo das obras 
foi retificar o curso das águas que cortam a sede municipal, facilitando o escoamento para as 
áreas mais afastadas, sem grandes ocupações. 

Apresentam-se a seguir as características dos principais rios, canais e galerias de 
macrodrenagem da área urbana de Montes Claros: 

 Rio Vieira 

Principal corpo hídrico do município de Montes Claros, tem seu início ao sul da área urbana, 
e cruza a sede recebendo contribuição dos demais afluentes que também passam pela 
região com maior adensamento populacional da cidade. Grande parte do seu leito, dentro 
da área urbana, é canalizado, com avenidas nas suas margens. 

  

Figura 110: Rio Vieira. 
Fonte: SERENCO, 2014. 

Na altura do Bairro Funcionários, as placas de concreto construídas no local para canalizar o 
Rio estão se desprendendo e comprometendo seu leito, além de comprometer a estrutura 
das ruas no entorno. 
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Figura 111: Trecho do Canal do Rio do Vieira com problemas de manutenção. 
Fonte: SERENCO, 2014. 

 Córrego Pau-Preto ou Melancias 

Importante canal de macrodrenagem que recebe contribuições da porção leste da área 
urbana de Montes Claros, abrangendo bairros como Alto da Boa Vista, Carmelo, Santa Lúcia, 
Interlagos, Santa Laura, entre outros. 

O córrego segue em grande parte canalizado, recebendo contribuições de outros pequenos 
córregos como o Melancias (bairro Carmelo), e pequeno canal que drena as águas do 
Independência, Vila Real e Acácias. 
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Figura 112: Córrego do Pau-Preto ou Melancias. 
Fonte: SERENCO, 2014. 

Ao final do córrego, encontra-se um Lago que serve também como regulador de vazão, pois 
retém as águas escoadas pelo Pau-Preto. O lago conta com um extravasor, que controla a 
vazão do rio à jusante, evitando maiores problemas de alagamentos. 
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Figura 113: Lago ao final do Córrego do Pau-Preto. 
Fonte: SERENCO, 2014. 

 Córrego Pai João 

O Córrego Pai João inicia-se na região oeste da cidade de Montes Claros. O trecho 
compreendido entre a Avenida Aderaldino Ferreira da Silva (início) e a Rua São Lucas é 
ocupado basicamente por pequenos sítios que margeiam o córrego, observando-se uma 
maior densidade de edificações na margem direita. O córrego apresenta talvegue raso e 
margens regulares e planas, recebendo a contribuição de algumas pequenas sub-bacias. 
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Figura 114: Córrego Pai João 
Fonte: SERENCO, 2014. 

Em 2004 foi elaborado projeto para implantação de interceptores nas margens do córrego 
visando a captação de esgoto sanitário. O trabalho foi feito pela empresa Engesolo 
Engenharia LTDA, contratada pela Prefeitura Municipal. 

 Córrego do Cintra 

Afluente do Córrego Pau-Preto/Melancias, o córrego do Cintra é também um importante 
canal de macrodrenagem do município, recebendo contribuição dos bairros Clarindo Lopes, 
Santa Rita, Vila São Luiz, Lourdes, Monte Alegre, Ipiranga, Vera Cruz, Vila Tupã, Alcides 
Rabelo, entre outros. 
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Figura 115: Córrego do Cintra 
Fonte: SERENCO, 2014. 

1.4.5. Arranjo Institucional de Planejamento e Gestão 

A Prefeitura Municipal de Montes Claros não possui um órgão definido como responsável 
pelo planejamento e gestão dos assuntos ligados à drenagem e manejo de águas pluviais 
urbanas. Desta forma, diversos órgãos da administração pública municipal possuem ações 
isoladas voltadas à operação, manutenção, limpeza, elaboração e contratação de projetos e 
obras, etc., mas não há um ente responsável pela gestão de todas estas atividades. 

A Secretaria Municipal de Obras, através da Diretoria de Projetos, elabora projetos 
pequenos de microdrenagem, e também realiza contratação de empresas terceirizadas para 
obras de médio e grande porte. Conta com engenheiros especializados na área, e com um 
vasto arquivo de projetos já elaborados, sendo uma referência para o planejamento do 
sistema de drenagem no município. 

A Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos possui uma equipe pequena com 06 (seis) 
funcionários, que realizam pequenas obras de intervenção na microdrenagem e limpeza de 
bocas-de-lobo. 

Vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, o Centro de Controle de Zoonoses de Montes 
Claros - CCZ realiza ações visando minimizar a presença de vetores de doenças (roedores, 
escorpiões, mosquitos, entre outros). A vegetação presente nos canais de drenagem é um 
grande atrativo para estes vetores, portanto, dentre as ações realizadas pelo CCZ estão a 
retirada desta vegetação, roçada nas margens e retirada de resíduos dos canais. O Centro 
possui aproximadamente 500 funcionários, sendo 100 deles cedidos pela FUNASA. Para a 
equipe de limpeza dos canais, estão destacados 21 destes funcionários. 
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 Figura 116: Limpeza dos canais de drenagem. 
Fonte: CCZ, 2014. 

Dentre os principais problemas enfrentados pelo CCZ estão: controle da culex (ou muriçoca), 
que causa grande perturbação noturna aos moradores, além de ser vetor da elefantíase; 
controle do mosquito aedis aegiptis (transmissor da dengue e febre chikungunya), dentre 
outras atribuições. 

Outro agente importante na manutenção do sistema de drenagem urbana é a Empresa 
Municipal de Serviços, Obras e Urbanização – ESURB. A empresa realiza serviços como 
limpeza urbana, coleta de resíduos, reparo e conservação de obras, vias e logradouros 
públicos, execução de obras de construção civil, entre outros.  

1.4.6. Legislação 

A legislação municipal pertinente à drenagem e manejo de águas pluviais urbanas está a 
seguir referenciada e detalhada. 

1.4.6.1. Plano Diretor 

A lei que institui o Plano Diretor do município de Montes Claros apresenta algumas diretrizes 
específicas, relativas à drenagem urbana, em seu art. 26: 

 I - implementar alternativas de canalização, de forma a proteger os fundos de vale, 
evitando o aumento de áreas impermeabilizadas e favorecendo a conservação de 
recursos ambientais;  

 II - criar cadastro e desenvolver o plano de manutenção do sistema de drenagem 
superficial; 

 III - implantar sistemas de drenagem para atendimento das áreas carentes, por meio 
de práticas que impliquem menor intervenção no meio ambiente natural; 

 IV - implantar sistema de esgotamento pluvial com dimensões compatíveis com as 
áreas de contribuição nas avenidas sanitárias, nos fundos de vales urbanos e nas vias 
que apresentam enchentes nos períodos de chuvas, implantando, quando 
tecnicamente necessário, estações de bombeamento; 
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 V - implementar política de microdrenagem. 

No documento, ainda constam outras diretrizes, relacionadas à Defesa Civil e áreas de risco, 
com determinações específicas para regulamentar e garantir a funcionalidade dos sistemas 
de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas: 

O artigo 16, referente à política de segurança pública, ainda destaca: “incluir as áreas de 
risco geológico e as sujeitas a enchentes na programação da defesa civil, objetivando o 
estabelecimento de medidas preventivas e corretivas”. 

Art. 27 - As áreas de risco geológico são as sujeitas a sediar evento geológico natural ou 
induzido ou a serem por ele atingidas, dividindo-se nas seguintes categorias de risco: 

 I - potencial, incidente em áreas não parceladas e desocupadas; 

 II - efetivo, incidente em áreas parceladas ou ocupadas. 

 Parágrafo Primeiro - São as seguintes as modalidades de risco geológico: 

 I - de escorregamento; 

 II - associado a escavações; 

 III - de inundações; 

 IV - de erosão e assoreamento; 

 V - de contaminação do lençol freático. 

Parágrafo Segundo - O parcelamento de glebas em que haja áreas de risco geológico está 
sujeito a elaboração de laudo, nos termos da Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo. 
Art. 28 - São diretrizes para a ocupação de áreas de risco potencial:  

 I - adoção de medidas mitigadoras, em conformidade com a natureza e a intensidade 

 do risco declarado; 

 II – destinação que impeça a ocupação nas áreas onde o risco não puder ser 
mitigado; 

 III - assentamento compatível com as modalidades de risco a que se refere o 
parágrafo primeiro do artigo anterior; 

 IV - restrição às atividades de terraplenagem no período de chuvas; 

 V - adoção de mecanismos de incentivo à recuperação, pelos proprietários, das áreas 

 degradadas; 

 VI - exigência de fixação, em projeto, de critérios construtivos adequados. 

Art. 29 - São diretrizes para o controle de áreas de risco efetivo: 

 I - monitorização permanente, para verificação de mudanças nas suas condições; 

 II – execução de obras de consolidação de terrenos; 
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 III - fixação de exigência especiais para construção, em conformidade com a 

 natureza e a intensidade do risco declarado; 

 IV - controle de ocupação e adensamento; 

 V - orientação periódica à população envolvida em situações de risco. 

 Parágrafo Único - Nas áreas de risco, deve-se estimular o plantio de espécies 

 adequadas à consolidação dos terrenos. 

Art. 50 - Deverão ser identificadas as áreas, que por suas características e pela tipicidade da 
vegetação, sejam destinadas à preservação e à recuperação de ecossistemas, visando a: 

 I - garantir espaço para a manutenção da diversidade das espécies e propiciar refúgio 
à fauna; 

 II - proteger as nascentes e as cabeceiras dos cursos d'água; 

 III - evitar riscos geológicos; 

 IV - manter o equilíbrio do sistema de drenagem natural. 

Parágrafo Único – As áreas previstas neste artigo não poderão ser ocupadas. 

1.4.6.2. Lei de Uso e Ocupação do Solo 

A Lei de Uso e Ocupação do Solo do município, ao contrário do Plano Diretor, apresenta 
apenas uma referência ao sistema de Drenagem, em seu art. 29: 

Art. 29 - Nas cabeceiras do Rio Vieira e seus afluentes,  do  Córrego  Matias e seus afluentes,  
do  Rio Cedro e seus afluentes,  não serão permitidas  edificações, num  raio  de  100m  (cem  
metros),   devendo  ainda  serem   protegidos  com  arborização com espécies  apropriadas,  
de  modo a impedir a queda de sua vazão. 

A indicação contida no artigo referido visa a proteção somente das cabeceiras do Rio Vieira, 
Córrego Matias e Rio do Cedro, além dos seus afluentes, não permitindo edificações em um 
raio de 100 metros, pois são as áreas que ainda não foram ocupadas, portanto as 
Administrações Municipais deverão mantê-las preservadas evitando maiores problemas de 
alagamentos e transbordamentos do sistema. 

1.4.7. Estudos, Planos e Projetos Existentes 

1.4.7.1. Plano da Bacia 

O município de Montes Claros está inserido na Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande, 
representado pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande – CBH Verde Grande. 

Em 2009, foi iniciada a elaboração do Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do rio 
Verde Grande (PRH Verde Grande), que visa articular os instrumentos da Política Nacional de 
Recursos Hídricos e embasa as ações para a gestão e o uso múltiplo e integrado dos recursos 
hídricos superficiais e subterrâneos. Isso se reflete diretamente no enfrentamento dos dois 
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principais problemas que se verificam na bacia: a escassez hídrica com suas repercussões 
sobre a qualidade e a quantidade de água e a fragilidade na gestão de recursos hídricos na 
região. 

O processo de elaboração do documento estendeu-se até 2010, contando com a 
participação da sociedade da bacia, com acompanhamento do Comitê, e realização de três 
rodadas de reuniões públicas. 

O Plano encontra-se dividido em diversas áreas de estudo: 

 Metodologia e Base de Dados; 

 Processo de Elaboração; 

 Histórico do Uso da Água e Ações de Gestão; 

 Diagnóstico; 

 Prognóstico; 

 Diretrizes, Intervenções e Investimentos; 

 Arranjo Institucional para Gestão; 

 Conclusões. 

A bacia do rio Verde Grande possui área de 31.410 km² dos quais 87% (27.219 km²) 
correspondem à parcela da bacia inserida no Estado de Minas Gerais e 13% (4.191 km²) 
encontram-se no Estado da Bahia. Abrange 35 municípios, sendo 8 na Bahia e 27 em Minas 
Gerais. Desse total, 26 municípios têm sua sede localizada na bacia, destacando-se Montes 
Claros, Jaíba e Janaúba, na porção e mineira, e Sebastião Laranjeiras e Urandi, na baiana. 

A partir do diagnóstico realizado, o Plano apontou os seguintes temas como estratégicos 
para ação nos próximos anos: 

 Gestão de recursos hídricos: faz-se necessário que ocorra a completa implementação 
dos instrumentos de gestão previstos em lei, incluindo a questão da definição de 
critérios para fiscalização e outorga. Também se destaca o necessário fortalecimento 
do arranjo institucional para a gestão com foco na ação do Comitê da Bacia e na 
participação social;  

 Saneamento: verifica-se a necessidade de ampliar alguns sistemas de abastecimento 
de água e de melhorar os sistemas de esgotamento sanitário e de coleta e disposição 
de resíduos sólidos, objetivando a melhoria da qualidade das águas da bacia, que 
repercute na saúde da população;  

 Incremento da Oferta Hídrica: observa-se que a disponibilidade hídrica superficial 
atual é insuficiente para atender as demandas instaladas na bacia e a disponibilidade 
hídrica subterrânea já é intensamente utilizada em algumas sub-bacias. Nos cenários 
futuros este quadro tende a se agravar, de modo que são propostas ações no sentido 
de incrementar a disponibilidade hídrica visando uma maior garantia de oferta 
hídrica;  
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 Uso racional da água: dado o intensivo da água face a limitada disponibilidade 
hídrica, ganha relevância a redução de perdas no abastecimento urbano e 
principalmente, o uso eficiente da água na irrigação, responsável por 90% do 
consumo de água;  

 Convivência com as secas: nas zonas rurais, é preciso conhecer o comportamento 
climático e hidrológico para adaptar-se a ele, através de implantação de pequenas 
obras que aumentam a segurança hídrica e de um eficaz sistema de previsão e alerta;  

 Conhecimento hidrológico da bacia: o nível de conhecimento dos processos 
hidrológicos e hidrogeológicos é bastante limitado na bacia do rio Verde Grande, 
sobretudo da interação das águas superficiais com as águas subterrâneas na área dos 
terrenos cársticos. Além disso, há uma necessidade de ampliação da rede de 
monitoramento da qualidade das águas. Por isso, é fundamental melhorar as redes 
de monitoramento existentes como subsídio para a tomada de decisão e gestão dos 
recursos hídricos na bacia; e  

 Educação e conscientização ambiental: nas ações voltadas à gestão de recursos 
hídricos na bacia é fundamental o papel da comunicação social voltada à educação e 
conscientização da população.   

Para cada um dos eixos, foram listados programas, ações e objetivos específicos, com 
orçamento e cronograma de aplicação dos recursos previstos, que somam a quantia de R$ 
1,2 bilhão até o ano de 2030. 

Segundo o documento, “o conjunto de ações propostas no PRH Verde Grande se traduzem 
em quatro vertentes de intervenções: redução do consumo de água, incremento da oferta 
hídrica, gestão das águas subterrâneas e implementação dos instrumentos de gestão de 
recursos hídricos.”. 

1.4.7.2. PMRR 

Em agosto de 2012, o Serviço Geológico do Brasil – CPRM elaborou o Plano Municipal de 
Redução de Riscos – PMRR, através de visitas de campo às áreas com histórico de desastres 
naturais. Nos locais foram observadas as condições das construções e seu entorno, situação 
topográfica, declividades do terreno, escoamento de águas pluviais e águas servidas, e 
indícios de processos desestabilizadores de terreno ou possibilidades de inundação. 

De acordo com o documento, o contexto geográfico-geológico de Montes Claros apresenta-
se com as seguintes características: 

“O município de Montes Claros possui relevo ondulado de pequena amplitude, com regiões 
de várzeas alongadas e amplas. O perímetro urbano está situado sobre este tipo de relevo e 
cercado por serras alinhadas e íngremes no seu entorno, cuja altitude máxima chega a 1000 
metros.  

Toda a área do município está sobre as rochas da Formação Lagoa do Jacaré (Lacerda Filho, 
2008), que é composta de metacalcários carbonáticos, pretos e laminados. Esses calcários 
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sustentam as serras que circundam o município e são amplamente utilizados para a 
produção de cimento e brita. 

Os metacalcários intensamente recristalizados são resistentes ao intemperismo e geram 
solos muito rasos. Portanto, nessas regiões, as residências possuem suas fundações fixadas 
sobre a rocha, reduzindo o risco de deslizamentos. 

As regiões baixas (incluindo a base das serras) também são composta por rochas da mesma 
unidade geológica, porém sua porção indivisa, onde o calcário se intercala com siltitos e 
margas laminados, mais frágeis e erodíveis.” 

No estudo foram identificadas 04 (quatro) áreas com risco alto e muito alto no município, 
sendo: 

 Vila São Francisco de Assis; 

 Vila São Francisco de Assis – Pedreira; 

 Vila Itatiaia / Santa Rafaela; 

 Condomínios. 

Os setores relacionados estão apresentados com detalhes no item 1.4.9.2. 

O PMRR apresenta como resultados que: “Em diversos pontos há registros de alagamentos 
de ruas e moradias, mas, em sua maioria, são ocasionados por problemas estruturais. A rede 
drenagem está em grande parte canalizada e suas margens urbanizadas e o 
subdimensionamento e/ou falta de manutenção destas obras, além da impermeabilização 
do terreno induzem o processo de inundação. Sugere-se então o redimensionamento e 
manutenção periódica de todas as obras urbanas relacionadas à rede de drenagens, com 
finalidade de que as mesmas sejam capazes de suportar os grandes volumes de água que 
recebem, dando atenção especial aos pontos de “estrangulamento” da rede.” 

Sugere, também, a retirada da população residente nas margens de áreas de drenagens que 
recebem contribuição direta das águas provenientes da serra, que apresentam 
susceptibilidade a enxurradas. 

Para as áreas mapeadas com risco de deslizamento, o PMRR indica que a melhor alternativa 
é a retirada desses moradores, pois as obras de contenção possuem custo muito alto, 
podendo inviabilizar sua execução. Para as áreas onde forem feitas remoções da população, 
deverão ser criadas áreas públicas de lazer, parques ou áreas verdes. 

1.4.7.3. Outros Projetos 

A Prefeitura Municipal de Montes Claros, através das Secretarias de Obras e Secretaria de 
Infraestrutura e Serviços Urbanos, realiza obras pontuais e de manutenção da 
microdrenagem. Para obras de maior porte, os serviços são terceirizados, desde a 
elaboração do projeto até a sua execução. 

Nos últimos anos, diversos projetos foram elaborados para melhoria da infraestrutura da 
cidade, incluindo pavimentação, interceptores de esgotamento sanitário, melhorias para as 
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avenidas, e etc. Nestes projetos, por obrigatoriedade dos órgãos financiadores, são exigidas 
as especificações e execução das redes de drenagem, quando não existentes, ou 
reformulação quando estão sub-dimensionadas. 

Dentre os projetos existentes, destacam-se: 

1.4.7.3.1. Interceptor do córrego Pai João 

Projeto elaborado pela empresa Engesolo Engenharia Ltda, em 2004, para implantação de 
interceptores de esgoto sanitário na Av. Sanitária do Córrego Pai João, no trecho entre a Av. 
Aderaldino Ferreira da Silva e a Av. Sidney Chaves, seguindo as recomendações da COPASA e 
obedecendo as normas vigentes da ABNT. 

No projeto constam estudos topográficos, descrição do sistema proposto, parâmetros e 
critérios de projeto, dimensionamento, peças gráficas, orçamento e desenhos técnicos. 

As principais características do sistema projetado são: 

 Interceptor Margem Direita: 

 DN 200 – extensão 3.051,00 metros, PVC 

 DN 200 – extensão 12,00 metros, F°F° 

 

 Interceptor Margem Esquerda: 

 DN 200 – extensão 744,70 metros, PVC 

 DN 250 – extensão 747,70 metros, PVC 

 DN 300 – extensão 1.656,00 metros, PVC 

 DN 250 – extensão 18,00 metros, F°F° 

 DN 300 – extensão 6,00 metros, F°F° 

 Redes coletoras de interligação: 

 DN 150 – extensão 1.191,80 metros, manilha cerâmica 

 DN 200 – extensão 272,00 metros, manilha cerâmica 

1.4.7.3.2. Projetos das Avenidas dos Córregos Bicano, Cintra, Vargem Grande e Rio 
Vieiras 

Projetos elaborados pela empresa Engesolo Engenharia Ltda, referente às intervenções 
previstas no âmbito do Programa Habitar Brasil – BID para as áreas do entorno dos Córregos 
Bicano, Cintra, Vargem Grande e Rio Vieiras. 

Os projetos apresentam os detalhes de diversas intervenções, como desapropriação de 
lotes, projetos de drenagem, paisagismo, pavimentação, sinalização, terraplenagem, 
levantamentos topográficos, entre outros. 
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Para os projetos de drenagem, são apresentados os parâmetros utilizados para o 
dimensionamento das redes, utilizando o “Método Racional”: 

 

Onde: 

 Q = vazão (em L/s ou m³/s) 

 i = intensidade de chuva em mm/ano 

 c = coeficiente de impermeabilização da bacia considerada 

 A = área da bacia contribuinte em ha. 

Na tabela a seguir, constam os parâmetros utilizados para o dimensionamento de redes de 
drenagem para a sub-bacia do Córrego Vargem Grande. Estes parâmetros são utilizados para 
as demais sub-bacias do município, com variações no coeficiente de impermeabilização, 
dependendo do grau de urbanização de cada área. 
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Tabela 34: Parâmetros de Cálculos - Córrego Vargem Grande. 

PLANILHA DE ESTUDOS HIDROLÓGICOS 

OBRA: CÓRREGO VARGEM GRANDE DATA:     FOLHA: 01/03 

VIA 

SUB-  A A L L C Tc  i(mm/h)   Q(m³/s) 

BACIAS (hec) (hec) (Km) (Km)   (min) 10ANOS 10ANOS 

RUA F 1 1,2300 1,2300 0,150 0,150 0,70 5,0 157,80 0,378 

RUA  G 2 0,4000 6,5700 0,080 0,080 0,70 5,0 157,80 0,123 

RUA C 3 6,5700 6,5700 0,700 0,700 0,70 5,0 157,80 2,018 

RUA CORINTIANS 4 4,6800 4,6800 0,800 0,800 0,70 5,0 157,80 1,430 

RUA D  5 12,0000 12,0000 0,900 0,900 0,70 5,0 157,80 3,685 

AV. BRASILIA ME 6 3,8900 3,8900 0,360 0,360 0,70 5,0 157,80 1,176 

AV BRASÍLIA MD 7 15,2000 15,2000 0,700 0,700 0,70 5,0 157,80 4,668 

PONTO BAIXO  8 0,3000 0,3000 0,200 0,200 0,70 5,0 157,80 0,092 

RUA SEM NOME  9 0,3800 0,3800 0,150 0,150 0,70 5,0 157,80 0,117 

AV.N.S. FÁTIMA ME 10 8,6800 8,6800 0,340 0,340 0,7 5,0 157,80 2,665 

AV. N.S. FÁTIMA MD 11 10,1100 10,1100 0,650 0,650 0,7 5,0 157,80 3,105 

RUA B 12 0,2500 0,2500 0,190 0,190 0,7 5,0 157,80 0,077 

R.B LIMEIRA 13 1,4600 1,4600 0,150 0,150 0,7 5,0 157,80 0,448 

RUA C 14 1,1100 1,1100 0,195 0,195 0,7 5,0 157,80 0,340 

RUA C 14A 0,0300 1,1400 0,260 0,260 0,7 5,0 157,80 0,350 

RUA D  15 6,3900 6,3900 0,250 0,250 0,7 5,0 157,80 1,960 

RUA D  15A 0,1200 6,5100 0,350 0,350 0,7 5,0 157,80 2,000 

Fonte: ENGESOLO, 2002 

Das planilhas de referência, são geradas as planilhas de cálculos hidráulicos, contendo as 
especificações de cada trecho (Tabela 35). 
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Tabela 35: Planilha de Cálculos Hidráulicos. 

PLANILHA DE CÁLCULOS HIDRÁULICOS (REDE TUBULAR) 

OBRA: CÓRREGO VARGEM GRANDE     

VIA 

TRECHO COMP. 

TRECHO 
(m) 

VAZÃO 

PROJ. 
(m³/s) 

DIÂMETRO 

(mm) 

DECLIVIDADE 

PROJ. i(m/m) 

VELOCIDADE 

V(m/s) 

LÂMINA      

d(m) 
INÍCIO FIM 

RUA OITO RMAR.JOANA EST. 3 65,00 0,166 600 0,014 2,00 0,20 

RUA OITO EST. 3 
RMOACIR 

JOSE 
60,00 0,338 600 0,007 1,83 0,37 

RUA NOVE RMAR.JOANA EST. 3 65,00 0,166 600 0,005 1,35 0,27 

RUA NOVE EST. 3 
RMOACIR 

JOSE 
60,00 0,338 600 0,005 1,57 0,43 

RUA NOVE 
RMOACIR 

JOSE 

CANAL 

PROJ 
72,00 0,522 600 0,009 2,43 0,44 

RUA UM RUA 104 
EST 
3+9,0 

40,00 5,098 1,0x0,8 0,027 5,66 0,90 

RUA UM EST 3+9,0 
CANAL 

PROJ 
70,00 5,374 1,0x0,8 0,0270 5,71 0,92 

RUA 

MOACIR 
JOSÉ 

RUA 7 RUA 8 72,00 0,184 600 0,0125 1,93 0,22 

RUA 

MOACIR 
JOSÉ 

RUA 8 RUA 9 72,00 0,360 600 0,0125 2,28 0,32 

AV. CRIST. 
BORÊM 

EST. 3+10 
PV24. 
PROJ 

50,00 0,64 800 0,0040 1,73 0,60 

AV. CRIST. 

BORÊM 
EST.22+10 AV. Q 42,00 0,58 600 0,0040 1,69 0,55 

                  

Obs: os PVs e CPs indicados projetados,são em relação ao projeto de canalização 

do cor. Vargem grande 
      

                  

Fonte: ENGESOLO, 2002 

1.4.8. Correlação dos Sistemas de Drenagem e Esgotamento Sanitário 

A malha urbana do município de Montes Claros conta com infraestrutura de micro e 
macrodrenagem instaladas há muitos anos, e boa parte delas encontra-se com problemas de 
mau dimensionamento ou falta de manutenção. 

Com o crescimento urbano acentuado nas últimas décadas, e a falta de planejamento para 
esta ocupação, as novas residências instaladas tiveram que se adaptar aos sistemas 
existentes. No caso do esgotamento sanitário, por não possuir atendimento com rede 
separadora em toda sua extensão territorial urbana, os moradores buscaram alternativas 
como a ligação direta do esgoto com a rede de drenagem existente. 

Esta situação se materializa pelo esgotamento (escoamento) dessas águas contaminadas em 
toda a rede hidrográfica causando, além da poluição, o mau cheiro proveniente dos gases da 
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decomposição microbiológica do material orgânico dissolvido e depositado ao longo da rede 
hidrográfica municipal.  

A falta de cadastro da rede de drenagem e esgotamento sanitário dificulta ainda mais a 
solução do problema, dada a correlação existente entre os dois sistemas. 

Em diversos pontos da cidade é possível observar o lançamento de esgoto sanitário nos 
córregos, canais e galerias de águas pluviais, comprovando a correlação entre os sistemas. 

Um exemplo disso é o Córrego da Av. Prof. Monteiro Fonseca, onde o esgoto sanitário é 
lançado diretamente, sem o devido tratamento. É possível observar no local, que o córrego 
caracteriza-se como intermitente e em épocas de seca não possui uma vazão mínima. Sendo 
assim, a vazão encontrada no córrego possui características de esgotamento sanitário. 

  

  

Figura 117: Lançamento de esgoto sanitário irregular em córregos da cidade. 
Fonte: SERENCO, 2014. 

Outros casos, relatados pelos técnicos da Prefeitura Municipal, alertam para o problema, 
que acaba causando além dos transtornos descritos acima, a proliferação de vetores como 
ratos, baratas e insetos transmissores de doenças como dengue e febre chikungunya. 
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Figura 118: Lançamento de esgoto sanitário irregular em córregos da cidade. 
Fonte: Centro de Controle de Zoonoses de Montes Claros, 2014. 

1.4.9. Áreas, Pontos Críticos e Regiões Vulneráveis 

Para a identificação das áreas, pontos críticos e regiões vulneráveis, sujeitas a alagamentos, 
inundações e deslizamentos de terra, foram feitos levantamentos em campo, após 
mapeamento junto aos técnicos da Prefeitura Municipal; e consulta a documentos já 
realizados sobre a situação; além de fotos e relatos de eventos que ocorreram no município 
nos últimos anos. 
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1.4.9.1. Levantamento em campo 

Nos mapas em anexo, constam a localização de 22 pontos de risco de alagamento, 
identificadas através de mapeamento junto aos técnicos da Prefeitura Municipal (Secretaria 
de Obras, Urbanismo, Defesa Civil e demais órgãos), e visitas em campo. Os locais com 
maiores riscos estão apresentados a seguir: 

 Ponto 1 - José Correa Machado 

Área com risco de alagamentos e transbordamento. Na curva do córrego não há ocupação, 
no local onde o transbordamento é frequente. 

 

  

  

Figura 119: Ponto 1 - José Correa Machado. 
Fonte: SERENCO, 2014. 

 Ponto 3 – Vargem Grande 

Desnível das ocupações com relação ao canal. No local há relatos de alagamentos pois não 
há caída suficiente para a microdrenagem descarregar as águas no canal. Em 2014 foi aberta 
uma vala no local para acúmulo das águas provenientes da microdrenagem, como uma 
solução provisória para os alagamentos frequentes. 
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Figura 120: Ponto 3 - Vargem Grande. 
Fonte: SERENCO, 2014. 

 Ponto 4 – Vila Campos 

Casas destruídas em decorrência das chuvas. 
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Figura 121: Ponto 4 - Vila Campos. 
Fonte: SERENCO, 2014. 

 Ponto 5 – Alto da Boa Vista 

Ocupações irregulares em área de várzea, causando alagamentos. 

  

Figura 122: Ponto 5 - Alto da Boa Vista. 
Fonte: SERENCO, 2014. 

 Ponto 7 – Santa Laura (Interlagos) 

Baixa declividade no final do córrego, na confluência com o lago existente. A ponte 
construída no local ajuda a represar as águas, causando mais problemas de alagamento na 
região. 
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Figura 123: Ponto 7 – Santa Laura (Interlagos). 
Fonte: SERENCO, 2014. 

 Ponto 9 – Village do Lago 

A região apresenta problemas com erosão superficial das ruas, devido à falta de 
pavimentação e rede de microdrenagem. 

  

Figura 124: Ponto 9 - Village do Lago. 
Fonte: SERENCO, 2014. 
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 Ponto 10 – Universitário 

Áreas com risco de alagamento. A drenagem superficial é encaminhada para uma área com 
maior declividade, no entanto a vala aberta não é suficiente para toda a contribuição da 
região, causando represamento das águas pluviais e transtornos aos moradores do entorno. 

  

  

Figura 125: Ponto 10 - Universitário. 
Fonte: SERENCO, 2014. 

 Ponto 11 – JK 

O escoamento das ruas é feito superficialmente, no entanto casas foram construídas na faixa 
de APP, bloqueando a passagem das águas até o córrego. Essa situação causa um 
barramento das águas quando ocorrem chuvas fortes, trazendo enormes transtornos à 
população. 
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Figura 126: Ponto 11 - JK. 
Fonte: SERENCO, 2014. 

 Ponto 12 – Raul Lourenço 

Ruas não pavimentadas, prejudicando o sistema de microdrenagem implantado no local. 
Chuvas fortes causaram erosão das ruas, afetando a microdrenagem. 

  

  

Figura 127: Ponto 12 - Raul Lourenço. 
Fonte: SERENCO, 2014. 
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 Ponto 14 – Renascença 

Local com alagamentos frequentes. Em 2014 foi feita uma abertura de vala na rua para 
direcionar o escoamento superficial das águas pluviais, como medida de provisória de 
minimizar os problemas. 

  

  

Figura 128: Ponto 14 - Renascença. 
Fonte: SERENCO, 2014. 

 Ponto 16 – Barcelona Park 

Áreas de alagamento, sem ocupação, que poderiam ser utilizadas para implantar bacias de 
amortecimento de cheias. 
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Figura 129: Ponto 16 - Barcelona Park. 
Fonte: SERENCO, 2014. 

 Ponto 17 – São José 

O córrego que drena o bairro São José é a galeria sob a Av. Flamarion Wanderley. Nesse 
trecho, a microdrenagem coleta as águas pluviais diretamente para a galeria, no entanto o 
sistema não tem grande capacidade de engolimento, causando transtornos na região. A 
galeria segue por todo o parque linear até a confluência com o Rio do Vieira, na Avenida 
Sanitária. 

  

  

Figura 130: Ponto 17 - São José. 
Fonte: SERENCO, 2014. 



 

  

       Página: 254 

 

                                                                                            

 Ponto 18 – Centro (Prefeitura) 

Ao lado da sede da Prefeitura Municipal de Montes Claros, encontra-se uma galeria 
subterrânea que drena as águas do entorno, e deságua no Rio do Vieira. 

Assim como no bairro São José, o sistema de microdrenagem não possui capacidade 
suficiente para drenar as águas e lança-las na galeria, causando transtornos na região. 

 

  

  

  

Figura 131: Ponto 18 - Centro (Prefeitura). 
Fonte: SERENCO, 2014. 
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 Ponto 20 – Itatiaia 

Região sem pavimentação e consequentemente sem microdrenagem. O escoamento das 
águas pluviais é feito superficialmente, causando erosão nas ruas. 

O córrego encontra-se com muito acúmulo de resíduos e ocupações nas suas margens, 
causando erosão também no corpo d’água. 

  

 

  

Figura 132: Ponto 20 - Itatiaia. 
Fonte: SERENCO, 2014. 
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 Ponto 22 – Clarindo Lopes 

Não apresenta alagamentos frequentes, mas quando há chuvas fortes, o escoamento das 
águas da chuva atinge grande velocidade, causando estragos nas casas mais vulneráveis, 
principalmente na localidade denominada Vila Senhor do Bonfim. 

  

Figura 133: Ponto 22 – Vila Senhor do Bonfim. 
Fonte: SERENCO, 2014. 

 

A quadra de esportes localizada na praça serve como amortecimento das chuvas. 

  

Figura 134: Ponto 22 - Quadra de esportes. 
Fonte: SERENCO, 2014. 

Sob a praça, encontra-se uma galeria subterrânea, que não possui Poços de Visita para sua 
manutenção. Após a praça, o córrego segue por duas manilhas, até descarregar no Córrego 
do Cintra. 
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Figura 135: Ponto 22 - Deságue no Córrego do Cintra. 
Fonte: SERENCO, 2014. 

 Ponto 23 – Santos Reis/Jardim Brasil 

Área de alagamento devido à ocupações irregulares, em área sem infraestrutura adequada 
para construções. Devido aos alagamentos frequentes, as casas possuem escada para acesso 
à porta, evitando a entrada de água nas moradias. 

  

  

Figura 136: Ponto 23 - Santos Reis/Jardim Brasil. 
Fonte: SERENCO, 2014. 



 

  

       Página: 258 

 

                                                                                            

1.4.9.2. PMRR – Áreas de deslizamento 

Além do levantamento em campo das áreas de risco de alagamento, foram consideradas 
também as 4 (quatro) áreas cadastradas pelo Plano Municipal de Redução de Riscos – PMRR 
como áreas de risco de deslizamento. Essas localidades também estão identificadas nos 
mapas em anexo. 

 1- Vila São Francisco de Assis: 

Região topograficamente elevada sob a forma de morro isolado, densamente e 
irregularmente ocupada por residências de baixa renda. As moradias são 
predominantemente de alvenaria e as ruas e vielas estão quase em sua totalidade 
asfaltadas. 

Localmente são observados pequenos cortes verticais, tanto no terreno original, quanto em 
aterros. Apesar das pequenas alturas dos cortes e da boa estabilidade do material (exceto 
aterros), há risco de deslizamentos de solo e blocos, evidenciados por muros embarrigados e 
rachaduras em residências. Devido à grande proximidade entre as moradias, mesmo 
deslizamentos de pequeno porte podem induzir a um efeito cascata ou dominó. 

A intensa impermeabilização do terreno favorece a estabilidade do mesmo, mas aumenta o 
volume e a velocidade de escoamento das águas superficiais, podendo levar a problemas de 
enxurradas e alagamentos nas bases do morro. 

 2- Vila São Francisco de Assis – Pedreira: 

Presença de uma pequena pedreira desativada de extração de calcário. A estrutura da rocha 
e a ausência de camada de solo são favoráveis a ocupação em toda a parte central da cava 
existente mas, no trecho lateral, há presença de blocos soltos imersos em massa de solo, 
que podem facilmente se desprender. Estão em risco de atingimento moradias em 
construção na base do morro, bem como em risco de queda as moradias no topo, à beira da 
encosta. 

 3- Vila Itatiaia / Santa Rafaela: 

Região baixa, cortada por córrego de baixa energia, que se encontra densamente ocupado 
em suas margens por moradias de alta fragilidade. No período chuvoso este córrego recebe 
um aporte muito maior do que a média de água e sedimentos que, associados ao 
assoreamento causado por detritos lançados no leito, fazem com que ocorram danos 
relacionados a inundações. 

No caso de chuvas anormais intensas, esta área está susceptível à ocorrência de enxurradas, 
apresentando alto risco às pessoas residentes no entorno do córrego. 

 4- Condomínios: 

Na base da serra, há presença de moradias de alto padrão com risco de atingimento por 
possíveis deslizamentos de solo. Embora a serra seja formada por material relativamente 
estável e com camada de solo muito delgada, chuvas intensas podem deflagrar 
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rompimentos no topo, que percorrem a encosta de inclinação elevada, podendo atingir as 
casas à jusante. 

É importante ressaltar que intervenções, mesmo pequenas, em encostas íngremes, podem 
desestabilizar os terrenos e condicionar processos erosivos e movimentos de massa. 
Portanto, é recomendável que a hajam restrições legais à ocupação dessas áreas, impedindo 
a expansão da malha urbana para áreas de risco. 

 

Figura 137: Pontos de risco de deslizamento. 
Fonte: CPRM, 2012. 

1.4.10. Defesa Civil 

O Município de Montes Claros conta com a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa 
Civil - COMPDEC, vinculada diretamente ao Gabinete do Prefeito. 

Atualmente conta com um Coordenador, dois Engenheiros, dois Assistentes Administrativos 
e dois agentes de Defesa Civil. De acordo com os responsáveis pelo órgão, a Defesa Civil está 
em processo de reestruturação, com o início da elaboração de documentos como o 
PLANCON – Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil. 

Segundo o Ministério da Integração Nacional, o PLANCON é “o documento que registra o 
planejamento elaborado a partir do estudo de um ou mais cenários de risco de desastre e 
estabelece os procedimentos para ações de alerta e alarme, resposta ao evento adverso, 
socorro e auxílio às pessoas, reabilitação dos cenários e redução dos danos e prejuízos.” 



 

  

       Página: 260 

 

                                                                                            

Portanto, municípios que possuem problemas relacionados às chuvas intensas, como 
Montes Claros, devem elaborar seu Plano, inclusive para solicitar recursos financeiros aos 
órgãos federais, como o próprio Ministério da Integração Nacional. 

Em 2014, foi elaborado o documento intitulado “Plano de Enfrentamento das Chuvas 
2014/2015 em Montes Claros”, com o objetivo de identificar as áreas com risco de 
alagamento, inundações e enchentes no município. O documento apresenta uma descrição 
de cada uma das áreas de risco, incluindo propostas para minimizar os danos em cada 
localidade. As áreas referidas constam no item 1.4.9. 

Segundo o documento, “a principal atribuição da COMPDEC é conhecer e identificar os riscos 
de desastres no município. A partir deste conhecimento é possível preparar-se para 
enfrenta-los e gerenciá-los, com a elaboração de planos específicos onde é planejado o que 
fazer, quem faz e quando fazer.” O relatório ressalta que em 2012, 345 (trezentos e 
quarenta e cinco) famílias foram desalojadas devido às chuvas, e que em 2013 o número foi 
de apenas 2 (duas). 

Nas considerações finais, o documento ainda aponta que é necessário que a comunidade 
participe das atividades desenvolvidas pela defesa civil, organizando-se em Núcleos de 
Proteção e Defesa Civil – NUPDEC, uma das ações programadas para serem implantadas no 
município. 

1.4.11. Mapas 

A seguir os mapas elaborados de drenagem urbana. 
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1.4.12. Ameaças e Oportunidades 

Durante a elaboração do presente diagnóstico sobre drenagem e manejo de águas pluviais 
urbanas no município, foram elencadas as seguintes ameaças e oportunidades para a gestão 
do sistema: 

Ameaças: 

 Falta de cadastro da rede de drenagem; 

 Falta de Plano Diretor de Drenagem Urbana; 

 Ocupação urbana nas margens dos corpos d’água; 

 Impermeabilização dos solos pela pavimentação de vias, calçadas, telhados, pisos e 
pátios; 

 Crescimento urbano bastante acelerado nas últimas décadas; 

 Inexistência de indicadores operacionais, econômico-financeiros, administrativos e 
de qualidade; 

 Falta de incentivos para aproveitamento da água da chuva; 

 Inexistência de legislação específica exigindo a construção de rede de drenagem em 
novas ocupações urbanas; 

 Inexistência de um órgão ou coordenadoria específica para a gestão da drenagem e 
manejo de águas pluviais urbanas; 

 Inexistência de manual com parâmetros para os projetos, obras, manutenção e 
operação do sistema de drenagem; 

 Manutenção, limpeza e desobstrução periódicas da rede de drenagem insuficiente; 

 Falta de critérios para pavimentação das vias urbanas; 

 Inexistência de um modelo de gestão associada entre as instituições envolvidas; 

 Estrutura precária da Defesa Civil Municipal; 

Oportunidades: 

 Existência do Plano Municipal de Redução de Riscos – PMRR; 

 Plano Diretor do Município apontando diversos aspectos relacionados à Drenagem 
Urbana; 

 Existência do Plano Estadual de Recursos Hídricos; 

 Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Verde Grande; 

 Presença de técnicos capacitados para elaboração e acompanhamento de projetos 
de drenagem; 

 Equipes de manutenção e obras de microdrenagem na Prefeitura Municipal; 
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 Obras executadas nos canais da área urbana nas últimas décadas para minimizar os 
alagamentos e inundações; 

 Baixo índice pluviométrico na região. 

1.4.13. Relatório de Mobilização  

De acordo com a Metodologia inicialmente proposta e o Termo de Referência para a 
Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico de Montes Claros foram realizadas 
reuniões (pré-conferências) nas 14 UTAP’s do Município para obtenção das contribuições da 
população local. As contribuições (fichas) elaboradas durante as reuniões foram catalogadas 
por setor (água, esgoto, resíduos e drenagem) e resumidamente apresentadas a seguir sobre 
a Drenagem Urbana.  
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As informações da população obtidas pelas Pré-Conferências serão avaliadas e servirão de 
apoio para elaboração das proposições de investimentos no sistema de drenagem urbana, 
escopo do próximo Produto do trabalho. 

 

1.5. LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

1.5.1. Cenário Nacional 

Dados publicados pelo Ministério do Meio Ambiente quando da apresentação da Versão 
Preliminar para Consulta Pública do Plano Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e elaborados 
a partir de IBGE (2010) e artigos diversos, é possível apresentar a quantidade de resíduos 
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coletados no Brasil, em 2008 igual a 183.481,50 toneladas por dia. Deste total, os recicláveis 
representavam 58.527,40 t/dia (31,9%) os materiais orgânicos 94.335,10 t/dia (51,4%) e os 
rejeitos (outros) 30.618,90 (16,7%). 

O mesmo documento apresenta a quantidade de resíduos por habitante urbano 
(kg/hab.dia), o per capita em 2008, igual a 1,1 para o Brasil, mesmo valor adotado para a 
região Sudeste. Ainda em 2008, o Sudeste coletou 68.179,10 t/dia, representando 37% dos 
resíduos coletados em todo o País. 

Para os resíduos encaminhados para destinação final, o Brasil encaminhou 188.815t/dia e o 
Sudeste 84.227,00 t/dia, representando 44,6%. As diferentes formas de destinação final 
indicaram que aos aterros sanitários foram encaminhadas 110.044,00t/dia (58,3%), aos 
aterros controlados 36.673,20t/dia (19,4%), aos lixões 37.360,80 t/dia (19,8%), às unidades 
de compostagem 1.519,50t/dia (0,8%), e às unidades de triagem para reciclagem 2.592,00 
t/dia (1,4%). As unidades de incineração receberam 64,80t/dia, os vazadouros em áreas 
alagáveis 35,00t/dia e outras unidades 525,20 t/dia. 

Em continuidade, o Brasil apresentava 2.906 lixões, distribuídos em 2.810 municípios. O 
Sudeste contava com 311 lixões (18,4%) dos 1.668 municípios. 

Dos 5.564 municípios brasileiros o PNRS (Versão Preliminar para Consulta Pública – (2010) 
revelou que 2.937 (52,79%) exercem controle sobre o manejo de resíduos especiais 
realizado por terceiros. Pilhas e baterias e lâmpadas fluorescentes apresentam percentuais 
de 10,99% e 9,46% respectivamente. Pneus, eletroeletrônicos, embalagens de óleos 
lubrificantes, óleo vegetal usado, entre outros, estão ainda no início das suas jornadas, no 
aguardo dos acordos setoriais a serem firmados pelo Ministério do Meio Ambiente e os 
geradores, produtores e comerciantes de embalagens e produtos possíveis de serem 
enquadrados na Logística Reversa. 

Outro elemento abordado no PNRS (2011) refere-se aos catadores de materiais recicláveis, 
estimados em 400 a 600 mil no Brasil. Ao menos 1.100 organizações coletivas estão em 
funcionamento. 

Cerca de 60% das organizações coletivas e dos catadores estão nos níveis mais baixos de 
eficiência e a renda média mensal de cada catador situava-se entre R$ 420,00 e R$ 520,00, 
segundo vários autores citados PNRS (2011). 

Para os resíduos industriais, foram inventariados para no Brasil, 97.655,438 t/ano, sendo 
93.869,046t/ano não perigosos (Classe II-A e II-B) e 3.786,391t/ano de perigosos (Classe I). 

Para os resíduos gerados em Portos, Aeroportos e Rodoviárias, a ANVISA exerce a vigilância 
em 1.300 postos de trabalho não existindo dados estatisticamente trabalhados. 
Complementam o controle da ANVISA, a Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, a 
Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ, a Secretaria de Portos da Presidência 
da República – SEP/PR, a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO, a 
Gerência Geral de Portos, Aeroportos e Fronteiras e Recintos Alfandegados (GGPAF) e o 
Sistema de Vigilância Agropecuária Internacional – VIGIAGRO. 
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Os resíduos de serviços de saúde obedecem as Normas estabelecidas pela ANVISA e 
CONAMA e em 2008, o IBGE apontou como sendo coletados 8.909 t/dia, sendo que 41,5% 
dos municípios investigados informou que não apresentou qualquer tipo de processamento 
e que a maior parte dos mesmos, 2.358 informou que os RSS são dispostos em lixões, tendo 
sido quantificados 943 unidades de tratamento. 

Ainda sobre o PNRS, existem referências aos resíduos sólidos de mineração e 
agrossilvopastoris (orgânicos e inorgânicos), porém ligados ao manejo dos mesmos na zona 
rural. 

Concluindo, outro elemento importante relacionado à gestão e ao manejo de resíduos 
sólidos urbanos refere-se à educação ambiental. A Lei Nº 9.795, de 27 de abril de 1999, 
institui a Política Nacional de Educação Ambiental, considerando educação ambiental como 
“os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, 
conhecimentos, habilidades, atividades e competências voltadas para a conservação do 
meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua 
sustentabilidade, apoiada nos conceitos ligados à Política dos 3Rs, bem como na 
disseminação de uma Política de Minimização de Resíduos. 

A partir dessas considerações foram propostos e colocados para Consulta Pública, três 
cenários. Dos cenários apresentados, o Cenário 1 foi adotado como referência para o 
período 2011 – 2030 e para discussão inicial do PNRS. 

 
Figura 138: Cenários plausíveis para a Política de Saneamento Básico no Brasil 

Fonte: PNRS, 2011. 

A figura a seguir, apresenta resumidamente as principais características do Cenário 1. 
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Figura 139: Cenário 1 – Condicionantes/Hipótese 

Fonte: PNRS, 2011. 

O PNRS define as diretrizes e estratégias a serem adotadas e conclui com as metas previstas 
para cada setor, no País e em cada Região.  

1.5.2. Cenário Estadual 

No Estado de Minas Gerais, a SEMAD - Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável é responsável pela coordenação do Sistema Estadual do Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos (SISEMA). Planeja, executa, controla e avalia as ações setoriais 
a cargo do Estado relativas à proteção e à defesa do meio ambiente, à gestão dos recursos 
hídricos e à articulação das políticas de gestão dos recursos ambientais para o 
desenvolvimento sustentável. 
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Figura 140:  Organograma da SEDAM 

Fonte: SEDAM 

O órgão executor das políticas definidas pela SEDAM é a FEAM - Fundação Estadual do Meio 
Ambiente, que tem por finalidade executar, no âmbito do Estado de Minas Gerais, a política 
de proteção, conservação e melhoria da qualidade ambiental no que concerne à prevenção, 
à correção da poluição ou da degradação ambiental provocada pelas atividades industriais, 
minerárias e de infraestrutura, bem como promover e realizar estudos e pesquisas sobre a 
poluição e qualidade do ar, da água e do solo. É responsável pela Agenda Marrom. 
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Figura 141: Organograma da FEAM 

Fonte: FEAM 

Dentre os programas desenvolvidos pela FEAM, na área de resíduos destaca-se o “Minas 
sem Lixões”, que tem como objetivo apoiar os municípios no atendimento às normas de 
gestão adequada de resíduos sólidos urbanos definidas pelo Conselho Estadual de Política 
Ambiental (Copam). As metas, definidas até 2011 são: 

 fim de 80% dos lixões; 

 Disposição final adequada de 60% dos resíduos sólidos urbanos gerados em 
Minas em sistemas tecnicamente adequados, devidamente licenciados pelo 
Copam. 

Segundo o órgão, até dezembro de 2010, dos 853 municípios do Estado, 312 ainda 
destinavam seus resíduos em lixões, e 289 em aterros controlados, o que representa 70,46% 
dos municípios com disposição final inadequada. Utilizando a população urbana estimada 
pelo IBGE para o ano de 2007, essa quantidade de municípios representa 46,82% da 
população mineira. 
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Figura 142: Situação do Tratamento e/ou Disposição Final dos Resíduos Sólidos Urbanos de Minas Gerais 

Fonte: FEAM, 2010. 

Em 2011, a FEAM informa que a quantidade de municípios que destinam seus resíduos a 
lixões e aterros controlados teve uma pequena redução, representando 68,58% do total, 
conforme quadro a seguir: 

Quadro 2: Destinação final / tratamento de resíduos em Minas Gerais (2011) 

 

Fonte: FEAM, 2012 
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Está em processo de elaboração o Plano Estadual de Resíduos Sólidos, que será feito com 
recursos do Ministério do Meio Ambiente (Pregão Presencial 12/2012, da SISEMA/FEAM), 
com prazo de execução de 10 (dez) meses. 

Para atingir os objetivos do Programa Minas sem Lixões, a FEAM também elaborou diversas 
publicações dando orientações básicas aos municípios para elaboração de planos e projetos 
na área de resíduos sólidos. Os materiais estão disponíveis no site: 
http://www.feam.br/minas-sem-lixoes/publicacoes. 

Os Arranjos Territoriais Ótimos (ATOs) são uma proposta do Governo de Estado de Minas 
Gerais por meio do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SISEMA) para a 
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos. 

Diferentemente dos consórcios municipais que consistem em um contrato regulamentado 
pela Lei Federal nº - 11.107, de 6 de abril de 2005 e é formado de acordo com a decisão dos 
municípios, o ATO é formado a partir de critérios técnicos, é uma referência feita com base 
nos dados ambientais, socioeconômicos, de transporte e logística e de resíduos. 

Para a formação dos 285 agrupamentos verificou-se a distância entre municípios: para que o 
agrupamento seja favorável, é importante que as distâncias entre as sedes dos municípios 
sejam em torno de 30 km e as vias estejam em boas condições, e os municípios com mais de 
uma possibilidade de agrupamento devem permanecer na microrregião de origem. Cada 
ATO foi planejado com pelo menos uma cidade-polo e, preferencialmente, com uma 
população de no mínimo 100 mil habitantes. 

1.5.2.1. Aspectos Legais 

1.5.2.1.1. Legislação Federal 

Lei nº 5.318, de 26/09/1967 - Institui a Política Nacional de Saneamento e cria o Conselho 
Nacional de Saneamento; 

Lei nº 6.938, de 31/08/1981 - Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e 
mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. Regulamentada pelo 
Decreto nº 99.274, de 6 de junho de 1990 (alterado pelo Decreto nº1.523/95) e alterada 
pelas Lei nº7.804, de 18 de julho de 1989 e nº8.028, de 12 de abril de 1990; 

Lei nº 7.347, de 24/07/1985 - Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos 
causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, histórico, 
turístico e paisagístico, e dá outras providências; Modificada pela Lei nº8.078/90; Artigos 1º 
e 5º alterados pela Lei nº8.884/94; 

Lei nº 7.797, de 10/07/1989 - Criação do Fundo Nacional do Meio Ambiente; 

Lei nº 7.802, de 11/07/1989 - Dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a 
embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda 
comercial, a utilização, a importação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a 
classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes afins, 
e dá outras providências; Regulamenta pelo Decreto nº 98.816/90 e pelo Decreto nº991/93;  
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Lei nº 7.804, de 18/07/1989 - Altera as Leis nos 6.803/80, 6.902/81, 6.938/81 e 7.735/89; 

Lei nº 8.080,de 19/09/1990 - Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, e dá 
outras providências. 

Lei nº 8.884, de 11/06/1994 - Altera a redação e acrescenta incisos ao artigo 39 da Lei nº 
8.078/1990, altera a redação e acrescenta inciso ao artigo 1º da Lei nº 7.347/85 e altera a 
redação do inciso ao artigo 5º da Lei nº7.347/85; 

Lei nº 9.008, 21/05/1995 - Cria o Fundo de Direitos Difusos e altera os artigos 4º, 39, 82, 91 
e 98 da Lei nº 8.078/90; 

Lei nº 9.605, de 12/02/1998 - Dispõe as sanções penais e administrativas derivadas de 
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências; Dispositivo 
acrescentado pela Medida Provisória nº1.710-1/98 

Lei nº 11.445, de 05/01/2007 - Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; 
altera as Leis nos 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de maio de 1990, 8.666, 
de 21 de junho de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; revoga a Lei no 6.528, de 11 de 
maio de 1978; e dá outras providências. 

Lei nº 11.107 de 06/04/2005 - Dispõe sobre a constituição dos Consórcios. 

Lei nº 12.305 de 02 de agosto de 2010 – Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

Lei nº 12.862 de 17/09/2013 – Altera a Lei nº 11.445, que estabelece diretrizes nacionais 
para o saneamento básico, com o objetivo de incrementar a economia no consumo de água. 

DECRETOS 

Decreto nº 50.877, de 29/06/1961 - Dispõe sobre o lançamento de resíduo tóxico ou 
oleosos nas águas interiores ou litorâneas do país e dá outras providências; 

Decreto nº 76.389, de 03/10/1975 - Dispõe sobre as medidas de previsão e controle da 
poluição industrial de que trata o Decreto Lei nº1.413, de 14/08/1975, e dá outras 
providências; 

Decreto nº 85.206, de 25/09/1980 - Altera o art.8º do Decreto nº 76.389, de 03/10/1975, 
que dispõe sobre as medidas de prevenção e controle da poluição industrial; 

Decreto nº 86.028, de 27/05/1981 - Institui em todo o território Nacional a “Semana 
Nacional do Meio Ambiente”, e dá outras providências; 

Decreto nº 875, de 19/07/1993 - Promulga o texto da convenção sobre o controle de 
movimentos transfronteiriços de resíduos perigosos e seu depósito - Convenção da Basiléia; 

Decreto nº 1.306, de 09/11/1994 - Regulamenta o Fundo de Defesa de Direitos Difusos de 
que tratam os artigos 13 e 20, da Lei 7.437, de 24/07/1985, seu Conselho Gestor, e dá outras 
providências; 
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Decreto nº 3.179, de 21/09/1999 - Especifica sanções administrativas aplicáveis às condutas 
e atividades lesivas ao meio ambiente, dispostas, entre outras normas, na Lei nº 9.605, de 
28/01/1998; 

Decreto nº 5.940, de 25/10/2006 - Institui a separação dos resíduos recicláveis descartados 
pelos órgãos e entidades da administração pública federal direta e indireta, na fonte 
geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais 
recicláveis, e dá outras providências. 

Decreto nº 6.017, de 17/01/2007 - Regulamenta a Lei nº 11.107; 

Decreto nº 7.404, de 23/12/2010 – Regulamenta a Lei nº 12.305/2010. 

Decreto nº 7.405, de 23/12/2010 - Institui o Programa Pró-Catador, denomina Comitê 
Interministerial para Inclusão Social e Econômica dos Catadores de Materiais Reutilizáveis e 
Recicláveis o Comitê Interministerial da Inclusão Social de Catadores de Lixo criado pelo 
Decreto de 11 de setembro de 2003, dispõe sobre sua organização e funcionamento, e dá 
outras providências. 

Decreto nº 8.211, de 21/03/2014 – Altera o Decreto nº 7.217 – que regulamenta a Lei nº 
11.445, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico. 

RESOLUÇÕES CONAMA 

Resolução nº 001/86, de 23/01/1986 - Define Impacto Ambiental. Estudo de Impacto 
Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental e demais disposições gerais (alterada pela 
Resolução nº 011/86); 

Resolução nº 001-A/86, de 23/01/1986 - Estabelece normas para o transporte de produtos 
perigosos que circulem próximos a áreas densamente povoadas, de proteção de mananciais 
e do ambiente natural; 

Resolução nº 011/86, de 18/03/1986 - Altera a resolução nº 001/86; 

Resolução nº001/88, de 16/03/1988 - Regulamenta o cadastro técnico federal de atividades 
e instrumento de defesa ambiental; 

Resolução nº005/88, de 15/06/1988 - Ficam sujeitas à licenciamento as obras de sistemas 
de abastecimento de águas, sistemas de esgotos sanitários, sistemas de drenagem e 
sistemas de limpeza urbana; 

Resolução nº 010/88, de 14/12/1988 - Dispõe sobre as Áreas de Proteção Ambiental - 
APA’s; 

Resolução nº 003/90, de 28/06/1990 - Padrões de qualidade do ar - Dispõe sobre sua 
definição; 

Resolução nº 008/90, de 06/12/90 - Estabelece os limites máximos de emissão de poluentes 
do ar, para processos de combustão externa em fontes novas fixas; 

Resolução nº 013/90, de 16/12/1990 - Unidades de conservação - áreas circundantes. 
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Resolução nº 002/91, de 22/08/1991 - As cargas deterioradas, contaminadas, fora de 
especificação ou abandonadas serão tratadas como fontes potenciais de risco para o meio 
ambiente, até manifestação do órgão do meio ambiente competente; 

Resolução nº 006/91, de 19/09/1991 - Estabelece critérios, para a desobrigação de 
incineração ou qualquer outro tratamento de queima dos resíduos sólidos, provenientes dos 
estabelecimentos de saúde, portos e aeroportos; 

Resolução nº 005/93, 05/08/1993 - Resíduos Sólidos - Definição de normas mínimas para o 
tratamento de resíduos sólidos oriundos de saúde, portos e aeroportos, bem como a 
necessidade de estender tais exigências aos terminais ferroviários e rodoviários e revoga os 
itens I, V, VI e VIII, da Portaria Minter nº 053/79; (Alterada pela Resolução nº 358/05) 

Resolução nº 006/93, 31/08/1993 - Resíduos Sólidos: óleos lubrificantes; 

Resolução nº 07/94, de 30/12/1994 - Define resíduos perigosos e estabelece os critérios 
para a importação e exportação de resíduos; 

Resolução nº 04/95, de 09/10/1995 - Proíbe a instalação de atividades que se constituam 
em “foco de atração de pássaros” em Áreas de Segurança Aeroportuárias 

Resolução nº 226/97, de 20/08/1997 - Estabelece limites máximos para emissão de fuligem 
à plena carga; 

Resolução nº 228/97, de 20/08/1997 - Autoriza a importação de chumbo metálico; 

Resolução nº 237/98, 19/12/1997 - Licenciamento Ambiental; 

Resolução nº 242/98, de 30/06/1998 - Estabelece limite máximo para emissão de material 
particulado para veículo leve comercial; 

Resolução nº 252/99, de 01/02/1999 - Estabelece limites máximos para ruídos de  
escapamento dos veículos automotores; 

Resolução nº257/99, de 30/06/1999 - Estabelece critérios, para a destinação adequada das 
pilhas e baterias que contenham em suas composições chumbo, cádmio, mercúrio e seus 
componentes; 

Resolução nº 258/99, de 26/08/1999 - Estabelece critérios, para a destinação final 
ambientalmente adequada e segura dos pneumáticos inservíveis (Alterada pela Resolução 
nº 301/2002); 

Resolução nº 264/99, de 26/08/1999 - Dispõe sobre procedimentos, critérios e aspectos 
técnicos específicos de licenciamento ambiental para o co-processamento de resíduos em 
fornos rotativos de clíquer, para fabricação de cimento; 

Resolução nº  275/2001, de 25/04/2001 - Estabelece código de cores para diferentes tipos 
de resíduos na coleta seletiva; 

Resolução nº 301/2002, de 21/03/2002 - Determina que as empresas fabricantes e as 
importadoras de pneumáticos ficam obrigadas a coletar e dar destinação final 
ambientalmente adequada aos pneus inservíveis. (Altera a Resolução nº 258/99); 
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Resolução nº 307/2002, de 05/07/2002 - Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos 
para a gestão dos resíduos da construção civil. (Alterada pela Resolução nº 448/12; Alterada 
pela Resolução nº 431/11 e Alterada pela Resolução nº 348/04.); 

Resolução nº 313/2002, de 29/10/2002 - Dispõe sobre o Inventário Nacional de Resíduos 
Sólidos Industriais. (Revoga a Resolução nº 006/88); 

Resolução nº 358/2005, de 29/04/2005 - Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos 
resíduos dos serviços de saúde e dá outras providências. (Revoga a Resolução nº 283/01); 

Resolução nº 362/2005, de 23/06/2005 - Dispõe sobre o recolhimento, coleta e destinação 
final de óleo lubrificante usado ou contaminado. (Revoga a Resolução nº 009/93); 

Resolução nº 386/2006, de 27/12/2006 -  Dispõe sobre procedimentos e critérios para o 
funcionamento de sistemas de tratamento térmico de resíduos. (Altera a Resolução nº 
316/2002); 

Resolução nº 401/2008, de 04/11/2008 - Estabelece os limites máximos de chumbo, cádmio 
e mercúrio para pilhas e baterias comercializadas no território nacional e os critérios e 
padrões para o seu gerenciamento ambientalmente adequado, e dá outras providências; 

Resolução nº 404/2008, de 01/08/2008 - Estabelece critérios e diretrizes para o 
licenciamento ambiental de aterro sanitário de pequeno porte de resíduos sólidos urbanos. 

Resolução nº 452/2012, de 02/072012 -  Dispõe sobre os procedimentos de controle da 
importação  de  resíduos,  conforme  as  normas adotadas  pela  Convenção  da  Basiléia  
sobre  o Controle  de  Movimentos  Transfronteiriços  de Resíduos Perigosos e seu Depósito. 
(Revoga as Resoluções nº 08, de 1991, nº 23, de 1996, nº 235, de 1998 e nº 244, de 1998). 

PORTARIAS  

Portaria Minter nº 53, de 01/03/1979 - Estabelece as normas aos projetos específicos de 
tratamento e disposição de resíduos sólidos, bem como a fiscalização de sua implantação, 
operação e manutenção; 

Portaria Minter nº 124, de 20/08/1980 - Poluição Hídrica - Baixa normas no tocante à sua 
prevenção;  

Portaria Interministerial nº 19/81, de 29/01/1981 - Dispõe sobre a contaminação do meio 
ambiente por PCBS (askarel); 

Portaria Normativa IBAMA nº 348, de 14/03/1990 - Fixa novos padrões de qualidade do ar 
e as concentrações de poluentes atmosféricos visando à saúde e ao bem-estar da população, 
da flora e da fauna; 

Portaria Normativa IBAMA nº 106, de 05/10/1994 - Dispensa a anuência prévia do IBAMA, 
os pedidos de importação de resíduos que menciona e que trata a Portaria IBAMA nº 138, de 
22/12/1992; 

Portaria Ms  nº1.565, de 27/08/1994 - Define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e 
sua abrangência, esclarece a competência das três esferas de Governo e estabelece as bases 

http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=335
http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=592
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para a descentralização da execução de serviços e ações de vigilância em saúde o âmbito do 
SUS; 

Portaria Normativa IBAMA nº45, de 29/06/1995 - Constitui a Rede Brasileira de Manejo 
Ambiental de Resíduos - REBRAMAR, integrada à Rede Pan Americana de Manejo Ambiental 
de Resíduos - REPAMAR, com o objetivo de promover o intercâmbio, difusão e acesso aos 
conhecimentos e experiências no manejo de resíduos; 

Portaria Interministerial nº03/95, de 31/09/1995 - Dispõe sobre a proibição de bens de 
consumo usados; 

Portaria nº 034/01, de 26/03/01 - Estabelece obrigações fiscais para a coleta de pilhas e 
baterias. 

NORMAS DA ABNT 

Norma NBR 9.195 - Prescreve método para determinação da resistência à queda livre de 
sacos plásticos para acondicionamento de lixo; 

Norma NBR 9.196 - Prescreve método para determinação da resistência à pressão do ar em 
sacos plásticos para condicionamento do lixo; 

Norma NBR 9.197 - Sacos plásticos para acondicionamento de lixo. Determinação da 
resistência  ao impacto da esfera; 

Norma NBR 12.235 - Fixa condições exigíveis para o armazenamento de resíduos sólidos 
perigosos de forma a proteger a saúde pública e o meio ambiente; 

Norma NBR 11.174 - Fixa condições exigíveis para obtenção das condições mínimas 
necessárias ao armazenamento de resíduos classe II - não - inertes e III - inertes, de forma a 
proteger a saúde pública e o meio ambiente; 

Norma NBR 9.190 - Classifica os sacos plásticos para acondicionamento de lixo quanto a 
finalidade, espécie de lixo e dimensões; 

Norma NBR 9.191 - Fixa as especificações de sacos plásticos destinados exclusivamente ao 
acondicionamento de lixo para coleta; 

Norma NBR 13.055 - Prescreve método para determinação da capacidade volumétrica de 
sacos plásticos para acondicionamento de lixos impermeáveis à água; 

Norma NBR 13.056 - Prescreve método para verificação da transferência de filmes plásticos 
utilizados em sacos para acondicionamento de lixo; 

Norma NBR 9.195 - Prescreve o método para determinação da resistência à queda licre de 
sacos plásticos para acondicionamento de lixo; 

Norma NBR 9.690 - Fixa condições exigíveis às mantas de polímeros calandradas ou 
extrudadas, destinadas à execução de impermeabilização, para serem aplicadas sem contato 
com materiais asfálticos. Como polímero, para efeito desta especificação, entende-se o 
policloreto de vinila (PVC); 
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Norma NBR 9.229 - Fixa condições exigíveis às mantas de elastômeros calandradas ou 
extrudadas, destinadas à execução de impermeabilização na construção civil. Esta Norma 
está baseada no copolímero de isobutileno isopreno; 

Norma NBR 5.681 - Fixa condições mínimas a serem preenchidas no procedimento do 
controle tecnológico da execução de aterros em obras de construção de edificações 
residências, comerciais ou industriais de propriedade pública ou privada; 

Norma NBR 8.083 - Define termos técnico utilizáveis às normas de impermeabilização; 

Norma NBR 8.419 - Fixa condições mínimas exigíveis para a apresentação de projetos de 
aterros sanitários de resíduos sólidos urbanos; 

Norma NBR 8.849 - Fixa condições mínimas exigíveis para a apresentação de projetos de 
aterros controlados de resíduos sólidos urbanos; 

Norma NBR 10.157 - Fixa condições mínimas exigíveis para projeto e operação de aterros de 
resíduos perigosos, de forma a proteger adequadamente as coleções hídricas superficiais e 
subterrâneas próximas, bem como os operadores destas instalações vizinhas; 

Norma NBR 11.682 - Fixa condições exigíveis no estudo e controle da estabilidade de taludes 
em solo, rocha ou mistos componentes de encostas naturais ou resultantes de cortes; 
abrange, também, as condições para projeto, execução, controle e conservação de obras de 
estabilização; 

Norma NBR 13.028 - Define as formas de elaboração e apresentação de projeto de 
disposição de rejeitos de beneficiamento, em barramento e em mineração - Procedimento; 

Norma NBR 13.895 - Fixa as condições mínimas exigíveis para construção de poços de 
monitoramento e amostragens; 

Norma NBR 13.896 - Fixa condições mínimas exigíveis para projeto, implantação e operação 
de aterros de resíduos não perigosos, de forma a proteger adequadamente as coleções 
hídricas superficiais e subterrâneas próximas, bem como os operadores destas instalações e 
populações vizinhas. 

Norma NBR 12.808 - Classifica resíduos de serviços de saúde aos riscos potenciais ao meio 
ambiente e à saúde pública, para que tenham gerenciamento adequado; 

Norma NBR 12.809 - Fixa procedimento exigíveis para garantir condições de higiene e 
segurança no processamento interno de resíduos infectantes, especiais e comuns, nos 
serviços de saúde; 

Norma NBR 12.810 - Fixa os procedimentos exigíveis para a coleta interna e externa dos 
resíduos de serviço de saúde, sob condições de higiene e segurança; 

Norma NBR 12.807 - Define termos empregados em relação aos resíduos de serviços de 
saúde; 

Norma NBR 13.853 - Define o uso de coletores para serviços de saúde perfurantes ou 
cortantes - requisitos e métodos de ensaio. 
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Norma NBR 9.383 - Prescreve método para determinação de unidade ou materiais voláteis 
presentes nos produtos orgânicos sólidos;  

Norma NBR 8.418 - Fixa condições mínimas exigíveis para a apresentação de projetos de 
aterros de resíduos industriais perigosos - ARIP; 

Norma NBR 8.843 - Fixa normas para elaboração de planos de gerenciamento de resíduos 
sólidos em aeroportos; 

Norma NBR 10.004 - Classifica resíduos sólidos quanto aos seus riscos potenciais ao meio 
ambiente e a saúde pública, para que estes resíduos possam ter manuseio e destinação 
adequados. Os resíduos radioativos não são objetos desta norma, pois são de competência 
exclusiva da comissão nacional de energia nuclear; 

Norma NBR 10.005 - Prescreve procedimentos para lixiviação de resíduos tendo em vista a 
sua classificação; 

Norma NBR 10.006 - Fixa condições exigíveis para diferenciar os resíduos da classe II e III. 
Aplica-se somente para resíduos no estado físico sólido; 

Norma NBR 10.007 - Fixa condições exigíveis para amostragem, preservação e estocagem de 
amostras de resíduos sólidos; 

Norma NBR 10.664 - Prescreve métodos de determinação das diversas formas de resíduos 
(total, fixo, volátil; não filtrável, não filtrável fixo e não filtrável volátil, filtrável, filtrável fixo e 
filtrável volátil) em amostras de águas, efluentes domésticos e industriais, lodos e 
sedimentos; 

Norma NBR 12.267 - Fixa normas para elaboração de Plano Diretor; 

Norma NBR 12.980 - Define termos utilizados na coleta, varrição e acondicionamento de 
resíduos sólidos urbanos; 

Norma NBR 13.464 - Classifica a varrição de vias e logradouros públicos, bem como os 
equipamentos utilizados; 

Norma NBR 7.500 - Estabelece os símbolos convencionais e seu dimensionamento, para 
serem aplicados nas unidades de transporte e nas embalagens para indicação dos riscos e 
dos cuidados a tomarem no seu manuseio, transporte, armazenamento, de acordo com a 
carga contida; 

Norma NBR 13.221 - Fixa diretrizes para o transporte de resíduos, de modo a evitar danos 
ao meio ambiente e a proteger a saúde pública; 

Norma NBR 13.591 - Define termos empregados exclusivamente em relação à compostagem 
de resíduos sólidos domiciliares; 

Norma NBR 9.800 - Estabelece critérios para o lançamento de efluentes líquidos industriais 
o sistema coletor público de esgoto sanitário; 

Norma NBR 10.005 - Estabelece critérios para o lançamento de efluentes líquidos industriais 
no sistema coletor público do esgoto sanitário; 
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Norma NBR 12.988 - Prescreve método para a verificação da presença de líquidos livres uma 
amostra representativa de resíduos; 

Norma NBR 5.553 - Fixa características operacionais da pá-carregadeira, relacionar os 
termos usados na nomenclatura de alguns de seus componentes, bem como padronizar as 
condições de ensaio, bem como, define componentes e estabelece definições da carroceria, 
do chassi e do quadro do chassi dos veículos rodoviários automotores; 

Norma NBR 5.944 - Fixa condições exigíveis para aceitação de conteineres; 

Norma NBR 6.110 - Padroniza larguras de correias transportadoras e suas tolerâncias na 
própria largura e no comprimento; 

Norma NBR 6.140 - Estabelece características operacionais do trator de esteiras, relaciona 
termos usados na nomenclatura de alguns de seus componentes, bem como padroniza 
condições de ensaio; 

Norma NBR 6.171 - Padroniza folga das bordas das correias transportadoras em relação aos 
obstáculos lateral mais próximo; 

Norma NBR 8.163 - Padroniza espessuras das coberturas superior e inferior, de correias 
transportadoras lisas e respectivas tolerâncias; 

Norma NBR 13.167 - Fixa condições exigíveis para o cálculo da capacidade volumétrica 
teórica da caçamba frontal de pás-carregadeiras e de escavadeiras; 

Norma NBR 13.332 - Define termos relativos aos coletor-compactador de resíduos sólidos, 
acoplado ao chassi de um veículo rodoviário, e seus principais componentes; 

Norma NBR 13.333 - Caçamba estacionária de 0,8 metros cúbicos, 1,2 metros cúbicos e 1,6 
metros cúbicos para cólera de resíduos sólidos por coletores compactadores de 
carregamento traseiro; 

Norma NBR 13.334 - Padroniza dimensões, volumes e respectivas capacidades de carga, 
para as caçambas estacionárias destinadas a acondicionar os resíduos sólidos aplicáveis aos 
coletores-compactadores de carregamento traseiro, dotados de dispositivos de 
basculamento; 

Norma NBR 13.463 - Classifica coleta de resíduos sólidos urbanos dos equipamentos 
destinados a esta coleta, dos tipos de sistema de trabalho, do acondicionamento destes 
resíduos e das estações de transbordo; 

Norma NBR 13.698 - Fixa condições mínimas exigíveis para as peças semifaciais filtrantes 
para partículas, utilizadas como equipamentos de proteção respiratória, exceto respiradores 
de fuga; 

Norma NBR 13.712 - Estabelece os princípios gerais para a padronização de luvas de 
proteção confeccionadas em couro ou tecido; 

Norma NBR 11.175 - Fixa condições exigíveis de desempenho do equipamento para 
incineração de resíduos sólidos perigosos, exceto aqueles assim classificados apenas por 
patogenecidade ou inflamabilidade.  
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Norma NBR 13.741 - Fixa condições exigíveis para a destinação de bifenilas policloradas 
(PCB’s) e resíduos contaminados com PCB’s; 

Norma NBR 14.725 - Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos - FISPQ; 

Norma NBR 12.235 - Armazenamento de Resíduos Sólidos Perigosos; 

Norma NBR 7.501 - Transporte de Produtos Perigosos; 

Norma NBR 7.509 - Ficha de Emergência para Transportes de Produtos Perigosos; 

Norma NBR 7.504 - Envelope para Transporte de Produtos Perigosos; 

Norma NBR 8.285 - Preenchimento de Ficha de Emergência para Transporte de Produtos 
Perigosos; 

Norma NBR 9.735 - Conjunto de Equipamento para Emergências no Transporte Rodoviário 
de Produtos  Perigosos. Procedimento; 

Norma NBR 12.710 - Proteção Contra Incêndios por Extintores no Transporte Rodoviário de 
Produtos Perigosos. Procedimento; 

Norma NBR 13.095 - Instalação e Fixação de Extintores de Incêndio para Carga, no 
Transporte de Produtos Perigosos. Procedimentos; 

Norma NBR 13.895 - Construção de Poços de Monitoramento e Amostragem- 
Procedimento; 

Norma NBR 13.894 - Tratamento no solo (Landfarming) - Procedimento; 

Norma NBR 14.283 - Resíduos em solos - Determinação da biodegradação pelo método 
respirométrico - Procedimento; 

Norma NBR 15.112 - Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos - Áreas de 
Transbordo e Triagem - Diretrizes de Projeto, Implantação e Operação;  

Norma NBR 15.113 - Resíduos Sólidos da Construção Civil e Resíduos Inertes - Aterros - 
Diretrizes para Projeto, Implantação e Operação; 

Norma NBR 15.114 - Resíduos Sólidos da Construção Civil - Áreas de Reciclagem - Diretrizes 
para Projeto, Implantação e Operação. 

Norma NBR 15.115 - Agregados Reciclados de Resíduos Sólidos da Construção Civil - 
Execução de Camadas de pavimentação - Procedimentos; 

Norma NBR 15.116 - Agregados Reciclados de Resíduos Sólidos de Construção Civil - 
Utilização em Pavimentação e Preparo de Concreto sem Função Estrutural - Requisitos. 

 

 

RESOLUÇÕES DA ANVISA 

Resolução RDC nº 33, 25/02/2003 - Dispõe o Regulamento Técnico para o gerenciamento de 
resíduos de serviços de saúde. (revogada) 
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Resolução RDC nº 50, de 21/02/2002 - Dispõe sobre Regulamento Técnico para 
planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos 
assistenciais de saúde. 

Resolução RDC nº 305, de 14/11/2002 - Dispõe sobre Procedimentos para o processamento 
de materiais utilizados em pacientes com suspeita clínica de DCJ ou VDCJ entre outros. 

Resolução RDC nº18, de 28/01/2003 - Atualiza o Anexo I (Listas de Substâncias 
Entorpecentes, Psicotrópicas, Precursoras e Outras sob Controle Especial) da Portaria 
SVS/MS nº344, de maio de 1998. 

Resolução RDC nº 306/2004 - Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento 
de resíduos de serviços de saúde. 

1.5.2.1.2. Legislação Estadual 

Lei nº 13.766/2000 - Dispõe sobre a política estadual de apoio e incentivo à coleta seletiva 
de lixo e altera dispositivo da Lei nº 12.040, de 28 de dezembro de 1995, que dispõe sobre a 
distribuição da parcela de receita do produto da arrecadação do ICMS pertencente aos 
municípios, de que trata o inciso II do parágrafo único do art. 158 da Constituição Federal. 

Lei nº 14.128/2001 – Dispõe sobre a Política Estadual de Reciclagem de Materiais e sobre os 
instrumentos econômicos e financeiros aplicáveis à Gestão de Resíduos Sólidos. 

Lei nº 14.129/2001 - Estabelece condição para a implantação de unidades de disposição final 
e de tratamento de resíduos sólidos urbanos. 

Lei nº 14.577/2003 - Altera a Lei nº 13.766, de 30 de novembro de 2000, que dispõe sobre a 
política estadual de apoio e incentivo à coleta seletiva de lixo, e dá outras providências. 

Lei nº 15.056/2004 - Estabelece diretrizes para a verificação da segurança de barragem e de 
depósito de resíduos tóxicos industriais e dá outras providências. 

Lei nº 16.682/2007 - Dispõe sobre a implantação de programa de redução de resíduos por 
empreendimento público ou privado. 

Lei nº 18.031/2009 - Dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos. 

Lei nº 18.030/2009 - Dispõe sobre a distribuição da parcela da receita do produto da 
arrecadação do ICMS pertencente aos Municípios. 

Lei Delegada nº50/2013 – Altera a Lei nº3420 de 07 de julho de 1997, que trata do Conselho 
Municipal de Defesa e Conservação do Meio Ambiente – CONDEMA e dá outras 
providências. 

Lei Delegada nº51/2013 – Regulamenta o Conselho Municipal de Política Ambiental – 
COPAM e dá outras providências. 

Decreto nº 45.975/2012 - Estabelece normas para a concessão de incentivo financeiro a 
catadores de materiais recicláveis – Bolsa Reciclagem, de que trata a Lei nº 19.823, de 22 de 
novembro de 2011. 

Decreto nº 45.181/2009 – Regulamenta a Lei nº 18.031/2009. 
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1.5.2.1.3. Legislação Municipal  

1.5.3. Situação Atual dos Resíduos 

A Gestão dos resíduos sólidos deve obedecer ao disposto na Lei N°12.305/2010 e seu 
Decreto Regulamentador N° 7.404/2010 e ao disposto na Versão pós Audiências e Consulta 
Pública para Conselhos Nacionais, editada pelo Ministério do Meio Ambiente em fevereiro 
de 2012, do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. O entendimento se estende à Lei N° 
11.445/2007 e ao seu Decreto Regulamentador N° 7.217/2010. 

1.5.3.1. Caracterização Operacional Municipal 

A Gestão da Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos de Montes Claros obedece ao 
modelo apresentado a seguir. 

 
(x) Receita do Tesouro Municipal + Boletos de cobrança (taxa de lixo). 

Figura 143:Fluxograma de Gestão de Resíduos Sólidos no Município de Montes Claros/MG 
Fonte: SERENCO, 2014. 

Apresenta-se a seguir, organograma geral da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e 
Meio Ambiente. 
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Figura 144:Organograma Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente 

Fonte: Prefeitura Municipal de Montes Claros 

Apresenta-se a seguir, organograma geral da Secretaria de Planejamento e Gestão. 

 

 
Figura 145:Secretaria de Planejamento e Gestão 

Fonte: Prefeitura Municipal de Montes Claros, 2014 
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Apresenta-se a seguir, organograma geral da Secretaria de Serviços Urbanos. 

 

Figura 146: Secretaria de Serviços Urbanos 

Fonte: Prefeitura Municipal de Montes Claros, 2014 

Agência Municipal de Água, Saneamento Básico e Energia de Montes Claros 

A Lei Municipal Complementar nº 43 de 21/03/2014, cria a Agência Municipal de Água, 
Saneamento Básico e Energia de Montes Claros – AMASBE, com o objetivo de regular, 
acompanhar e fiscalizar os serviços de abastecimento de água, energia, limpeza urbana, 
manejo de resíduos sólidos e esgotamento sanitário no âmbito do Município de Montes 
Claros, entidade integrante da Administração Pública Municipal, dotado de personalidade 
jurídica de direito público e submetida ao regime autárquico especial, dotada de poder de 
polícia e de autonomia administrativa, orçamentária e financeira, observados os princípios 
de transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões. 

O Art. 2º § 1º define a competência regulatória da AMASBE correspondendo a normatização, 
o controle e a fiscalização dos serviços descritos e a aplicação de sanções nos termos dos 
contratos, convênios e da legislação pertinente. 

 § 2º A normatização compreende o estudo e a proposta de normas e padrões para os 
serviços regulados, objetivando o controle e a fiscalização da quantidade e da 
qualidade das atividades reguladas. 

 § 5º Considera-se saneamento básico o conjunto de serviços, infraestrutura e 
instalações operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, 
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e, drenagem e manejo das águas 
pluviais urbanas. 
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Figura 147: Regulação dos Serviços 

Fonte: SERENCO, 2014 

 

ESURB – Empresa Municipal de Serviços Urbanos 

Executava até o final de 2014 os serviços a seguir descritos, transferindo a responsabilidade 
de execução a Prefeitura de Montes Claros, através da Secretaria de Infraestrutura e 
Serviços Urbanos: 

 Iluminação pública; 

 Obras de Engenharia; 

 Tapa-buracos; 

 Recapeamento asfáltico, e, 

 Coleta domiciliar/comercial de resíduos sólidos. 

Conta com 10 (dez) caminhões coletores novos, cedidos pela PMMC, mais 03 (três) veículos 
anteriormente adquiridos também pela PMMC e 03 (três) locados. 

O custo médio de coleta e transporte para disposição no Aterro Municipal é de 
R$148,00/tonelada, sendo coletados diariamente cerca de 273,251 toneladas. No período 
1º/07 a 15/11, a média diária foi de 203,251 toneladas, correspondendo a um per capita de 
0,550 kg/habitante x dia. A coleta atende cerca de 74,55% da população urbana. 

A ESURB não está cadastrada no SNIS, não enviando dados referentes aos indicadores 
operacionais, financeiros, técnicos e administrativos. 

Segue organograma da ESURB. 



 

  

       Página: 299 

 

                                                                                            

 
Figura 148:Organograma ESURB 

Fonte: ESURB, 2014 

No mês de outubro de 2014, apresentou o seguinte gasto com pessoal: 

530 colaboradores Serviços de limpeza urbana R$ 612.787,28/mês 

A seguir, apresenta-se os Contratos firmados entre a Secretaria de Infraestrutura e Serviços 
Urbanos e empresas terceirizadas tendo em vista a gestão da limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos do Município de Montes Claros. 

 
1) ESURB (Empresa Municipal de Serviços, Obras e Urbanização)  

CNPJ 21.022.694/0001-38 
Período: 12 (doze) meses     -    Data assinatura: 16/08/2013 

Contrato Descrição Serviço Valor  Período  Data 
assinatura  

Processo 
nº00270/2013 
Dispensa de 
Licitação nº 
0044/2013 

Serviços de Coleta e 
transporte de Lixo domiciliar 
no Município de Montes 
Claros  

 
R$ 7.717.470,00 

 
 
 

12 (doze) 
meses 

 
 

 
 
 

16/08/2013 
 
 Processo 

nº00272/2013 
Dispensa de 
Licitação nº 
0045/2013 

Serviços de Coleta e 
transporte de Lixo nos 
Distritos da Zona Rural do 
Munícipio de Montes Claros  

R$ 247.345,92 

 TOTAL  1.024.815,92 R$ 85.401,33/mês 
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2) SERQUIP – Tratamento de Resíduos MG.Ltda    CNPJ 05.266.324/0003-51 

Período: 12 (doze) meses     -    Data assinatura: 05/02/2014 

Contrato Descrição Serviço Valor Qtd (kg) 

Processo 
nº0425/2013 

Pregão Presencial 
nº 0301/2013 

 

Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e 
Destinação Final dos Resíduos de Serviços de Saúde dos 
Grupos A, B, e E, de acordo com a resolução 358/2005 
CONAMA e RDC 306/2004 ANVISA, gerados pelo 
Município Montes Claros. Ponto de coleta:70 pontos. 
Quantidade mês: 4.000 kg. 

 

R$ 206.400,00 

 

48.000 

  R$ 17.200,00 /mês  

 

3) Joelcio Gusmão Ribeiro  CPF: 850.267.356-49 

Período: 12 (doze) meses     -  Data assinatura: 18/10/2013 

Contrato Descrição Serviço Valor Qtd 
(km/dia) 

 
Processo 
nº0232/2013 
Pregão Presencial 
nº 0166/2013 

Locação de Caminhão tipo ¾ ou equivalente para 
prestar serviços de manutenção de limpeza de bocas de 
lobo (Drenagem Pluvial) no perímetro urbano de 
Montes Claros. Caminhão com Motorista habilitado 
com CNH categoria D ou E será responsável por todos 
os encargos trabalhistas e será responsável pela 
manutenção e abastecimento do caminhão 

 
 
R$ 59.949,96 

 
 

150 

  R$ 4.995,83/mês 

 

4) ASTEMOC – Associação dos Transportadores de entulho e agregados de Montes 
Claros    CNPJ: 19.856.419/0001-78 

Período: 12 (doze) meses     -    Data assinatura: 20/06/2014 

Contrato Descrição Serviço Valor 
Processo 
nº0081/2014 
Pregão Presencial 
nº 0046/2014 

Locação de 2.000 (Dois mil) caçambas estacionárias, 
com capacidade mínima de carga de 4m3, viagens até o 
aterro sanitário, caminhões para deslocamento das 
caçambas por conta do contratado. 

 
 

R$ 210.000,00 

  R$ 17.500,00/mês  
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5) João José Nascimento.ME  CNPJ: 02.254.123/0001-84 

Período: 12 (doze) meses     -    Data assinatura: 18/06/2014 

6) Construtora e Incorporadora Luara Ltda.ME  CNPJ: 12.939.312/0001-44 

Período: 12 (doze) meses      -      Data assinatura: 25/11/2013 

Contrato Descrição Serviço Valor Qtd 
(horas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Processo 
nº00287/2013 
Pregão 
Presencial nº 
0203/2014 

Locação de 02 (dois) Caminhão Basculante, serviço de horas de 
caminhão basculante trucado com capacidade mínima de 12 m3, 
motor diesel tipo mercedes benz ou similar. Todas as despesas 
trabalhistas, previdenciárias, salários dos motoristas, 
combustível, manutenção mecânica, lubrificação, operador com 
EPI’s será de responsabilidade da contratada.  

 
 
R$ 376.800,00 

 
 

2.400 
cada 

Locação de Patrol (Motoniveladora), serviço de horas de Patrol 
tipo cartepillar modelo 120K ou equivalente. Todas as despesas 
trabalhistas, previdenciárias, salários dos motoristas, 
combustível, manutenção mecânica, lubrificação, operador com 
EPI’s será de responsabilidade da contratada. 

 
 
R$ 307.200,00 

 
 

2.400 

Locação de Pá carregadeira, serviço de horas de pá carregadeira 
articulada DR 12B ou similar sobre rodas, concha com capacidade 
mínima de 1,20m3 ou equivalente. Todas as despesas 
trabalhistas, previdenciárias, salários dos motoristas, 
combustível, manutenção mecânica, lubrificação, operador com 
EPI’s será de responsabilidade da contratada. 

 
 
R$ 223.200,00 

 
 

2.400 

Locação de Retroescavadeira, serviço de horas de 
retroescavadeira com as seguintes características mínimas, 
tração 4X4 peso operacional mínimo de 7.000 kg, profundidade 

 
 
RS192.000,00 

 
 

2.400 

Contrato Descrição Serviço Valor Qtd (horas) 
 
 
 
 
 
Processo 
nº0081/2014 
Pregão Presencial 
nº 0046/2014 

Locação 03 (três) de Patrol (Motoniveladora), com potência 
mínima de 125 HP com escarifador, lamina regulável, sistema 
hidráulico, largura mínima 3,60 metros e data de fabricação de 
no máximo 15 anos 

  
 
R$ 460.800,00 

 
 

1.200 cada  

Locação de Trator, modelo tipo esteira AD14 CT 8.3 ou similar 
de 6 cilindros, com peso mínimo de 16.500 kg equipado com 
Riper e data de fabricação de no máximo 15 anos. 

 
R$ 180.000,00 

 
1.200  

Locação de pá carregadeira, tipo sobre rodas, modelo 
articulado DR 12B ou similar com capacidade de concha de no 
mínimo 1,20m3 e potência mínima de motor de 120HP data de 
fabricação de no máximo 15 anos 

 
 
R$ 106.800,00 

 
 

1.200 

Locação de 02 (dois) caminhão basculante, modelo trucado 
com capacidade mínima de carga de 12m3 e data de fabricação 
de no máximo 15 anos 

 
R$ 183.600,00 

 
1.200 

Locação de 03 (três) caminhão basculante toco, capacidade 
mínima de carga 05 m3 e data de fabricação de no máximo 15 
anos 

 
R$ 226.800,00 

 
1.200 cada 

 TOTAL R$ 1.158.000,00 

  R$ 96.500,00/mês  
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de escavação mínima de 2M, potência mínima de 80HP, dotada 
de concha com largura entre 40 a 70 cm. Todas as despesas 
trabalhistas, previdenciárias, salários dos motoristas, 
combustível, manutenção mecânica, lubrificação, operador com 
EPI’s será de responsabilidade da contratada. 

Locação de pá carregadeira, serviço de horas de pá carregadeira, 
articulada DR 12B ou similar sobre rodas, concha com capacidade 
mínima de 1,20 m3 ou equivalente. Todas as despesas 
trabalhistas, previdenciárias, salários dos motoristas, 
combustível, manutenção mecânica, lubrificação, operador com 
EPI’s será de responsabilidade da contratada. 

 
R$ 220.800,00  

 
2.400 

 TOTAL  R$ 1.320.000,00 

  R$ 110.000,00/mês   

 

7) Lima e Pereira Manutenções e Serviços Ltda.ME  CNPJ: 17.447.560/0001-91 

Período: 12 (doze) meses      -      Data assinatura: 18/11/2013 

Contrato Descrição Serviço Valor Qtd 
(horas) 

 
Processo 
nº00287/2013 
Pregão 
Presencial nº 
0203/2014 

Locação de Caminhão Basculante, serviço de horas de caminhão 
basculante toco com capacidade mínima de 5 m3, motor diesel 
tipo mercedes benz ou similar. Todas as despesas trabalhistas, 
previdenciárias, salários dos motoristas, combustível, 
manutenção mecânica, lubrificação, operador com EPI’s será de 
responsabilidade da contratada.  

 
 
R$ 144.960,00 

 
 

2.400 
 

 R$ 12.080,00/ mês  

 

8) Maria da Glória Magalhães     CPF 655.244.206-82 

Período: 12 (doze) meses      -      Data assinatura: 26/11/2013 

Contrato Descrição Serviço Valor Qtd 
(horas) 

Processo 
nº0203/2013 
Pregão 
Presencial nº 
00287/2013 

Locação de Caminhão pipa, serviço de horas de caminhão pipa 
com capacidade mínima de 8.000 litros, motor diesel, tipo 
mercedes benz ou similar, potência mínima de 130HP. Todas as 
despesas trabalhistas, previdenciárias, salários dos motoristas, 
combustível, manutenção mecânica, lubrificação, operador com 
EPI’s será de responsabilidade da contratada. 

 
 
R$ 263.712,00 

 
 

2.400 
cada  

 

  R$ 21.976,00/mês  
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9) Jason Teixeira da Silva Filho.ME     CNPJ 25.830.639/0001-25 

Período: 12 (doze) meses      -      Data assinatura: 04/12/2013 

Contrato Descrição Serviço Valor Qtd 
(horas) 

 
 
Processo 
nº00287/2013 
Pregão 
Presencial nº 
0203/2013 

Locação de 02 (dois) caminhão basculante, serviço de horas de 
caminhão basculante trucado com capacidade mínima de 12m3, motor 
diesel, tipo mercedes benz ou similar, potência mínima de 130 HP.  
Todas as despesas trabalhistas, previdenciárias, salários dos motoristas, 
combustível, manutenção mecânica, lubrificação, operador com EPI’s 
será de responsabilidade da contratada. 

 
 
R$ 377.280,00 

 
 

2.400 cada  
 

Locação de caminhão toco, com carroceria em madeira fixa, serviço de 
horas de caminhão toco com carroceria em madeira com capacidade 
mínima para transportar 6 (seis) toneladas. Todas as despesas 
trabalhistas, previdenciárias, salários dos motoristas, combustível, 
manutenção mecânica, lubrificação, operador com EPI’s será de 
responsabilidade da contratada. 

 
 
R$ 136.800,00 

 
 

2.400 

Locação de 04 (quatro) caminhão basculante, serviço de horas de 
caminhão basculante trucado com capacidade mínima de 5m3, motor 
diesel, tipo mercedes benz ou similar, potência mínima de 140 HP.  
Todas as despesas trabalhistas, previdenciárias, salários dos motoristas, 
combustível, manutenção mecânica, lubrificação, operador com EPI’s 
será de responsabilidade da contratada. 

R$ 633.600,00  2.400 cada  

Locação de trator, serviço de horas trator esteira, tipo AD14, CT 8.3 ou 
equivalente de seis cilindros, peso mínimo de 16.500 kg. Todas as 
despesas trabalhistas, previdenciárias, salários dos motoristas, 
combustível, manutenção mecânica, lubrificação, operador com EPI’s 
será de responsabilidade da contratada. 

 
R$ 343.200,00 

 
2.400 

Locação de 02 (duas) Patrol (motoniveladora), serviço de horas de 
Patrol (motoniveladoras) tipo Carterpillar modelo 120K ou equivalente, 
lamina regulável com sistema hidráulico com largura mínima de 3,60M, 
acionada com motor diesel com potência mínima de 125HP, com 
escarificador. Todas as despesas trabalhistas, previdenciárias, salários 
dos motoristas, combustível, manutenção mecânica, lubrificação, 
operador com EPI’s será de responsabilidade da contratada. 

 
R$ 612.960,00 

 
2.400 
cada 

Locação de caminhão toco, com carroceria em madeira fixa, serviço de 
horas de caminhão toco com carroceria em madeira com capacidade 
mínima para transportar 6 (seis) toneladas. Todas as despesas 
trabalhistas, previdenciárias, salários dos motoristas, combustível, 
manutenção mecânica, lubrificação, operador com EPI’s será de 
responsabilidade da contratada. 

 
R$ 134.400,00  

 
2.400  

Locação de caminhão pipa, serviço de horas de caminhão pipa com 
capacidade de 8.000 litros, motor diesel, tipo mercedes benz ou similar, 
com potência de 130HP. Todas as despesas trabalhistas, 
previdenciárias, salários dos motoristas, combustível, manutenção 
mecânica, lubrificação, operador com EPI’s será de responsabilidade da 
contratada. 

 
R$ 147.000,00 

 
2.400 

Locação de escavadeira hidráulica, serviço de horas de escavadeira 
hidráulica tipo L140 peso operacional aproximado a 14.000 kg ou similar 
com garras para remoção de sucatas e materiais diversos, com ar 
condicionado. Todas as despesas trabalhistas, previdenciárias, salários 

 
 
R$ 282.960,00 

 
 

2.400 
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dos motoristas, combustível, manutenção mecânica, lubrificação, 
operador com EPI’s será de responsabilidade da contratada. 

Locação de retroescavadeira, serviço de horas de retroescavadeira com 
as seguintes características mínimas tração 4x4 peso operacional, 
mínimo de 7.000 kg, profundidade de escavação mínima de 2M. 
Potência mínima de 80 HP, dotada de concha com largura entre 40 a 70 
cm. Todas as despesas trabalhistas, previdenciárias, salários dos 
motoristas, combustível, manutenção mecânica, lubrificação, operador 
com EPI’s será de responsabilidade da contratada. 

 
 
R$ 181.920,00 

 
 

2.400 

Locação de caminhão toco, com carroceira em madeira fixa, serviço de 
horas de caminhão ¾ com carroceira em madeira fixa, com capacidade 
mínima para transportar quatro toneladas. Todas as despesas 
trabalhistas, previdenciárias, salários dos motoristas, combustível, 
manutenção mecânica, lubrificação, operador com EPI’s será de 
responsabilidade da contratada. 

R$ 136.800,00 2.400 

 TOTAL  R$ 2.986.920,00  

 R$ 248.910,00/mês   

 

10) Max Terraplenagem e Transportes Ltda.EPP     CNPJ 02.234.506/0001-90 

Período: 12 (doze) meses      -      Data assinatura: 18/11/2013 

Contrato Descrição Serviço Valor Qtd 
(horas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Processo 
nº00287/2013 
Pregão 
Presencial nº 

Locação de Retroescavadeira, serviço de horas de retroescavadeira com 
as seguintes características mínimas, tração 4x4, peso operacional – 
mínimo de 7.000kg, profundidade de escavação mínima de 2m, 
potência mínima de 80HP dotada de concha com largura entre 40 a 70 
cm, com ar condicionado, com ano de fabricação não inferior a 2010 
para prestação de serviço no aterro sanitário de Montes Claros – MG. 
Todas as despesas trabalhistas, previdenciárias, salários dos motoristas, 
combustível, manutenção mecânica, lubrificação, operador com EPI’s 
será de responsabilidade da contratada. 

 
 
 

R$ 182.400,00 

 
 
 

2.400 

Locação de Escavadeira Hidráulica, Contratação de serviço de horas de 
escavadeira hidráulica tipo L140 peso operacional aproximado a 
14.000Kg ou similar com garras para remoção de sucatas e materiais 
diversos, com ar condicionado, com ano de fabricação não inferior a 
2010 para prestação de serviço no aterro sanitário de Montes Claros – 
MG. Todas as despesas trabalhistas, previdenciárias, salários dos 
motoristas, combustível, manutenção mecânica, lubrificação, operador 
com EPI’s será de responsabilidade da contratada. 

 
 

R$ 283.200,00 

 
 

2.400 

Locação de Caminhão Basculante, serviço de horas de caminhão 
basculante trucado com capacidade mínima de 12m³, motor diesel, tipo 
Mercedes Benz ou similar, potência mínima de 130HP, para prestação 
de serviço no aterro sanitário de Montes Claros – MG. Todas as 
despesas trabalhistas, previdenciárias, salários dos motoristas, 
combustível, manutenção mecânica, lubrificação, operador com EPI’s 
será de responsabilidade da contratada. Deverá ter no máximo 10 anos 
de fabricação. 

 
 

R$ 168.000,00 

 
 

2.400 

Locação dois (02) de Trator, serviço de horas de tratos de esteira tipo 
FD 170, D6, CT 8.3 ou equivalente de 06 cilindros, peso mínimo de 

 
R$ 715200,00 

 
2.400 
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0203/2013 16.500Kg, potência mínima 170 HP, ano de fabricação não inferior a 
2010. Equipado com riper, cabine fechada com ar condicionado que 
esteja para prestação de serviço no aterro sanitário municipal de 
Montes Claros – MG. Todas as despesas trabalhistas, previdenciárias, 
salário dos motoristas, combustível, manutenção mecânica, 
lubrificação, operador com EPI’s serão de responsabilidade da 
contratada. 

Cada  

 TOTAL R$ 1.348.800,00  

 R$ 112.400,00/mês   

 

Secretária Municipal de Planejamento e Gestão 

1) LOCTRANS Transportadora Ltda   CNPJ: 07.764.865/0001-73 

Período: 12 (doze) meses      -      Data assinatura: 08/07/2014 

Contrato Descrição Serviço Valor Qtd 
(horas) 

 
 
 
 
 
Processo 
nº0081/2014 
Pregão Presencial 
nº 0046/2014 

Locação de Trator, modelo tipo esteira AD14, CT 8.3 ou 
equivalente de 6 cilindros com peso mínimo de 16.500kg 
equipado com riper e data de fabricação de no máximo 15 
anos 

 
 
 
 
 
 
RS 877.800,00 

 
 

1.200 

Locação de pá carregadeira, tipo sobre rodas, modelo 
articulado DR 12B ou similar com capacidade de concha de 
no mínimo 1,20m3 e potência mínima de motor de 120HP 
data de fabricação de no máximo 15 anos 

 
1.200 

Locação de 04 (quatro) caminhões pipa, com capacidade 
de 8000 litros e data de fabricação de no máximo 15 anos  

 
1.200 
cada  

Locação de 02 (dois) Caminhões basculante toco, 
capacidade mínima de carga 05m3 e data de fabricação de 
no máximo 15 anos 

 
1.200 
cada  

  R$ 73.150,00/mês  
 
 

2) Santa Fé Construções e Edificações Ltda – EPP  CNPJ: 05.384.936/0001-87 

Período: 12 (doze) meses      -      Data assinatura: 18/06/2014 

Contrato Descrição Serviço Valor Qtd 
(horas) 

Processo 
nº0081/2014 
Pregão Presencial 
nº 0046/2014 

Locação de escavadeira hidráulica, tipo L140 ou similar 
com peso operacional de 14000kg ou similar devendo 
possuir garras e ar condicionado com data de fabricação de 
no máximo 15 anos 

 
 
RS 198.000,00 

 
 

1.200 

  R$ 16.500,00/mês  
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3) Ana Maria Ferreira Mendonça.ME  CNPJ: 18.983.621/0001-06 

Período: 12 (doze) meses      -      Data assinatura: 16/07/2014 

Contrato Descrição Serviço Valor Qtd 
(horas) 

 
Processo 
nº0081/2014 
Pregão 
Presencial nº 
0046/2014 

Locação de caminhão com carroceria, equipado com Munk, deverá 
possuir módulo para transporte de pessoas, modelo Toco e Carroceria 
de madeira e data de fabricação de no máximo 15 anos. 

 
 
 
R$ 234.000,00 

 
1.200 

Locação de caminhão equipado com prancha para transporte de 
máquinas, deverá suportar o transporte de máquinas tipo 
motoniveladoras, retroescavadeiras, tratores, pás carregadeiras, etc, e 
data de fabricação de no máximo 15 anos.  

 
1.200 

  R$ 19.500,00/mês  

 

1.5.3.2. Resíduos Domiciliares/Comerciais 

A gestão dos resíduos sólidos domiciliares do município de Montes Claros é coordenada pela 
Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos e foi até dezembro de 2014 pela Empresa 
Municipal de Serviços Urbanos-ESURB. 

1.5.3.2.1. Acondicionamento  

O acondicionamento desses resíduos é feito em grande parte, em sacos plásticos pretos, 
dispostos em frente às residências ou depositados em lixeiras individuais.  
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 Figura 149: Resíduos acondicionados em sacos para a coleta - SEDE 

Fonte: SERENCO 2014 
 

O Município de Montes Claros conta com 10 (dez) Distritos: Nova Esperança, São João da 
Vereda, Canto do Engenho, Miralta, São Pedro das Garças, Santa Rosa de Lima, Ermidinha, 
Panorâmica, Aparecida do Mundo novo e Vila Nova de Minas. 

Apenas o Distrito de Nova Esperança, situada a 22 km da Sede, conta com serviço de coleta, 
transporte e disposição final dos resíduos sólidos. O serviço era executado pela ESURB até 
dezembro de 2014, atualmente os serviços são executados SISU, às quintas e no sábado. 

O mesmo veículo coleta resíduos em pontos pré-determinados ao longo da rodovia de 
acesso ao Distrito. São destacados, ainda, 5 funcionários da SISU para execução da varrição 
das vias públicas pavimentadas. 
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 Continua... 

  

Figura 150: Resíduos acondicionados em sacos para a coleta – Distrito Nova Esperança 

Fonte: SERENCO 2014 

1.5.3.2.2. Coleta  

A coleta e transporte eram serviços executados pela ESURB (Empresa Municipal de Serviços 
e Obras) até dezembro de 2014, sendo executados pela SISU, que conta com 16 caminhões 
compactadores, dos quais 10 caminhões foram adquiridos em 2014 pela Prefeitura 
Municipal de Montes Claros, 03 caminhões compactadores antigos e 03 caminhões são 
locados. 

  
Figura 151: Caminhão Compactador 

Fonte: SERENCO, 2014 
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Conta com 179 funcionários, sendo 36 motoristas da SISU, 143 auxiliares de coleta da SISU 

A coleta é 100% porta-a-porta. Nas áreas de difícil acesso, os garis coletam os resíduos e 
fazem “bandeiras”, depositando os resíduos em local de fácil acesso ao caminhão 
compactador. 

  
Figura 152: ESURB 

Fonte: SERENCO, 2014 
 

A coleta em Montes Claros não é equipada com instrumentos de GPS, capazes de registrar e 
enviar informações à central. Com isso o controle é realizado através de Fichas de Controle 
de Coleta, onde o Motoristas registra, o horário de saída/chegada na garagem, no aterro 
sanitário, quilometragem rodada, combustível gasto e equipe de trabalho, conforme ficha a 
seguir.  

 
Figura 153: Ficha de Controle de Coleta 

Fonte: ESURB, 2014 

A seguir apresenta-se o roteiro e frequência coleta de resíduos domiciliares/comerciais. 
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Tabela 36:Roteiro e frequência coleta de resíduos domiciliares/comerciais 

Fonte: SISU, 2014 
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O mapa a seguir apresenta os setores (Distritos/bairros) de coleta na sede de Montes Claros, 
definidos por cores. 

 
Figura 154: Mapa com os setores da coleta domiciliar – SEDE 

Fonte: SISU, 2014 
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QUANTIFICAÇÃO  

Dos resíduos coletados diariamente, de acordo com os dados informados pela SISU, 
apresentam-se as quantidades nos anos de 2011, 2012, 2013 e 2014, apresentando uma 
média de geração anual de 6 mil toneladas aproximadamente, conforme tabela a seguir. 

Tabela 37: Quantificação dos resíduos domiciliares coletados em 2011, 2012, 2013 e 2014 

 Resíduo domiciliar (kg) 

2011 2012 2013 2014 

Janeiro  --- 8.354.060 8.079.160 8.315.360 

Fevereiro  --- 6.599.020 6.427.650 6.592.120 

Março --- 6.270.570 6.319.390 6.509.417 

Abril 5.583,811 5.885.850 6.526.620 6.411.090 

Maio 5.577.390 6.381.380 5.942.090 6.340.684 

Junho 5.375.260 5.953.660 5.884.622 5.990.649 

Julho 5.474.240 6.055.030 6.238.540 6.596.650 

Agosto  5.873.370 6.024.970 5.962.530 6.330.640 

Setembro  5.489.150 5.869.510 5.870.300 6.577.140 

Outubro 6.142.010 6.532.250 7.150.360 7.154.562 

Novembro  7.261.070 7.116.820 6.929.100 --- 

Dezembro 8.544.260 6.876.450 8.033.130 --- 

TOTAL 55.320.561,00 77.919.570,00 79.363.492,00 66.818.312,00 

Média mensal 6.146.729,00 6.493.297,50 6.613.624,33 6.681.831,20 

Fonte: SISU, 2014 

GERAÇÃO PER CAPITA 

O cálculo da geração per capita de resíduos de Montes Claros teve como referência a 
população total de 2010 (Censo, IBGE), 361.915 habitantes, com a população urbana de 
344.427 habitantes, e a quantidade de resíduos domiciliares destinada ao Aterro Municipal 
em 2013, 79.363.492,00 Kg/ano. 

Portanto, o valor per capita daquele ano 2013 foi de 0,631 Kg/hab.dia. 

CARACTERIZAÇÃO 

O Município possui um estudo da composição gravimétrica dos resíduos sólidos gerados, o 
qual foi elaborado em 2011. A seguir, apresenta-se a tabela com a Caracterização 
simplificada dos resíduos domiciliares/comerciais de Montes Claros. 
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Tabela 38: Caracterização dos resíduos sólidos domiciliares/comerciais de Montes Claros 

 
Fonte: SISU, 2014 

Resumidamente, obtém-se: 

 - Material orgânico ----------- 41,0% 
 - Recicláveis -------------------- 39,5 % 
 - Rejeitos ------------------------ 19,5 % 
               100,0 %  

1.5.3.2.3. Disposição Final  

O atual aterro municipal de Montes Claros se constituiu no passado, em lixão a céu aberto, 
tendo sido ajustado para um aterro controlado. Por mais de 40 anos, os resíduos 
domiciliares/comerciais do Município, são lançados em área de 48 hectares, pertencente ao 
Município, localizada no Bairro São Geraldo II, BR 365. 

 
Figura 155:Localização do Aterro Municipal de Montes Claros 

Fonte: GOOGLE EARTH, 2014 
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A responsabilidade operacional é da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos. 

Conta com uma infraestrutura composta de: 

 Guarita, balança digital, administração, refeitório, abastecimento de água 
(poço) e energia elétrica. 

Foram constituídos dois maciços de aterramento I e II, com bom aspecto de recobrimento 
dentro do empreendimento. 

O Aterro Municipal conta, ainda, com área para aterramento (armazenamento) de RCCD, um 
incinerador (MACBRIT), instalado em 1994, a gás e diesel, já desativado. 

Na mesma área existe um minhocário já desativado e uma usina de triagem de resíduos 
(Iguaçumec) instalada em 1988 e pátio de compostagem após peneiramento do material 
orgânico, ambos desativados no ano 2000. 

O aterro não utiliza geomanta para impermeabilização do solo. Os líquidos percolados 
infiltram-se diretamente no solo, consequentemente não havendo coleta e tratamento dos 
mesmos. 

Os gases produzidos nos dois maciços são drenados por chaminés, em fase de execução, 
escavando-se os maciços para as suas implantações. A cobertura do maciço é executada com 
material de empréstimo obtido na própria área do aterro. 

As águas pluviais superficiais são coletadas por drenos anelares, em pedra rachão, os quais 
também servem para coleta do chorume e para a recirculação dos mesmos. Não existem 
poços para monitoramento do lençol freático. A bomba de recirculação está desativada. 

Os acessos internos do aterro são asfaltados e encontram-se em bom estado de 
conservação. Os acessos às frentes de trabalho encontram-se encascalhados e em bom 
estado. 

A presença de urubus é muito grande tendo em vista a frente de trabalho ser muito aberta 
(larga), expondo os resíduos como alimento às aves. A falta de recobrimento mais frequente 
agrava a situação. 

Os equipamentos utilizados são locados pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. 

Nas proximidades do aterro estão situadas as seguintes empresas: 

 NOVO-NORDISK – resíduos da fabricação de insulina. 

 COTEMINAS – resíduos da indústria de fiação. 

 PATENSE – transbordo de resíduos de abatedouros de animais para fabricação 
de ração animal em Patos de Minas. 

Na cerca de divisa do aterro municipal encontram-se moradias de cerca de 20 a 30 catadores 
que invadem a área para coleta de materiais recicláveis para a comercialização. 

O aterro recebe diariamente cerca de 250 toneladas de resíduos classe II-A (não inertes) e 
cerca de 60 caçambas diárias com material de entulho, resíduos de construção civil e 
demolições. 
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O registro de entrada dos resíduos a serem aterrados é controlado na balança digital 
eletrônica, LIDER, conforme ficha de controle a seguir. 

 
Figura 156: Ficha de controle 

Fonte: ESURB, 2014 
 

Quando da visita realizada por técnicos da empresa SERENCO, ao aterro municipal, em 
novembro de 2014, utilizando-se o modelo CETESB para avaliação do índice de qualidade de 
aterros sanitários – IQR (CETESB, 2012) obteve-se o valor de 4,9 (quatro e nove décimos), 
apresentando-se em condições inadequadas (0,0 a 7,0), conforme ficha a seguir.  
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A seguir anexo fotográfico da visita ao Aterro Municipal de Montes Claros. 

ÍNDICE DA QUALIDADE DE ATERROS DE RESÍDUOS - IQR (CETESB 2012)

MUNICÍPIO: Montes Claros/MG

LOCAL AVALIADO: Aterro Sanitário

ITEM SUB-ITEM AVALIAÇÃO PESO PONTOS ITEM SUB-ITEM AVALIAÇÃO PESO PONTOS

Sim/Suficiente 2 Não 2

Não/ Insuficiente 0 Sim 0

Sim/Suficiente 2 Não 2

Não/ Insuficiente 0 Sim 0

Sim/Suficiente 2 Não 2

Não/ Insuficiente 0 Sim 0

Adequado 3 Não 2

Inadequado 0 Sim 0

Adequadas 5 Não 2

Inadequadas 0 Sim 0

Adequada 5

Sim (preencher item 

29)

Inadequada 0 Não (ir item 30) X

Adequado 5 Suficiente/ Adequado 10

Inadequado 0

Insuficiente/ 

Inadequado 0

Adequadas 4 10

Inadequadas 0 20

Adequada 4 >= 500m 2

Inadequada 0 < 500m 0

Adequada 3 >=200m 2

Inadequada 0 <200m 0

Não/ Raros 4 <= 2 anos

Sim/ Numerosos 0  de 2 a 5 anos X

Adequado 5 > 5 anos

Inadequado 0 Sim

Sim 5 Não/vencida X

Não 0 Sim

Sim/Adequada ( N 

preencher item 15) 10 Não X

Não/ Inadequada 

(preencher item15) 0 2

P > 3 m, k <10-6 4

1 <= P <= 3 m, k <10-6 2

Condição Inadequada 0

Sim/ Suficiente 4

Não/ Insuficiente 0

Sim/ Adequado 4

Não/ Inadequado 0

Suficientes/ 

desnecessários 3

Não/ Insuficiente 0

Suficientes/ 

desnecessários 4

Não/ Insuficiente 0

Suficientes/ 

desnecessários 4

Não/ Insuficiente 0

Adequado 4

Inadequado/ 

Insuficiente 1

Inexistente 0

Adequado/ 

Desnecessário 4

Inadequado/  

Insuficiente 1

Inexistente 0

47

1. Portaria, balança e 

vigilância

2. Isolamento físico

3. Isolamento visual

4. Acesso à frente de 

descargas

Es
tr

u
tu

ra
 d

e 
ap

o
io

Fr
en

te
 d

e 
tr

ab
al

h
o

Ta
lu

d
es

 e
 b

er
m

as
Su

p
er

fi
ci

e 

su
p

er
io

r
Es

tr
u

tu
ra

 d
e 

p
ro

te
çã

o
 a

m
b

ie
n

ta
l

5. Dimensões da frente 

de trabalho

6. Compactação dos 

resíduos

7. Recobrimento dos 

resíduos

SUBTOTAL 1

10. Proteção vegetal

9. Cobertura de terra

8. Dimensões e 

instalações

21. Monitoramento de 

águas subterrâneas

22. Monitoramento 

geotécnico

16. Drenagem de 

chorume

15. Prof. Lençol freático 

(P) X Permeabilidade 

do solo (k)

14. Impermeabilização 

do solo 

23. Presença de 

catadores

24. Queima de Resíduos

25. Ocorrência de 

moscas e odores

26. Presença de aves e 

animais

27. Recebimento de 

resíduos não 

13. Homogeneidade da 

cobertura

12.Nivelamento da 

superfície

11. Afloramento de 

chorume

20. Drenagem de gases

19. Drenagem 

definitiva de águas 

pluviais

18. Drenagem 

provisória de águas 

pluviais

17. Tratamento de 

chorume

5

5

4

4

33. Licença de Operação

C
ar

ac
te

rí
st

ic
a 

d
a 

ár
ea

28. Recebimento de 

resíduos industriais

29. Estruturas e 

procedimentos

30. Proximidade de 

núcleos habitacionais

31. Proximidades de 

corpos de água

O
u

tr
as

 in
fo

rm
aç

õ
es

34. Restrições legais ao 

uso do solo

32. Vida útil da área

SUBTOTAL 2.1

SUBTOTAL 2.2

SUBTOTAL 3

2

2

2

3

0

0

3

4

5

5

0

0

0

3

0

0

0

0

0

2

0

0

2

Não 

0

2

Cálculo IQR

Sem recebimento de resíduos industriais 

4,9

Com recebimento de resíduos industriais 

-

IQR

0,0 a 7,0

7,1 a 10,0

AVALIAÇÃO

Condições Inadequadas

Condições Adequadas
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Entrada BR 365 

 
Guarita  

 
Balança Rodoviário  

 
Balança Rodoviário 

 
Abrigo balança rodoviária 

 
Abrigo balança rodoviária 

 
Frente de Trabalho  

 
Frente de Trabalho 
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Frente de Trabalho 

 
Frente de Trabalho 

 
Frente de Trabalho 

 
Frente de trabalho 

 
Frente de trabalho 

 
Presença de Urubus 

 
Presença de Urubus  

 
Maciço I 
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Contenção com pneus  

 
Contenção com pneus 

 
Dreno de Gás  

 
Novos tubos para dreno de gás 

 
Incinerador desativado  

 
Incinerador desativado 

 
Usina de reciclagem desativada 

 
Usina de reciclagem desativada 
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Material de cobertura  

 
Material de cobertura 

 
Área de disposição de RCCD 

 
Área de disposição de RCCD 

 
Catadores morando na divisa  

 
Catadores morando na divisa 

Figura 157:Anexo Fotográfico Aterro Sanitário de Montes Claros 

Fonte: SERENCO, 2014 

Consórcio CODANORTE 

Instituído pela Lei Municipal Nº 4.640 de 04 de setembro de 2013, com a finalidade de 
proporcionar ferramentas de sustentabilidade aos municípios, (35 municípios), agindo em 
prol da melhoria da qualidade de vida da população da Região.  
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Figura 158: Composição dos Municípios integrantes do CODANORTE 

Fonte: SISU, 2014 

 

 
Figura 159:Localização dos Municípios integrantes do CODANORTE 

Fonte: SISU, 2014 
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O Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Ambiental Sustentável do Norte de 
Minas – CODANORTE. Atualmente é presidido pelo Prefeito de Patis. 

Entre as competências do órgão estão a elaboração de estudos de concepção e projetos de 
engenharia para coleta seletiva, tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos e 
a gestão sustentável dos serviços para as unidades integradas de manejo e de destino final 
de resíduos sólidos urbanos das localidades integrantes do consórcio. 

Aterro Sanitário Privado 

Encontra-se em fase de construção o aterro sanitário privado, a cargo da empresa REVITA, 
Grupo VEJA/ SOPAVE, hoje VIASOLO, localizado na Rodovia MG 308, km 15, Fazenda 
Mimoso, entre os Municípios de Montes Claros e Glaucilândia, Estado de Minas Gerais. O 
projeto foi elaborado pela empresa CEPOLLINA Engenheiros Consultores Ltda em 
10/07/2014 tendo sido emitidas pelo órgão Ambiental Estadual, as Licenças Prévias e de 
Instalação. Também foi efetuada audiência pública, em 2011, para aprovação do 
empreendimento através do EIA/RIMA que também foi aprovado pela SUPRAM/MG. A área 
total do terreno é de 131 hectares, sendo que o aterro ocupará apenas 20 hectares. No 
entorno, existem áreas para expansão já adquiridas pelo empreendedor. O projeto 
elaborado pela consultora foi aprovado pela SUPRAM/MG, terá vida útil de 35 anos, 
atingindo no final, 65 metros de altura, com células de 4,80m + 0,20m de cobertura. A 
unidade deverá contar inicialmente com guarita, balança eletrônica para pesagem dos 
resíduos (80 toneladas), administração com refeitório, garagem e oficina para máquinas, 
equipamentos e veículos, além do aterro sanitário propriamente dito, com geomanta para 
impermeabilização do solo, 2,0mm de espessura, assentada sobre solo compactado de 
argila, complementado por aditivo bentônico. A drenagem dos líquidos percolados será 
coletada e enviada por caminhão pipa à estação de tratamento de esgotos (ETE) da COPASA 
para mistura aos esgotos e então tratados dentro dos padrões fixados pelo órgão ambiental 
estadual para diluição final no corpo hídrico. 

Futuramente, o empreendimento poderá vir a se constituir em Central de Tratamento de 
Resíduos (CTR) agregando uma unidade para inertização de resíduos de serviços de saúde – 
infectantes e perfurocortantes.  

Também poderá ser agregada área para disposição de resíduos de construção civil e 
demolições (Classe II-B), inertes. 

Outro cenário futuro poderá ser concretizado pela transformação em aterro regional 
recebendo resíduos de outros municípios vizinhos. 

O início previsto para seu funcionamento é março/2015. O acesso ao aterro, com projeto 
apresentado ao DER/RJ, aguarda aprovação para que as obras sejam realizadas. A área conta 
com poços para monitoramento do aquífero. 
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Balança 

 
Geomanta – 2,0 mm 

 
Balança 

 
Pátio de materiais  

 
Poço de monitoramento 

 
Chegada  

 
Preparação da base do aterro 

 
Preparação da base do aterro 
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Base do aterro 

 
Aterro em obras 

Figura 160: Aterro Sanitário Privado 

Fonte: SERENCO, 2014 

 

 
Projeto – Drenagem do percolado 

 
Projeto – Aterro e lagoas 

 
Trevo de acesso 

 
Trevo de acesso 

Figura 161:Projeto do Aterro Sanitário Privado 
Fonte: SERENCO, 2014 
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1.5.3.3. Resíduos Públicos 

Os serviços de capina, roçada, varrição, limpeza de rios/córregos são executados por equipes 
da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos e a limpeza/manutenção praças e jardins 
e poda são executadas pela Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente. 

SERVIÇOS DE CAPINA 

O serviço de capina manual é realizado por 36 funcionários que atendem a extensão da 
cidade e prédios públicos municipais. Para a realização desta atividade, é utilizado um 
caminhão carroceria alugado pela SISU e um veículo Fiorino da própria Secretaria. A 
Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente também destaca equipe de 
capina na cidade, principalmente em Praças e Jardins, sendo 04 funcionários, 04 roçadeiras e 
um caminhão ¾. 

  

 
Tabela 39: Capina  

Fonte: SERENCO, 2014 

SERVIÇOS DE VARRIÇÃO  

Os resíduos gerados pelos serviços de varrição são acondicionados em sacos plásticos e 
dispostos na rua para a coleta domiciliar. A coleta é realizada na área central com o centro 
de apoio aos funcionários no Mercado Central da Cidade. Na Zona Sul, com o centro de 
apoio no bairro Ibituruna e Zona Norte com centro de apoio no bairro Alto São João. A 
Varrição conta com 193 funcionários distribuídos nos 03 setores.  
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Pessoal varrição 

 
Pessoal varrição 

 
Pessoal varrição 

 
Varrição - equipamento 

 
Varrição - equipamento 

 
Centro de apoio 

 
Centro de apoio 

 
Centro de apoio 

Tabela 40: Varrição 

Fonte: SERENCO, 2014 
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Tabela 41: Itinerário Varrição – Centro- SEDE 

LOCAL 
CARRINHEIRO VARREDEIRAS 

ITINERÁRIO 

(Referência) Roteiro Metros 

Rua Coronel 
Joaquim costa 

Marcos Gusmão* 
Mª Senhora, 

Mª Valdivina* 
2X ao dia 
(Repasse) 

16.740 

Rua São Francisco 
Sebastião 
Andrade* 

Geralda Marques*, 
Vilma Terezinha* 

2X ao dia 
(Repasse) 

15.636 

Rua Dr. Santos Carlos Alberto* 
Gloria Alves*, 
Mª Virginia* 

2X ao dia 
(Repasse) 

13.680 

Rua Camilo Prates Márcio Júnior* 
Aparecida Eliane*, 

Filomena Francisca* 
2X ao dia 
(Repasse) 

15.600 

Rua Dr. Veloso Adilson Gonçalves* 
Mª da Conceição*, 

Mª Joaquina* 
2X ao dia 
(Repasse) 

14.640 

Av. Afonso Pena Bernadino Xavier 
Mª Alves 

Mª Apar. R. Pires 
1X ao dia 8.400 

Av. Cel. Prates Dionísio*  
Aparecida dos Reis 
Natália Cardoso* 

1X ao dia 9.000 

Rua Santa Maria  Wagner 
Beatriz dos Santos, 

Dalva 
3x na 

Semana 
8.640 

Rua Cel. Celestino de 
Freitas 

Wagner 
Beatriz dos Santos, 

Dalva 
3x na 

Semana 
 

Rua Dom João 
Pimenta 

Henrique 
Mª Antonio da Silva, 
Mª Aparecida Maciel 

1X ao dia 9.000 

Rua Barão do Rio 
Branco 

Olinto Cordeiro* 
Arlete Mendes*, 

Nívia Pereira* 
3x na 

Semana 
8.700 

Rua Irmã Beata Olinto Cordeiro* 
Arlete Mendes*, 

Nívia Pereira* 
3x na 

Semana 
 

Rua Tiradentes, Roberto Antônio 
Mª dos Anjos F, 
Neli Rodrigues 

3x na 
Semana 

8.430 

Av. Ovídio de Abreu Roberto Antônio 
Mª dos Anjos F, 
Neli Rodrigues 

3x na 
Semana 

 

Rua Januária Ronilson* 
Ilda Teixeira*, 
Margareth* 

3x na 
Semana 

11.700 

Rua General 
Carneiro 

Ronilson* 
Ilda Teixeira*, 
Margareth* 

3x na 
Semana 

 

Rua Correa Machado Ricardo 
Mª Neuza Soares, 

Mariana 
3x na 

Semana 
10.620 

Rua Urbino Viana Ricardo 
Mª Neuza Soares, 

Mariana 
3x na 

Semana 
 

Rua Pires de 
Alburqueque 

Eduardo* 
Mª Apar. Da Silva*, 
Mª Cleusa de Jesus 

3x na 
Semana 

11.130 

Rua Dom Pedro II Eduardo* 
Mª Apar. Da Silva*, 
Mª Cleusa de Jesus 

3x na 
Semana 

 

Continua... 
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Continuação. 

Rua Belo Horizonte José Gonçalves* 
Clarete de Jesus*, 

Salismar Aparecida* 
Todos os 

Dias 
10.800 

Av. Dep. Esteves 
Rodr. (parte) 

Cláudio Ferreira* 
Alice*, 

Mª José Alquimim* 
Todos os 

Dias 
9.300 

Av. Artur Bernades 
João Carvalho da 

Silva 
Mª Odete, 

Nerciza 
3x na 

Semana 
9.225 

Rua Alfredo 
coutinho 

João Carvalho da 
Silva 

Mª Odete, 
Nerciza 

3x na 
Semana 

 

Praça João Catone Afonso Pereira 
Anália*, 

Mª Vanilda 
3x na 

Semana 
10.470 

Trevo da Pimentel Afonso Pereira 
Anália*, 

Mª Vanilda 
3x na 

Semana 
 

Coleta de Lixeiras 
João Antônio*, 
Silvano Rodr*. 

------------------------ 
Todos os 

Dias 
---------- 

Praça Dr. Carlos Juarez 
Mª do Rosário, 

Senhor. de Fátima 
Todos os 

Dias 
17.800 

Rua Coronel 
Joaquim costa 

Darci José 
Mª da Glória, 
Neuza Maria 

1X 
(noturno) 

8.364 

Rua São Francisco Edvaldo Antunes* 
Mª Beatriz*, 

Odete Gonçalves* 
1X 

(noturno) 
7.818 

Rua Dr. Santos José Antunes* 
Cássia Valéria, 

Geralda Fastino 
1X 

(noturno) 
6.840 

Rua Camilo Prates Sebastião Oliveira 
Edvani Felisberb, 

Mª do Carmo Mor. 
1X 

(noturno) 
7.300 

Rua Dr. Veloso Everaldo Lima* 
Mª do Carmo Per. 
Maria dos Reis Fer. 

1X 
(noturno) 

7.320 

Coleta de Lixeiras Valmir Teixeira ---------------------- 
Todos os 

Dias 
--------- 

Fonte: SISU, 2014 
 

O total de quilômetros varridos, por semana, no Centro de Montes Claros é de 257.153,00 
km. A varrição é realizada manualmente e por varredeira mecânica Jhonston, com o auxílio 
de dois caminhões carroceria, locados pela SISU. 

 
Varredeira mecânica 

 
Varredeira mecânica 

Continua... 
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Figura 162: Varredora Mecânica Jhonston 

Fonte: SERENCO, 2014 
 

 
Figura 163: Roteiro Varrição - Rua Raul Corrêa e Professor Vicente Guimarães 

Fonte: SISU, 2014 

SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PRAÇAS E JARDINS  

A Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente é responsável pela limpeza 
de Praças e Jardins da cidade.  
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Tabela 42: Limpeza de Praças e Jardins 

Fonte: SERENCO, 2014 

PODA  

Os serviços de poda são executados pela Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio 
Ambiente, que atende os prédios públicos, praças e canteiros centrais da cidade. Conta com 
quatro motosserras, duas motopodas, um funcionário e um veículo locado. 

Os resíduos gerados pela Varrição, Poda, Capina e Limpeza de Praças e Jardins são dispostos 
no Aterro Municipal de Montes Claros. 

 

FEIRA POPULAR (FEIRINHA) 

Aos domingos, no cruzamento da Avenida Castelar Prates com Francisco Gaetani, realiza-se 
a “feirinha” de produtos hortifrutigranjeiros. Após o encerramento da mesma, equipes da 
SISU executam a varrição e o recolhimento dos resíduos, sendo transportados ao Aterro 
Municipal. 

  
Figura 164:Feira Popular 

Fonte: SERENCO, 2014 

1.5.3.4. Resíduos de Serviços de Saúde 

O gerenciamento de resíduos de serviços de saúde de Montes Claros deve ser realizado 
pelos próprios geradores (públicos e privados), de acordo com as Resoluções ANVISA Nº 
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306/2004 e CONAMA Nº 358/2005. A figura a seguir, especifica e detalha os resíduos 
referenciados nas Resoluções citadas. 

Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – Simbologia Oficial Internacional 

CLASSIFICAÇÃO POR 
GRUPOS – RDC N.º 306 

ANVISA 
EXEMPLOS DE RESÍDUOS DE SAÙDE ARMAZENAMENTO E IDENTIFICAÇÃO 

FORMAS DE 
TRATAMENTO 

GRUPO – A 
INFECTANTE A-I 

 
 

Culturas e estoques de microrganismos, 
descarte de vacinas, resíduos de 
laboratórios de manipulação genética; 
inoculação mistura de culturas 

Saco branco leitoso ou caixa de 
perfuro cortante com o símbolo de 
substância infectante 

Incineração, 
autoclave ou micro-
ondas 

A – 2 

 

Carcaças, peças anatômicas, vísceras e 
outros resíduos provenientes de animais 
submetidos a processos de 
experimentação com inoculação de 
microrganismos, bem como suas forrações 
etc... 

Saco branco leitoso ou caixa de 
perfuro cortante e a inscrição: 
“Peças anatômicas de animais” 

Incineração 

A – 3 

 

Peças anatômicas humanas feto ( até 
250gr ou inferior a 25 cm). 

Saco vermelho ou saco branco 
leitoso com símbolo infectante, com 
a inscrição: peças anatômicas. 

Incineração ou 
cremação 

A – 4 

 

Kits de linhas arteriais, endovenosas, 
filtros de ar, sobras de amostras de 
laboratórios (fezes, urina e secreções), 
tecido adiposo proveniente de 
lipoaspiração, peças anatômicas (órgãos e 
tecidos, bolsas trasnfusionais) 

Saco branco leitoso com símbolo de 
“substância infectante” 

Incineração, 
autoclave ou micro-
ondas  

A – 5 

 

Órgãos. Tecido, materiais resultante em 
geral da atenção à saúde de indivíduos ou 
animais, com suspeita de contaminação 
com prion (agente etiológico de encefalite 
espongiforme), 

Saco vermelho com símbolo de 
“substância infectante” 

Incineração  

 
Grupo - B Químicos 
 

  

Produtos hormonais e anti-
microbiabianos, citostáticos, 
antineoplasícos, imunopressores, 
antiretrovirais, medicamentos controlados 
pela Portaria MS n.º 344/98 

Líquidos – recipientes rígidos, 
resistentes, estanques, com tampa 
rosqueável e simbologia de sustância 
química  

Incineração ou 
disposição em 
aterro para 
resíduos perigosos 
ou outra tecnologia 
de tratamento 
adequada, 
considerando as 
características do 
resíduos. 

 
Grupo - C Radioativos 
 

  

Rejeitos radioativos ou contaminados com 
rádio-nucleideos , provenientes de 
laboratórios de análises, serviços de 
medicina nuclear e radioterapia 

Sólidos – recipientes de material 
rígido forrado internamento com 
saco plástico resistente e 
identificação com o símbolo 
internacional de reação ionizante. 
Líquidos – bombonas resistentes, 
rígidas e estanques com tampa 
rosqueável, vedante e acomodadas 
em bandejas profundas e simbologias 
oficiais.  

Decaimento de 
acordo com a 
norma NE – 6.05 do 
CNEN. 
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Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – Simbologia Oficial Internacional 

CLASSIFICAÇÃO POR 
GRUPOS – RDC N.º 306 

ANVISA 
EXEMPLOS DE RESÍDUOS DE SAÙDE ARMAZENAMENTO E IDENTIFICAÇÃO 

FORMAS DE 
TRATAMENTO 

Grupo D – Comuns 
Recicláveis 

 

Sobras de alimento e seu preparo, resto 
de alimentos, papel higiênico, fralda. 
Absorvente higiênico, resíduos de 
varrição, flores, jardins, resíduos diversos 
provenientes da assistência à saúde  

Sacos impermeáveis podendo ser na 
cor preta ou cinza 

 

 Não há 
necessidade de 
tratamento prévio. 

 

Provenientes de áreas administrativas e 
demais resíduos passiveis de reciclagem. 
Exemplo: papeis, metais, vidros e 
plásticos. 

Sugere-se o acondicionamento em 
saco azul ou verde 

Reciclagem 

Grupo E – 
Perfurocortantes 

         

 
Agulhas, laminas de bisturi, de barbear, 
escalpes, ampolas de vidro, lancetas, 
utensílios de vidros quebrados 

 
Caixa de perfuro cortantes mais a 
simbologia de risco associado: A, B 
ou C. 

 
Micro-ondas; 
autoclave; 
incineração ou 
decaimento, 
dependendo do 
risco associado 

Fonte: SERENCO, 2014 

O Município não conta com Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde. As 
unidades prestadoras de serviços de saúde não possuem seus próprios planos, encontrando-
se em execução, através do levantamento da situação atual, a confecção dos seus 
diagnósticos. Foi efetuada visita ao Pronto Atendimento Alpheu de Quadros, o qual, sob 
orientação da Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde, está elaborando o seu 
Plano de Gerenciamentos de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS diagnóstico).  

 
Pronto Atendimento 

 
RSS – Saco preto 

Continua... 
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RSS – saco branco leitoso 

 
Perfurocortantes 

 
Perfurocortantes 

 
Lixeira comum 

 
Depósito externo – coleto convencional 

 
Depósito externo – coleto convencional 

 
Armazenamento temporário externo 

 
Armazenamento temporário externo 

Figura 165: Pronto Atendimento Alpheu de Quadros 

Fonte: SERENCO, 2014 
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Outras unidades de maior porte encontram-se na mesma situação, conforme segue: 

 Policlínica Hélio Sales, Policlínica Alto São João e a Unidades de Tratamento de 
Dependentes de Álcool e Drogas. 

Existem ainda, 76 (PSF), pontos de coleta do Programa Saúde da Família. A própria 
Secretaria Municipal de Saúde também conta como ponto de coleta. 

Os resíduos de serviços de saúde infectantes são coletados em sacos plásticos leitosos de cor 
branca, identificados como “Infectantes”. Quando essas embalagens faltam, são utilizados 
sacos pretos de plástico. 

Os resíduos perfurocortantes são coletados em caixas de papelão, modelo DERCARTEX. 
Esses resíduos são transportados pelas funcionárias (06) da unidade prestadora de serviços 
de saúde, até o depósito para armazenamento temporário, no fundo das edificações. O 
portão de acesso mantém o cadeado fechado, sendo a chave de responsabilidade do pessoal 
encarregado pela coleta e remoção até o depósito para armazenamento temporário. A cada 
dois dias, a empresa SERQUIP, tratamento de resíduos, localizada na Av. Lincoln Alves dos 
Santos, 740 – Distrito Industrial de Montes Claros, CEP 39404-005, coleta o material 
armazenado temporariamente, transportando-o à Unidade de Incineração, em veículo 
apropriado. Após a incineração, as cinzas são transportadas ao Centro de Tratamento de 
Resíduos (CTR) da ESSENCIS, em Betim/MG. 

A mesma unidade da SERQUIP recebe, ainda, os RSS de unidades privadas (400) e do Estado 
(02), bem como resíduos industriais perigosos classe - I, e não perigosos, não inertes, classe 
II-A. Atende também postos de combustíveis (25) e indústrias (15), totalizando (40) unidades 
atendidas. A quantidade mensal de resíduos incinerados é de aproximadamente 70 
toneladas. 

O custo de venda dos serviços prestados de coleta, transporte, incineração e coleta e 
transporte das cinzas até Betim é de ordem de: 

 R$ 0,70 / quilograma 

 Franquia mínima = R$ 150,00 / mês 
 

 
Figura 166:  Fluxo Operacional SERQUIP 

Fonte: SERENCO, 2014 

Quanto aos resíduos comuns Classe II-A, eram coletados pela ESURB até dezembro de 2014, 
atualmente a SISU que realizada a coleta, em sacos plásticos pretos, previamente 
armazenados em depósito aberto, ao lado do portão de acesso de veículos e ambulâncias. 
Os resíduos são transportados e aterrados no Aterro Municipal de Montes Claros. 
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Outras unidades de prestação de serviços estaduais, como SAMU, entre outras, obedecem 
ao estabelecido pela Secretaria Estadual de Saúde. 

1.5.3.5. Resíduos de Construção Civil 

As Resoluções Nº 307/2002, 348/2004, 431/2011 e 448/2012 do CONAMA criaram 
instrumentos para a gestão dos resíduos da Construção Civil e de Demolições, definindo 
responsabilidades e deveres dos geradores desses resíduos. O Plano de Gerenciamento 
Integrado de Resíduos da Construção Civil (PGIRCC) se constitui em elemento de gestão e 
controle desses materiais, regulamentando as atividades de geração, transporte e 
destinação dos mesmos. Também determina para os geradores a adoção, sempre que 
possível, de medidas que minimizem a geração e a sua reutilização ou reciclagem, ou ainda 
que os mesmos sejam reservados de forma segregada para posterior utilização. Assim, os 
resíduos provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras de 
construção civil, e os resultantes de preparação e da escavação de terrenos, tijolos, blocos 
cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e 
compensados, aglomerados, forros, argamassa, gesso, telha, pavimento asfáltico, vidros, 
plásticos, tubulações, fiação elétrica, entre outros, são comumente chamados de entulho, 
caliça ou metralha, encontrando-se descartados clandestinamente em vários pontos do 
território municipal denominados “bota-fora”. 

A Resolução CONAMA 448/2011, que altera a 307/2002, define que os municípios são 
obrigados a elaborar o Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, para 
disciplinar a gestão desses resíduos.  

O Município de Montes Claros não conta com Plano Municipal de Gestão de Resíduos de 
Construção Civil, e atualmente possuía áreas de bota fora clandestinos, conforme fotos a 
seguir. 
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Figura 167: Áreas de Bota fora de Resíduos da Construção Civil 

Fonte: SERENCO,2014 

Para evitar o uso de áreas clandestinas para lançamento de RCCD (bota-foras), o Município 
vem instalando Centros de Apoio Simplificado para Carroceiros – CASCO, para coleta desses 
resíduos, também denominados de entulhos. 

Já estão construídos e em operação 09 unidades, estando programada a implantação de 
mais 13. Hoje, as caçambas utilizadas pertencem ao Município, estando prevista para breve 
a locação com a iniciativa privada “caçambeiros”, das caçambas necessárias para o 
atendimento ao programa, bem como o transporte à área especial de armazenagem desses 
resíduos no Aterro Municipal. 
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Figura 168: Mapa das localizações dos CASCOS 

Fonte: SISU, 2014 
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Figura 169: Modelo - Ponto de Entrega - CASCO Ibituruna 

Fonte: MENDES (Plano de Gerenciamento de Pontos de Entrega Voluntária de Resíduos Sólidos), 
2013. 

 
 

 
Figura 170: Logomarca do Projeto – CASCO 

Fonte: SISU, 2014 
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Figura 171: Cascos 

Fonte: SERENCO, 2014 
 

 Relação de Caçambeiros 
ABC Caçambas Loc Moc 
Caçamba 1515/ Disk Entulho Loc Norte 
Discão Entullho Locaplan 
Global Caçambas Moc Entulhos 
Global entulhos Norte Sul Locações 
JK Caçambas Peg entulho 
Lider Caçambas Ricks Caçambas 
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Figura 172: Caçambeiros particulares 

Fonte: SERENCO, 2014 

Os RCC atualmente são destinados ao Aterro Municipal de Montes Claros. Os caçambeiros e 
as construtoras se cadastram na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos sendo 
cobrado para disposição, a taxa é de R$ 20,00 (vinte reais) por caçamba de entulho 
depositado. Atualmente a secretaria tem 131 empresas cadastrados para o depósito de 
resíduos no aterro.  

O relatório elaborado pela SISU, do mês de outubro de 2014, referente à cobrança do 
depósito de detritos no aterro municipal pelas Empresas Particulares (denominados 
terceiros) apresenta-se a seguir. 

O Município de Montes Claros conta com a Lei Nº 4.223, de 27/04/2010 o Decreto Nº 
2.837/2011, os quais instituem e regulamenta a cobrança de grandes geradores que 
depositam os resíduos no Aterro Municipal. 

Tabela 43: Quantidade de entulho depositado no Aterro Municipal 
Entulho (kg) 

Mês 2013 2014 

Janeiro ---- 9.322.500 

Fevereiro ---- 10.620.500 

Março ---- 9.905.500 

Abril ---- 7.430.500 

Maio ---- 12.556.500 

Junho ---- 9.300.500 

Julho ---- 19.211.500 

Agosto ---- 27.346.000 

Setembro ---- 19.739.500 

Outubro ---- 20.823.000 

Novembro 7.738.500 ---- 
Dezembro 9.740.500 ---- 
TOTAL  17.479.000 146.256.000 

Fonte: SISU, 2014 
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A definição de áreas de triagem e transbordo dos RCC, bem como o estabelecimento de 
áreas especificas para o armazenamento temporário dos materiais segregados e sua 
posterior utilização, servirão para definir o correto manuseio dos RCC, no Município.  

As áreas selecionadas servirão para nivelar terrenos e também como depósitos temporários. 
Deverá ser disciplinado o descarte de resíduos volumosos, como sofás, geladeiras, fogões, 
armários, cadeiras, poltronas, entre outros. A figura a seguir, representa o ordenamento 
teórico das diferentes etapas previstas para a gestão dos resíduos de Construção Civil e 
demolições. 

 
Figura 173: Áreas de Triagem e Transbordo segundo CONAMA 307/2002 

Fonte: SERENCO, 2014. 
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1.5.3.6. Resíduos Industriais 

A gestão dos resíduos industriais obedece a elaboração de Plano de Gestão de Resíduos 
Industriais, de acordo com o estabelecido na Resolução CONAMA Nº 313/2002 – Inventário 
de Resíduos. Os resíduos gerados pela atividade industrial são de responsabilidade do 
próprio gerador, estando a seu cargo a responsabilidade de elaborar o PGRIND, o inventário 
dos resíduos gerados, seu armazenamento temporário, a coleta, o transporte e a disposição 
final adequada e ambientalmente correta. 

1.5.3.7. Resíduos Especiais   

ACONDICIONAMENTO  

De acordo com a Lei n ° 12.305 de 02 agosto de 2010, que Institui a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos, art. 33, são obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística 
reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma 
independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os 
fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de:  

I - agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja embalagem, 
após o uso, constitua resíduo perigoso, observadas as regras de gerenciamento de resíduos 
perigosos previstas em lei ou regulamento, em normas estabelecidas pelos órgãos do 
SISNAMA, do SNVS e do SUASA, ou em normas técnicas; 

II - pilhas e baterias;  

III - pneus;  

IV - óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;  

V - lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista;  

VI - produtos eletroeletrônicos e seus componentes.  

§ 1º Na forma do disposto em regulamento ou em acordos setoriais e termos de 
compromisso firmados entre o poder público e o setor empresarial, os sistemas previstos no 
caput serão estendidos a produtos comercializados em embalagens plásticas, metálicas ou 
de vidro, e aos demais produtos e embalagens, considerando, prioritariamente, o grau e a 
extensão do impacto à saúde pública e ao meio ambiente dos resíduos gerados. 

O Decreto n°7.404 de 23 de dezembro de 2010, que regulamenta a Lei da Política Nacional 
de Resíduos Sólidos, em seu Capítulo III, da Logística Reversa, Seção II, determina os 
instrumentos e a forma de implantação da Logística Reversa: 

Art. 15.  Os sistemas de logística reversa serão implementados e operacionalizados por meio 
dos seguintes instrumentos: 

I - acordos setoriais; 

II - regulamentos expedidos pelo Poder Público, ou, 

III - termos de compromisso. 
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Destacam-se ainda, as seguintes observações: 

Para os resíduos especiais (lâmpadas, pilhas, baterias, pneus, eletroeletrônicos e óleo 
vegetal usado) não existem registros sobre a quantificação. 

 Pilhas e Baterias  

Além da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que estabelece a logística reversa, e a Política 
Estadual de Resíduos Sólidos, para pilhas e baterias, a Resolução CONAMA n° 401, de 4 de 
novembro de 2008, dispõe sobre os limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio e os 
critérios e padrões para o gerenciamento ambientalmente adequado das pilhas e baterias 
portáteis, das baterias chumbo-ácido, automotivas e industriais e das pilhas e baterias dos 
sistemas eletroquímicos níquel-cádmio e óxido de mercúrio, relacionadas nos capítulos 
85.06 e 85.07 da Nomenclatura Comum do Mercosul-NCM, comercializadas no território 
nacional. 

O município de Montes Claros, não possui um programa especifico para a 
acondicionamento, coleta, transporte e destinação final de pilhas e baterias. 

 Óleo Lubrificante  

Não há um programa específico para acondicionamento, coleta, transporte e destinação 
final destes resíduos.  

 Lâmpadas  

Não há um programa específico para acondicionamento, coleta, transporte e destinação 
final destes resíduos.  

 Pneus  

Dentro dos resíduos sólidos considerados especiais, destacam-se os pneus inservíveis. O 
descarte no meio ambiente causa danos, em especial à saúde pública, uma vez que poderá 
se constituir em criadouro de mosquitos tipo aedis aegypti, transmissor do vírus da dengue e 
vírus da Chikungunya, quando contaminado. Atingindo o final de sua vida útil, o pneu deverá 
ser gerenciado de forma adequada, devendo-se buscar o caminho do tratamento e/ou 
destinação final mais adequada.  

O fluxo inicial é a instituição de pontos de entrega (descarte) dos pneus encaminhando-os a 
um Centro de Gestão para agrupamento desses materiais fora de uso, e seu 
encaminhamento para devolução aos fabricantes, de acordo com as exigências da Logística 
Reversa, contidas na Lei Federal nº 12.305/2010. Outra possibilidade é a recauchutagem ou 
reciclagem.  

A descarga para trituração também poderá ocorrer, sendo o material picotado encaminhado 
para valorização energética das seguintes formas.  

 Incorporação ao asfalto para obtenção de “pavimento ecológico”;  

 Incineração em cimenteiras;  

 Produção de energia elétrica, e/ou,  

 Extração de óleo combustível.  
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Figura 174 : Gestão de Pneus Fora de Uso (PFU) 

Fonte: SERENCO, 2014. 

Em Montes Claros, os pneus descartados são armazenados na Avenida Sidney Chaves, s/nº - 
Bairro Edgar Pereira, antiga Unidade de Saúde. A Secretaria de Saúde, através do Centro de 
Controle de Zoonoses é responsável pelo ECOPONTO para recolhimento dos pneus, para 
serem posteriormente encaminhados para a reciclagem, através do Convênio da Prefeitura 
com a RECICLANIP, entidade ligada à Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos 
(ANIP). A seguir fotos da área de armazenamento temporário.  
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Figura 175: Localização - Central de recebimentos de Pneus  

Fonte: GOOGLE EARTH, 2014 

  

  
Figura 176: Área de armazenamento dos pneus 

Fonte: SERENCO, 2014 
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A coleta dos pneus é realizada por 04 funcionários, sendo 01 motorista e 03 ajudantes, os 
quais coletam diariamente 60 a 70 pneus, pela cidade, em borracharias, postos de gasolina 
entre outros. Para a coleta são utilizados 05 utilitários pequenos e 01 caminhão carroceria. A 
RECICLANIP recolhe os pneus a cada 15 dias. 

 
Figura 177: Ficha de Controle de entrega de pneus usados no ECOPONTO 

Fonte: SERENCO, 2014 
Os pneus recolhidos também são doados para serem usados em barragens de contenção. O 
interessado solicita e recebe um recibo de retirada dos pneus, se responsabilizando pelo seu 
uso correto. A seguir modelo do recibo entregue.  

 
Figura 178: Recibo de retirada de pneus 

Fonte: SERENCO, 2014 
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 Óleo de Cozinha  

Não existe um programa bem definido para a coleta e destinação do óleo de cozinha usado 
em Montes Claros. 

 Eletroeletrônicos  

Não existe um programa bem definido para coleta e destinação final dos eletroeletrônicos 
descartados em Montes Claros, mas a população entrega esse tipo de resíduo no 
ECOPONTO.  

 

COLETA E TRANSPORTE 

Os resíduos especiais obedecem, cada um deles, roteiros específicos entre a geração e a 
destinação final. 

TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL 

 Pneus 

A RECICLANIP encaminha os pneus para indústrias que produzem solados de sapatos, 
borrachas de vedação, dutos pluviais, pisos para quadras poliesportivas, pisos industriais, 
tapetes para automóveis, para serem utilizados como combustível alternativo para as 
indústrias de cimento ou para destinação final. 

1.5.3.8. Resíduos Agrossilvopastoris 

Os resíduos agrossilvopastoris gerados no Município de Montes Claros e gerenciados pelo 
Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias – InpEV, atende ao disposto na 
Lei nº 9.974/2000, a qual disciplina a destinação final das embalagens vazias de produtos 
fitossanitários e distribui responsabilidades para o agricultor, o revendedor, o fabricante e o 
poder público. Ver figura a seguir: 
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Figura 179:Preparação das embalagens para devolução 

Fonte: InpEV, 2014 

O Programa implementado em todo o território nacional vem demonstrando que a logística 
reversa é uma atitude inteligente e operacionalmente sustentável. Em Montes Claros foi 
implantada pela Associação dos Revendedores de Produtos Agropecuários do Norte de 
Minas Gerais – ARPANOP, uma unidade de recebimento, triagem, prensagem, 
armazenamento temporário e transbordo dos materiais para a reciclagem, localizada na 
continuação da Av. B, continuação da Av. Lincoln Alves dos Santos.  Existem na Região, mais 
de 3.000 produtos rurais, associados à ARPANOP. 

 
Figura 180: Localização - Central de recebimentos de embalagens vazias de Agrotóxicos 

Fonte: GOOGLE EARTH, 2014 
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As cargas de 13.300 kg devidamente triadas, prensadas e enfardadas são transferidas 
mensalmente às indústrias recicladoras, parte integrante do Programa desenvolvido pelo 
InpEV. As indústrias recicladoras situam-se em Campo Limpo, Taubaté, e outros municípios 
distribuídos pelo território nacional. Unidades, como a ARPANOP, são alimentadas por 
postos de coleta distribuídos na Região, como Pirapora, Jaíba, Janaúba, entre outros. 

Os resíduos provenientes das atividades ligadas à saúde animal são coletados pelos 
profissionais da área veterinária, em caixas de papelão amarelas DESCARTEX, para 
perfurocortantes e entregues para inertização e disposição final. A seguir anexo fotográfico 
da central. 

  

  

  
Continua... 
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Figura 181: Central de recebimentos de embalagens vazias de Agrotóxicos de Montes Claros 

Fonte: SERENCO, 2014 

O inPEV é um instituto criado pelos fabricantes de defensivos agrícolas para cuidar das 
embalagens dos seus produtos após o uso no campo. O inPEV juntamente com as 
Associações de Revendedores e Agricultores possui um trabalho de Educação Ambiental 
dirigido aos proprietários rurais. São ofertados cursos sob o título de “Caminhos da 
Reciclagem”. O inPEV desenvolveu um kit do Programa de Educação Ambiental Campo 
Limpo, e tem como objetivo apresentar de forma lúdica, como são feitas e como podem ser 
recicladas as embalagens de vidro, metal papelão e plástico. Este material faz parte do 
Programa de 2014 e compõe o kit educacional distribuído gratuitamente. 
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Figura 182: Cartilha inpEV 

Fonte: inpEV,  2014 
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Figura 183: Caminhos da Reciclagem - Programa de Educação Ambiental 

Fonte: inpEV,  2014 

 

 
Figura 184: Gibi - Turma da Reciclagem 

Fonte: inpEV,  2014 

 

O Instituto Mineiro de Agropecuária – IMA, autarquia vinculada à Secretaria de Estado de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, é responsável pela fiscalização do comércio, 
armazenamento e uso de agrotóxicos recomendados para a agricultura e proteção de 
florestas no Estado de Minas Gerais, trabalho realizado por meio de vistorias e pericias feitas 
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pelos técnicos do IMA. A seguir apresenta-se uma cartilha sobre a importância da destinação 
correta dos agrotóxicos, elaborada e distribuída pelo IMA.  

 
Figura 185: Cartilha – Agrotóxico 

Fonte: IMA, 2014 

 

1.5.3.9. Resíduos de Mineração  

Na atividade de mineração existem dois tipos principais de resíduos sólidos: os estéreis e os 
rejeitos. Os estéreis são os materiais escavados, gerados pelas atividades de extração (ou 
lavra) no decapeamento da mina. Não tem valor econômico e ficam geralmente dispostos 
em pilhas. Os rejeitos são resíduos resultantes dos processos de beneficiamento a que são 
submetidas as substâncias minerais. Esses processos tem a finalidade de padronizar o 
tamanho dos fragmentos, remover minerais associados sem valor econômico e aumentar a 
qualidade, pureza ou teor do produto final. Existem ainda outros resíduos, constituídos por 
um conjunto bastante diverso de materiais, tais como efluentes do tratamento de esgoto 
gerado nas plantas de mineração, carcaças de baterias e pneus utilizados pela frota de 
veículos, provenientes da operação das plantas de extração e de beneficiamento das 
substâncias minerais. 

No município de Montes Claros não existem empresas que trabalham com o beneficiamento 
de minerais.  
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1.5.3.10. Resíduos Rodoviários  

O Terminal Rodoviário, está localizado à Praça Presidente Tancredo Neves, S/N, Bairro 
Canela, sendo administrado pela MCTRANS – Educação, Planejamento e Gestão de Transito 
Montes Claros.  O terminal possui 7 lanchonetes e 5 empresas de transportes.  

O terminal possui um Decreto Nº 554 de 30 de setembro de 1981, que aprova o Regimento 
Interno do Terminal Rodoviário Hildeberto Alves de Freitas, e em sua Seção 13 – Da Coleta 
de Lixo, Art.53º define: 

Art. 53° - Compete à Administração a elaboração e execução de um esquema de 
coleta, transporte e processamento de lixo gerado no Terminal, seja nas áreas 
comuns, seja naquelas de uso privativo. 

O terminal não possui Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, e os resíduos gerados 
no Terminal Rodoviário são coletados pela Prefeitura de Montes Claros, uma vez por 
semana. 

 
 

  
Continua...  
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Figura 186 - Terminal Rodoviário  

Fonte: SERENCO, 2014. 

1.5.3.11. Estação Ferroviária  

No centro da cidade, situa-se a estação da Estrada de Ferro – Ferrovia Centro Atlântica 
(FCA).  A ferroviária que cruza a cidade de Montes Claros transporta apenas vagões de carga. 
Os resíduos da estação ferroviária são coletados normalmente pela ESURB e transportados 
para disposição no Aterro Municipal. 

  
Figura 187: Ferrovia Centro Atlântica 

Fonte: SERENCO, 2014 
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1.5.3.12. Aeroporto  

O Aeroporto de Montes Claros, Mário Ribeiro, está localizado na Avenida do Aeroporto, 
Bairro Jaraguá. A coleta de resíduos é realizada em contêineres padronizados pela 
INFRAERO, ensacados em sacos plásticos pretos e transportados ao Aterro Municipal pela 
SISU. 

 

  

  

Figura 188: Aeroporto de Montes Claros, Mário Ribeiro 

Fonte: SERENCO, 2014 

1.5.3.13. Resíduos dos Serviços de Saneamento  

Os lodos oriundos das Estações de Tratamento de Água e Esgoto de Montes Claros, 
administrados pela COPASA, passam por centrifugas para desidratação e, vão ao secador 
térmico, constituindo-se em um pó de baixa umidade. A COPASA informou que este pó é 
destinado para na própria área da ETE Viera, conforme figura a seguir. 
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Figura 189: Área ETE Vieira, descarte lodo das estações de tratamento de água e esgoto 

Fonte: SERENCO, 2014 

1.5.3.14. Passivos Ambientais 

Não há registros no município de áreas e antigos lixões, até porque o atual Aterro Municipal 
tem mais de 40 anos. 

1.5.3.15. Situação dos Catadores e Carrrinheiros 

Segundo Block, Atanasio e Massoli, (1998) são complexos e dramáticos os desafios lançados 
aos prefeitos brasileiros e às suas equipes técnicas. Erroneamente, nos centros urbanos em 
permanente expansão, é sempre a esses atores que se atribui a exclusiva responsabilidade 
pela boa gestão dos serviços públicos, seja pelos serviços ditos de urbanização (água, luz, 
pavimentação, saneamento básico), seja pelos serviços ditos pessoais (transporte coletivo, 
telecomunicação, educação, saúde, cultura). 

E, no entanto, como se o país não tivesse uma safra de excelentes gestores municipais, a 
maioria das municipalidades se confronta  com situações limites em praticamente todos 
esses setores, inclusive no de coleta, manejo e destino de resíduos sólidos. As ruas sujas e 
canais entupidos, conflitos com a população que deposita seu lixo em vazadouros 
clandestinos, protesto contra a existência dos lixões opondo-se à instalação de novos 
aterros, conflitos entre os gestores e os produtores do lixo, entre estes e o catadores 
informais, poluição do ar, do solo e da água, disseminação de doenças por ratos, baratas e 
mosquitos, pobreza extrema dos catadores indevidamente identificados ao lixo que coletam, 
crianças catando, carregando e, até comendo lixo: os problemas não faltam e, obviamente, 
ultrapassam a estrita esfera e competência dos chamados serviços de limpeza pública. 

É de uma reflexão aprofundada sobre este cenário caótico que surge a proposta de gestão 
social compartilhada do lixo urbano, desenvolvida pelo UNICEF e por seus parceiros, 
propondo a união de forças governamentais e não-governamentais, e uma abordagem 
intersetorial abrangente, em que todos são considerados responsáveis pelos resíduos que 
produzem ou administram, e pelas consequências sociais e ambientais de suas ações. 

A pesquisa de campo em Montes Claros foi desenvolvida em etapas. Primeiramente foram 
levantadas informações bibliográficas e realizadas entrevistas com funcionários públicos. Em 
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seguida, foram realizadas entrevistas com catadores locais e donos de depósitos/aparistas. 
Com isso é possível afirmar que existem de 200 a 300 catadores de material reciclável na 
cidade. Estes catadores enfrentam praticamente os mesmos problemas dos que trabalham 
nos lixões em outros municípios, pois coletam em pontos de lixo, nas sacolas e bombonas 
depositadas em frente às residências/comércios, vivendo em condições insalubres. 

 A seguir apresenta-se uma entrevista realizada com catador de materiais recicláveis que 
trabalha de forma autônoma nas ruas de Montes Claros. 
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Figura 190: Questionário Catador 

Fonte: SERENCO, 2014 
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1.5.3.16. Associação/Cooperativa 

Em agosto de 2006 foi criada a Associação de Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis 
de Montes Claros (ASCAMOC), localizada na Rua Francisco Gonçalves dos Santos, 315 – 
Bairro Vera Cruz, sob CNPJ nº09.246.032/0001-46, inicialmente com 46 associados.  

A Prefeitura de Montes Claros cedeu um caminhão a Associação, a qual iniciou seu trabalho 
de recolhimento de resíduos recicláveis em 06 bairros da cidade, onde os moradores 
separam o material.  

Em 2008 a Associação assinou convênio com as Agências de Correios de Montes Claros, 
recebendo todo o resíduo reciclado gerado nas agências da cidade.  

Foi criada a Lei Municipal nº 4.224 de 27 de abril de 2010, que Concede Título Declaratório 
de Utilidade Púbica Municipal a ASCAMOC, ficando considerada de utilidade pública 
municipal, entidade civil e legalmente constituída.  

  

 
Figura 191: ASCAMOC 

Fonte: SMSU, 2014 

Atualmente a Associação está desativada, localizada na BR 135, em casa cedida pela 
Prefeitura, mas sem condições de trabalho. Os associados estão trabalhando em suas 
residências e vendendo a material de forma individualizada. A associação conta com 35 
associados que aguardam melhorias para voltar a trabalhar na associação.  
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Figura 192: Questionário ASCAMOC 

Fonte: SERENCO, 2014 
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1.5.3.17. Mercado de compra e venda de materiais recicláveis  

Um aspecto extremamente importante na coleta seletiva de resíduos sólidos para a 
reciclagem é a comercialização dos materiais. 
Existem variadas formas de operacionalização dos diferentes sistemas de coleta seletiva de 
materiais recicláveis, provenientes dos resíduos sólidos urbanos. Cada município avalia e 
adota aquele sistema que melhor lhe convier, após estudos e debates locais. Diferentes 
metodologias e diferentes técnicas poderão gerar excelentes resultados. A separação na 
fonte geradora dos diferentes tipos de materiais recicláveis presentes nos resíduos sólidos 
urbanos promove inúmeros ganhos associados a triagem, lavagem, secagem, transporte e 
comercialização dos materiais.  
Definido o “Modelo de Seleção” ou seja, da coleta seletiva a ser adotado o “gargalo” final do 
sistema, situa-se na comercialização dos materiais coletados e que serão enviados à 
reciclagem, em indústrias recicladoras do ramo. 
Independente do modelo de coleta seletiva ser porta-a-porta, em pontos de entrega 
voluntária (PEV), em pontos de recebimento/troca – câmbio fixo ou móvel, efetuada por 
catadores urbanos – carrinheiros ou carroceiros, o passo seguinte da coleta se constitui na 
comercialização. 
A venda dos materiais é parte fundamental de todo o processo, pois garante o escoamento 
do material coletado, selecionado e armazenado. Para tanto, se faz necessário o 
conhecimento detalhado do mercado dos produtos recicláveis. Catadores autônomos 
vendem seus produtos a depósitos, estes a aparistas e então às indústrias recicladoras. 
Associações, Cooperativas de catadores, com ou sem equipamentos de prensagem e 
enfardamento, bem como instituições públicas ou privadas, alimentam o “mercado”.  
Atravessadores se fazem presente, reduzindo os preços de compra, para aumentar os lucros 
com seus preços de venda até chegar às portas das indústrias recicladoras. Dependendo da 
quantidade e regularidade de entrega dos materiais, os mesmos poderão ser 
comercializados com pequenos, médios ou grandes sucateiros (depósitos – aparistas).  
As possibilidades de venda direta às indústrias recicladoras aumenta em função de grandes 
quantidades e também da qualidade dos produtos (eficiência da separação). Em épocas de 
crise econômica, a procura por matéria-prima para a indústria de reciclagem diminui, 
aumentando muito a competividade.  
Dessa forma, a quantidade passa a ser um fator importante. Honestidade e credibilidade são 
fatores importantíssimos para a efetivação de bons negócios. A figura a seguir, representa a 
estrutura de mercado no Brasil. 
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Figura 193: Estrutura de Mercado no Brasil 

Fonte: SERENCO, 2014. 

 
Cada região deverá conhecer o seu próprio mercado de comercialização, afim de aumentar 
as possibilidades financeiras de cada participante do negócio. 

 

Figura 194: Fluxograma de Comercialização/Industrialização. 
Fonte: SERENCO, 2.014. 

Em reunião efetivada no escritório regional do SEBRAE/Londrina, Estado do Paraná, em final 
de Junho de 2004, foram definidos pelos membros coordenadores do programa, os atributos 
para a comercialização e as ferramentas para sua execução, dando origem ao quadro a 
seguir. 
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Quadro 3: Escala evolutiva para o processo de resíduos sólidos. 

COMERCIALIZAÇÃO ATRIBUTOS PARA COMERCIALIZAÇÃO FERRAMENTAS 

Ferros-velhos / sucateiros / 
depósitos locais 

 Pouco conhecimento do mercado; 
 Venda individual não organizada; 

 Treinamento para 
classificação dos materiais; 

 Possibilitar a visão do 
negócio; 

Aparistas / compradores 
regionais; 
Grandes atacadistas; 

 Realizar prensagem do material; 
 Conhecer os compradores; 
 Gerar lotes pequenos; 
 Fazer separação básica dos materiais; 
 Ter balança e prensa; 
 Separar da melhor maneira possível; 

 Conhecer empresas que 
comercializam materiais 
recicláveis; 

 Conhecer fornecedores de 
equipamentos para reciclagem; 

 Varejo de usados “troca 
tudo”; 

 Metodologia de grupos 
associativos; 

 Identificar parceiros para 
atuação em conjunto; 

 Identificar programas e/ou 
projetos  ambientais; 

Empresas de reciclagem; 
Artesanato; 
Pequenas indústrias; 
Ter indústria própria p/ 
consumidor final; 

 Dominar a tecnologia de reciclagem; 
 Quantidades fixas (frequência); 
 Formalização “legal”; 
 Ter volume; 
 

 Conhecer o cadastro de 
recicladoras industriais; 

 Ter o acesso à Bolsa FIEP; 

 Participar da Confederação 
Nacional das Cooperativas; 

 Ter acesso à tecnologia; 

Média indústria  Fornecimento de acordo com as 
necessidades do cliente; 
 Organização administrativa; 
 Contatos comerciais eficazes; 

 Consórcios regionais; 

Grandes indústrias  Regularidade de entrega; 
 Contrato de fornecimento; 

 

Exportação  Acesso à traiding; 
 Conhecimento de mercado exterior; 

 

Fonte: SEBRAE/PR, 2004. 

 

A figura a seguir, simbologia dos resíduos sólidos recicláveis, complementa o exposto. 
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Figura 195: Simbologia dos Resíduos Sólidos para a Reciclagem. 

Fonte: SERENCO, 2014. 
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1.5.3.18. Depósitos, aparistas e sucateiros 

O mercado de compra e venda de materiais recicláveis em Montes Claros baseia-se na coleta 
por parte de carrinheiros, ou dos próprios grandes geradores, que levam os resíduos aos 
depósitos e sucateiros do município para revender. 

Pelas visitas realizadas aos depósitos da cidade, é possível afirmar que existem mais de 50 
depósitos de pequeno porte, distribuídos pela cidade que compram material de 
carrinheiros/catadores de material reciclável. A seguir relação de alguns depósitos: 

- Reciluz – Rua das Mangueira, 70 – Novo Oriente Luz; 
- Ferro Velho Opção – Avenida Cirilo Jorge da Silva, 1941 – Alterosa; 
- Ferro Velho Comercial Anel – Rua Júlio Rodrigues Santos, 656 – Esplanada; 
- Ferro Velho Bahia Ltda – Avenida Deputado Plinio Ribeiro, 45 – Esplanada, e,  
- Comércio de Recicláveis de Montes Claros. 

       
Figura 196: Depósitos de pequeno porte 

Fonte: SERENCO, 2014 

Montes Claros, possui grandes depósitos/aparistas, que compram material reciclável de 
Grandes Geradores, conforme segue. 



 

  

       Página: 367 

 

                                                                                            

 
Figura 197: Questionário MC Brasil 

Fonte: SERENCO, 2014 
 

A seguir, anexo fotográfico da MC Brasil. 
 

  
Continua... 
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Figura 198: Anexo Fotográfico - MC Brasil 

Fonte: SERENCO, 2014 
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A seguir questionário e fotos da visita ao Depósito Caríki Reciclável.  

 
Figura 199: Questionário – Caríki 

Fonte: SERENCO, 2014 
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1.5.3.19. Indústrias de reciclagem e beneficiamento de materiais recicláveis  

As informações a respeito de indústrias de reciclagem no Estado de Minas Gerais foram 
obtidas através da Associação Mineira da Indústria do Plástico – AMIPLAST. A seguir 
apresenta-se a listagem dos associados da AMIPLAST: 

 AG-Remy Strech Film do Brasil 
Belo Horizonte 
agremy@agremy.com.br - http://www.agremy.com.br/ 
Segmento: Embalagens, Sacolas e Bobinas Plásticas 
Fone: 31- 3434-3466 

 Arbra Comércio Indústria de Plásticos 
Belo Horizonte 
arbraplasticos@yahoo.com.br - http://arbraplasticos.com.br/loja/ 
Segmento: tampas, frascos, potes,réguas,esquadros,brinquedos,peças técnicas,ovos de 
pinguim, ótica.Fabricação própria de moldes 
Fone: 31- 33326460 

 Bemplast - Indústria e Comércio Ltda 
Betim 
bemplast@bemplast.com.br - http://www.bemplast.com.br/ 
Segmento: Fabricação de tubos para instalações elétricas,hidráulicas e artefatos de plástico, 
comercialização de acessórios para irrigação 
Fone: 31- 3532-2777 

 CDR Consultoria Ltda 
Rio Acima MG 
rossini@cdrconsultoria.com.br -  
Segmento: Consultoria industrial para as empresas no ramo de termoplásticos injetados, 
moldes, materiais, projetos e processos. 

 CMP Componentes e Módulos Plásticos e Com Ltda 
Contagem/ MG 
Fone: 31 2105-3400 

 Comércio e Indústria Refíate Ltda. 
Belo Horizonte MG  
refiate@refiate.com.br -  
Segmento: Produção: Filmes. Sacos, bobinas e lonas plásticas. 
Fone: (31) 3211-8700 

 Coplast Indústria e Comércio Ltda. 
Belo Horizonte MG 
coplast@terra.com.br -  
Segmento: Reciclagem de materiais plásticos em geral. 
Fone: (31) 3385-8535 

http://www.agremy.com.br/
http://arbraplasticos.com.br/loja/
http://www.bemplast.com.br/
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 CRW Indústria e Comércio de Plástico Ltda. 
Contagem MG 
rodrigo@crwplast.com.br -  
Segmento: Extrusão de fitas adesivas, etiquetas e artefatos plásticos 
Fone: (31) 3357-1744 

 Dytech Tecalon Indústria e Comércio e Auto Peças Ltda. 
Juatuba MG  
rh@dytechautomotive.com.br - http://www.dytechautomotive.com.br/ 
Segmento: Peças automotivas, tubos de envio e retorno de combustível, catalisador de 
poluição. 
Fone: (31) 3539-8800 

 Ecoblock Indústria e Comércio Ltda 
Belo Horizonte - MG 
diretoria@ecoblock.ind.br - http://www.ecoblock.com.br/ 
Segmento: Indústria de transformação de resíduos sólidos (plástico e fibras) em madeira 
biossintética - Ecomadeira 
Fone: 31- 3385-9994 

 Emplastic - Indústria e Comércio de Plásticos Ltda. 
Uberlândia MG  
comercial@emplastic.com.br - http://www.emplastic.com.br/ 
Segmento: Garrafas e tampas para produtos das áreas de veterinária, farmacêutica e de 
higiene. 
Fone: (34) 3212-0700 

 Epex Ltda. 
Santa Luzia MG 
financeiro@epex.com.br -  
Segmento: acessórios para piscinas,tratamento de água e artigos plásticos.Filtros,pré-
filtros,bombas,bocais,ralos,grelhas,skmmer,escadas,refletores,mini-refletores,nicho,caixa de 
passagem,rodo,aspirador,peneira 
Fone: (31) 3691-1415 

 Equi Plastic Ltda. 
Cataguases MG 
equiplastic@equiplasticembalagens.com.br - http://www.equiplasticembalagens.com.br 
Segmento: sacos para mudas,sacolas e reciclados para linha moveleira 
Fone: (32) 3422-5397 

 Ergom do Brasil Ltda. 
Itaúna MG 
Segmento: Industrialização de autopeças. 
Fone: (37) 3243-4400 

 

http://www.dytechautomotive.com.br/
http://www.ecoblock.com.br/
http://www.emplastic.com.br/
http://www.equiplasticembalagens.com.br/
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 Euroinjet Injetora de Plásticos Ltda. 
Lagoa Santa MG 
euroinjet@euroinjet.com.br - http://www.euroinjet.com.br/site08/ 
Segmento: Industrialização, prestação de serviços e comercialização de artefatos em 
plásticos de injeção pesada 
Fone: (31) 3681-8787 

 Fonseca Indústria de Plásticos Ltda. 
Betim MG  
jferreira@fonsecaplasticos.com.br -  
Segmento: fabricação de embalagens 
Fone: (31) 3597-0734 

 Fotomax Pré Impressão 
Belo Horizonte MG 
fotomax@fotomax.com.br - http://www.fotomax.com.br/ 
Segmento: Serviço de pré impressão e filmes, clichês para flexografia e fotolito 
Fone: (31) 3372-6122 

 FX Indústria e Comércio de Embalagens Ltda. 
Contagem MG 
fx@fxembalagens.com.br - http://www.fxembalagens.com.br 
Segmento: Sacos plásticos lisos e bobinas Lisas 
Fone: (31) 3591-1256 

 GB Consultoria Ltda. 
Belo Horizonte MG 
rafi.gb@terra.com.br -  
Segmento: Consultoria industrial para as empresas no ramo de termoplásticos injetados, 
moldes, materiais, projetos e processos. 
Fone: (31) 2125-5289 

 GB Plast Indústria e Comércio Ltda. 
Belo Horizonte MG 
gbplast@gbplast.com.br - http://www.gbplast.com.br  
Segmento: peças para indústria automobilística e moveleira, dentre outras. 
Fone: (31) 3463-2327 

 GINECOL Industria e Comércio de Materiais Hospitalares LTDA. 
Belo Horizonte MG 
vendas@ginecol.com.br - http://www.ginecol.com.br 
Segmento: material médico hospitalar 
Fone: (31) 2515-0517 

 

 

http://www.euroinjet.com.br/site08/
http://www.fotomax.com.br/
http://www.fxembalagens.com.br/
http://www.gbplast.com.br/
http://www.ginecol.com.br/
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 Griffe Emborrachados Ltda. 
Pouso Alegre MG 
griffe@griffe.com.br -  
Segmento: Etiquetas emborrachadas e produtos promocionais. 
Fone: (35) 3422-8080 

 Hiper Roll Embalagens Ltda. 
Juiz de Fora MG 
hiperroll@hiperroll.com.br - http://www.hiperroll.com.br 
Segmento: Bobinas Picotadas / Sacolas Tipo Camiseta Lisas e Personalizadas / Sacos 
Dobrados e em Rolo para lixo. 
Fone: (32) 3249-8000 

 Ico Polymers do Brasil Ltda. 
Contagem MG 
Info.br@icopolymers.com - http://www.icopolymers.com  
Segmento: Compostagem e micronização de polietileno. 
Fone: (31) 3359-2800 

 Indústria de Plásticos Ituiutaba Ltda. Induplastil 
Ituiutaba MG 
induplastil @hotmail.com -  
Segmento: Mangueiras e granulados 
Fone: (34) 3268-8844 

 Indústria e Comércio Fazfort Ltda. 
Contagem MG  
fazfort@fazfort.com.br - http://www.fazfort.com.br  
Segmento: Linha de produtos veterinários, peças técnicas o mercado automotivo, moveleiro, 
de utilidades domésticas, farmacêutico, eletro-eletrônico, dentre outros. 
Fone: (31) 3354-6060 

 Injesul Plásticos Indústria e Comércio Ltda. 
Lambari MG 
injesul@injesul.com.br - http://www.injesul.com.br/ 
Segmento: Utensílios plásticos para indústria de laticínios e conexas, inclusive reciclagem de 
material Plástico. 
Fone: (35) 3271-1879 

 Internacional Indústria de Peças Ltda. 
Lagoa Santa MG  
leoespi@hotmail.com -  
Segmento: Peças automotivas. 
Fone: (31) 3681-8687 

 

http://www.hiperroll.com.br/
http://www.icopolymers.com/
http://www.fazfort.com.br/
http://www.injesul.com.br/
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 K-Jet Indústria e Comércio Ltda. 
Belo Horizonte MG 
munir@kjet.com.br - http://www.kjet.com.br  
Segmento: Peças para o setor de automóveis, moveleiro, solado para calçados e 
eletroeletrônico em geral 
Fone: (31) 3496-3288 

 Kaplast Indústria e Comércio Ltda. 
Divinópolis MG 
kaplast@kaplast.com.br -  
Segmento: Sacos lisos e transparentes e bobinas plásticas. 
Fone: (37) 3222-5522 

 Lineaplas Indústria e Comércio Ltda. 
Pouso Alegre MG 
lineaplas@uol.com.br - http://www.lineaplas.com.br  
Segmento: Fabricação de banheiras de hidromassagem. 
Fone: (35) 3422-2208 

 Magiplas Indústria e Comércio de Produtos Plástico Ltda. 
Betim MG  
magiplas@oi.com.br -  
Segmento: produtos automobilísticos. 
Fone: (31) 3597-0150 

 Marq´s Plastic Indústria Ltda.  
Belo Horizonte MG 
contato@frasq.com.br - http://www.frasqtech.com.br/ 
Segmento: Embalagens plásticas para shampoo, desodorante, loção, cosméticos, alimentos, 
higiene, limpeza e laboratório. 
Fone: (31) 3453-7745 

 Martplast Comércio de Embalagens Ltda. 
Belo Horizonte MG 
martplast@martplast.com.br - http://www.martplast.com.br 
Segmento: fabricação de produtos para os setores: automobilístico, alimentício, moveleiro, 
construção civil, informática e eletro eletrônica. Sacos impressos e lisos, bobinas impressas e 
lisa 
Fone: (31) 3476-2102 

 Micro Bag Embalagens Ltda. 
Betim MG 
microbag@microbag.com.br -  
Segmento: Fabricação de embalagens flexíveis, sacos e bobinas. 
Fone: (31) 3597-0377 

 

http://www.kjet.com.br/
http://www.lineaplas.com.br/
http://www.frasqtech.com.br/
http://www.martplast.com.br/
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 Minas Plásticos Indústria e Comércio Ltda 
Contagem 
minasplasticoslss@gmail.com -  
Segmento: Embalagens Plásticas 
Fone: (31) 3333-6975 

 Minaspet Indústria e Comércio de Embalagens e Serviços Ltda 
Contagem MG 
minaspet@minaspet.com - http://www.minaspet.com 
Segmento: Embalagens em PET de 60 ml a 20 litros para todos os segmentos;  
Fone: (31) 3393-3824 

 Minaspol Compostos Poliméricos 
Betim MG 
lucineymoutinho@terra.com.br -  
Segmento: Fabricação de produtos para a indústria automobilística, moveleira e de calçados. 
Fone: (31) 3597-0173 

 MVC Soluções Plásticas Ltda. 
Sete Lagoas MG 
- http://www.mvcplasticos.com.br 
Segmento: fabricação de peças e acessórios para veículos automotores, material plástico 
para uso na construção, exceto tubos e acessórios 
Fone: (31) 3772-0282 

 NonaPlastic Indústria e Comércio Ltda. 
Governador Valadares MG 
sac@nonaplastic.com.br - http://www.nonaplastic.com.br 
Segmento: Sacos, sacolas e bobinas plásticas. 
Fone: (33) 3221-8191 

 Panterplast Indústria e Comércio Ltda. 
Belo Horizonte MG  
panterplast@yahoo.com.br -  
Segmento: Potes para cosméticos e galões. 
Fone: (31) 3389-8700 

 Plasdil - Plásticos Divinópolis S/A. 
Divinópolis MG  
plasdil@plasdil.com.br - http://www.plasdil.com.br  
Segmento: Película de polietileno picotada, folha de polietileno simples, película de 
polietileno simples, película de polietileno tubular, película de polietileno técnica, saco 
plástico, valvodil, lami 
Fone: (37) 2101-6655 

 

http://www.minaspet.com/
http://www.mvcplasticos.com.br/
http://www.nonaplastic.com.br/
http://www.plasdil.com.br/
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 Plaslíder Indústria e Comércio de Embalagens Plásticas Ltda. 
Varginha MG 
marketing@plaslider.com.br - http://www.plaslider.com.br  
Segmento: produtos para linha automobilística, alimentícia, moveleira, construção civil, 
informática e eletro eletrônica. 
Fone: (35) 3690-1300 

 Plastec 
Betim MG 
jjmartini@uol.com.br -  
Segmento: Injetados para uso industrial. 
Fone: (31) 3594-7438 

 Plastibom - Embalagens Plásticas Bom Despacho Ltda -  
Bom Despacho MG  
plastibom@plastibom.com.br - http://www.plastibom.com.br  
Segmento: Embalagens plásticas em polietileno de baixa, alta densidade e linear; bobinas 
folhas e tubulares, sacos, sacolas e sacaria industrial, impressos e laminados 
Fone: (37) 3522-3438 

 Plásticos Pampulha Ltda. - Plastipam 
Belo Horizonte MG 
plastipam@plastipam.com.br - http://www.plastipam.com.br 
Segmento: Sacos e bobinas. 
Fone: (31) 3434-3551 

 Plásticos Tolen Ltda. 
Betim MG 
comercial@plasticostolen.com.br - http://www.plasticostolen.com.br 
Segmento: peças para indústria automobilística, alimentação, moveleira, construção civil, 
informática, eletro eletrônica, cosméticos, farmacêutica e agrícola. 
Fone: (31) 3592-1398 

 Plásticos Tropical 
Contagem MG 
plasticostropical@plasticostropical.com.br - http://www.plasticostropical.com.br  
Segmento: Frascos, potes  

 Plastifica Industrial Ltda. 
Belo Horizonte MG 
leticia@plastifica.com.br - http://www.plastifica.com.br  
Segmento: Filme técnico metalizado e laminado, sacaria em geral, filmes lisos e shrink. 
Fone: (31) 3503-1342 

 

 

http://www.plaslider.com.br/
http://www.plastibom.com.br/
http://www.plastipam.com.br/
http://www.plasticostolen.com.br/
http://www.plasticostropical.com.br/
http://www.plastifica.com.br/
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 Plastubos Ltda. 
Ribeirão das Neves MG 
psoliveira@mexichem.com - http://www.plastubos.com.br 
Segmento: peças para construção civil. 
Fone: (31) 2125-9566 

 Plic Plásticos Labruna Indústria e Comércio LTDA 
Candeias MG 
plic@plicplasticos.com.br - http://www.minaspol.com.br/ 
Segmento: Injeção de peças plásticas automobilística e construção 
Fone: (35) 3833-1211 

 Polimaster Indústria e Comércio Ltda.  
Contagem MG 
polimaster@polimasterbrasil.com.br - http://www.polimasterbrasil.com.br  
Segmento: Mangueiras, tubos, eletrodutos e reciclagem. 
Fone: (31) 3361-3272 

 Polycast Indústria e Comércio Ltda.  
Igarapé MG  
vendas@polycast.com.br - http://www.polycast.com.br  
Segmento: Fabricação de peças técnicas em poliuretano, peças sobre desenhos plásticos e 
Vaccum forming,(espécie de borracha) 
Fone: (31) 3522-4600 

 PSF Embalagens Plásticas Ltda. 
Contagem MG  
psf@psfembalagens.com.br - http://www.psfembalagens.com.br 
Segmento: filme - sacaria industrial, sacos para lixo e sacos plásticos para mudas, bobinas, 
folhas e tubulares. 
Fone: (31) 3333-5150 

 Rafisa Comércio e Indústria de Reciclagem Ltda. 
Betim MG  
rafisa@rafisa.com -  
Segmento: reciclagem / filmes 
Fone: (31) 3594-1994 

 Randra Indústria e Comércio de Produtos Plásticos Ltda 
Ibirité MG 
Segmento: Reciclagem e recuperação de plásticos diversos 
Fone: (31) 3533-2394 

 

 

 

http://www.plastubos.com.br/
http://www.minaspol.com.br/
http://www.polimasterbrasil.com.br/
http://www.polycast.com.br/
http://www.psfembalagens.com.br/
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 Rea - Indústria e Comércio Ltda. 
Betim MG 
rns.bh@terra.com.br -  
Segmento: Peças para equipamentos médicos, embalagens para sorvete, copos de plástico 
durável; garrafas de todos os tipos (molde do cliente). 
Fone: (31) 3592-1129 

 Reobote Recuperação Utensílios Plásticos Ltda 
Belo Horizonte MG 
(31) 3395-6748 - ricardocgo@terra.com.br 
Segmento: Fabricação de bacias, caixas, cadeiras, banquetas, banheiras e produtos de 
utilidades domésticas. 
Fone: (31) 3395-6748 

 Repet Embalagens 
Uberlândia 
moema@repet.ind.br - www.repet.ind.br 
Segmento: Indústria automobilística, Indústria de Alimentação, Indústria de Comésticos, 
Indústria Farmacêutica, Indústria Higiene e Limpeza. 
Fone: (34) 3213-9501 

 Riplás Peças Plásticas Ltda.  
Betim MG  
riplas@riplas.ind.br - http://www.riplas.ind.br 
Segmento: Peças injetadas. 
Fone: (31) 3531-3328 

 SBDE - Sociedade Brasileira de Embalagens e Descartáveis Ltda.- COPOBRAS 
Carmópolis de Minas MG  
copobras@copobras.com.br - http://www.copobras.com.br 
Segmento: Extrusão em poliestireno com termoformagem - copos, pratos, potes 
descartáveis 
Fone: (37) 3333-1770 

 SILVER Indústria e Comércio de Acessórios para Construção Civil LTDA 
Pouso Alegre 
rh@silver.ind.br - http://www.plenaweb.com.br 
Segmento: Material de Construção 
Fone: (35) 2102-7100 

 Sogefi Filtration do Brasil Ltda.  
Mateus Leme MG 
renatian.amorim@sogefi.com.br - http://www.sogefi.com.br  
Segmento: Peças automotivas. 
Fone: (31) 3535-1755 

 

http://www.simplast.com.br/associados/ricardocgo@terra.com.br
http://www.simplast.com.br/associados/www.repet.ind.br
http://www.riplas.ind.br/
http://www.copobras.com.br/
http://www.plenaweb.com.br/
http://www.sogefi.com.br/
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 Três-P Indústria e Comércio Ltda. 
Betim MG  
tres-p@tres-p.com.br -  
Segmento: ferramentaria, impressão e montagem para a indústria eletroeletrônica, médica, 
construção civil e utilitários. 
Fone: (31) 3532-1202 

 Zanini Indústria de Auto Peças Ltda. 
Mateus Leme MG 
rh@zaniniindustries.com - http://www.zanini-cge.com.br 
Segmento: Artefatos plásticos e peças para automóveis. 
Fone: (31) 3523-2600 

1.5.3.20. Coleta seletiva para reciclagem  

A Coleta Seletiva é uma das alternativas para a solução de parte dos problemas gerados 
pelos Resíduos Sólidos Urbanos, possibilitando melhor reaproveitamento dos materiais 
recicláveis e da matéria orgânica. Os demais materiais, não reaproveitáveis, chamados de 
rejeitos, encontram destinação adequada nos aterros sanitários ou em outra forma 
devidamente licenciada pelo órgão ambiental. 

Com isso, a "cidade suja" inicialmente, transforma-se numa "cidade limpa", com a 
contribuição da população local, através dos vinte elementos de coleta seletiva detalhados a 
seguir. Os elementos descritos mostram as diversas etapas da Coleta Seletiva, contribuindo 
para o desenvolvimento local e para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. 

Principais benefícios da Coleta Seletiva: 

 Ambientais 
- Diminui a exploração de recursos naturais renováveis e não renováveis; 
- Evita a poluição do solo, água e ar; 
- Melhora a qualidade do composto produzido a partir da matéria orgânica; 
- Melhora a limpeza da cidade; 
- Possibilita o reaproveitamento de materiais que iriam para a disposição final 
- Prolonga a vida útil dos aterros sanitários;  
- Reduz o consumo de energia para fabricação de novos bens de consumo, e; 
- Diminui o desperdício. 
 

 Econômicos 
- Diminui os custos da produção, com o aproveitamento de recicláveis pelas indústrias; 
- Gera renda pela comercialização dos recicláveis, e, 
- Diminui os gastos com a limpeza urbana. 
 

 Sociais 
- Cria oportunidade de fortalecer organizações comunitárias; 
- Gera empregos para a população, e, 

http://www.zanini-cge.com.br/
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- Incentiva o fortalecimento de associações e cooperativas. 

 

 
Figura 200 : Fluxo da Coleta Seletiva para a Reciclagem 

Fonte: PUCPR/ISAM (Modificado), 2000. 

 

Montes Claros ainda não possui coleta seletiva formal de materiais recicláveis. A ESURB 
lançou a ideia dos ECOPONTOS, já desativados.  
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Figura 201: ECOPONTO 

Fonte: SISU, 2014 

1.5.3.21. Coleta seletiva para a compostagem/vermicompostagem/bioenergia 

Desde os mais remotos tempos, vêm os agricultores adubando suas terras com esterco, 
camas de animais, restos de cultura e outros materiais orgânicos. A adubação verde é 
igualmente uma prática agrícola conhecida há milênios e empregada para a manutenção e 
recuperação da fertilidade das terras de cultura. A garantia de boas safras, em épocas 
passadas, repousou exclusivamente na adubação orgânica. Para os antigos agricultores não 
era possível manter ou aumentar a fertilidade do solo sem incorporar restos vegetais e 
estercos animais. Durante séculos predominou o conceito de que a criação de animais pelo 
agricultor para obtenção de adubo era “um mal necessário”.  Essa ideia, passada de uma 
geração para outra, era comprovada pelo favorável desempenho dos adubos orgânicos na 
produtividade das terras de cultura. 

Como os melhores resultados eram obtidos quando a matéria orgânica aplicada estava bem 
decomposta, transformada em húmus, a conclusão óbvia a que chegaram os antigos 
agricultores foi a de que esse constituinte do adubo, o húmus, era o responsável pela 
alimentação das plantas. Dessa observação nasceu a “teoria humista da alimentação 
vegetal”. Os antigos lavradores diziam, com muita propriedade, que o adubo orgânico 
tornava a terra fresca, fofa e fértil. Ainda hoje há países no Oriente que desconhecem outro 
sistema de adubação de suas terras a não ser o que se baseia no emprego de resíduos 
orgânicos de origem vegetal, animal ou humana. A matéria orgânica tem um papel 
importante na fertilização do solo. Esse papel é complexo e exercido por mecanismos 
diversos, agindo de um lado nas propriedades físicas, químicas, físico-químicas e biológicas 
do solo e de outro, diretamente na fisiologia vegetal. (KIEHL, 1993). 

O vocabulário “compost”, da língua inglesa, deu origem à palavra composto, para indicar o 
fertilizante orgânico preparado a partir de restos vegetais e animais através de um processo 
denominado compostagem. A técnica da compostagem foi desenvolvida com a finalidade de 
se obter mais rapidamente e em melhores condições a estabilização da matéria orgânica. Na 
natureza essa estabilização ou humificação dos restos orgânicos que vão ter ao solo se dá 
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em prazo indeterminado, ocorrendo de acordo com as condições em que ela se encontra. 
No processo da compostagem os restos são amontoados, irrigados, preferencialmente 
revolvidos e se decompõem em menor tempo, produzindo um melhor adubo orgânico. 

Define-se a compostagem como sendo um processo controlado de decomposição 
microbiana de oxidação e oxigenação de uma massa heterogênea de matéria orgânica no 
estado sólido e úmido, passando pelas seguintes fases: uma  inicial  e rápida de 
fitotoxicidade ou de  composto  cru ou imaturo, seguida da fase de semicura ou 
bioestabilização, para atingir finalmente a terceira fase, a cura, maturação ou mais 
tecnicamente, a humificação, acompanhada da mineralização de determinados 
componentes da matéria orgânica, quando se pode dar por encerrada a compostagem. 
Durante todo o processo ocorre produção de calor e desprendimento, principalmente, de 
gás carbônico e vapor d'água.   

A compostagem é um processo controlado pelo fato de se acompanhar e controlar a 
temperatura, a aeração e a umidade, entre outros fatores, microbiano, pelo fato de a 
transformação da matéria orgânica ser realizada por microrganismo, sendo que nenhum 
processo de laboratório ou industrial conseguiu até hoje produzir o húmus artificialmente, 
oxidação e oxigenação, pelo fato de a compostagem ser conduzida em ambiente aeróbio, 
contendo oxigênio do ar atmosférico essencial para a humificação da matéria orgânica, 
diferente da decomposição anaeróbia, onde predomina o fenômeno de redução química, de 
tratamento de massa heterogênea no estado sólido pelo  fato de a matéria-prima provir de 
diferentes origens e possuir diferentes composições e na prática se trabalhar com resíduos 
consistentes: úmido, porque  os microrganismos que decompõem  a matéria orgânica  só 
atuam intensamente  na presença de suficiente quantidade de  água; da fase inicial  de 
fitotoxicidade, pela formação de ácidos orgânicos e toxinas de curta duração, geradas pelo 
metabolismo dos organismos  existentes no substrato orgânico, peculiaridade do material 
cru  ou imaturo, de fase de semicura ou  bioestabilização, quando o composto deixa de ser 
danoso às raízes e às sementes, de fase de cura , maturação ou humificação, quando o 
composto atinge o auge de suas propriedades benéficas ao solo e às plantas, de 
mineralização, transformação bioquímica importantíssima de matéria orgânica, uma vez que 
as plantas só subsistem se alimentadas por sais minerais  solúveis, como os produzidos por 
esse processo (as raízes das plantas não absorvem matéria orgânica, sendo conhecidos 
apenas alguns compostos orgânicos assimiláveis pelas raízes), de produção de calor e 
desprendimento de dióxido de carbono e vapor d'água , características relacionadas ao 
metabolismo  exotérmico dos microrganismo, à respiração dos mesmos, e à evaporação da 
água  favorecida pela elevada temperatura  gerada no interior da massa em compostagem 
(KIEHL, 1998). 

Como resultado da compostagem são gerados dois importantes componentes: sais minerais, 
contendo nutrientes para as raízes das plantas, e húmus como condicionador e melhorador 
das propriedades físicas, físico-químicas e biológicas do solo. É por esta última razão que 
determinados autores se referem à matéria orgânica humificada apenas como 
condicionadora do solo, relegando seu importante valor como fornecedora de elementos 
essenciais à vida vegetal.  A legislação brasileira, todavia, classifica tais materiais como 
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fertilizantes orgânicos. Pela definição e explicação anterior, vê-se que são vários os fatores 
que influem na compostagem, os quais podem ser acompanhados com testes de campo ou 
por métodos de laboratório. 

O ser humano estabeleceu que todo o material resultante de suas mais diversas atividades 
não lhe sendo mais útil é considerado lixo. Esse paradigma – um tanto ultrapassado – 
fundamentou a própria definição de lixo urbano, amplamente utilizada hoje, além de ter 
interferido, de forma bastante desfavorável, nos conceitos modernos de gerenciamento dos 
resíduos sólidos urbanos. 

Assim sendo, os resíduos sólidos urbanos são definidos como uma massa heterogênea de 
resíduos sólidos, resultante das atividades humanas, os quais podem ser reciclados e 
parcialmente utilizados, gerando, entre outros benefícios, proteção à saúde pública e 
economia de energia e de recursos naturais. Grande parcela dos resíduos produzida pelo 
homem é de natureza orgânica, resultante de atividades industriais, comerciais, agrícolas, 
domiciliares, entre outras. Em geral, esses resíduos orgânicos se apresentam na forma de 
sobras de alimento, frutas e legumes, folhas, gramas e sobras de cultura. A figura a seguir 
destaca os materiais componentes do resíduo domiciliar e do resíduo orgânico. O termo 
matéria orgânica ou resíduo orgânico é dado a todo o composto de carbono suscetível de 
degradação. O termo degradação ou biodegradação dos resíduos orgânicos diz respeito à 
decomposição desses resíduos por microrganismos. Essa decomposição é mais ou menos 
rápida, em função, principalmente, da característica do resíduo orgânico, ou seja, de sua 
estrutura molecular. Assim, como serragem, materiais palhosos e secos apresentam mais 
resistência à decomposição que, por exemplo, os legumes. 

A biodegradação controlada dos resíduos orgânicos é uma medida necessária a fim de 
viabilizar o potencial de fertilização da matéria orgânica e de evitar os fatores adversos 
causados pela degradação descontrolada no meio ambiente. A forma mais eficiente de obter 
a biodegradação controlada dos resíduos orgânicos é por meio do processo de 
compostagem. Segundo PEREIRA NETO, 1996, a compostagem é definida como um processo 
biológico aeróbio e controlado de tratamento e estabilização de resíduos orgânicos para a 
produção de húmus. 

O processo de compostagem é desenvolvido por uma população diversificada de 
microrganismos e envolve necessariamente duas fases distintas, sendo a primeira de 
degradação ativa (necessariamente termofílica), e a segunda de maturação ou cura. Na fase 
de degradação ativa, a temperatura deve ser controlada a valores termofílicos, na faixa de 
45 a 65ºC. Já na fase de maturação ou cura, na qual ocorre a humificação da matéria 
orgânica previamente estabilizada na primeira fase, a temperatura do processo deve 
permanecer na faixa mesofílica, ou seja , menor que 45ºC. A compostagem envolve 
processos simplificados e é feita em pátios onde o material a ser composto é disposto em 
montes de forma cônica, pilha de compostagem, ou em leiras. 



 

  

       Página: 384 

 

                                                                                            

 
Figura 202: Componentes do Lixo Domiciliar 

Fonte: PUCPR/ISAM/2006. 

A utilização de minhocas para produção de composto orgânico constitui uma técnica 
relativamente nova. Através dela, pode-se obter a reciclagem da maioria dos resíduos 
sólidos desde que estes contenham matéria orgânica. 

A matéria orgânica constitui o alimento das minhocas. Ao passar através do tubo digestivo 
desses animais, a matéria orgânica é decomposta e enriquecida pela ação de bactérias. Os 
excrementos das minhocas mais a matéria orgânica que os acompanha, constituem o 
composto orgânico, geralmente denominado húmus de minhocas ou vermicomposto. As 
minhocas comem, diariamente, o equivalente ao seu próprio peso. De todo o material 
ingerido pela minhoca, cerca de 60% é transformado em húmus ou vermicomposto. Trata-
se, portanto, de um processo rápido de produção de composto orgânico, que demanda 
apenas algumas horas, ou seja, o tempo necessário para o material percorrer o intestino da 
minhoca. 

A produção de húmus de minhoca constitui uma atividade que pode ser desenvolvida tanto 
em pequenas como em médias ou grandes propriedades. Não exige grandes investimentos, 
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os quais poderão ser amortizados em curto espaço de tempo, tanto pela produção e venda 
de húmus como de minhocas. 

Os requisitos básicos para implantação dessa atividade são os seguintes: disponibilidade de 
terreno, de resíduos orgânicos e de matrizes de minhocas. A área a ser ocupada depende do 
tamanho do empreendimento. Com relação aos resíduos orgânicos, destaca-se que a 
maioria pode servir de alimento para as minhocas. Quanto à obtenção das matrizes iniciais, 
estas podem ser conseguidas a partir da domesticação de minhocas existentes na região ou, 
então, serem adquiridas de criadores profissionais, (MOTTER, 1990). Outra forma de tratar a 
matéria orgânica proveniente dos resíduos sólidos é a mistura com os resíduos da limpeza 
pública, especialmente os da podação, capina e roçagem, após trituração. A mistura de 
carbono e nitrogênio estabelecendo a relação C/N adequada fornecerá material rico para a 
ação de microrganismos, possibilitando a compostagem, a vermicompostagem e 
modernamente a biodigestão dessa massa orgânica para a produção de bioenergia. 

As três figuras a seguir, sugerem o modelo a ser detalhado tendo em vista a implantação de 
um programa de coleta seletiva de material orgânico para seu aproveitamento 
transformando-o em composto, húmus ou bioenergia.  

 
Figura 203: Fluxo dos Materiais Orgânicos 

Fonte: SERENCO, 2014. 
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Figura 204 : Fluxograma dos Processos 

Fonte: SERENCO, 2014. 
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Figura 205: Processos Alternativos 

Fonte: SERENCO, 2014. 
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Figura 206: Fluxograma de Sistema de Coleta Seletiva de Resíduos Orgânicos para a 

Compostagem/Vermicompostagem 
Fonte: SEBRAE-PR/2004. 
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1.5.4. Educação Ambiental 

A Empresa Municipal de Serviços Urbanos – ESURB, estava envolvida diretamente na coleta 
e transporte dos resíduos domiciliares até dezembro de 2014. Em 2014 a mesma elaborou 
um folder com a campanha “Cidade Limpa”, para conscientização da população da 
importância da coleta seletiva, a qual será o próximo passo da Prefeitura. 

 

 
Figura 207: Folder – ESURB 

Fonte: SERENCO, 2014 
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Uma atividade de Educação Ambiental bastante interessante desenvolvida pela ESURB, é a 
utilização dos caminhões coletores como outdoors moveis, convocando a população a se 
conscientizar pela limpeza da cidade.  

 
Figura 208: Caminhão da Coleta usado com Outdoor 

Fonte: SERENCO, 2014 
 

A Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, possui um Setor de 
Coordenadoria de Educação Ambiental, a qual pratica atividades nas escolas da região 
ministrando palestras. Um dos programas implantados em 2013 foi o da Reciclagem de 
eletroeletrônicos juntamente com o SESC. Para cada resíduo eletrônico destinado, o 
participante ganhava um voucher de desconto nas passagens aéreas para voar pela Azul ou 
Trip. 

 
Figura 209: Programa resíduos eletroeletrônicos 

Fonte: SDSMA, 2014 
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1.5.5. Sustentabilidade do Sistema 

A Lei Nº 11.445/2007 que institui a Política Nacional de Saneamento Básico, em seu Capítulo 
VI – Dos Aspectos Econômicos e Sociais, Art.29 define: 

- os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade econômico-
financeira assegurada, sempre que possível, mediante remuneração pela 
cobrança dos serviços: 

II – de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos: taxas ou tarifas e 
outros preços públicos, em conformidade com o regime de prestação de serviços 
ou de suas atividades; 

§ 1º - a instituição de tarifas, preços públicos e taxas para os serviços de 
saneamento básico observará as seguintes diretrizes: 

I – prioridade para atendimento das funções essenciais relacionadas à saúde 
pública; 

II – ampliação do acesso dos cidadãos e localidades de baixa renda aos serviços; 

III – geração dos recursos necessários para realização dos investimentos, 
objetivando o cumprimento das metas e objetivos do serviço; 

IV – inibição do consumo supérfluo e do desperdício de recursos; 

V – recuperação dos custos incorridos na prestação do serviços, em regime de 
eficiência; 

VI – remuneração adequada do capital investido pelos prestadores de serviços; 

VII – estímulo ao uso de tecnologias modernas e eficientes, compatíveis com os 
níveis exigidos de qualidade, continuidade e segurança na prestação dos 
serviços, e, 

VIII – incentivo à eficiência dos prestadores de serviços. 

§ 2º - Poderão ser adotados subsídios tarifários e não tarifários para os usuários 
e localidades que não tenham capacidade de pagamento ou escala econômica 
suficiente para cobrir o custo integral dos serviços. 

Vários fatores poderão ser levados em consideração na remuneração e cobrança dos 
serviços públicos. Também subsídios poderão ser aplicados de forma direta, tarifária ou 
ainda internos. 

Art. 35. As taxas ou tarifas decorrentes da prestação de serviço público de 
limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos devem levar em conta a 
adequada destinação dos resíduos coletados, podendo considerar o nível de 
renda da população da área atendida, as características dos lotes urbanos, o 
peso e volume médio coletado por habitante ou por domicilio. 
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Também a mesma Lei, no seu Art. 2º - VII, estabelece a eficiência e sustentabilidade 
econômica, como um dos princípios fundamentais. 

1.5.6. Receitas  

A taxa de coleta de Resíduos Sólidos de Montes Claros foi desvinculada do IPTU, e a partir de 
2014 passou a ser cobrada através de guias (boletos) enviados aos contribuintes. A Lei 
Complementar Nº 42 de 27 de dezembro de 2013, altera dispositivos do código tributário 
municipal, regido pela Lei Complementar Nº 04, de 07 de dezembro de 2005, e no anexo VI-
A, Art. 101, define a taxa de coleta de resíduos sólidos, calculado através da frequência de 
coleta. A cidade foi subdividida em 42 distritos com as seguintes frequências.  

A) Frequência 2 vezes por semana – R$ 101,82/12 = R$ 8,48 por mês; 

B) Frequência 3 vezes por semana – R$ 203,64/12 = R$ 16,97 por mês; 

C) Frequência diária – R$ 407,28/12 = R$ 34,94 por mês. 

 

Arrecadação Prevista/2014 ---------------------------------------------------- R$ 13.642.414,00 

Optando-se pelo pagamento integral, com 15% de desconto, a 
arrecadação liquida será de --------------------------------------------------- 

 

R$ 11.596.052,00 

Prédios e condomínios que tenham um só ponto de coleta, obtém redução de 50% do valor 
de taxa. Do mesmo modo os imóveis residenciais, escritórios e salas dos prestadores de 
serviços. Os pontos comerciais, com circulação de mercadorias, obtêm 30% de desconto. 

 

 
 

 
Figura 210: Talão – Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos  

Fonte: Prefeitura Municipal de Montes Claros, 2014 
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1.5.7. Despesas 

As principais despesas que ocorrem com a gestão (manejo dos resíduos sólidos) se 
apresentam conforme segue: 

Prefeitura Municipal de Montes Claros 

Pessoal (Serviços de limpeza urbana) R$ 612.787,28/mês  

 
Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos 
CONTRATOS: 
ESURB R$ 85.401,33/mês 

SERQUIP R$ 17.200,00/mês 

Joelcio Gusmão Ribeiro R$ 4.995,93/mês 

ASTEMOC R$ 17.500,00/mês 

João José Nascimento R$ 96.500,00/mês 

Const. Incorp. Laura ltda R$ 110.000,00/mês 

Lima e Pereira Man. e Serviços  R$ 12.080,00/mês 

Maria da Glória Magalhães  R$ 21.976,00/mês 

Jason Teixeira da Silva F. R$ 248.910,00/mês 

Max Terraplenagem e transp. R$ 112.400,00/mês 

TOTAL  R$ 726.963,15/mês 

 

 

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão  
CONTRATOS: 
LOCTRANS R$ 73.150,00/mês 

Santa Fé Const. e Edif. R$ 16.500,00/mês 

Ana Maria F. Mendonça R$ 19.500,00/mês 

TOTAL R$ 109.150,00/mês 

 

ESURB 
Pessoal  R$ 298.404,91/mês  
CONTRATO: 
Locação de 02 Cam. Compactador  R$ 43.100,00/mês  

TOTAL R$ 341.504,91/mês 
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RESUMO: 

Prefeitura (pessoal)  R$ 612.787,28/mês 

Secretaria de Infraestrutura e Serviços 
Urbanos (contratos) 

R$ 726.963,15/mês 

Secretaria Municipal de Planejamento e 
Gestão (contratos) 

R$ 109.150,00/mês 

ESURB (pessoal e contratos)  R$ 341.504,91/mês 

TOTAL (mensal) R$ 1.790.405,34 

TOTAL (anual) R$ 21.484.864,08 

Análise financeira anual: 

 Previsto Com desconto 15% 

Receita R$ 13.642.414,00 R$ 11.596.052,00 

Despesa R$ 21.484.864,08 21.484.864,08 

Saldo (-) Déficit  R$ 7.842.420,08 R$ 9.888.812,08 

 

1.5.8. Sistema de Informações 

O Governo Federal mantém o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS, 
onde estão cadastradas as informações referentes aos sistemas de manejo de resíduos 
sólidos urbanos dos municípios que participam do sistema. Montes Claros participa do SNIS, 
estando presente no Inventário do Ministério das Cidades, Secretaria Nacional de 
Saneamento, desde 2010. As informações quando enviadas, transformam-se em 
indicadores, os quais permitem a realização de estudos comparativos com outros municípios 
avaliando-se os indicadores próprios em busca da melhor gestão integrada dos resíduos 
sólidos municipais.  

Os dados são atualizados anualmente, sendo esta atividade, de responsabilidade do 
município. O Fornecimento dos dados ao SNIS é obrigatório para o Município ter acesso aos 
recursos do Ministério das Cidades (Sistemática iniciada em 2009, com emissão do 
respectivo Atestado de Regularidade). 

1.5.8.1. Análise da situação da gestão dos serviços com base em indicadores técnicos, 
operacionais e financeiros 

Segundo os indicadores de 2012 do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento 
(SNIS), Montes Claros apresenta uma taxa de cobertura de coleta de Resíduos Sólidos 
Domésticos (RDO) de 97,6% – (I015), em relação à população total. Levando-se em 
consideração apenas a população urbana, essa taxa passa a ser de 100% – (I016). 
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Ao se considerar os RDO juntamente com os Resíduos Sólidos Públicos (RPU), a massa 
coletada per capita em relação à população total atendida pelo município é de 0,6 kg / (hab 
x dia) – (I028). Já a massa coletada per capita em relação a apenas a população urbana é de 
0,62 kg/(hab x dia) – (I021).  

Montes Claros terceirizou 45,24 % – (I017), do serviço de coleta de resíduos sólidos. O custo 
unitário dessa coleta é de R$ 117,01 – (I023), por tonelada de resíduo. Tal valor representa 
59,65% – (I024), do custo total do manejo de resíduos sólidos do município. 

Do total de empregados do sistema de manejo de resíduos sólidos, 11,97% – (I025), estão 
envolvidos no serviço de coleta - coletores e motoristas. A produtividade média de coleta 
desses empregados é de 3.602,36 kg/(empregado x dia) – (I018), sendo que há 0,18 
empregados para cada 1000 habitantes urbanos – (I019).  

Quanto aos serviços de varrição, capina e poda, Montes Claros não terceirizou 10,65 % – 
(I041). O custo unitário da varrição no município não foi informado (I043). Esse custo tem 
uma incidência de 35,21% – (I046), no custo total de manejo dos resíduos sólidos desses 
serviços. A extensão total anual varrida no município não informado (I048), sendo a 
produtividade média dos varredores, não informado (I044).  

Os varredores representam 62,25% – (I047), do total de empregados do sistema de manejo 
e há 0,96 varredores por 1000 habitantes urbanos de Montes Claros – (I045). Já os 
capinadores correspondem a 12,71 % – (I052), dos empregados, com uma taxa de 0,2 
capinadores a cada 1000 habitantes urbanos – (I051). 

1.5.9. Ameaças e Oportunidade 

Com o advento da lei nº 12.305/2010, a qual institui no País a Política Nacional dos Resíduos 
Sólidos, novas tipologias de resíduos sólidos foram incorporadas aos conceitos de Gestão de 
Resíduos Sólidos, buscando quantificar e qualificar esses resíduos quanto à origem e fluxos 
atuais, ou seja, do manejo territorial dos resíduos, visando fornecer subsídios ao estudo das 
cadeias produtivas, estabelecendo instrumentos necessários para o manejo ambientalmente 
correto desses resíduos em âmbito municipal, regional, estadual, e federal. 

O presente diagnóstico fornecerá os elementos necessários para a realização dos 
prognósticos (cenários) futuros para a definição do planejamento da gestão integrada desses 
resíduos. 

A busca de dados, sua copilação, ordenamento e interpretação refletem, no diagnóstico, a 
descrição do atual sistema de gestão, preparando dois elementos importantes para a etapa 
dos prognósticos: 

 As ameaças ao atual sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, e, 

 As oportunidades existentes que deverão, uma vez elencadas, apoiar o 
planejamento futuro quando da definição de metas, programas, planos, projetos 
e ações a serem propostos em busca da universalização do sistema. 

 



 

  

       Página: 396 

 

                                                                                            

Como ameaças ao sistema são elencadas as seguintes: 

 Inexistência de um programa bem estruturado de Educação Ambiental voltado à 
gestão dos resíduos sólidos gerados pela população de Montes Claros; 

 Necessidade de buscar parceiros para ampliação da coleta seletiva, ou seja, aquisição 
de materiais informativos de divulgação, obtenção de lixeiras urbanas, instalação de 
PEVs (Pontos de Entrega Voluntária), ecopontos, entre outros; 

 Falta de um Programa bem estruturado de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos 
Urbanos para a Reciclagem; 

 Falta de um cadastro efetivo de catadores, carrinheiros, depósitos, aparistas, 
sucateiros e indústrias recicladoras; 

 Falta de Plano Municipal de Gestão de Resíduos de Serviços de Saúde; 

 Falta de Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde nas Unidades de 
Saúde; 

 Falta de implementação de acordos setoriais entre a iniciativa privada (indústrias, 
comerciantes, distribuidores, manipuladores) e o poder púbico municipal tendo em 
vista estabelecer a logística reversa dos seguintes resíduos: 

o Pilhas e baterias, 

o Óleos, graxas e lubrificantes, 

o Óleo vegetal usado, 

o Lâmpadas,  

o Eletroeletrônicos, 

o Vidros temperados, e, 

o Moveis e utensílios domésticos. 

 Melhorias na logística reversa dos pneus;  

 Falta de definição da forma de entrega (acondicionamento) dos resíduos sólidos ao 
sistema de coleta convencional; 

 Inexistência de estudo/plano/projeto para a coleta seletiva de materiais orgânicos 
para implantação do programa de compostagem, vermicompostagem e 
eventualmente bioenergia; 

 Falta de fiscalização dos geradores e das empresas que realizam a coleta de RCC; 

 Necessidade de definição e implantação de modelo institucional para gestão 
integrada da limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos no Município e dos 
diversos agentes municipais envolvidos no sistema; 

 Falta de incentivo para atração e implantação de indústrias recicladoras no 
Município. 
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Como oportunidades ao sistema são elencadas: 

 Existência de programa de coleta, transporte, e inertização e destinação final de 
resíduos de serviços de saúde; 

 Existência de local para o recebimento de embalagens de agrotóxicos e pneus  

 Construção de aterro sanitário pela iniciativa privada, para atender Montes 
Claros;  

 Criação de Agência Reguladora Municipal – AMASBE; 

 Aquisição de 10 veículos compactadores;  

 Aquisição de varredeira mecânica; 

 Cobrança de taxa de coleta de resíduos sólidos, por guia de cobrança (boleto); 

 Existência de Usina de Reciclagem desativada;  

 Existência de Associação de Catadores de Materiais Recicláveis; 

 Existência de Consórcio (Lei nº 4.640, 2013), CODANORTE; 

 Implantação de 09 Cascos, e 13 a serem implantados; 

 Existência de grandes empresas (depósitos) de matérias recicláveis, e, 

 ECOPONTOS desativados.  

 

1.5.10. Relatório de Mobilização  

De acordo com a Metodologia inicialmente proposta e o Termo de Referência para a 
Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico de Montes Claros foram realizadas 
reuniões (pré-conferências) nas 14 UTAP’s do Município para obtenção das contribuições da 
população local. As contribuições (fichas) elaboradas durante as reuniões foram catalogadas 
por setor (água, esgoto, resíduos e drenagem) e resumidamente apresentadas a seguir sobre 
os Resíduos Sólidos.  
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As informações da população obtidas pelas Pré-Conferências serão avaliadas e servirão de 
apoio para elaboração das proposições de investimentos no sistema de resíduos sólidos, 
escopo do próximo Produto do trabalho. 
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2. PROGNÓSTICOS E ALTERNATIVAS PARA UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS  

2.1. ESTUDO POPULACIONAL 

De acordo com o Censo Demográfico de 2010, Montes Claros conta com 414 setores 
censitários. Ao considerar a divisão das UTAP’s (Unidades Territoriais de Análise e 
Planejamento), sobreposta aos setores censitários, definiu-se a população residente e o 
número de domicílios para cada Localidade no ano de 2010, expostos na Tabela 44. 

Tabela 44 - População de 2010 por Localidade, conforme Censo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística) 

 

Fonte: IBGE, 2010. 

Além do Censo de 2010, deve-se levar em conta também o histórico da evolução 
populacional, através dos dados dos censos anteriores, conforme Tabela 45. 

Tabela 45 - Histórico populacional  

 

Fonte: IBGE, 1970 - 1980 - 1991 - 2000 - 2010. 

2.1.1. Conceitos da Projeção da População 

Foram estudados os sete métodos seguintes para definição do crescimento populacional. De 
acordo com os dados censitários disponíveis, a população rural vem decrescendo ao longo 

ANO UTAP
Qtde Setores 

Censitários

População 

Total                            

(hab.)

Domicílios 

Particulares 

Permanentes 

Ocupados

População 

Urbana 

(hab.)

População 

Rural                            

(hab.)

Sede 362 338.381 109.480 338.381 0

Aparecida do Novo Mundo 1 631 292 631 0

Ermidinha 1 433 192 433 0

Miralta 1 357 144 357 0

Nova Esperança 2 2.845 935 2.845 0

Panorâmica 1 104 65 104 0

Santa Rosa de Lima 1 488 197 488 0

São João de Vereda 1 359 188 359 0

São Pedro da Garça 1 618 217 618 0

Vila Nova de Minas 1 211 92 211 0

Canto do Engenho 1 409 245 0 409

Rural 42 17.079 9.058 0 17.079

415 361.915 121.105 344.427 17.488TOTAL

2010
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do tempo. Por este motivo, a projeção populacional será feita somente para a população 
urbana. 

2.1.1.1. Métodos Matemáticos 

2.1.1.1.1. Aritmético 

Este método pressupõe que a população do núcleo urbano aumenta segundo uma 
progressão aritmética. Conhecendo-se os dados de população P1 e P2, que correspondem 
aos anos t1 e t2, calcula-se a razão “r” de crescimento pela expressão: 

 

Podem-se calcular as razões para vários intervalos e adotar um valor médio. A previsão da 
população P, correspondente à data futura t será dada pela equação a seguir: 

P = P0 + r ( t – t0 ) 

onde:  

r = razão de crescimento no intervalo ( t – t0 ). 

Deve-se considerar este método com a devida cautela, visto que para a previsão com prazos 
muito longos, torna-se acentuada a discrepância com a realidade histórica, uma vez que o 
crescimento é pressuposto ilimitado. 

Nas projeções realizadas e apresentadas na sequência, foram definidas as taxas de 
crescimento ocorridas entre 1.970-2.010, 1.980-2.010, 1.991-2.010 e 2.000-2.010 em 
habitantes/ano, e as respectivas tabelas e gráficos, evidenciando a tendência de crescimento 
para este método. 

2.1.1.1.2. Geométrico 

No método geométrico, admite-se que o crescimento da cidade nos últimos anos se 
processou conforme uma progressão geométrica, com as populações dos anos posteriores 
seguindo a mesma tendência. Desde que se conheçam dois dados de população P1 e P2, 
correspondentes aos anos t1 e t2, pode-se definir a razão “r” da progressão geométrica pela 
fórmula: 

 

Da expressão anterior, a previsão de população será: 

P = P0 ( r )  t – t0 

onde:  

r = razão de crescimento no intervalo ( t – t0 ). 
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Deve-se considerar este método com a devida cautela, visto que para a previsão com prazos 
muito longos, torna-se acentuada a discrepância com a realidade histórica, uma vez que o 
crescimento é pressuposto ilimitado. 

Nas projeções realizadas e apresentadas na sequência, foram definidas as taxas de 
crescimento ocorridas entre 1.970-2.010, 1.980-2.010, 1.991-2.010 e 2.000-2.010 em 
habitantes/ano, e as respectivas tabelas e gráficos, evidenciando a tendência de crescimento 
para este método. 

2.1.1.2. Métodos com ajuda da Ferramenta Linha de Tendência do Excel 

Através da Linha de Tendência Central da Planilha Excel da Microsoft, pode-se ajustar os 
pares de dados da população versus “x” (diferença de tempo tn – t0), às várias equações 
representativas dos modelos matemáticos e obter-se os coeficientes de correlação R². Ao 
maior coeficiente de correlação entre os vários modelos matemáticos, corresponderá o 
melhor ajuste aos dados da população. Serão testados os modelos matemáticos de Ajuste 
Linear, Curva de Potência, Equação Exponencial, Equação Logarítmica e Equação Polinomial. 

2.1.1.2.1. Ajustamento linear 

Neste método o crescimento populacional é representado por uma equação matemática de 
primeira ordem, ou seja: 

P = a + bx 

onde: 

a,b = coeficiente angular e linear a serem determinados. 

x = número de anos (x= tn – t0) 

P = população estimada. 

2.1.1.2.2. Equação da Curva de Potência. 

P = a .x b   para a > 0. 

onde: 

xi > 0 e Pi > 0  

x = intervalo de tempo entre tn – t0. 

P = população estimada. 

2.1.1.2.3. Equação exponencial. 

P = a . e b.x   para a > 0; P > 0. 

onde: 

e = número de Euler (=2,718281828). 

x = intervalo de tempo entre tn – t0. 

P = população estimada. 
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2.1.1.2.4. Método baseado na equação logarítmica 

P = a + b. ln x 

onde: 

ln = logaritmo neperiano. 

x = intervalo de tempo entre tn – t0. 

P = população estimada. 

 

2.1.1.2.5. Método baseado na equação Polinomial. 

P = ax² + bx + c 

onde: 

a,b,c = coeficientes. 

x = intervalo de tempo entre tn – t0. 

P = população estimada. 

 

2.1.2. Projeção da População - Sede 

2.1.2.1. População Residente 

A partir dos dados populacionais constantes na Tabela 45 foram calculadas as populações 
pelos diversos métodos citados anteriormente. 

Tabela 46 - Método Aritmético 

Taxa de crescimento (Razão) 

Tabela 47 - Método Geométrico 

Taxa de crescimento (Razão) 

Período Razão 

1970 - 2010 6.482,00 

1980 - 2010 6.304,40 

1991 - 2010 6.140,42 

2000 – 2010 5.524,40 
 

Período Razão 

1970 - 2010 3,56 % a.a. 

1980 - 2010 2,69 % a.a. 

1991 - 2010 2,20 % a.a. 

2000 - 2010 1,76 % a.a. 
 

Fonte: SERENCO, 2014. 

. 
Fonte: SERENCO, 2014. 
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Tabela 48 - Métodos com Linhas de Tendência 

Método Equação R² 

Ajustamento Linear y = 6352,9x + 93755 R² = 0,998 (*) 

Curva de Potência y = 40812x0,5746 R² = 0,9964 

Equação Exponencial y = 124327e0,0266x R² = 0,9769 

Equação Logarítmica y = 133822ln(x) – 161926 R² = 0,971 

Equação Polinomial y = -26,092x² + 7654,3x + 80733 R² = 0,9994 (*) 

(*) Melhores resultados. 

Fonte: SERENCO, 2014. 

As equações foram geradas a partir de dados e gráficos do tipo dispersão apresentados a 
seguir, tendo-se em conta o ano to = 1970. 

Apresenta-se também mais adiante um quadro resumo contendo o resultado das projeções 
através de cada um dos métodos relacionados anteriormente, sendo ano base o ano de 
2010. 

Considerando-se os métodos com Linhas de Tendência, verifica-se que os melhores 
resultados encontrados foram o do AJUSTAMENTO LINEAR e o da EQUAÇÃO POLINOMIAL, 
pois o valor do R² (=0,998 e 0,9994, respectivamente) possuem maior grau de adesão aos 
valores da série histórica. Entre estes dois métodos, foi escolhido o método do 
AJUSTAMENTO LINEAR, pois possuir ótima adesão à série histórica e também por se 
encaixar com a previsão populacional esperada para o Município.  
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Tabela 49 - Resumo das Projeções Populacionais 

 

Fonte: SERENCO, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aritmético Geométrico Ajuste Linear Curva Potência Eq. Exponencial Eq. Logarítmica Eq. Polinomial

-3 2.011 350.540 353.219 354.223 344.741 370.004 335.031 350.698

-2 2.012 356.652 362.250 360.576 349.548 379.978 338.256 356.187

-1 2.013 362.765 371.529 366.929 354.306 390.221 341.405 361.623

0 2014 368.878 381.060 373.282 359.017 400.740 344.481 367.008

1 2015 374.991 390.854 379.635 363.683 411.543 347.489 372.340

2 2016 381.104 400.915 385.988 368.305 422.637 350.430 377.620

3 2017 387.216 411.254 392.341 372.885 434.030 353.308 382.847

4 2018 393.329 421.877 398.694 377.423 445.730 356.125 388.023

5 2019 399.442 432.793 405.047 381.921 457.746 358.885 393.146

6 2020 405.555 444.010 411.400 386.381 470.085 361.588 398.218

7 2021 411.668 455.538 417.752 390.802 482.757 364.238 403.237

8 2022 417.780 467.385 424.105 395.187 495.771 366.837 408.203

9 2023 423.893 479.561 430.458 399.536 509.136 369.386 413.118

10 2024 430.006 492.076 436.811 403.851 522.860 371.887 417.980

11 2025 436.119 504.938 443.164 408.131 536.955 374.343 422.791

12 2026 442.232 518.160 449.517 412.379 551.430 376.754 427.549

13 2027 448.344 531.751 455.870 416.594 566.295 379.123 432.255

14 2028 454.457 545.722 462.223 420.778 581.560 381.450 436.908

15 2029 460.570 560.085 468.576 424.932 597.237 383.738 441.510

16 2030 466.683 574.850 474.929 429.055 613.337 385.987 446.059

17 2031 472.796 590.031 481.281 433.150 629.871 388.199 450.556

18 2032 478.908 605.639 487.634 437.216 646.850 390.375 455.001

19 2033 485.021 621.687 493.987 441.254 664.287 392.516 459.394

20 2034 491.134 638.188 500.340 445.265 682.194 394.624 463.735

21 2035 497.247 655.157 506.693 449.249 700.584 396.698 468.023

22 2036 503.360 672.606 513.046 453.208 719.470 398.741 472.260

23 2037 509.472 690.550 519.399 457.141 738.864 400.754 476.444

24 2038 515.585 709.004 525.752 461.049 758.782 402.736 480.575

25 2039 521.698 727.983 532.105 464.933 779.236 404.690 484.655

26 2040 527.811 747.503 538.458 468.793 800.242 406.616 488.683

27 2041 533.924 767.581 544.810 472.629 821.814 408.514 492.658

28 2042 540.036 788.233 551.163 476.443 843.968 410.386 496.581

29 2043 546.149 809.476 557.516 480.234 866.719 412.231 500.452

30 2044 552.262 831.329 563.869 484.003 890.083 414.052 504.271

31 2045 558.375 853.809 570.222 487.750 914.077 415.848 508.038

32 2046 564.488 876.936 576.575 491.477 938.718 417.621 511.752

33 2047 570.600 900.730 582.928 495.182 964.023 419.370 515.414

34 2048 576.714 925.210 589.281 498.867 990.010 421.097 519.024

35 2049 582.826 950.397 595.634 502.532 1.016.697 422.802 522.582

Ano
MÉTODOS
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Tabela 50 - Taxa Percentual de Crescimento Anual 

 

Fonte: SERENCO, 2014. 

A Tabela 51 e a Tabela 52 apresentam a projeção da população residente urbana adotada. 
Para a Sede, será ainda estimada, conforme considerações descritas mais adiante, a 
população flutuante do Município de Montes Claros, para ser somada à população flutuante 
e conseguir obter a população a ser atendida pelos serviços de saneamento. 

 

 

 

 

 

 

 

Aritmético Geométrico Ajuste Linear Curva Potência Eq. Exponencial Eq. Logarítmica Eq. Polinomial

0 2014 1,68% 2,57% 1,73% 1,33% 2,70% 0,90% 1,49%

1 2015 1,66% 2,57% 1,70% 1,30% 2,70% 0,87% 1,45%

2 2016 1,63% 2,57% 1,67% 1,27% 2,70% 0,85% 1,42%

3 2017 1,60% 2,58% 1,65% 1,24% 2,70% 0,82% 1,38%

4 2018 1,58% 2,58% 1,62% 1,22% 2,70% 0,80% 1,35%

5 2019 1,55% 2,59% 1,59% 1,19% 2,70% 0,78% 1,32%

6 2020 1,53% 2,59% 1,57% 1,17% 2,70% 0,75% 1,29%

7 2021 1,51% 2,60% 1,54% 1,14% 2,70% 0,73% 1,26%

8 2022 1,48% 2,60% 1,52% 1,12% 2,70% 0,71% 1,23%

9 2023 1,46% 2,61% 1,50% 1,10% 2,70% 0,69% 1,20%

10 2024 1,44% 2,61% 1,48% 1,08% 2,70% 0,68% 1,18%

11 2025 1,42% 2,61% 1,45% 1,06% 2,70% 0,66% 1,15%

12 2026 1,40% 2,62% 1,43% 1,04% 2,70% 0,64% 1,13%

13 2027 1,38% 2,62% 1,41% 1,02% 2,70% 0,63% 1,10%

14 2028 1,36% 2,63% 1,39% 1,00% 2,70% 0,61% 1,08%

15 2029 1,35% 2,63% 1,37% 0,99% 2,70% 0,60% 1,05%

16 2030 1,33% 2,64% 1,36% 0,97% 2,70% 0,59% 1,03%

17 2031 1,31% 2,64% 1,34% 0,95% 2,70% 0,57% 1,01%

18 2032 1,29% 2,65% 1,32% 0,94% 2,70% 0,56% 0,99%

19 2033 1,28% 2,65% 1,30% 0,92% 2,70% 0,55% 0,97%

20 2034 1,26% 2,65% 1,29% 0,91% 2,70% 0,54% 0,94%

21 2035 1,24% 2,66% 1,27% 0,89% 2,70% 0,53% 0,92%

22 2036 1,23% 2,66% 1,25% 0,88% 2,70% 0,52% 0,91%

23 2037 1,21% 2,67% 1,24% 0,87% 2,70% 0,50% 0,89%

24 2038 1,20% 2,67% 1,22% 0,85% 2,70% 0,49% 0,87%

25 2039 1,19% 2,68% 1,21% 0,84% 2,70% 0,49% 0,85%

26 2040 1,17% 2,68% 1,19% 0,83% 2,70% 0,48% 0,83%

27 2041 1,16% 2,69% 1,18% 0,82% 2,70% 0,47% 0,81%

28 2042 1,14% 2,69% 1,17% 0,81% 2,70% 0,46% 0,80%

29 2043 1,13% 2,70% 1,15% 0,80% 2,70% 0,45% 0,78%

30 2044 1,12% 2,70% 1,14% 0,78% 2,70% 0,44% 0,76%

31 2045 1,11% 2,70% 1,13% 0,77% 2,70% 0,43% 0,75%

32 2046 1,09% 2,71% 1,11% 0,76% 2,70% 0,43% 0,73%

33 2047 1,08% 2,71% 1,10% 0,75% 2,70% 0,42% 0,72%

34 2048 1,07% 2,72% 1,09% 0,74% 2,70% 0,41% 0,70%

35 2049 1,06% 2,72% 1,08% 0,73% 2,70% 0,40% 0,69%

Ano
MÉTODOS
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Tabela 51 - População Residente Urbana Adotada 
(Total do Município) 

Tabela 52 - População Residente Urbana 
Adotada (Sede) 

  

Fonte: SERENCO, 2014. Fonte: SERENCO, 2014. 

Através da Tabela 51, percebe-se que a projeção populacional adotada possui valores 
próximos, mas superiores aos apresentados pelo IBGE como estimativa para o ano 2014. 
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Pelos dados divulgados pelo IBGE, Montes Claros possui, em 2014, uma população total de 
390.212 habitantes. Se for considerado que a taxa de urbanização se manteve nestes 4 anos 
(em relação ao Censo 2010), encontra-se uma população urbana de 371.797 habitantes, 
valor este muito próximo do encontrado pela projeção populacional adotada (373.282 
habitantes), comprovando a consistência desta projeção. 

2.1.2.1.1.  População em Domicílios não Ocupados 

O IBGE, na ocasião da elaboração do Censo, faz a contagem, além da população residente, 
dos domicílios existentes em cada Município. Entre as diferentes características dos 
domicílios contados pelo IBGE existem os domicílios não ocupados, que representam a soma 
dos domicílios de uso ocasional e os vagos. 

Devido a Montes Claros oferecer disponibilidade de educação superior, além de outras 
atrações que desperta em seu entorno, estes domicílios podem ser ocupados, por exemplo, 
por estudantes de outros Municípios que passem a residir temporariamente em Montes 
Claros para estudar.  

Por este motivo, será considerado, para a projeção populacional, além da população 
residente, uma população adicional ocupante destes domicílios não ocupados na ocasião da 
elaboração do Censo. Este número de domicílios, em 2010, era de 12.376. 

Considerando que, também em 2010, havia 338.831 habitantes na Sede,  e que existiam 
96.800 domicílios ocupados, encontra-se uma média de 3,49 habitantes / domicílio ocupado. 
Este valor, multiplicado pelo número de domicílios não ocupados chega-se ao valor de uma 
população adicional de 43.192 habitantes, ou cerca de 13% da população residente dos 
domicílios ocupados. Como forma de se projetar esta população adicional ao longo do 
tempo, será adotado o índice de 13% que será somado à população residente projetada 
anteriormente, conforme Tabela 53. 
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Tabela 53 - Projeção Populacional Sede incluindo domicílios não ocupados 

 

Fonte: SERENCO, 2014. 

2.1.3. População Flutuante 

Conforme mencionado anteriormente, para a Sede do Município, além da população 
residente, que é feita a contagem pelo IBGE, existe ainda uma população flutuante 
significativa em Montes Claros. 
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De acordo com texto extraído do Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio 
Verde Grande, a caracterização da polarização regional na bacia do Verde Grande é realizada 
com base no estudo do IBGE que definiu as Regiões de Influência das Cidades, cuja última 
atualização é de 2007 e mostra as redes formadas pelos principais centros urbanos do País, 
baseadas na presença de órgãos do executivo, do judiciário, de grandes empresas e na 
oferta de ensino superior, serviços de saúde e domínios de internet. 

Para definir os centros da rede urbana brasileira, foram consideradas hierarquias de 
subordinação administrativa no setor público federal, no caso da gestão federal, e de 
localização das sedes e filiais de empresas, para estabelecer a hierarquia de gestão 
empresarial. A oferta de equipamentos e serviços, entre as quais ligações aéreas, 
deslocamentos para internações hospitalares, áreas de cobertura das emissoras de 
televisão, oferta de ensino superior, diversidade de atividades comerciais e de serviços, 
oferta de serviços bancários e presença de domínios de Internet, complementa a 
identificação dos centros de gestão do território. 

Nos 4.625 municípios (entre os 5.564 existentes em 2007) que não foram identificados como 
centros de gestão, a Rede de Agências do IBGE respondeu a um questionário específico no 
final de 2007, que investigou as principais ligações de transportes regulares, em particular as 
que se dirigem aos centros de gestão, e os principais destinos dos moradores locais, para 
obter produtos e serviços (compras, educação superior, aeroportos, serviços de saúde, 
aquisição de insumos e destino dos produtos agropecuários). 

Com base nos resultados destes levantamentos, foi construída uma hierarquia das 
metrópoles e centros, configurando redes de influência regionais que possibilitam identificar 
os fluxos econômicos e sociais predominantes. 

As áreas de influência dos centros foram delineadas a partir da intensidade das ligações 
entre as cidades, as quais foram classificadas em cinco níveis, por sua vez subdivididos em 
dois ou três subníveis, a saber: 

 Nível 1. Metrópoles: Compreende os 12 principais centros urbanos do País, com 
grande porte, fortes relacionamentos entre si e, em geral, extensa área de influência 
direta. As metrópoles possuem três subníveis: 

o Nível 1a.: Grande metrópole nacional, representada por São Paulo, o maior 
conjunto urbano do País, com 19,5 milhões de habitantes em 2007 e no 
primeiro nível da gestão territorial; 

o Nível 1b.: Metrópole nacional, constituída por Rio de Janeiro e Brasília, com 
população de 11,8 milhões e 3,2 milhões em 2007, respectivamente, também 
estão no primeiro nível da gestão territorial, constituindo-se, juntamente com 
São Paulo, em foco para centros localizados em todo o País; 

o Nível 1c.: Metrópole, compreendendo Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, 
Salvador, Belo Horizonte, Curitiba, Goiânia e Porto Alegre, com população 
variando de 1,6 (Manaus) a 5,1 milhões (Belo Horizonte) de habitantes em 
2007, constituem o segundo nível da gestão territorial, à exceção de Manaus 



 

  

       Página: 420 

 

                                                                                            

e Goiânia que, embora estejam no terceiro nível da gestão territorial, tem 
porte e projeção nacional que as incluem neste conjunto. 

 Nível 2: Capital regional - trata-se de 70 centros que, como as metrópoles, também 
se relacionam com o estrato superior da rede urbana (níveis 1a e 1b), porém 
apresentam capacidade de gestão no nível imediatamente inferior ao das metrópoles 
e tem área de influência de âmbito regional, sendo referidas como destino por 
grande número de municípios em diversas atividades. As referências de destino para 
atividades tais como compras, uso de serviços de saúde e educação, entre outros, 
por outros municípios são denominados na metodologia como “relacionamentos”. 
Este nível também tem três subdivisões: 

o Capital regional A, composto por 11 cidades, com medianas de 955 mil 
habitantes e 487 relacionamentos; 

o Capital regional B, formado por 20 cidades, com medianas de 435 mil 
habitantes e 406 relacionamentos; 

o Capital regional C, formado por 39 cidades com medianas de 250 mil 
habitantes e 162 relacionamentos. 

 Nível 3: Centro sub-regional - neste nível são agrupados 169 centros com atividades 
de gestão menos complexas (dominantemente entre os níveis 4 e 5 da gestão 
territorial). Estes centros possuem área de atuação mais reduzida e seus 
relacionamentos com centros externos à sua própria rede dão-se, em geral, apenas 
com as três metrópoles nacionais. Subdividem-se nos grupos: 

o Centro sub-regional A, constituído por 85 cidades, com medianas de 95 mil 
habitantes e 112 relacionamentos; 

o Centro sub-regional B, composto por 79 cidades, com medianas de 71 mil 
habitantes e 71 relacionamentos. 

 Nível 4: Centro de zona - Este grupo é composto por 556 cidades de menor porte e 
com atuação restrita à sua área imediata, caracterizando-se por exercerem funções 
de gestão elementares. Subdivide-se nos grupos: 

o Centro de zona A, formado por 192 cidades, com medianas de 45 mil 
habitantes e 49 relacionamentos. Predominam os níveis 5 e 6 da gestão 
territorial (94 e 72 cidades, respectivamente), contando ainda com nove 
cidades no quarto nível e 16 não classificadas como centros de gestão; 

o Centro de zona B, composto por 364 cidades, com medianas de 23 mil 
habitantes e 16 relacionamentos. A maior parte destas cidades (235) não 
havia sido classificada como centro de gestão territorial e outras 107 estavam 
no último nível. 

 Nível 5: Centro local - Composto pelas demais 4.473 cidades cuja centralidade e 
atuação não extrapolam os limites do seu município, servindo apenas aos seus 
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habitantes. Os centros locais geralmente possuem população inferior a 10 mil 
habitantes (mediana de 8.133 habitantes). 

Na bacia hidrográfica do Verde Grande identificam-se três redes de municípios distintas, 
duas delas são de importância para o PMSB. 

Uma delas é formada a partir do Centro Sub-regional B de Janaúba, o qual polariza um 
conjunto de 15 municípios, dos quais somente dois não fazem parte da bacia. Janaúba 
polariza Porteirinha, classificada como Centro de Zona B, polarizando os municípios de 
Riacho dos Machados e Serranópolis de Minas, centros locais. Os demais centros locais 
polarizados por Janaúba, na bacia, são Catuti, Espinosa, Gameleiras, Jaíba, Mamonas, Matias 
Cardoso, Mato Verde, Nova Porteirinha, Pai Pedro e Verdelândia. Fora da bacia, Janaúba 
polariza apenas Santo Antônio do Retiro e Montezuma. 

Janaúba é polarizada por Montes Claros, classificada como Capital Regional B, a qual é 
polarizada por Belo Horizonte que se constitui na Metópole dos municípios mineiros. 

A segunda rede é polarizada por Montes Claros, que faz parte da bacia, sendo formada por 
64 municípios, sendo 60 centros locais, dois Centros de Zona B (Porteirinha e Itacarambi, 
fora da bacia), um Centro de Zona A (Januária, fora da bacia) e Janaúba, Centro Sub-regional 
B já mencionado. Na bacia, Montes Claros polariza diretamente os centros locais de 
Bocaiúva, Capitão Enéas, Francisco Sá, Glaucilândia, Guaraciama, Ibiracatu, Juramento, 
Mirabela, Monte Azul, Patis, São João da Ponte e Varzelândia, somando, portanto, 12 
municípios. Através de Janaúba, Montes Claros também polariza os 14 municípios, incluído 
Janaúba, que formam a primeira rede descrita. Esta primeira rede, portanto, constitui-se em 
uma sub-rede de Montes Claros polarizada por Janaúba. 

Desta forma percebe-se claramente que Montes Claros funciona como Município polo de 
um grande número de Municípios e de uma população significativa. Por este motivo, a 
Prefeitura Municipal trabalha com a existência de uma população flutuante correspondente 
a cerca de 20% da população residente, população esta que se utiliza de Montes Claros para 
utilizar dos serviços de saúde, compras, educação superior, aeroportos, aquisição de 
insumos, etc. 

Além das informações anteriores, segundo informações da Associação dos Hotéis de Montes 
Claros, existem atualmente no Município 125 hotéis. No entanto, apenas 40 são cadastrados 
dentro das normas de funcionamento do Ministério do Turismo, com aproximadamente 
1.476 Unidades Habitacionais (UH), totalizando 3.395 leitos e possuindo 65% de ocupação 
média. 

2.1.3.1.  População Total 

Considerando a população residente urbana, a população dos domicílios não ocupados e 
também a população flutuante, chega-se à população total urbana da Sede, conforme tabela 
a seguir.  
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Tabela 54 - Projeção Populacional Sede (População Total) 

 

Fonte: SERENCO, 2014. 

2.1.4. Projeção da População - Localidades 

Para as demais UTAP’s, por se tratarem de localidades mais afastadas da Sede e não 
possuírem as mesmas características de crescimento, primeiramente foram comparados os 
crescimentos populacionais, para cada UTAP, entre os Censos de 2000 e de 2010, conforme 
demonstrado a seguir. 
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Tabela 55 - Crescimento apresentado entre os Censos 2000 e 2010 

 

Fonte: SERENCO, 2014. 

Percebe-se, pela Tabela 55, que as UTAP’s Nova Esperança e Santa Rosa de Lima 
apresentaram crescimento próximo ou até superior à Sede. Por este motivo, para estas duas 
UTAPs será considerada a mesma porcentagem anual de crescimento adotada para a Sede, 
conforme tabelas a seguir. 
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Tabela 56 - Projeção populacional                             
(Nova Esperança) 

 

Fonte: SERENCO, 2014. 

Tabela 57 - Projeção populacional                     
(Santa Rosa de Lima) 

 

Fonte: SERENCO, 2014. 

Quanto às outras UTAP’s, por estas terem apresentado pequenos crescimentos anuais, ou 
até mesmo crescimento negativo, com sua população diminuindo ao longo dos 10 anos 
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entre 2000 e 2010, será utilizado o método da Equação Logarítmica, pois esta curva tem 
melhor aderência aos dados destas UTAP’s, conforme Tabelas a seguir. 

Tabela 58 - Projeção populacional 

 (Aparecida no Novo Mundo) 

 

Fonte: SERENCO, 2014. 

Tabela 59 - Projeção populacional  

(Ermidinha) 

 

Fonte: SERENCO, 2014. 
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Tabela 60 - Projeção populacional  

(Miralta) 

 

Fonte: SERENCO, 2014. 

Tabela 61 - Projeção populacional  

(Panorâmica) 

 

Fonte: SERENCO, 2014. 
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Tabela 62 - Projeção populacional  

(São João de Vereda) 

 

Fonte: SERENCO, 2014. 

Tabela 63 - Projeção populacional  

(São Pedro da Garça) 

 

Fonte: SERENCO, 2014. 
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Tabela 64 - Projeção populacional  

(Vila Nova de Minas) 

 

Fonte: SERENCO, 2014. 

Tabela 65 - Projeção populacional  

(Canto do Engenho) 

 

Fonte: SERENCO, 2014. 
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2.2. CONSTRUÇÃO DE CENÁRIOS 

A construção de cenários futuros é uma ferramenta importante para o planejamento e a 
tomada de decisões futuras apropriadas, ou seja, o estabelecimento de prognósticos. É 
importante ressaltar que a construção de cenários permite a integração das ações que 
atendam às questões financeiras, ambientais, sociais e tecnológicas, estabelecendo a 
percepção da evolução do presente para o futuro. 

A geração dos cenários permite antever um futuro incerto e como este futuro pode ser 
influenciado pelas decisões propostas no presente. Por isso, os cenários não são previsões, 
mas sim tendências alternativas do futuro que foram subsidiadas por um diagnóstico, 
conhecimento técnico, e demandas da comunidade expressas no processo construtivo do 
planejamento. 

A técnica de planejamento baseada na construção de cenários é pouco conhecida no Brasil. 
Dos diversos planos municipais de Saneamento Básico, poucos deles abordam, mesmo que 
superficialmente, o tema. 

Entretanto, o documento intitulado “Metodologia e Técnicas de Construção de Cenários 
Globais e Regionais” elaborado por Sérgio C. Buarque, em 2003, para o Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (IPEA), órgão vinculado ao Ministério de Planejamento, Orçamento e 
Gestão, fornece uma base teórica e fundamentos metodológicos práticos muito 
importantes, sendo utilizados como referência na construção de cenários futuros. 

De acordo com a metodologia, estes cenários foram interpretados da seguinte maneira: 

 Um cenário previsível, com os diversos atores setoriais agindo isoladamente e sem a 
implantação e/ou interferência do PMSB, e, 

 Um cenário normativo, com o PMSB agindo como instrumento indutor de ações 
planejadas e integradas entre si. 

A técnica de cenários baseia-se na prospecção e na projeção de ocorrências imprevisíveis e, 
tem como princípios básicos a intuição e o livre pensamento. Portanto, não é recomendável 
estabelecer uma metodologia rígida, com tabelas, gráficos e fórmulas que limitem a intuição 
e a divagação por mais absurda que possa parecer. Não existe uma única forma de delinear 
cenários devido às peculiaridades de cada atividade ou região. 

Entretanto, é necessário que se estabeleça um roteiro (não obrigatório) que evite a 
dispersão de ideias e conduza ao objetivo pretendido. A figura a seguir apresenta, de forma 
sucinta, a metodologia adotada. 
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Figura 211 - Esquema Geral da Metodologia para a Elaboração dos Cenários 
Fonte: SERENCO, 2015. 

Neste contexto pode-se resumir os seguintes cenários: (i) Desejado – O Município alcançará, 
no futuro (indefinido e utópico), o melhor Índice de desenvolvimento humano (IDH) do país; 
(ii) Previsível – crescimento urbano mais controlado do que hoje, e (iii) Normativo – 
crescimento urbano ordenado. 

Propõe-se o seguinte roteiro, num processo de aproximações sucessivas:  

a) elaboração do primeiro esboço do cenário desejado (ideias, desejos, e utopias);  

b) listagem exaustiva e aleatória das ameaças, oportunidades e incertezas;  

c) análise da consistência, aglutinando semelhantes, identificando as mais críticas;  

d) formulação de esboço do cenário previsível (tendência) resultado das ameaças e 
incertezas;  

e) aponte de prioridades e objetivos que conduziram ao cenário normativo (possível e 
planejado);  

f) seleção de objetivos e ações prioritárias, e, 

g) reinício do processo quantas vezes forem necessárias. 

A técnica de cenários é uma ferramenta utilizada no planejamento estratégico em diversas 
áreas bem como na gestão dos resíduos sólidos urbanos. Vários autores utilizam a técnica de 
cenários para projetar esta geração e sua influência no futuro. Essa técnica de cenários 
consiste em um modo disciplinado para se identificarem possíveis futuros como parte do 
processo de planejamento estratégico. 
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Para a construção dos cenários, parte-se de um modelo mental (teórico) que interpreta as 
variáveis centrais e as interações entre elas, reduzindo-se a complexidade da realidade. 

Constrói-se o cenário atual a partir do diagnóstico do sistema de gestão existente 
projetando-se para o futuro (20 anos), os cenários alternativos. Constroem-se assim, os 
cenários alternativos futuros, em função de visões prospectivas elaboradas. 

A formulação de cenários consiste no exercício do livre pensamento, portanto, é necessário 
que não se perca o foco do principal objetivo contratual, que é a elaboração do PMSB. O 
excesso de preciosismo ou a abertura de um leque imenso de alternativas e participações 
poderá conduzir a um estudo ficcional, sem aplicação prática, que consumirá um tempo de 
formulação, discussão, e aprovação muito maior do que o requerido para elaborar o próprio 
PMSB, que é o objeto do presente contrato.  

A construção de cenários dentro do PMSB deverá ser a mais objetiva possível, limitada a sua 
capacidade de intervenção, de forma a se tornar um instrumento eficaz de prevenção e 
remoção de obstáculos e, principalmente, no estabelecimento de prioridades.  

Em tese, o futuro é uma construção social onde a população de uma determinada cidade ou 
região define o futuro desejado (ideal ou almejado). Porém, se os debates não forem 
direcionados para as questões realmente relevantes, a construção de cenários se dispersará 
em pequenos detalhes sem importância coletiva.  

O processo inicia (em cada etapa) com uma relação aleatória de ideias, desejos, ameaças, 
oportunidades e incertezas, as quais vão sendo gradativamente organizadas, aglutinadas, 
excluídas e priorizadas – processo indutivo. Também poderá seguir o caminho inverso, 
partindo da síntese do futuro desejado, o qual vai sendo gradativamente detalhado – 
processo dedutivo. 

Do documento elaborado por Sérgio C. Buarque para o IPEA, em 2003, outro trecho explica 
com muita clareza a questão: 

“... as metodologias de construção de cenários podem ser diferenciadas em dois grandes 

conjuntos distintos segundo o tratamento analítico:  (a) Indutivo - os cenários emergem do 

particular para o geral e, se estruturam pelo agrupamento das hipóteses, formando blocos 

consistentes que expressam determinados futuros..., surgindo por si mesmos como resultado 

da organização dos eventos, sem uma definição apriorística do desenho do futuro; (b) 

Dedutivo -... saindo do geral e indo para o particular, por meio de uma descrição do estado 

futuro que traduza a natureza básica da realidade.” 

As figuras a seguir, ilustram as metodologias de construção destes dois tipos de cenários. 
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Figura 212 - Cenário Indutivo 
Fonte: SERENCO, 2015. 

 

 

Figura 213 - Cenário Dedutivo 
Fonte: SERENCO, 2015. 

 

- Universalidade; 
- Integralidade; 
- Equidade (dos Serviços de SB)  
- etc. 

Saneamento - 
Direito de todo 

cidadão 

- Água; 
- Esgotos Sanitários; 
- Drenagem; 
- Resíduos Sólidos. 

Saneamento Básico 
Integrado 

- Proteção de mananciais; 
- Proteção ambiental; 
- Tarifas e subsídios transparentes; 
- Regras estáveis; 
- etc. 

Regulação adequada 

SALUBRIDADE 
AMBIENTAL 

Melhor IDH 
do país 

- Crescimento 
Ordenado; 

 

-Desenvolvimento 
Social e Econômico; 

 

- Oferta de serviços de SB maior 
que a demanda; 

- Universalidade, Integralidade e 
equidade do SB; 

- Balneabilidade das praias; 

- Proteção Ambiental; 

- Regulação suficiente; 

- Orientação por bacias 
hidrográficas; 

- Participação popular; 

- Integração intermunicipal; 

- Cooperação entre os 
diversos agentes; 

- etc. 

 

- Oferta de serviços de água e esgotos para 
a população, comércio e indústria; 

- Reserva de oferta para atender a 
população flutuante; 

- Proteção de mananciais; 

- Local mais indicado para disposição final 
de resíduos sólidos; 

- Estações de tratamento de esgotos na sua 
melhor localização e disposição final  
pactuada; 

- Definição de áreas de risco ecológico à 
inundação e as restrições à 
impermeabilização; 

- Educação sanitária e ambiental; 

- Fluxo de recursos de financiamentos e não 
onerosos compatíveis com as necessidades 
de investimentos; 

- etc. 
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Após o esboço do cenário desejado tem início a etapa mais importante, que consiste na 
identificação das ameaças e incertezas que poderão dificultar ou até impedir o alcance deste 
futuro desejado. 

“A essência do trabalho de construção de cenários concentra-se, portanto, em dois grandes 

momentos fundamentais: a identificação das incertezas críticas e a formulação das 

Hipóteses.” 

Não basta elaborar uma lista detalhada de ameaças, é preciso compará-la com a lista de 
oportunidades (regulação existente, ações e projetos em andamento, recursos disponíveis 
ou contratados, alternativas já aprovadas pela população, etc.). Deste confronto surgirá uma 
lista depurada de ameaças ou incertezas aglutinando as semelhantes, eliminando as sem 
plausibilidade ou sem relevância. O passo seguinte define as mais críticas e relevantes, o que 
é feito através de matrizes ou tabelas, e a adoção de graus de avaliação. Sugerem-se três 
graus de relevância: A – alta, M – média e, B – baixa. A partir deste ponto será possível 
projetar os demais cenários, definir objetivos e prioridades. 

Isto posto, conforme já mencionado, o momento mais importante na definição de cenários é 
a identificação das ameaças críticas de maior relevância e de maior incerteza. Para tanto, é 
apresentado a seguir o roteiro a ser utilizado na definição dos cenários. 

a) Lista Aleatória e Exaustiva de Ameaças 

Através do exercício chamado de “tempestade cerebral” ou “brainstorm”, os membros da 
equipe de consultoria foram estimulados a citar qualquer ameaça ao sucesso do PMSB, sem 
preocupação com ordem ou relevância. As sugestões foram anotadas. Ao analisarem-se as 
peculiaridades e as características geográficas, ambientais e de uso e ocupação do solo do 
Município, constatou-se ser mais racional focalizar os problemas (ameaças). 

b) Análise de Consistência e Aglutinação 

Algumas ameaças discriminadas anteriormente poderão ser inconsistentes com o objeto do 
contrato - elaboração do PMSB. Havendo consenso elas serão eliminadas. Portanto, efetua-
se uma revisão metódica da lista proposta para a eliminação de inconsistências conforme 
acima mencionado, por não serem pertinentes ao tema. Por outro lado, pode-se ter uma 
aglutinação de sugestões semelhantes. 

c) Identificação de Oportunidades 

A identificação de oportunidades é importante para que na próxima etapa seja possível 
quantificar e qualificar as ameaças. Assim, é correlacionar-se para cada ameaça, as 
oportunidades correspondentes. Definem-se as ameaças críticas mais relevantes e mais 
incertas e consequentemente as ações prioritárias. 

d) Ponderação das Ameaças Críticas – Modelo Matemático Adotado 

Embora a teoria de elaboração de cenários não recomende a utilização de tabelas e gráficos 
pré-definidos para não limitar a criatividade e a intuição, o modelo matemático que será 
aplicado para a ponderação das ameaças críticas relativas à Construção dos Cenários do 
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Plano Municipal de Saneamento Básico e Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de 
Resíduos Sólidos (PMGIRS)do Município de Montes Claros será utilizado. As notas adotadas 
para a relevância e para a incerteza são as seguintes: 05 para Alta, 03 para Média e 01 para 
Baixa. A prioridade (P) é definida pela multiplicação de relevância (R)e incerteza (I), (P=RxI). 

Em vista do exposto, qual o caminho ou tipo de cenário a adotar? Indutivo ou dedutivo é 
uma decisão da equipe técnica de especialistas da Consultora, já que isto irá se configurar 
somente após a realização das consultas públicas programadas ao longo da construção do 
PMSB.   

A teoria de montagem de cenários tem demonstrado que o caminho adotado não se 
identifica a priori sem as consultas públicas. Quando um caminho não traz os resultados 
desejados, tenta-se outro. É preciso entender que Cenários são um exercício livre de 
pensamento a ser ajustado a cada passo. É importante salientar que a Consultora propõe 
uma tecnologia de construção de cenários para alcançar os resultados desejados, e cabe a 
ela, portanto, total responsabilidade no caminho adotado. A função da Contratante será o 
de analisar e debater os resultados alcançados com os participantes das consultas públicas. 

Desta forma, a identificação do caminho adotado somente se dará quando da conclusão dos 
trabalhos relativos a Construção dos Cenários para o PMSB do Município de Montes Claros, 
os quais serão submetidos à análise por parte dos grupos técnicos responsáveis pelo 
contrato. 

 

 

2.3. PROGNÓSTICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

2.3.1. Introdução 

Como forma de nortear as propostas para à prestação dos serviços de Abastecimento de 
Água Potável e Esgotamento Sanitário, será utilizada como base a Lei Federal n.º 11.445 de 5 
de janeiro de 2007, que cita algumas definições e princípios fundamentais, tais como: 

 Integralidade, compreendida como o conjunto de todas as atividades e componentes 

de cada um dos diversos serviços de saneamento básico, propiciando à população o 

acesso na conformidade de suas necessidades e maximizando a eficácia das ações e 

resultados; 

 Prestação dos serviços realizados de formas adequadas à saúde pública e à proteção 

do meio ambiente; 

 Articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de 

combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, de promoção da 
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saúde e outras de relevante interesse social voltadas para a melhoria da qualidade de 

vida, para as quais o saneamento básico seja fator determinante; 

 Eficiência e sustentabilidade econômica; 

 Utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de pagamento dos 

usuários e a adoção de soluções graduais e progressivas; 

 Segurança, qualidade e regularidade; 

 Integração das infraestruturas e serviços com a gestão eficiente dos recursos 

hídricos. 

 Transparência das ações, baseada em sistemas de informações e processos 

decisórios institucionalizados;  

 Controle social; e, 

 Universalização: ampliação progressiva do acesso de todos os domicílios ocupados ao 

saneamento básico. 

Através destes princípios fundamentais citados, percebe-se a necessidade legal dos sistemas 
atingirem a totalidade da população, sabendo-se que, para isso, deve-se prever um espaço 
de tempo (metas graduais) e que nem todos receberão os serviços da mesma forma, mas 
todos devem ser atendidos de forma adequada. 

Considerando todas as caracterizações e diagnósticos realizados, bem como a projeção 
populacional estimada, se analisa sob o ponto de vista técnico, elementos que compõem o 
plano de saneamento, através do indicativo de medidas de curto, médio e longo prazo. 

2.3.2. Sistema de abastecimento de água 

Do diagnóstico do sistema de abastecimento de água, destacam-se aqui as prioridades de 
curto, médio e longo prazo para serem observadas como elementos do Plano de 
Saneamento Básico para o município de Montes Claros (MG).  

A diretriz geral de ação considerada para o sistema é garantir a universalização dos serviços 
de abastecimento de água no Município, tanto de forma quantitativa como qualitativa, 
acompanhando as tendências de crescimento do mesmo.  

A partir desta diretriz geral, desdobram-se as ações relacionadas com a implantação, 
correção, manutenção e projeto de medidas para o sistema de abastecimento de água.  

Apresentam-se também ações relacionadas com a gestão dos serviços e processos de 
controle e fiscalização sobre os agentes responsáveis, além de outras relacionadas à 
implementação de programas que visem à melhoria da qualidade das águas, tanto bruta, 
quanto tratada.  
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Quanto ao sistema de abastecimento de água, o PLANSAB (Plano Nacional de Saneamento 
Básico) trata como atendimento adequado o fornecimento de água potável por rede de 
distribuição, com ou sem canalização interna, ou por poço, nascente ou cisterna, com 
canalização interna, em qualquer caso sem intermitência prolongada ou racionamentos, 
mostrando as diferentes formas de atendimento à população.   

Um exemplo para estes sistemas de que nem toda a população receberá o serviço da mesma 
forma é que, em alguns pontos, ocorrerão sistemas coletivos (onde há maior adensamento 
populacional) enquanto que em outros as soluções deverão ser individuais. Quanto aos 
recursos necessários para os investimentos e operação dos sistemas, segundo o Art. 29 da 
Lei Federal n.º 11.445/2007: “Os serviços públicos de saneamento básico terão a 
sustentabilidade econômico-financeira assegurada, sempre que possível, mediante 
remuneração pela cobrança dos serviços;”. 

Pelo texto da Lei, os sistemas têm sua sustentabilidade econômico-financeira assegurada, 
preferencialmente pela forma de cobrança dos serviços, isto é, basicamente o sistema deve 
ser equilibrado entre o que se arrecada e o que se gasta com sua operação e os 
investimentos necessários à ampliação progressiva para se chegar à universalização.  

Objetivos gerais 

I. Produção e transporte de água tratada adequada às demandas; 

II. Promover a expansão da rede de abastecimento de água em consonância com o 
programa de universalização dos serviços; 

III. Reservação de água tratada de forma a atender a premissa de 1/3 do consumo 
diário (dia de maior consumo); 

IV. Qualidade de atendimento ao usuário, com respeito a prazos estabelecidos; 

V. Qualidade dos produtos (atendimento ao padrão de potabilidade da água 
distribuída definido pela Portaria n.º 2.914/2011 do Ministério da Saúde); 

VI. Continuidade e regularidade;  

VII. Hidrometração, com manutenção de, no mínimo, 99% do total de ligações dotadas 
com hidrômetro em condições de leitura; 

VIII. Controle de perdas de forma a atender as metas estabelecidas no PMSB; e, 

IX. Metas de cobertura dos serviços propostas no PMSB. 

2.3.2.1. Sede 

2.3.2.1.1. Metas de atendimento 

Não existe, atualmente, um cronograma oficial da COPASA (Companhia de Saneamento de 
Minas Gerais) com as futuras metas de atendimento quanto ao sistema de abastecimento de 
água. Como visto no diagnóstico, o índice de atendimento atual é de 99% da área urbana da 
Sede. Será proposto que este índice de atendimento alcance 100% ao longo do período de 
estudo, conforme a Tabela 66. 
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Tabela 66 - Metas de Níveis de Atendimento (Sede) 

 

Fonte: SERENCO, 2015. 

2.3.2.1.2. Demandas  

A base para o estudo de demandas é a projeção populacional, detalhada anteriormente. A 
partir da população estimada foram utilizadas algumas premissas para o cálculo das 
demandas do sistema de abastecimento de água: 

 Coeficiente K1 = 1,2 - relativo aos dias de maior consumo, em geral em função das 
condições climáticas (dias quentes do ano); 

 Coeficiente K2 = 1,5 - relativo às horas de maior consumo dentro do dia, dado pela 
coincidência de uso intenso da água (banho e cozinha); e, 

 Reservação de água tratada necessária = 1/3 do consumo diário (dia de maior 
consumo). 

São necessários, para o cálculo das demandas, além das premissas anteriores, dois valores 
adicionais: consumo per capita e índice de perdas. 

Quanto ao consumo per capita, este deve ser diferenciado para a população residente e 
para a população flutuante, isto porque a população residente utiliza água para todas as 
suas necessidades, enquanto que se espera um consumo menor diário da população 
flutuante, já que esta a utiliza apenas temporariamente.  

Para o consumo per capita da população residente foram utilizados os valores levantados no 
diagnóstico (SNIS e COPASA), onde se percebe que o consumo per capita vem aumentando 
anualmente. O valor utilizado será o de 120 l/hab.dia, sendo este valor o consumo per capita 
sem perdas.    

Já para a população flutuante, de acordo com literatura específica, há a seguinte estimativa 
média dos consumos domésticos: 

 Bebida e cozinha -  de 10 a 20 l/hab.dia; 
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 Lavagem de roupa - de 10 a 20 l/hab.dia; 
 Banhos e lavagens de mãos - de 25 a 55 l/hab.dia; 
 Instalações sanitárias - de 15 a 25 l/hab.dia; 
 Outros usos - de 15 a 30 l/hab.dia. 

Para o caso específico da população flutuante de Montes Claros, dos valores acima 
demonstrados, foram considerados os seguintes valores para o consumo per capita da 
população flutuante, o que totaliza um consumo de 50 l/hab.dia (sem perdas). 

 Bebida e cozinha - 10 l/hab.dia (valor inferior da faixa de consumo apresentada por 
se tratar de população flutuante); 

 Lavagem de roupa - 0 l/hab.dia (foi desconsiderado este valor por não ser 
característica da população flutuante); 

 Banhos e lavagens de mãos - 25 l/hab.dia (valor inferior da faixa de consumo 
apresentada, devido à maioria não utilizar água para banho em Montes Claros); 

 Instalações sanitárias - 15 l/hab.dia (valor inferior da faixa de consumo apresentada 
por se tratar de população flutuante); 

 Outros usos – 0 l/hab.dia (foi desconsiderado este valor por não ser característica da 
população flutuante). 

Quanto ao índice de perdas, foi utilizado o valor de 40% (perdas totais atuais) conforme 
dados também fornecidos pela COPASA e comparados os valores contidos no SNIS (Sistema 
Nacional de Informações sobre Saneamento). Deverá ser elaborado um programa para 
redução deste índice de perdas de forma a atender as metas propostas no PMSB, conforme 
tabela a seguir. 

Tabela 67 - Valores considerados para consumo per capita e índice de perdas (Sede) 

 
Fonte: SERENCO, 2015. 
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A população projetada, conforme as premissas listadas anteriormente, com horizonte de 
planejamento de 35 anos, resultaram nas demandas constantes na tabela seguinte.  

Tabela 68 - Demandas calculadas para o sistema de água para a Sede 

 

Fonte: SERENCO, 2015. 

De acordo com o levantamento feito no diagnóstico, a COPASA produz, em média,  cerca de 
820 l/s de água, tendo, no entanto, capacidade de produção nas ETAs de apenas 750 l/s, 
valores estes inferiores à demanda atual do Município.   

2.3.2.1.3. Ações necessárias  

CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA 

A Tabela a seguir mostra a capacidade atual de produção de água, segundo informações da 
COPASA e também da empresa ENGECORPS, além dos valores outorgados para retirada nas 
captações existentes, devendo ser lembrado que as outorgas das captações Rebentão dos 
Ferros, Pacuí/Porcos e Juramento estão vencidas desde 2009 e em processo de renovação 
desde 2011. 
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Tabela 69 - Produção média de água (COPASA e ENGECORPS) 

 
Fonte: COPASA e ENGECORPS, 2014. 

Através das vazões outorgadas mostradas na tabela anterior percebe-se que há 
disponibilidade para atendimento da população, nas captações de água bruta, até o ano 30. 
Se forem considerados os poços existentes (dos quais não foram passadas as vazões reais 
possíveis de retirada) ou mesmo se houver a necessidade de perfuração de novos poços, 
esta capacidade de produção das captações suprirá a demanda projetada até final de plano, 
isto é, até o ano 2049. No entanto, a seguir serão feitas algumas considerações quanto a 
este assunto.  

Segundo informações disponíveis, a Barragem Juramento possui um volume de água 
acumulado de 45 bilhões de litros. Para efeitos de comparação, foi elaborada a Tabela 70 a 
seguir. 

Para a elaboração desta Tabela, foi considerada como necessária para atendimento da 
população a vazão média, dividida em 2 Sistemas Produtores: Morrinhos e Verde Grande, 
conforme situação atual. O Sistema Morrinhos foi considerado com capacidade de captação 
de 240 l/s (somatório das outorgas atuais). Quanto ao Sistema Verde Grande (alimentado 
pela Barragem de Juramento), foi considerada a necessidade de suprir o restante da 
demanda estimada, sempre dentro dos limites da atual outorga. 

A coluna Capacidade de Juramento da Tabela 70 foi feita considerando a vazão necessária de 
produção para o Sistema Verde Grande e considerado também que somente é retirada água 
da Barragem, sem entradas, isto é, considerando que os rios que contribuem para a 
Barragem estejam completamente secos no local da Barragem. 

Este fato (rios contribuintes à Barragem secos) pode acontecer, de acordo com dados do 
IGAM (IGAM - Instituto Mineiro de Gestão das Águas), onde a Q7,10 é de apenas 8,73 l/s. No 
entanto, mesmo nestas condições extremas, durante todo o período de estudo (35 anos), 
mesmo sem receber aportes de água, a capacidade atual de armazenamento da Barragem 
de Juramento suporta a demanda, no mínimo, para 479 dias (ano 2049). 
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Tabela 70 - Capacidade de atendimento da Barragem de Juramento (vazão média) 

 
Fonte: SERENCO, 2015. 

Se forem consideradas outras informações retiradas do IGAM, onde consta que existe no 
local da Barragem uma vazão média de longo período de 760,23 l/s e uma vazão com 95 % 
de permanência de 545,53 l/s, os números da Tabela 70 melhoram consideravelmente. 

No entanto percebe-se que durante todo o período de estudo a vazão de retirada é superior 
à vazão com 95% de permanência e que, a partir do ano 12 a vazão de retirada é também 
superior à vazão média de longo período. 

Vazão média 

(L/s)

Produção 

necessária 

Sistema 

Morrinhos 

(l/s)

Produção 

necessária 

Sistema 

Verde 

Grande (l/s)

Capacidade de 

Juramento 

(dias)

0 2014 1.030 240 790 660

1 2015 1.030 240 790 659

2 2016 1.023 240 783 665

3 2017 1.008 240 768 678

4 2018 994 240 754 691

5 2019 981 240 741 703

6 2020 968 240 728 716

7 2021 969 240 729 714

8 2022 970 240 730 713

9 2023 972 240 732 712

10 2024 973 240 733 711

11 2025 987 240 747 697

12 2026 1.001 240 761 684

13 2027 1.015 240 775 672

14 2028 1.029 240 789 660

15 2029 1.044 240 804 648

16 2030 1.058 240 818 637

17 2031 1.072 240 832 626

18 2032 1.086 240 846 616

19 2033 1.100 240 860 605

20 2034 1.114 240 874 596

21 2035 1.128 240 888 586

22 2036 1.143 240 903 577

23 2037 1.157 240 917 568

24 2038 1.171 240 931 559

25 2039 1.185 240 945 551

26 2040 1.199 240 959 543

27 2041 1.213 240 973 535

28 2042 1.228 240 988 527

29 2043 1.242 240 1.002 520

30 2044 1.256 240 1.016 513

31 2045 1.270 240 1.030 506

32 2046 1.284 240 1.044 499

33 2047 1.298 240 1.058 492

34 2048 1.312 240 1.072 486

35 2049 1.327 240 1.087 479

Ano
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Por se tratar de uma região notadamente conhecida pela irregularidade das chuvas ao longo 
do ano, além também de haver conflitos para o uso da água, serão feitas duas propostas de 
forma a aumentar ainda mais a segurança do Sistema Verde Grande já existente e 
demonstrada.  

A primeira proposta para aumentar a segurança do Sistema Verde Grande, além de 
beneficiar toda a Bacia do Rio Verde Grande, é a transposição da Barragem do Rio 
Congonhas. Este projeto consiste basicamente em reservar água no Rio Congonhas, água 
esta que irá perenizar este rio e também possibilitará a transposição de parte da vazão para 
o Rio Saracura, que é contribuinte da Barragem de Juramento, alimentando o sistema de 
abastecimento de água de Montes Claros. A vazão adicional verterá pela barragem 
alimentando o Rio Verde Grande. 

Esta obra teve edital de licitação lançado no Diário Oficial da União do dia 05 de agosto de 
2014, com data de abertura das propostas marcada para 10/10/2014. No entanto, foi 
publicado no Diário Oficial da União do dia 08 de outubro de 2014 a sua suspensão, sem, até 
o presente momento, ser marcada uma nova data para abertura das propostas. No entanto, 
este edital diz respeito somente à barragem, não englobando as obras necessárias para a 
transposição da água para Montes Claros, transposição esta que, aliás, ainda não possui 
projeto executado.   

Segundo o Relatório Síntese do Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio 
Verde Grande, de fevereiro de 2011, o custo da Barragem será de R$ 179.051.743,10 que, 
segundo informações do DNOCS (Departamento Nacional de Obras Contra a Seca), será 
custeado pelo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). Segundo o mesmo relatório, o 
custo do sistema de adução foi orçado em R$ 49.339.815,19, valor este que se for atualizado 
pelo INCC (Índice Nacional de Custos da Construção) para dezembro/2014, resulta em um 
valor de R$ 65.182.099,69. 

A construção da Barragem de Congonhas e sua transposição é, sem dúvida, a melhor solução 
quando se pensa na Bacia do Rio Verde Grande como um todo, além de dar segurança ao 
abastecimento público de Montes Claros. No entanto, esta obra é controversa quanto à sua 
execução, já que há muitos anos nela se fala sem, no entanto, até o momento ter se 
iniciado. Outra dúvida é que, apesar de já haver sido lançado o edital para a construção da 
Barragem, quanto à transposição, esta ainda nem possui projeto elaborado. 

Apesar de haver tantas dúvidas, será considerado no presente PMSB, que a Barragem será 
executada com recursos do PAC, e que a transposição será feita com recursos tarifários do 
sistema público de Montes Claros, ou seja, será considerado que o valor de investimento 
previsto pelo PRH (Plano de Recursos Hídricos) atualizado, de cerca de R$ 65,2 milhões, será 
feito pela Concessionária responsável pelo sistema de água e esgoto de Montes Claros. Este 
valor de investimento será considerado para os anos 5 e 6, já que a Barragem ainda terá que 
ser licitada, construída e enchida, podendo o projeto e execução da transposição ser feito 
em paralelo durante este período.  

Devido às incertezas que cercam esta obra, caso esta não aconteça por motivos diversos, 
este valor de cerca de R$ 65,2 milhões será mantido de qualquer forma para que a 
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Concessionária de Montes Claros invista na atual Barragem de Juramento e no seu entorno, 
realizando estudos aprofundados para definição de obras com o intuito de armazenar um 
volume superior ao atual e, consequentemente, aumentar a segurança do sistema de 
abastecimento de água, sendo esta a segunda proposta do PMSB. O valor será mantido 
porque não há informações sobre os custos destas obras.  

Outro investimento necessário é a colocação de cerca no entorno da Barragem 
Pacuí/Porcos, local este que atualmente encontra-se desprotegido. Os códigos utilizados 
para a previsão dos custos desta intervenção foram do SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa 
de Custos e Índices da Construção Civil): 74142/004 e 74238/002, com referência 
novembro/2014 para o Estado de Minas Gerais. 
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As propostas feitas anteriormente (Barragem de Congonhas e melhorias na Juramento) 
visam o aumento da produção e da segurança do sistema de abastecimento de água a médio 
e longo prazo. Existe ainda a possibilidade de incremento da produção de água através da 
utilização do manancial subterrâneo, através de poços. Existem poços perfurados pela 
COPASA que hoje funcionam como uma reserva técnica.   

Quanto à perfuração de poços na região de Montes Claros, é importante fazer algumas 
considerações que foram retiradas do relatório do PRH da Bacia do Rio Verde Grande, 
conforme descritas a seguir: 

“Segundo dados do SIAGAS/CPRM existem 5.376 poços tubulares profundos na 
Bacia do Rio Verde Grande. Esses poços encontram-se localizados em sua grande 
maioria (98%) no Estado de Minas Gerais e o Município que registra a maior 
concentração é Montes Claros, com cerca de 1.210 poços tubulares registrados. 

Ao confrontar os dados de vazões após estabilização com a profundidade, observa-
se que os poços mais produtivos apresentam profundidade inferior a 100 metros. 
Nesse intervalo registram-se poços tubulares com vazão superior a 100 m³/h. Já a 
média mais expressiva das vazões aparece em poços perfurados com profundidade 
entre 50 e 70 metros. Esses números permitem concluir que na bacia do rio Verde 
Grande o sistema aquífero tem a sua zona saturada pouco profunda, ou seja, o 
aumento da profundidade de perfuração, abaixo dos 80 metros, não reflete em 
ganho de produtividade.  

O levantamento das condições de utilização das águas subterrâneas na bacia do rio 
Verde Grande foi realizado tendo por base as informações constantes nos bancos de 
dados do SIAGAS/CPRM e COPASA/MG, além dos catálogos de outorga de direito de 
uso das águas subterrâneas do IGAM/MG, INGÁ/BA. 

No geral, o aproveitamento das águas subterrâneas na bacia do Verde Grande é 
intenso e serve a uma grande variedade de fins como: abastecimento doméstico 
(uni-familiar), abastecimento público, industrial, irrigação, dessedentação de 
animais, mineração e lazer. 

Na bacia do rio Verde Grande, onde os recursos hídricos superficiais são escassos, a 
opção de abastecimento com o uso das águas subterrâneas é uma alternativa 
tecnicamente viável em quase toda a bacia. Porém, a definição pela opção de 
abastecimentos por meio de poços tubulares necessita de estudos de detalhe, que 
considerem como ponto de partida a demanda requerida. Em seguida, deve-se 
partir para a definição do sistema de aquífero local, a análise de produtividade dos 
poços existentes e executar os levantamentos geológicos básicos para a locação e 
elaboração do projeto construtivo de um poço tubular. 

Na região de maior potencial hidrogeológico, os dados inventariados mostram 
vários poços tubulares com vazão superior a 150 m³/h, sendo que a maior vazão 
registrada no inventário foi de 500 m³/h para um poço perfurado pela COPASA no 
município de Montes Claros/MG.” 



 

  

       Página: 446 

 

                                                                                            

Além das informações retiradas do PRH, a SERENCO visitou empresas locais de perfuração 
de poços, de onde conseguiu informações adicionais sobre vazões e locais onde existem 
poços em funcionamento com vazões interessantes para o sistema público de Montes 
Claros, caso haja necessidade (vazões maiores que 180 m³/h). 

Conforme pode ser visto no texto retirado do PRH, existem poços com vazões superiores a 
150 m³/h (42 l/s), sendo que a COPASA possui um poço com capacidade de 500 m³/h (cerca 
de 140 l/s). Nas visitas às empresas perfuradoras, constatou-se a existência de poços com 
capacidades superiores a 200 m³/h (55 l/s). 

Desta forma, resta comprovada a possibilidade de utilização de água através de poços 
perfurados no Município de Montes Claros. Nas visitas às empresas perfuradoras de poços, 
foram levantados os locais mais propícios quanto à qualidade e quantidade de água, sendo 
levantadas 3 áreas prioritárias, conforme Mapa a seguir. 
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ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA/TRATADA - EEAT 

Considerando as propostas apresentadas para as captações de água bruta, os Sistemas 
Morrinhos e Verde Grande não necessitarão de investimentos quanto às adutoras de água 
bruta, já que o Sistema Morrinhos não terá sua vazão alterada e o Sistema Verde Grande já 
possui adutoras capazes de suportar o aumento de vazão previsto.  

SISTEMA PRODUTOR 

Percebe-se, através dos números apresentados anteriormente, que o sistema de água vem 
produzindo uma vazão menor do que a demanda. Este fato deve-se à incapacidade de 
tratamento e distribuição desta água, já que há disponibilidade para uma retirada maior da 
Barragem de Juramento. Portanto, esta defasagem está principalmente na ETA (Estação de 
Tratamento de Água) Verde Grande, que possui, atualmente, capacidade de tratamento de 
500 l/s. 

Considerando que as outorgas das captações contribuintes à ETA Morrinhos somam 240 l/s 
e que esta unidade tem capacidade de tratamento de 250 l/s, não haverá necessidade de 
ampliação. 

Quanto à ETA Verde Grande, esta deverá ser ampliada no ano 1 e no ano 14, conforme 
Tabela 71. 

Tabela 71 - Ampliações necessárias da ETA Verde Grande 

 

Fonte: SERENCO, 2015. 
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Considerando como valor de investimento para execução de novas unidades de tratamento 
R$ 45.000 para cada l/s de tratamento, chega-se a um valor total de R$ 20.250.000,00 de 
investimento para o ano 1 e de R$ 18.000.000,00 para o ano 14. 

Quanto às unidades existentes, estas deverão sofrer algumas reformas de forma a melhorar 
o atual tratamento. Foi considerado o valor de R$ 5.000,00 para cada l/s desta reforma de 
forma a contemplar itens como: troca de registros, reformas estruturais, troca de material 
filtrante e melhorias nas etapas de floculação e decantação. Utilizando a capacidade nominal 
das duas unidades chega-se a um valor de R$ 3.500.000,00. 

Outra importante intervenção nestas unidades existentes é a implantação da recuperação 
da água de lavagem dos filtros e decantadores, de forma a dar destinação adequada aos 
resíduos gerados no tratamento. O custo estimado é de R$ 5.600.000,00 (R$ 8.000,00 por 
l/s), a ser realizado no ano 4. 

ADUÇÃO DE ÁGUA TRATADA / ERAT VERDE GRANDE 

Conforme dito anteriormente, por não haver previsão de aumento de vazão do Sistema 
Morrinhos, este não necessitará de investimentos em adução de água tratada. 

Quanto ao Sistema Verde Grande, que é o principal do Município atualmente e, de acordo 
com as propostas do PMSB, terá uma parcela de participação ainda maior ao longo do 
tempo, este funciona basicamente com o recalque de toda a água tratada na ETA Verde 
Grande até o Reservatório R3, que distribui para os demais reservatórios e demais áreas do 
Município.  

Este recalque se dá através da ERAT Verde Grande, que atualmente possui 3 conjuntos 
moto-bomba e, com o funcionamento dos 3 em conjunto, consegue recalcar uma vazão 
máxima de 750 l/s (250 l/s por conjunto). 

Com a proposta de ampliação da ETA Verde Grande, esta ERAT também deverá ser 
ampliada, através da troca dos seus conjuntos moto-bomba. O custo estimado desta troca 
de equipamentos, de forma a atender a demanda até final de plano, é de R$ 9.000.000,00. 

As intervenções após o reservatório R3 serão estimadas juntamente com a rede de 
distribuição. 

RESERVAÇÃO 

De acordo com as demandas calculadas, serão necessários volumes de reservação, para a 
Sede conforme tabela a seguir.   
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Tabela 72 - Reservação necessária na Sede 

 

Fonte: SERENCO, 2015 

Para a Sede do Município, conforme tabela anterior, serão necessários 45.847 m³ de água 
reservada para final de plano, tendo como base a premissa de reservação de 1/3 do 
consumo diário. Existem atualmente 26.000 m³, conforme detalhado no diagnóstico do 
sistema de água. Faltam, portanto, cerca de 20.000 m³ para serem construídos. 

Para cobrir este déficit, propõe-se que sejam executados 5.000 m³ adicionais nos anos 1, 2, 
14 e 25 totalizando os 20.000 m³ necessários. 

Considerando o valor de R$ 750,00 / m³, encontra-se um valor de investimento de R$ 
3.750.000,00 para cada um dos anos citados. 

REDE DE DISTRIBUIÇÃO E LIGAÇÕES DOMICILIARES 

Através da porcentagem de atendimento calculada, percebe-se que quase a totalidade da 
área habitada da Sede possui rede de abastecimento de água.  

Com o aumento da população ao longo do período de estudo, além do aumento do índice de 
atendimento para que se alcance a universalização, espera-se a necessidade de execução de 
novas redes de distribuição e ligações domiciliares, conforme tabela a seguir. 
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Tabela 73 - Incremento de rede e ligações na Sede 

 

Fonte: SERENCO, 2015. 

Será utilizado R$ 90,00 por metro como premissa do valor para execução de redes de 
distribuição (DN 50 mm) e de R$ 350,00 para execução de novas ligações domiciliares. 

Conforme visto anteriormente, para que a produção de água tratada aumente, deverá haver 
melhorias no transporte desta água dentro do Município. Estas melhorias serão após o 
Reservatório R3 e também terão o objetivo de aumentar a área de influência do Sistema 
Verde Grande, já que este terá contribuição maior em relação ao total de água produzida no 
Município ao longo dos anos. 

Extensão da 

rede de 

água (m)

Incremento 

rede de água 

(m)

Ligações 

(ud)

Incremento 

de ligações 

(ud)

0 2014 1.759.826 118.497

1 2015 1.766.314 6.488 119.308 811

2 2016 1.792.090 25.776 122.530 3.222

3 2017 1.808.226 16.136 124.547 2.017

4 2018 1.824.354 16.128 126.563 2.016

5 2019 1.840.490 16.136 128.580 2.017

6 2020 1.856.626 16.136 130.597 2.017

7 2021 1.872.754 16.128 132.613 2.016

8 2022 1.888.890 16.136 134.630 2.017

9 2023 1.905.026 16.136 136.647 2.017

10 2024 1.921.154 16.128 138.663 2.016

11 2025 1.937.290 16.136 140.680 2.017

12 2026 1.953.426 16.136 142.697 2.017

13 2027 1.969.562 16.136 144.714 2.017

14 2028 1.985.690 16.128 146.730 2.016

15 2029 2.001.826 16.136 148.747 2.017

16 2030 2.017.962 16.136 150.764 2.017

17 2031 2.034.090 16.128 152.780 2.016

18 2032 2.050.226 16.136 154.797 2.017

19 2033 2.066.362 16.136 156.814 2.017

20 2034 2.082.498 16.136 158.831 2.017

21 2035 2.098.626 16.128 160.847 2.016

22 2036 2.114.762 16.136 162.864 2.017

23 2037 2.130.898 16.136 164.881 2.017

24 2038 2.147.034 16.136 166.898 2.017

25 2039 2.163.162 16.128 168.914 2.016

26 2040 2.179.298 16.136 170.931 2.017

27 2041 2.195.426 16.128 172.947 2.016

28 2042 2.211.562 16.136 174.964 2.017

29 2043 2.227.698 16.136 176.981 2.017

30 2044 2.243.834 16.136 178.998 2.017

31 2045 2.259.970 16.136 181.015 2.017

32 2046 2.276.098 16.128 183.031 2.016

33 2047 2.292.234 16.136 185.048 2.017

34 2048 2.308.370 16.136 187.065 2.017

35 2049 2.324.498 16.128 189.081 2.016

Ano
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Segundo informações da própria COPASA, existe a previsão de implantação de 42 km de 
redes com diâmetros de até 400 mm, com um custo estimado de R$ 30 milhões. Devido ao 
alto preço por metro, conclui-se que são redes de diâmetros maiores, constituindo-se nos 
anéis de distribuição necessários ao melhor transporte da água tratada. Por este motivo, e 
por faltarem informações mais detalhadas quanto à rede existente no Município, será 
considerada a necessidade de investimento deste valor entre os anos 2 e 6. 

Devido ao alto índice de perdas atual, devem-se tomar algumas medidas para a sua 
diminuição. Entre estas medidas, com o intuito de aumentar o controle e facilitar a 
descoberta de pontos de perda de água, deve ser feita uma setorização do sistema de 
abastecimento.  

Os setores deverão ser definidos em projeto específico, mas serão considerados, para efeito 
de estimativa, 20 setores a serem implantados, com um custo unitário estimado de R$ 
150.000,00 para a materialização, contando com investimentos em caps, macro-medidores, 
manômetros com telemetria, registros e outros acessórios, totalizando um investimento de 
R$ 3.000.000,00 nos 5 primeiros anos.  

HIDROMETRAÇÃO 

Através da projeção de ligações domiciliares pode-se projetar o número de hidrômetros 
necessários ao longo do período de estudo. Considerou-se R$ 60,00 como valor unitário para 
instalação de hidrômetros, sendo R$ 50,00 referentes ao equipamento e R$ 10,00 para a 
instalação.  

Não existe uma idade ideal de substituição desses aparelhos, mas sim recomendações de 
vida útil máxima entre 5 a 10 anos. Assim, será adotada a premissa de troca de 15% do total 
de hidrômetros a cada ano, a partir de 2015. Vale salientar que a substituição de 
hidrômetros antigos é umas das formas de reduzir as perdas no sistema. 

PROGRAMA DE REDUÇÃO DO ÍNDICE DE PERDAS 

Como mostrado anteriormente, uma ação importante para o atendimento adequado da 
população do sistema de água é a redução do atual índice de perdas. 

Este trabalho deve envolver toda a estrutura da Concessionária do sistema e várias ações em 
conjunto. Algumas delas foram propostas anteriormente, como a setorização das redes de 
distribuição e a hidrometração das ligações existentes, inclusive com estimativas de 
investimentos para a sua implantação. 

Além disso, deve haver equipes permanentes de inspetores de saneamento a fim de fazer 
pesquisas de vazamentos e monitoramento do sistema. Estes custos estarão inclusos nas 
estimativas de gastos com recursos humanos no item de despesas operacionais. 

Um outro ponto importante é o correto cadastro comercial de todos os usuários do sistema, 
fato este que já existe atualmente. 

A redução do índice de perdas traz diversos ganhos, entre os quais podemos elencar: 
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 Conscientização da utilização de água pelos usuários através do pagamento justo 
pela água consumida e, consequentemente, o esgoto gerado; 

 Diminuição dos gastos com o tratamento de água da parcela referente às perdas 
reais; 

 Aumento do faturamento através da diminuição das perdas aparentes. 
 

2.3.2.2. UTAP 2 - Aparecida do Mundo Novo 

ALTERNATIVA PROPOSTA 

O Sistema de Abastecimento de Água desta localidade é atualmente gerido pela Associação 
de Moradores, com a Prefeitura oferecendo como contrapartida os valores inerentes à conta 
de energia elétrica da operação desse sistema. 

O sistema é formado por dois Poços, que operando juntos possuem vazão média de 6.500 
litros/hora durante a época de estiagem. O tratamento da água é feito através de Filtro por 
Osmose Reversa.  

Existem dois reservatórios instalados, ambos em concreto armado, sendo um com 
capacidade de 80.000 litros e outro com capacidade de 5.000 litros.  

O abastecimento de água bruta e tratada não é contínuo, tendo horários pré-definidos para 
o atendimento.  

Existem redes muito rasas e até expostas, que recorrentemente apresentam problemas de 
vazamento e consequente interrupção do abastecimento.  

Pela distância da Sede do Município, a proposta é que esta localidade continue sendo 
atendida através dos poços existentes e, principalmente, reduzir o índice de perdas no local, 
através da instalação de hidrômetros, cobrança pelos serviços e melhoria da gestão do 
sistema. 

METAS DE ATENDIMENTO 

O atendimento da sede desta localidade com o abastecimento de água é elevado, sendo 
estimado em torno de 90% segundo a Prefeitura. Será considerada a manutenção deste 
atendimento ao longo do período de estudo. 

DEMANDAS 

A base para o estudo de demandas é a projeção populacional, detalhada anteriormente. A 
partir da população estimada foram utilizadas algumas premissas para o cálculo das 
demandas do sistema de abastecimento de água: 

 Coeficiente K1 = 1,2 - relativo aos dias de maior consumo, em geral em função das 
condições climáticas (dias quentes do ano); 

 Coeficiente K2 = 1,5 - relativo às horas de maior consumo dentro do dia, dado pela 
coincidência de uso intenso da água (banho e cozinha); 

 Reservação de água tratada necessária = 1/3 do consumo diário (dia de maior 
consumo). 
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São necessários, para o cálculo das demandas, além das premissas anteriores, dois valores 
adicionais: consumo per capita e índice de perdas. 

Para o cálculo do consumo per capita foram utilizados os mesmos dados da Sede, já que não 
existem informações específicas para esta localidade.   

Quanto ao índice de perdas, também não existem dados específicos, já que não há medição 
da água distribuída tampouco da água consumida. O valor adotado atual foi de 60%. Deverá 
ser elaborado um programa para redução deste índice de perdas de forma a atender as 
metas propostas no PMSB, conforme Tabela 74.  

Tabela 74 - Valores considerados para consumo per capita e índice de perdas (localidades) 

 

Fonte: SERENCO, 2015. 

A população projetada, conforme as premissas listadas anteriormente, com horizonte de 
planejamento de 35 anos, resultaram nas demandas constantes na tabela seguinte.  
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Tabela 75 - Demandas calculadas para Aparecida do Mundo Novo 

 

Fonte: SERENCO, 2015. 

AÇÕES NECESSÁRIAS 

Quanto à produção de água, a quantidade que o sistema atual é capaz de produzir é 
suficiente para atendimento da população projetada, desde que o índice de perdas esteja 
dentro dos limites estabelecidos para as projeções.  

 Será necessária a execução de um cadastro da rede de água existente, além de um 
cadastro comercial dos usuários do sistema. O serviço de abastecimento de água 
deverá começar a ser cobrado levando-se em consideração as mesmas tarifas 
praticadas na Sede do Município, já que segundo o II Termo Aditivo, a COPASA é 
responsável pelos serviços de água e esgoto não somente da Sede, mas também dos 
Distritos e Povoados (localidades) com mais de 100 domicílios. 

Para que isso aconteça, deverão ser instalados hidrômetros em todos os imóveis (também 
será considerada a premissa de substituição anual de 15% do parque de hidrômetros 
existentes). 

Deverão ainda ser instalados dosadores automáticos de cloro e flúor no reservatório 
existente. Deverão ser feitas análises da água bruta com o intuito de detectar a necessidade 
ou não da mudança do equipamento de filtração por osmose reversa existente.  

Quanto aos reservatórios, o volume atual é suficiente para atendimento da população, 
inclusive para final de plano.  

Será considerada a necessidade de execução de novas redes de água e ligações domiciliares 
para atendimento das metas propostas, além da substituição das redes de distribuição com 
problemas que serão estimadas em 20% do total existente. 
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2.3.2.3. UTAP 3 - Ermidinha 

ALTERNATIVA PROPOSTA 

O Sistema de Abastecimento de Água desta localidade é atualmente gerido pela Associação 
de Moradores, com a Prefeitura oferecendo como contrapartida os valores inerentes à conta 
de energia elétrica da operação desse sistema. 

O sistema é formado por três Poços, sendo que dois deles estão desativados. A vazão do 
poço em funcionamento é estimada em 8.000 litros/hora durante a época de estiagem. Não 
existe nenhum tipo de tratamento da água distribuída.   

Existe um reservatório instalado, em concreto armado, com capacidade de 80.000 litros.  

O abastecimento de água bruta não é contínuo, tendo horários pré-definidos para o 
atendimento.  

Pela distância da Sede do Município, a proposta é que esta localidade continue sendo 
atendida através do poço existente e, principalmente, reduzir o índice de perdas no local, 
através da instalação de hidrômetros, cobrança pelos serviços e melhoria da gestão do 
sistema. 

METAS DE ATENDIMENTO 

O atendimento da sede desta localidade com o abastecimento de água é elevado, sendo 
estimado em torno de 90% segundo a Prefeitura. Será considerada a manutenção deste 
atendimento ao longo do período de estudo. Devem ser atendidos alguns imóveis que estão 
a montante do reservatório existente e que, atualmente, não conseguem receber água do 
sistema. 

DEMANDAS 

Serão consideradas, para o cálculo das demandas, as mesmas premissas utilizadas para as 
demais localidades.  

A população projetada, conforme as premissas listadas anteriormente, com horizonte de 
planejamento de 35 anos, resultaram nas demandas constantes na tabela seguinte.  
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Tabela 76 - Demandas calculadas para Ermidinha 

 

Fonte: SERENCO, 2015. 

AÇÕES NECESSÁRIAS 

Quanto à produção de água, a quantidade que o sistema atual é capaz de produzir é 
suficiente para atendimento da população projetada, desde que o índice de perdas esteja 
dentro dos limites estabelecidos para as projeções.  

 Será necessária a execução de um cadastro da rede de água existente, além de um 
cadastro comercial dos usuários do sistema. O serviço de abastecimento de água 
deverá começar a ser cobrado levando-se em consideração as mesmas tarifas 
praticadas na Sede do Município, já que segundo o II Termo Aditivo, a COPASA é 
responsável pelos serviços de água e esgoto não somente da Sede, mas também dos 
Distritos e Povoados (localidades) com mais de 100 domicílios. 

Para que isso aconteça, deverão ser instalados hidrômetros em todos os imóveis (também 
será considerada a premissa de substituição anual de 15% do parque de hidrômetros 
existentes). 

Deverão ainda ser instalados dosadores automáticos de cloro e flúor no reservatório 
existente. Deverão ser feitas análises da água bruta com o intuito de detectar o tipo de 
tratamento necessário. 

Quanto aos reservatórios, o volume atual é suficiente para atendimento da população, 
inclusive para final de plano.  

Será considerada a necessidade de execução de novas redes de água e ligações domiciliares 
para atendimento das metas propostas, além da substituição das redes de distribuição com 
problemas que serão estimadas em 20% do total existente. 
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2.3.2.4. UTAP 4 - Miralta 

ALTERNATIVA PROPOSTA 

O Sistema de Abastecimento de Água desta localidade é atualmente gerido pela Associação 
de Moradores, com a Prefeitura oferecendo como contrapartida os valores inerentes à conta 
de energia elétrica da operação desse sistema. 

O sistema é formado por um Poço com vazão estimada em 12.000 litros/hora durante a 
época de estiagem. O tratamento é feito através de um filtro por osmose reversa.    

Existe um reservatório instalado, em concreto armado, com capacidade de 50.000 litros, 
além de outro menor com capacidade de 5.000 litros.  

O abastecimento de água bruta e tratada não é contínuo, tendo horários pré-definidos para 
o atendimento.  

Pela distância da Sede do Município, a proposta é que esta localidade continue sendo 
atendida através do poço existente e, principalmente, reduzir o índice de perdas no local, 
através da instalação de hidrômetros, cobrança pelos serviços e melhoria da gestão do 
sistema. 

METAS DE ATENDIMENTO 

O atendimento da sede desta localidade com o abastecimento de água é elevado, sendo 
estimado em torno de 90% segundo a Prefeitura. Será considerada a manutenção deste 
atendimento ao longo do período de estudo.  

DEMANDAS 

Serão consideradas, para o cálculo das demandas, as mesmas premissas utilizadas para as 
demais localidades.  

A população projetada, conforme as premissas listadas anteriormente, com horizonte de 
planejamento de 35 anos, resultaram nas demandas constantes na tabela seguinte.  
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Tabela 77 - Demandas calculadas para Miralta 

 

Fonte: SERENCO, 2015. 

AÇÕES NECESSÁRIAS 

Quanto à produção de água, a quantidade que o sistema atual é capaz de produzir é 
suficiente para atendimento da população projetada, desde que o índice de perdas esteja 
dentro dos limites estabelecidos para as projeções.  

 Será necessária a execução de um cadastro da rede de água existente, além de um 
cadastro comercial dos usuários do sistema. O serviço de abastecimento de água 
deverá começar a ser cobrado levando-se em consideração as mesmas tarifas 
praticadas na Sede do Município, já que segundo o II Termo Aditivo, a COPASA é 
responsável pelos serviços de água e esgoto não somente da Sede, mas também dos 
Distritos e Povoados (localidades) com mais de 100 domicílios. 

Para que isso aconteça, deverão ser instalados hidrômetros em todos os imóveis (também 
será considerada a premissa de substituição anual de 15% do parque de hidrômetros 
existentes). 

Deverão ainda ser instalados dosadores automáticos de cloro e flúor no reservatório 
existente. Deverão ser feitas análises da água bruta com o intuito de detectar a necessidade 
ou não da mudança do equipamento de filtração por osmose reversa existente.  

Quanto aos reservatórios, o volume atual é suficiente para atendimento da população, 
inclusive para final de plano.  
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Será considerada a necessidade de execução de novas redes de água e ligações domiciliares 
para atendimento das metas propostas, além da substituição das redes de distribuição com 
problemas que serão estimadas em 20% do total existente. 

 

2.3.2.5. UTAP 5 - Nova Esperança 

ALTERNATIVA PROPOSTA 

O Sistema de Abastecimento de Água desta localidade é atualmente gerido pela COPASA, 
desde fevereiro de 2009.  

O sistema é formado por um Poço com vazão estimada em 11 litros/segundo, segundo a 
COPASA. O tratamento é feito através da adição de cloro e flúor.     

Segundo informações da COPASA existem 1238 economias atendidas com o sistema de água 
e 12.008 metros de rede de distribuição instaladas. 

Existe apenas um pequeno reservatório junto ao poço, que não teve sua capacidade 
informada.   

O abastecimento de água tratada é contínuo, no entanto, existem reclamações de faltas 
d’água prolongadas.   

Pela distância da Sede do Município, a proposta é que esta localidade continue sendo 
atendida através do poço existente e, principalmente, reduzir o índice de perdas no local.  

METAS DE ATENDIMENTO 

O atendimento da sede desta localidade com o abastecimento de água é elevado, sendo 
estimado em torno de 95%. Será considerada a manutenção deste atendimento ao longo do 
período de estudo.  

DEMANDAS 

Serão consideradas, para o cálculo das demandas, as mesmas premissas utilizadas para as 
demais localidades.  

A população projetada, conforme as premissas listadas anteriormente, com horizonte de 
planejamento de 35 anos, resultaram nas demandas constantes na tabela seguinte.  
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Tabela 78 - Demandas calculadas para Nova Esperança 

 

Fonte: SERENCO, 2015. 

AÇÕES NECESSÁRIAS 

Quanto à produção de água, a quantidade que o sistema atual é capaz de produzir é 
suficiente para atendimento da população projetada, desde que o índice de perdas esteja 
dentro dos limites estabelecidos para as projeções. Além disso, existem 3 poços desativados, 
que eram usados anteriormente ao período de operação da COPASA, que podem ser 
reativados caso seja necessário.  

 Será necessária a execução de um cadastro da rede de água existente, além de um 
cadastro comercial dos usuários do sistema. Deverão ser mantidos os hidrômetros 
em bom estado de funcionamento, através da substituição anual de 15% do parque 
de hidrômetros existentes. 

Quanto ao reservatório existente, este é de pequena capacidade. Será necessária, para esta 
localidade uma capacidade total de reservação de 300 m³ para final de plano. Deverá ser 
executado um reservatório com esta capacidade no ano 1.   

Será considerada a necessidade de execução de novas redes de água e ligações domiciliares 
para atendimento das metas propostas, além da substituição das redes de distribuição com 
problemas que serão estimadas em 10% do total existente. 
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2.3.2.6. UTAP 6 - Panorâmica 

ALTERNATIVA PROPOSTA 

O Sistema de Abastecimento de Água desta localidade é atualmente gerido pela Associação 
de Moradores, com a Prefeitura oferecendo como contrapartida o valor de R$ 21,00 por 
família atendida. 

O sistema é formado por dois Poços, sendo que um deles está desativado. O poço em 
funcionamento possui vazão estimada em 15.000 litros/hora durante a época de estiagem. 
Não existe nenhum tipo de tratamento da água distribuída.    

Existe um reservatório instalado com capacidade de 20.000 litros, mas não consegue ser 
devidamente utilizado devido à incapacidade da bomba existente no poço.   

O abastecimento de água bruta não é contínuo, tendo horários pré-definidos para o 
atendimento.  

Pela distância da Sede do Município, a proposta é que esta localidade continue sendo 
atendida através do poço existente e, principalmente, reduzir o índice de perdas no local, 
através da cobrança pelos serviços e melhoria da gestão do sistema. 

METAS DE ATENDIMENTO 

O atendimento da sede desta localidade com o abastecimento de água é elevado, sendo 
estimado em torno de 90% segundo a Prefeitura. Será considerada a manutenção deste 
atendimento ao longo do período de estudo.  

DEMANDAS 

Serão consideradas, para o cálculo das demandas, as mesmas premissas utilizadas para as 
demais localidades.  

A população projetada, conforme as premissas listadas anteriormente, com horizonte de 
planejamento de 35 anos, resultaram nas demandas constantes na tabela seguinte.  
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Tabela 79 - Demandas calculadas para Panorâmica 

 

Fonte: SERENCO, 2015. 

AÇÕES NECESSÁRIAS 

Quanto à produção de água, a quantidade que o sistema atual é capaz de produzir é 
suficiente para atendimento da população projetada, desde que o índice de perdas esteja 
dentro dos limites estabelecidos para as projeções.  

 Será necessária a execução de um cadastro da rede de água existente, além de um 
cadastro comercial dos usuários do sistema. O serviço de abastecimento de água 
deverá começar a ser cobrado levando-se em consideração as mesmas tarifas 
praticadas na Sede do Município. Apesar de haver a obrigação, no II Termo Aditivo, 
dizendo que a COPASA é responsável pelos serviços de água e esgoto não somente 
da Sede, mas também dos Distritos e Povoados (localidades) com mais de 100 
domicílios, e esta localidade possuir um número menor de domicílios, a proposta é 
que ela também seja operado pela Concessionária da Sede.  

Os hidrômetros deverão ser mantidos em boas condições de funcionamento, devendo haver 
a substituição anual de 15% do parque de hidrômetros existentes. 

Deverão ainda ser instalados dosadores automáticos de cloro e flúor no reservatório 
existente. Deverão ser feitas análises da água bruta com o intuito de detectar o tipo de 
tratamento necessário. 

Quanto aos reservatórios, o volume atual é suficiente para atendimento da população, 
inclusive para final de plano. No entanto, deverá ser trocada a bomba existente no poço 
para que o reservatório possa ser corretamente usado. 
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Será considerada a necessidade de execução de novas redes de água e ligações domiciliares 
para atendimento das metas propostas, além da substituição das redes de distribuição com 
problemas que serão estimadas em 10% do total existente. 

 

2.3.2.7. UTAP 7 - Santa Rosa de Lima 

ALTERNATIVA PROPOSTA 

O Sistema de Abastecimento de Água desta localidade é atualmente gerido pela Associação 
de Moradores, com a Prefeitura oferecendo como contrapartida os valores inerentes à conta 
de energia elétrica da operação desse sistema. 

O sistema é formado por três Poços com vazão não conhecida. O tratamento é feito através 
de um filtro por osmose reversa.    

Existem três reservatórios instalados, sendo um com capacidade de 125.000 litros, outro 
com capacidade de 8.000 litros e o terceiro com capacidade de 5.000 litros.  

O abastecimento de água bruta e tratada não é contínuo, tendo horários pré-definidos para 
o atendimento.  

Pela distância da Sede do Município, a proposta é que esta localidade continue sendo 
atendida através dos poços existentes e, principalmente, reduzir o índice de perdas no local, 
através da instalação de hidrômetros, cobrança pelos serviços e melhoria da gestão do 
sistema. 

METAS DE ATENDIMENTO 

O atendimento da sede desta localidade com o abastecimento de água é elevado, sendo 
estimado em torno de 90% segundo a Prefeitura. Será considerada a manutenção deste 
atendimento ao longo do período de estudo.  

DEMANDAS 

Serão consideradas, para o cálculo das demandas, as mesmas premissas utilizadas para as 
demais localidades.  

A população projetada, conforme as premissas listadas anteriormente, com horizonte de 
planejamento de 35 anos, resultaram nas demandas constantes na tabela seguinte.  
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Tabela 80 - Demandas calculadas para Santa Rosa de Lima 

 

Fonte: SERENCO, 2015. 

AÇÕES NECESSÁRIAS 

Quanto à produção de água, apesar de não ser conhecida a vazão dos poços existentes, será 
considerada que a quantidade que o sistema atual é capaz de produzir seja suficiente para 
atendimento da população projetada, desde que o índice de perdas esteja dentro dos limites 
estabelecidos para as projeções.  

 Será necessária a execução de um cadastro da rede de água existente, além de um 
cadastro comercial dos usuários do sistema. O serviço de abastecimento de água 
deverá começar a ser cobrado levando-se em consideração as mesmas tarifas 
praticadas na Sede do Município, já que segundo o II Termo Aditivo, a COPASA é 
responsável pelos serviços de água e esgoto não somente da Sede, mas também dos 
Distritos e Povoados (localidades) com mais de 100 domicílios. 

Para que isso aconteça, deverão ser instalados hidrômetros em todos os imóveis (também 
será considerada a premissa de substituição anual de 15% do parque de hidrômetros 
existentes). 

Deverão ainda ser instalados dosadores automáticos de cloro e flúor no reservatório 
existente. Deverão ser feitas análises da água bruta com o intuito de detectar a necessidade 
ou não da mudança do equipamento de filtração por osmose reversa existente.  

Quanto aos reservatórios, o volume atual é suficiente para atendimento da população, 
inclusive para final de plano.  
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Será considerada a necessidade de execução de novas redes de água e ligações domiciliares 
para atendimento das metas propostas, além da substituição das redes de distribuição com 
problemas que serão estimadas em 20% do total existente. 

 

2.3.2.8. UTAP 8 - São João de Vereda 

ALTERNATIVA PROPOSTA 

O Sistema de Abastecimento de Água desta localidade é atualmente gerido pela Associação 
de Moradores, com a Prefeitura oferecendo como contrapartida os valores inerentes à conta 
de energia elétrica da operação desse sistema. 

O sistema é formado por um Poço com vazão estimada em 12.000 litros/hora. O tratamento 
é feito através de um filtro por osmose reversa.    

Existem dois reservatórios instalados, sendo metálico com capacidade de 50.000 litros e 
outro com capacidade de 5.000 litros.   

O abastecimento de água bruta e tratada não é contínuo, tendo horários pré-definidos para 
o atendimento.  

Pela distância da Sede da localidade, a proposta é que esta localidade continue sendo 
atendida através do poço existente e, principalmente, reduzir o índice de perdas no local, 
através da instalação de hidrômetros, cobrança pelos serviços e melhoria da gestão do 
sistema. 

METAS DE ATENDIMENTO 

O atendimento da sede desta localidade com o abastecimento de água é elevado, sendo 
estimado em torno de 90% segundo a Prefeitura. Será considerada a manutenção deste 
atendimento ao longo do período de estudo.  

DEMANDAS 

Serão consideradas, para o cálculo das demandas, as mesmas premissas utilizadas para as 
demais localidades.  

A população projetada, conforme as premissas listadas anteriormente, com horizonte de 
planejamento de 35 anos, resultaram nas demandas constantes na tabela seguinte.  
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Tabela 81 - Demandas calculadas para São João de Vereda 

 

Fonte: SERENCO, 2015. 

AÇÕES NECESSÁRIAS 

Quanto à produção de água, a quantidade que o sistema atual é capaz de produzir é 
suficiente para atendimento da população projetada, desde que o índice de perdas esteja 
dentro dos limites estabelecidos para as projeções.  

 Será necessária a execução de um cadastro da rede de água existente, além de um 
cadastro comercial dos usuários do sistema. O serviço de abastecimento de água 
deverá começar a ser cobrado levando-se em consideração as mesmas tarifas 
praticadas na Sede do Município, já que segundo o II Termo Aditivo, a COPASA é 
responsável pelos serviços de água e esgoto não somente da Sede, mas também dos 
Distritos e Povoados (localidades) com mais de 100 domicílios. 

Para que isso aconteça, deverão ser instalados hidrômetros em todos os imóveis (também 
será considerada a premissa de substituição anual de 15% do parque de hidrômetros 
existentes). 

Deverão ainda ser instalados dosadores automáticos de cloro e flúor no reservatório 
existente. Deverão ser feitas análises da água bruta com o intuito de detectar a necessidade 
ou não da mudança do equipamento de filtração por osmose reversa existente.  

Quanto aos reservatórios, o volume atual é suficiente para atendimento da população, 
inclusive para final de plano. 
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Será considerada a necessidade de execução de novas redes de água e ligações domiciliares 
para atendimento das metas propostas, além da substituição das redes de distribuição com 
problemas que serão estimadas em 20% do total existente. 

 

2.3.2.9. UTAP 9 - São Pedro da Garça 

ALTERNATIVA PROPOSTA 

O Sistema de Abastecimento de Água desta localidade é atualmente gerido pela Associação 
de Moradores, com a Prefeitura oferecendo como contrapartida os valores inerentes à conta 
de energia elétrica da operação desse sistema. 

O sistema é formado por dois Poços, sendo que um está desativado. A vazão do poço em 
funcionamento é estimada em 10.000 litros/hora. O tratamento é feito através de um filtro 
por osmose reversa.    

Existe um reservatório instalado, sendo metálico com capacidade de 30.000 litros. O 
abastecimento de água bruta e tratada não é contínuo, tendo horários pré-definidos para o 
atendimento.  

Pela distância da Sede do Município, a proposta é que esta localidade continue sendo 
atendida através do poço existente e, principalmente, reduzir o índice de perdas no local, 
através da instalação de hidrômetros, cobrança pelos serviços e melhoria da gestão do 
sistema. 

METAS DE ATENDIMENTO 

O atendimento da sede desta localidade com o abastecimento de água é elevado, sendo 
estimado em torno de 90% segundo a Prefeitura. Será considerada a manutenção deste 
atendimento ao longo do período de estudo.  

DEMANDAS 

Serão consideradas, para o cálculo das demandas, as mesmas premissas utilizadas para as 
demais localidades.  

A população projetada, conforme as premissas listadas anteriormente, com horizonte de 
planejamento de 35 anos, resultaram nas demandas constantes na tabela seguinte.  
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Tabela 82 - Demandas calculadas para São Pedro da Garça 

 

Fonte: SERENCO, 2015. 

AÇÕES NECESSÁRIAS 

Quanto à produção de água, a quantidade que o sistema atual é capaz de produzir é 
suficiente para atendimento da população projetada, desde que o índice de perdas esteja 
dentro dos limites estabelecidos para as projeções.  

 Será necessária a execução de um cadastro da rede de água existente, além de um 
cadastro comercial dos usuários do sistema. O serviço de abastecimento de água 
deverá começar a ser cobrado levando-se em consideração as mesmas tarifas 
praticadas na Sede do Município, já que segundo o II Termo Aditivo, a COPASA é 
responsável pelos serviços de água e esgoto não somente da Sede, mas também dos 
Distritos e Povoados (localidades) com mais de 100 domicílios. 

Para que isso aconteça, deverão ser instalados hidrômetros em todos os imóveis (também 
será considerada a premissa de substituição anual de 15% do parque de hidrômetros 
existentes). 

Deverão ainda ser instalados dosadores automáticos de cloro e flúor no reservatório 
existente. Deverão ser feitas análises da água bruta com o intuito de detectar a necessidade 
ou não da mudança do equipamento de filtração por osmose reversa existente.  

Quanto ao reservatório, o volume atual não é suficiente para atendimento da população 
para final de plano. Desta forma, deverá ser executado um novo reservatório com 
capacidade de 15 m³ no ano 1.  
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Será considerada a necessidade de execução de novas redes de água e ligações domiciliares 
para atendimento das metas propostas, além da substituição das redes de distribuição com 
problemas que serão estimadas em 20% do total existente. 

 

2.3.2.10. UTAP 10 - Vila Nova de Minas 

ALTERNATIVA PROPOSTA 

O Sistema de Abastecimento de Água desta localidade é atualmente gerido pela Associação 
de Moradores, com a Prefeitura oferecendo como contrapartida os valores inerentes à conta 
de energia elétrica da operação desse sistema. 

O sistema é formado por dois Poços, sendo um com vazão estimada de 8.000 l/h e outro 
com vazão estimada de 36.000 l/h. O tratamento é feito através de um filtro por osmose 
reversa.    

Existem dois reservatórios instalados, sendo um com capacidade de 16.000 litros e o outro 
com capacidade de 5.000 litros. O abastecimento de água bruta e tratada não é contínuo, 
tendo horários pré-definidos para o atendimento.  

Pela distância da Sede do Município, a proposta é que esta localidade continue sendo 
atendida através dos poços existente e, principalmente, reduzir o índice de perdas no local, 
através da instalação de hidrômetros, cobrança pelos serviços e melhoria da gestão do 
sistema. 

METAS DE ATENDIMENTO 

O atendimento da sede desta localidade com o abastecimento de água é elevado, sendo 
estimado em torno de 90% segundo a Prefeitura. Será considerada a manutenção deste 
atendimento ao longo do período de estudo.  

DEMANDAS 

Serão consideradas, para o cálculo das demandas, as mesmas premissas utilizadas para as 
demais localidades.  

A população projetada, conforme as premissas listadas anteriormente, com horizonte de 
planejamento de 35 anos, resultaram nas demandas constantes na tabela seguinte.  
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Tabela 83 - Demandas calculadas para Vila Nova de Minas 

 

Fonte: SERENCO, 2015. 

AÇÕES NECESSÁRIAS 

Quanto à produção de água, a quantidade que o sistema atual é capaz de produzir é 
suficiente para atendimento da população projetada, desde que o índice de perdas esteja 
dentro dos limites estabelecidos para as projeções.  

 Será necessária a execução de um cadastro da rede de água existente, além de um 
cadastro comercial dos usuários do sistema. O serviço de abastecimento de água 
deverá começar a ser cobrado levando-se em consideração as mesmas tarifas 
praticadas na Sede do Município. Apesar de haver a obrigação, no II Termo Aditivo, 
dizendo que a COPASA é responsável pelos serviços de água e esgoto não somente 
da Sede, mas também dos Distritos e Povoados (localidades) com mais de 100 
domicílios, e esta localidade possuir um número menor de domicílios, a proposta é 
que ele também seja operado pela Concessionária da Sede.  

Para que isso aconteça, deverão ser instalados hidrômetros em todos os imóveis (também 
será considerada a premissa de substituição anual de 15% do parque de hidrômetros 
existentes). 

Deverão ainda ser instalados dosadores automáticos de cloro e flúor no reservatório 
existente. Deverão ser feitas análises da água bruta com o intuito de detectar a necessidade 
ou não da mudança do equipamento de filtração por osmose reversa existente.  

Quanto aos reservatórios, o volume atual é suficiente para atendimento da população para 
final de plano. Será considerada a necessidade de execução de novas redes de água e 
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ligações domiciliares para atendimento das metas propostas, além da substituição das redes 
de distribuição com problemas que serão estimadas em 20% do total existente. 

 

2.3.2.11. UTAP 11 – Canto do Engenho 

ALTERNATIVA PROPOSTA 

O Sistema de Abastecimento de Água desta localidade é atualmente gerido pela Associação 
de Moradores, com a Prefeitura oferecendo como contrapartida os valores inerentes à conta 
de energia elétrica da operação desse sistema. 

O sistema é formado por um Poço com vazão não conhecida. Não há nenhum tipo de 
tratamento, sendo aplicado apenas hipoclorito no reservatório existente.     

Existem dois reservatórios instalados, sendo um com capacidade de 90.000 litros e outro 
com capacidade de 4.000 litros.   

O abastecimento de água não é contínuo, tendo horários pré-definidos para o atendimento.  

Pela distância da Sede do Município, a proposta é que esta localidade continue sendo 
atendida através do poço existente e, principalmente, reduzir o índice de perdas no local, 
através da instalação de hidrômetros, cobrança pelos serviços e melhoria da gestão do 
sistema. 

METAS DE ATENDIMENTO 

O atendimento da sede desta localidade com o abastecimento de água é elevado, sendo 
estimado em torno de 90% segundo a Prefeitura. Será considerada a manutenção deste 
atendimento ao longo do período de estudo.  

DEMANDAS 

Serão consideradas, para o cálculo das demandas, as mesmas premissas utilizadas para as 
demais localidades.  

A população projetada, conforme as premissas listadas anteriormente, com horizonte de 
planejamento de 35 anos, resultaram nas demandas constantes na tabela seguinte.  

 

 

 

 

 

 

  



 

  

       Página: 473 

 

                                                                                            

Tabela 84 - Demandas calculadas para Canto do Engenho 

Ano 

População 
Urbana 

Atendida 
SAA (hab.) 

Per capita 
incluindo 

perdas 
(L/hab.dia) 

Vazão 
média 
(L/s) 

Dia > 
consumo 

(L/s) 

Hora > 
consumo 

(L/s) 

0 2014 382 300 1,33 1,59 2,39 

1 2015 385 267 1,19 1,43 2,14 

2 2016 389 218 0,98 1,18 1,77 

3 2017 392 200 0,91 1,09 1,63 

4 2018 395 185 0,84 1,01 1,52 

5 2019 398 179 0,83 0,99 1,49 

6 2020 401 174 0,81 0,97 1,45 

7 2021 404 169 0,79 0,95 1,42 

8 2022 407 164 0,77 0,93 1,39 

9 2023 410 162 0,77 0,92 1,38 

10 2024 413 160 0,76 0,92 1,38 

15 2029 426 160 0,79 0,95 1,42 

20 2034 438 160 0,81 0,97 1,46 

25 2039 449 160 0,83 1,00 1,50 

30 2044 459 160 0,85 1,02 1,53 

35 2049 469 160 0,87 1,04 1,56 

Fonte: SERENCO, 2015. 

AÇÕES NECESSÁRIAS 

Quanto à produção de água, apesar de não ser conhecida a vazão dos poços existentes, será 
considerada que a quantidade que o sistema atual é capaz de produzir seja suficiente para 
atendimento da população projetada, desde que o índice de perdas esteja dentro dos limites 
estabelecidos para as projeções.  

 Será necessária a execução de um cadastro da rede de água existente, além de um 
cadastro comercial dos usuários do sistema. O serviço de abastecimento de água 
deverá começar a ser cobrado levando-se em consideração as mesmas tarifas 
praticadas na Sede do Município, já que segundo o II Termo Aditivo, a COPASA é 
responsável pelos serviços de água e esgoto não somente da Sede, mas também dos 
Distritos e Povoados (localidades) com mais de 100 domicílios. 

Para que isso aconteça, deverão ser instalados hidrômetros em todos os imóveis (também 
será considerada a premissa de substituição anual de 15% do parque de hidrômetros 
existentes). 

Deverão ainda ser instalados dosadores automáticos de cloro e flúor no reservatório 
existente. Deverão ser feitas análises da água bruta com o intuito de detectar a necessidade 
e o tipo de tratamento necessário.   

Quanto aos reservatórios, o volume atual é suficiente para atendimento da população, 
inclusive para final de plano. Propõe-se que o atual reservatório de 4 m³ seja transferido 
para a escola municipal, já que esta possui pequena capacidade de reservação. 
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Será considerada a necessidade de execução de novas redes de água e ligações domiciliares 
para atendimento das metas propostas, além da substituição das redes de distribuição com 
problemas que serão estimadas em 20% do total existente. 
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2.3.3. Cronograma de execução dos investimentos previstos  

Tabela 85 - Investimentos em Água ano 1 ao 4  

 

Fonte: SERENCO, 2015. 

Ano Intervenção Ud Quant. Valor Unit. (R$) Valor Total (R$)
Valor annual 

(R$)

Execução de rede de distribuição - Sede m 6.488 90,00 583.920,00
Execução de rede de distribuição - Distritos m 398 90,00 35.820,00

Execução de ligações domiciliares - Sede ud 811 350,00 283.850,00

Execução de ligações domiciliares - Distritos ud 34 350,00 11.900,00

Substituição de hidrômetos - Sede ud 17.896 60,00 1.073.760,00

Substituição de hidrômetos - Distritos ud 1.299 60,00 77.940,00

Substituição de redes de distribuição - Distritos m 1.325 90,00 119.250,00

Cerca + portão captação Pacuí/Porcos ud 1 44.318,24 44.318,24

Ampliação da ETA Verde Grande l/s 450 45.000,00 20.250.000,00

Recadastramento comercial dos Distritos ud 2.270 7,00 15.890,00
Melhorias nas ETAs existentes - Sede l/s 700 5.000,00 3.500.000,00

Execução de setorização - Sede ud 4 150.000,00 600.000,00

Automação, dosagem de cloro e fluor poços Distritos ud 9 25.000,00 225.000,00
Execução de reservatório em Nova Esperança m³ 300 750,00 225.000,00

Execução de reservatório em São Pedro da Garça m³ 15 750,00 11.250,00
Execução de reservatório na Sede m³ 5.000 750,00 3.750.000,00

Substituição da bomba do poço de Panorâmica ud 1 5.000,00 5.000,00

Execução de setorização - Sede ud 4 150.000,00 600.000,00

Execução de rede de distribuição - Sede m 25.776 90,00 2.319.840,00

Execução de rede de distribuição - Distritos m 339 90,00 30.510,00

Execução de ligações domiciliares - Sede ud 3.222 350,00 1.127.700,00

Execução de ligações domiciliares - Distritos ud 30 350,00 10.500,00
Execução de aneis de distibuição m 8.400 714,00 5.997.600,00

Substituição de hidrômetos - Sede ud 18.379 60,00 1.102.740,00

Substituição de hidrômetos - Distritos ud 196 60,00 11.760,00

Substituição de redes de distribuição - Distritos m 1.325 90,00 119.250,00

Execução de reservatório na Sede m³ 5.000 750,00 3.750.000,00

Execução de setorização - Sede ud 4 150.000,00 600.000,00

Troca de equipamentos - ERAT Verde Grande ud 1 9.000.000,00 9.000.000,00

Execução de rede de distribuição - Sede m 16.136 90,00 1.452.240,00

Execução de rede de distribuição - Distritos m 384 90,00 34.560,00

Execução de ligações domiciliares - Sede ud 2.017 350,00 705.950,00

Execução de ligações domiciliares - Distritos ud 33 350,00 11.550,00

Execução de aneis de distibuição m 8.400 714,00 5.997.600,00

Substituição de hidrômetos - Sede ud 18.682 60,00 1.120.920,00

Substituição de hidrômetos - Distritos ud 199 60,00 11.940,00

Substituição de redes de distribuição - Distritos m 1.325 90,00 119.250,00

Implant. recuperação água lavagem - ETAs l/s 700 8.000,00 5.600.000,00

Execução de setorização - Sede ud 4 150.000,00 600.000,00

Execução de rede de distribuição - Sede m 16.128 90,00 1.451.520,00

Execução de rede de distribuição - Distritos m 338 90,00 30.420,00

Execução de ligações domiciliares - Sede ud 2.016 350,00 705.600,00

Execução de ligações domiciliares - Distritos ud 30 350,00 10.500,00

Execução de aneis de distibuição m 8.400 714,00 5.997.600,00

Substituição de hidrômetos - Sede ud 18.984 60,00 1.139.040,00

Substituição de hidrômetos - Distritos ud 202 60,00 12.120,00

Substituição de redes de distribuição - Distritos m 1.325 90,00 119.250,00

1 30.812.898,24

2 15.069.900,00

3 19.054.010,00

4 15.666.050,00
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Tabela 86 - Investimentos em Água ano 5 ao 12 

 

Fonte: SERENCO, 2015. 

Ano Intervenção Ud Quant. Valor Unit. (R$) Valor Total (R$)
Valor annual 

(R$)

Transposição da Barragem de Congonhas ud 1 32.591.049,85 32.591.049,85

Execução de setorização - Sede ud 4 150.000,00 600.000,00
Execução de rede de distribuição - Sede m 16.136 90,00 1.452.240,00

Execução de rede de distribuição - Distritos m 369 90,00 33.210,00

Execução de ligações domiciliares - Sede ud 2.017 350,00 705.950,00
Execução de ligações domiciliares - Distritos ud 32 350,00 11.200,00

Execução de aneis de distibuição m 8.400 714,00 5.997.600,00
Substituição de hidrômetos - Sede ud 19.287 60,00 1.157.220,00

Substituição de hidrômetos - Distritos ud 205 60,00 12.300,00
Substituição de redes de distribuição - Distritos m 1.325 90,00 119.250,00

Execução de rede de distribuição - Sede m 16.136 90,00 1.452.240,00

Execução de aneis de distibuição m 8.400 714,00 5.997.600,00

Execução de rede de distribuição - Distritos m 354 90,00 31.860,00

Execução de ligações domiciliares - Sede ud 2.017 350,00 705.950,00

Execução de ligações domiciliares - Distritos ud 31 350,00 10.850,00

Transposição da Barragem de Congonhas ud 1 32.591.049,85 32.591.049,85

Substituição de hidrômetos - Sede ud 19.589 60,00 1.175.340,00

Substituição de hidrômetos - Distritos ud 208 60,00 12.480,00

Execução de rede de distribuição - Sede m 16.128 90,00 1.451.520,00

Execução de rede de distribuição - Distritos m 368 90,00 33.120,00

Execução de ligações domiciliares - Sede ud 2.016 350,00 705.600,00

Execução de ligações domiciliares - Distritos ud 32 350,00 11.200,00

Substituição de hidrômetos - Sede ud 19.891 60,00 1.193.460,00

Substituição de hidrômetos - Distritos ud 384 60,00 23.040,00

Execução de rede de distribuição - Sede m 16.136 90,00 1.452.240,00

Execução de rede de distribuição - Distritos m 354 90,00 31.860,00

Execução de ligações domiciliares - Sede ud 2.017 350,00 705.950,00

Execução de ligações domiciliares - Distritos ud 31 350,00 10.850,00

Substituição de hidrômetos - Sede ud 20.194 60,00 1.211.640,00

Substituição de hidrômetos - Distritos ud 388 60,00 23.280,00

Execução de rede de distribuição - Sede m 16.136 90,00 1.452.240,00

Execução de rede de distribuição - Distritos m 339 90,00 30.510,00

Execução de ligações domiciliares - Sede ud 2.017 350,00 705.950,00

Execução de ligações domiciliares - Distritos ud 30 350,00 10.500,00

Substituição de hidrômetos - Sede ud 20.497 60,00 1.229.820,00

Substituição de hidrômetos - Distritos ud 392 60,00 23.520,00

Execução de rede de distribuição - Sede m 16.128 90,00 1.451.520,00

Execução de rede de distribuição - Distritos m 353 90,00 31.770,00

Execução de ligações domiciliares - Sede ud 2.016 350,00 705.600,00

Execução de ligações domiciliares - Distritos ud 31 350,00 10.850,00

Substituição de hidrômetos - Sede ud 20.799 60,00 1.247.940,00

Substituição de hidrômetos - Distritos ud 398 60,00 23.880,00

Execução de rede de distribuição - Sede m 16.136 90,00 1.452.240,00

Execução de rede de distribuição - Distritos m 369 90,00 33.210,00

Execução de ligações domiciliares - Sede ud 2.017 350,00 705.950,00

Execução de ligações domiciliares - Distritos ud 32 350,00 11.200,00

Substituição de hidrômetos - Sede ud 21.102 60,00 1.266.120,00

Substituição de hidrômetos - Distritos ud 402 60,00 24.120,00

Execução de rede de distribuição - Sede m 16.136 90,00 1.452.240,00

Execução de rede de distribuição - Distritos m 339 90,00 30.510,00

Execução de ligações domiciliares - Sede ud 2.017 350,00 705.950,00

Execução de ligações domiciliares - Distritos ud 30 350,00 10.500,00

Substituição de hidrômetos - Sede ud 21.404 60,00 1.284.240,00

Substituição de hidrômetos - Distritos ud 407 60,00 24.420,00

5 42.680.019,85

7 3.417.940,00

8 3.435.820,00

6 41.977.369,85

9 3.452.540,00

10 3.471.560,00

11 3.492.840,00

12 3.507.860,00
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Tabela 87 - Investimentos em Água ano 13 ao 20 

 

Fonte: SERENCO, 2015. 

Ano Intervenção Ud Quant. Valor Unit. (R$) Valor Total (R$)
Valor annual 

(R$)

Execução de rede de distribuição - Sede m 16.136 90,00 1.452.240,00
Execução de rede de distribuição - Distritos m 353 90,00 31.770,00

Execução de ligações domiciliares - Sede ud 2.017 350,00 705.950,00

Execução de ligações domiciliares - Distritos ud 31 350,00 10.850,00

Substituição de hidrômetos - Sede ud 21.707 60,00 1.302.420,00

Substituição de hidrômetos - Distritos ud 411 60,00 24.660,00

Execução de rede de distribuição - Sede m 16.128 90,00 1.451.520,00

Execução de rede de distribuição - Distritos m 339 90,00 30.510,00

Execução de ligações domiciliares - Sede ud 2.016 350,00 705.600,00

Execução de ligações domiciliares - Distritos ud 30 350,00 10.500,00

Execução de reservatório na Sede m³ 5.000 750,00 3.750.000,00

Ampliação da ETA Verde Grande l/s 400 45.000,00 18.000.000,00

Substituição de hidrômetos - Sede ud 22.009 60,00 1.320.540,00

Substituição de hidrômetos - Distritos ud 415 60,00 24.900,00

Execução de rede de distribuição - Sede m 16.136 90,00 1.452.240,00

Execução de rede de distribuição - Distritos m 349 90,00 31.410,00

Execução de ligações domiciliares - Sede ud 2.017 350,00 705.950,00

Execução de ligações domiciliares - Distritos ud 31 350,00 10.850,00

Substituição de hidrômetos - Sede ud 22.312 60,00 1.338.720,00

Substituição de hidrômetos - Distritos ud 420 60,00 25.200,00

Execução de rede de distribuição - Sede m 16.136 90,00 1.452.240,00

Execução de rede de distribuição - Distritos m 338 90,00 30.420,00

Execução de ligações domiciliares - Sede ud 2.017 350,00 705.950,00

Execução de ligações domiciliares - Distritos ud 30 350,00 10.500,00

Substituição de hidrômetos - Sede ud 22.614 60,00 1.356.840,00

Substituição de hidrômetos - Distritos ud 425 60,00 25.500,00

Execução de rede de distribuição - Sede m 16.128 90,00 1.451.520,00

Execução de rede de distribuição - Distritos m 324 90,00 29.160,00

Execução de ligações domiciliares - Sede ud 2.016 350,00 705.600,00

Execução de ligações domiciliares - Distritos ud 29 350,00 10.150,00

Substituição de hidrômetos - Sede ud 22.917 60,00 1.375.020,00

Substituição de hidrômetos - Distritos ud 429 60,00 25.740,00

Execução de rede de distribuição - Sede m 16.136 90,00 1.452.240,00

Execução de rede de distribuição - Distritos m 339 90,00 30.510,00

Execução de ligações domiciliares - Sede ud 2.017 350,00 705.950,00

Execução de ligações domiciliares - Distritos ud 30 350,00 10.500,00

Substituição de hidrômetos - Sede ud 23.219 60,00 1.393.140,00

Substituição de hidrômetos - Distritos ud 433 60,00 25.980,00

Execução de rede de distribuição - Sede m 16.136 90,00 1.452.240,00

Execução de rede de distribuição - Distritos m 323 90,00 29.070,00

Execução de ligações domiciliares - Sede ud 2.017 350,00 705.950,00

Execução de ligações domiciliares - Distritos ud 29 350,00 10.150,00

Substituição de hidrômetos - Sede ud 23.522 60,00 1.411.320,00

Substituição de hidrômetos - Distritos ud 437 60,00 26.220,00

Execução de rede de distribuição - Sede m 16.136 90,00 1.452.240,00

Execução de rede de distribuição - Distritos m 369 90,00 33.210,00

Execução de ligações domiciliares - Sede ud 2.017 350,00 705.950,00

Execução de ligações domiciliares - Distritos ud 32 350,00 11.200,00

Substituição de hidrômetos - Sede ud 23.824 60,00 1.429.440,00

Substituição de hidrômetos - Distritos ud 443 60,00 26.580,00

14 25.293.570,00

13 3.527.890,00

15 3.564.370,00

16 3.581.450,00

17 3.597.190,00

18 3.618.320,00

19 3.634.950,00

20 3.658.620,00
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Tabela 88 - Investimentos em Água ano 21 ao 28 

 

Fonte: SERENCO, 2015. 

Ano Intervenção Ud Quant. Valor Unit. (R$) Valor Total (R$)
Valor annual 

(R$)

Execução de rede de distribuição - Sede m 16.128 90,00 1.451.520,00

Execução de rede de distribuição - Distritos m 324 90,00 29.160,00

Execução de ligações domiciliares - Sede ud 2.016 350,00 705.600,00

Execução de ligações domiciliares - Distritos ud 29 350,00 10.150,00

Substituição de hidrômetos - Sede ud 24.127 60,00 1.447.620,00

Substituição de hidrômetos - Distritos ud 448 60,00 26.880,00

Execução de rede de distribuição - Sede m 16.136 90,00 1.452.240,00

Execução de rede de distribuição - Distritos m 338 90,00 30.420,00

Execução de ligações domiciliares - Sede ud 2.017 350,00 705.950,00

Execução de ligações domiciliares - Distritos ud 30 350,00 10.500,00

Substituição de hidrômetos - Sede ud 24.429 60,00 1.465.740,00

Substituição de hidrômetos - Distritos ud 453 60,00 27.180,00

Execução de rede de distribuição - Sede m 16.136 90,00 1.452.240,00

Execução de rede de distribuição - Distritos m 309 90,00 27.810,00

Execução de ligações domiciliares - Sede ud 2.017 350,00 705.950,00

Execução de ligações domiciliares - Distritos ud 28 350,00 9.800,00

Substituição de hidrômetos - Sede ud 24.732 60,00 1.483.920,00

Substituição de hidrômetos - Distritos ud 457 60,00 27.420,00

Execução de rede de distribuição - Sede m 16.136 90,00 1.452.240,00

Execução de rede de distribuição - Distritos m 309 90,00 27.810,00

Execução de ligações domiciliares - Sede ud 2.017 350,00 705.950,00

Execução de ligações domiciliares - Distritos ud 28 350,00 9.800,00

Substituição de hidrômetos - Sede ud 25.034 60,00 1.502.040,00

Substituição de hidrômetos - Distritos ud 460 60,00 27.600,00

Execução de rede de distribuição - Sede m 16.128 90,00 1.451.520,00

Execução de rede de distribuição - Distritos m 368 90,00 33.120,00

Execução de ligações domiciliares - Sede ud 2.016 350,00 705.600,00

Execução de ligações domiciliares - Distritos ud 32 350,00 11.200,00

Execução de reservatório na Sede m³ 5.000 750,00 3.750.000,00

Substituição de hidrômetos - Sede ud 25.337 60,00 1.520.220,00

Substituição de hidrômetos - Distritos ud 463 60,00 27.780,00

Execução de rede de distribuição - Sede m 16.136 90,00 1.452.240,00

Execução de rede de distribuição - Distritos m 309 90,00 27.810,00

Execução de ligações domiciliares - Sede ud 2.017 350,00 705.950,00

Execução de ligações domiciliares - Distritos ud 28 350,00 9.800,00

Substituição de hidrômetos - Sede ud 25.639 60,00 1.538.340,00

Substituição de hidrômetos - Distritos ud 468 60,00 28.080,00

Execução de rede de distribuição - Sede m 16.128 90,00 1.451.520,00

Execução de rede de distribuição - Distritos m 324 90,00 29.160,00

Execução de ligações domiciliares - Sede ud 2.016 350,00 705.600,00

Execução de ligações domiciliares - Distritos ud 29 350,00 10.150,00

Substituição de hidrômetos - Sede ud 25.942 60,00 1.556.520,00

Substituição de hidrômetos - Distritos ud 471 60,00 28.260,00

Execução de rede de distribuição - Sede m 16.136 90,00 1.452.240,00

Execução de rede de distribuição - Distritos m 339 90,00 30.510,00

Execução de ligações domiciliares - Sede ud 2.017 350,00 705.950,00

Execução de ligações domiciliares - Distritos ud 30 350,00 10.500,00

Substituição de hidrômetos - Sede ud 26.244 60,00 1.574.640,00

Substituição de hidrômetos - Distritos ud 478 60,00 28.680,00

21 3.670.930,00

22 3.692.030,00

23 3.707.140,00

24 3.725.440,00

25 7.499.440,00

26 3.762.220,00

28 3.802.520,00

27 3.781.210,00
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Tabela 89 - Investimentos em Água ano 29 ao 35 

 

Fonte: SERENCO, 2015. 

Ano Intervenção Ud Quant. Valor Unit. (R$) Valor Total (R$)
Valor annual 

(R$)

Execução de rede de distribuição - Sede m 16.136 90,00 1.452.240,00

Execução de rede de distribuição - Distritos m 318 90,00 28.620,00

Execução de ligações domiciliares - Sede ud 2.017 350,00 705.950,00

Execução de ligações domiciliares - Distritos ud 29 350,00 10.150,00

Substituição de hidrômetos - Sede ud 26.547 60,00 1.592.820,00

Substituição de hidrômetos - Distritos ud 481 60,00 28.860,00

Execução de rede de distribuição - Sede m 16.136 90,00 1.452.240,00

Execução de rede de distribuição - Distritos m 324 90,00 29.160,00

Execução de ligações domiciliares - Sede ud 2.017 350,00 705.950,00

Execução de ligações domiciliares - Distritos ud 29 350,00 10.150,00

Substituição de hidrômetos - Sede ud 26.849 60,00 1.610.940,00

Substituição de hidrômetos - Distritos ud 485 60,00 29.100,00

Execução de rede de distribuição - Sede m 16.136 90,00 1.452.240,00

Execução de rede de distribuição - Distritos m 323 90,00 29.070,00

Execução de ligações domiciliares - Sede ud 2.017 350,00 705.950,00

Execução de ligações domiciliares - Distritos ud 29 350,00 10.150,00

Substituição de hidrômetos - Sede ud 27.152 60,00 1.629.120,00

Substituição de hidrômetos - Distritos ud 490 60,00 29.400,00

Execução de rede de distribuição - Sede m 16.128 90,00 1.451.520,00

Execução de rede de distribuição - Distritos m 324 90,00 29.160,00

Execução de ligações domiciliares - Sede ud 2.016 350,00 705.600,00

Execução de ligações domiciliares - Distritos ud 29 350,00 10.150,00

Substituição de hidrômetos - Sede ud 27.454 60,00 1.647.240,00

Substituição de hidrômetos - Distritos ud 494 60,00 29.640,00

Execução de rede de distribuição - Sede m 16.136 90,00 1.452.240,00

Execução de rede de distribuição - Distritos m 324 90,00 29.160,00

Execução de ligações domiciliares - Sede ud 2.017 350,00 705.950,00

Execução de ligações domiciliares - Distritos ud 29 350,00 10.150,00

Substituição de hidrômetos - Sede ud 27.757 60,00 1.665.420,00

Substituição de hidrômetos - Distritos ud 499 60,00 29.940,00

Execução de rede de distribuição - Sede m 16.136 90,00 1.452.240,00

Execução de rede de distribuição - Distritos m 293 90,00 26.370,00

Execução de ligações domiciliares - Sede ud 2.017 350,00 705.950,00

Execução de ligações domiciliares - Distritos ud 27 350,00 9.450,00

Substituição de hidrômetos - Sede ud 28.059 60,00 1.683.540,00

Substituição de hidrômetos - Distritos ud 505 60,00 30.300,00

Execução de rede de distribuição - Sede m 16.128 90,00 1.451.520,00

Execução de rede de distribuição - Distritos m 339 90,00 30.510,00

Execução de ligações domiciliares - Sede ud 2.016 350,00 705.600,00

Execução de ligações domiciliares - Distritos ud 30 350,00 10.500,00

Substituição de hidrômetos - Sede ud 28.362 60,00 1.701.720,00

Substituição de hidrômetos - Distritos ud 508 60,00 30.480,00

297.272.557,93 297.272.557,93

29 3.818.640,00

30 3.837.540,00

31 3.855.930,00

32 3.873.310,00

33 3.892.860,00

34 3.907.850,00

35 3.930.330,00

Total
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2.3.3.1. Área rural  

Nas áreas do Município de Montes Claros onde não há previsão, de acordo com as propostas 
apresentadas anteriormente, de atendimento com o sistema público de abastecimento de 
água, deverá haver previsão de atendimento através de soluções individuais, devido à sua 
baixa densidade populacional. Para a estimativa de investimentos desta parcela da 
população foram utilizadas as seguintes premissas: 

 Devido à falta de informações sobre as atuais condições de atendimento, foi 
considerado que 50% de todos os domicílios desta área necessitarão de 
investimentos para serem atendidos; 

 Foi utilizada a taxa de 3,31 habitantes por domicílio, que é a média de moradores por 
domicílio particular permanente do Município do Censo 2010; e, 

 Foi considerado que os domicílios da área urbana não atendidos por sistemas 
coletivos já possuem sistema individual em operação.  

Valor de investimento retirado do item n.º 84130 (abertura poço para cisterna terreno 
compacto com DN 1,0 com profundidade de 5 a 10 metros) da Tabela (composições) do 
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) para o Estado 
de Minas Gerais (ref.: Novembro/2014).  

O valor do item n.º 84130 do SINAPI é de R$ 72,47 por metro. Considerando-se 10 metros 
encontra-se um investimento de R$ 724,70 por domicílio, com previsão de ser executado 
nos 10 primeiros anos, conforme cronograma da Tabela 90. 

Tabela 90 - Cronograma de investimentos em soluções individuais (água) 

 

Fonte: SERENCO, 2015. 

Estes são valores estimativos e não serão considerados nos investimentos totais do sistema, 
já que se trata de soluções individuais, de responsabilidade de cada imóvel. 
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2.3.4. Esgotamento Sanitário 

A diretriz geral é garantir a universalização dos serviços de esgotamento como forma de 
resguardar condições adequadas de saúde pública e conservação do meio ambiente.  

Assim como para o sistema de abastecimento de água, a Lei Federal n.º 11.445/2007 será a 
base para nortear as propostas para o sistema de esgoto. Quanto a este sistema, para o 
PLANSAB, o atendimento adequado se dá por coleta seguida de tratamento ou o uso de 
fossa séptica. Serão propostos sistemas coletivos nos locais onde há maior adensamento 
populacional, enquanto que em outros locais as soluções deverão ser individuais. 

Objetivos gerais 

I. Promover a expansão da rede de esgoto em consonância com o programa de 
universalização dos serviços; 

II. Eliminar as ligações de águas pluviais em redes coletoras de esgotos sanitários; 
III. Eliminar as ligações de esgotos sanitários nas redes de drenagem de águas pluviais, 

quando houver redes separadoras; 
IV. Implantação de programa/serviço de apoio à instalação e manutenção de sistemas 

individuais de tratamento de esgoto, onde não houver sistema coletivo; 
V. Qualidade de atendimento ao usuário, com respeito a prazos estabelecidos; 

VI. Qualidade dos produtos (atendimento aos padrões de lançamento - Resolução 
CONAMA n.º 357/05, Resolução CONAMA n.º 430/11 e COPAM/CERH-MG nº1); e, 

VII. Continuidade e regularidade. 

2.3.4.1. Sede 

2.3.4.1.1. Metas de atendimento 

Conforme visto no diagnóstico, apesar de haver, segundo dados fornecidos pela COPASA, 
cerca de 98% da população atendida com coleta de esgoto, o atual sistema não tem 
condições de transportar e tratar todo este esgoto coletado, já que a ETE possui capacidade 
de tratamento de apenas 500 l/s e ainda há obras em andamento de elevatórias e 
interceptores. Esta situação ocorre apesar da Cláusula 3ª do II Termo Aditivo dizer que a 
COPASA deveria dotar a Sede do Município, até o final de 2001, com um completo sistema 
de esgotamento sanitário, incluindo redes coletoras de esgotos, interceptores e implantação 
de estação de tratamento de esgotos, com vistas ao atendimento de 100% da demanda 
desses serviços na Sede. 

A proposta para o sistema de esgoto é que, primeiramente, haja tratamento de todo o 
esgoto coletado pelas redes existentes e, após, a coleta de esgoto avance para as áreas 
ainda não contempladas. Será proposto um cronograma do índice de atendimento, 
conforme a seguir.  
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Tabela 91 - Metas de Níveis de Atendimento (Sede) 

 

Fonte: SERENCO, 2015. 

2.3.4.1.2. Vazões geradas 

A base para o estudo das vazões de esgoto geradas é a projeção populacional, detalhada 
anteriormente. A partir da população estimada foram utilizadas algumas premissas para este 
cálculo: 

 Coeficiente K1 = 1,2 - relativo aos dias de maior consumo, em geral em função das 
condições climáticas (dias quentes do ano); 

 Coeficiente K2 = 1,5 - relativo às horas de maior consumo dentro do dia, dado pela 
coincidência de uso intenso da água (banho e cozinha); 

 Vazão de infiltração = 0,10 l/s.km; 
 Coeficiente de retorno = 0,8; 
 Índice de perdas = considerado que 50% do índice de perdas total de água influencie 

no sistema de esgoto, isto é, considerou-se que 50% das atuais perdas são 
comerciais. 
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Tabela 92 - Vazões geradas calculadas para a Sede 

 

Fonte: SERENCO, 2015. 

2.3.4.1.3. Ações necessárias 

UNIDADES DE TRATAMENTO 

Atualmente, existe uma unidade de tratamento em operação, com capacidade nominal de 
500 l/s. Quanto à concepção futura do sistema de esgotamento do Município em relação à 
quantidade de unidades de tratamento, o presente PMSB não irá propor nenhuma 
alternativa, já que para isso, deve ser feito um estudo aprofundado de alternativas levando-
se em consideração os custos de implantação e operação, que não é objeto do presente 
documento. 

Apesar de ser notório que a atual ETE está a montante de diversas áreas ocupadas, que 
devem ter seus esgotos bombeados para tratamento na atual unidade, o presente PMSB irá 
calcular os investimentos necessários para as ampliações necessárias em capacidade de 
tratamento, ampliações estas que poderão ser feitas na atual unidade ou através de 
implantação de novas unidades de tratamento, conforme projeto específico. 

Percebe-se, pela Tabela 92, que a atual ETE, mesmo considerando que apenas 60% da 
população contribua com esgoto para a ETE, está trabalhando acima de sua capacidade, 
necessitando de uma ampliação.   

Conforme proposta de elevação do índice de atendimento, serão propostas 2 ampliações, 
cada uma delas com capacidade de atendimento a uma população de 250.000 habitantes. 
Estas ampliações deverão ser executadas iniciando nos anos 2 e 6, podendo ser, conforme 
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dito anteriormente, ampliações da atual ETE ou construções de novas unidades em outros 
locais.    

Para estimativa dos custos de implantação de ETEs será utilizado como base os custos de 
implantação publicados no livro intitulado “introdução à qualidade das águas e ao 
tratamento de esgotos”, de autoria de Marcos Von Sperling e publicado pelo Departamento 
de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFMG. Nesta fonte, um tratamento através de 
reator UASB seguido de filtro biológico percolador, conforme atual unidade em operação, 
possui custo de implantação de R$ 90,00 por habitante (ano base 2009). 

Se este valor for atualizado pelo INCC para a base dezembro/2014, o valor de R$ 90,00 / hab. 
passará para R$ 132,66 / hab.. Se for considerado ainda o BDI de 25%, chega-se ao valor de 
R$ 165,82 / hab., valor este que será utilizado para o cálculo de investimentos em ETE’s. 
Portanto, cada ampliação custará R$ 41.455.000,00.  

A opção de tecnologia de tratamento é meramente para cálculo de investimentos, podendo 
ser utilizada outra tecnologia, desde que o esgoto tratado atenda aos parâmetros da 
legislação. 

Outra importante ação que deverá ser tomada é garantir que o esgoto dos imóveis chegue à 
unidade de tratamento. Este fator será mais bem detalhado no tópico a seguir. 

REDE COLETORA, INTERCEPTORES E LIGAÇÕES DOMICILIARES 

Apesar de não haver cadastro técnico das redes existentes de esgoto, existem informações 
quanto à sua metragem existente.  

Esta informação é importante porque se estima que, do total de rede existente, 5% delas 
deverão ser substituídas, devido ao mau funcionamento e entupimentos frequentes. 
Portanto, cerca de 60 km deverão ser substituídos, prevendo-se, para tal, que sejam feitas 
estas substituições em 10 anos, do ano 6 ao ano 15, totalizando 6 km por ano.  

Além da substituição destas redes, apesar de grande parte da Sede estar dotada, 
atualmente, de redes coletoras, ao longo do período de estudo, para que se consiga atender 
às metas propostas, deverão ser executadas novas redes coletoras e ligações domiciliares.  
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Tabela 93 - Rede coletora e ligações domiciliares (Sede)  

 

Fonte: SERENCO, 2015. 

Será utilizado R$ 250,00 por metro como premissa do valor para execução de redes 
coletoras de esgoto e R$ 450,00 para o valor de novas ligações domiciliares, sendo os 
mesmos valores utilizados para a substituição das redes existentes.   

Sugere-se que, para os novos condomínios horizontais e loteamentos, o proprietário seja o 
responsável pelo projeto e execução da rede de esgotamento sanitário. Deverá haver um 
procedimento para que seja estudada a possibilidade de atendimento, as obras necessárias 

Extensão 

da rede 

coletora de 

esgoto (m)

Incremento 

rede de 

esgoto (m)

Ligações 

ativas (ud)

Incremento de 

ligações (ud)

0 2014 1.235.782 116.127

1 2015 1.241.340 5.558 116.921 794

2 2016 1.263.446 22.106 120.079 3.158

3 2017 1.286.000 22.554 123.301 3.222

4 2018 1.308.834 22.834 126.563 3.262

5 2019 1.322.953 14.119 128.580 2.017

6 2020 1.337.072 14.119 130.597 2.017

7 2021 1.351.184 14.112 132.613 2.016

8 2022 1.365.303 14.119 134.630 2.017

9 2023 1.379.422 14.119 136.647 2.017

10 2024 1.393.534 14.112 138.663 2.016

11 2025 1.407.653 14.119 140.680 2.017

12 2026 1.421.772 14.119 142.697 2.017

13 2027 1.435.891 14.119 144.714 2.017

14 2028 1.450.003 14.112 146.730 2.016

15 2029 1.464.122 14.119 148.747 2.017

16 2030 1.478.241 14.119 150.764 2.017

17 2031 1.492.353 14.112 152.780 2.016

18 2032 1.506.472 14.119 154.797 2.017

19 2033 1.520.591 14.119 156.814 2.017

20 2034 1.534.710 14.119 158.831 2.017

21 2035 1.548.822 14.112 160.847 2.016

22 2036 1.562.941 14.119 162.864 2.017

23 2037 1.577.060 14.119 164.881 2.017

24 2038 1.591.179 14.119 166.898 2.017

25 2039 1.605.291 14.112 168.914 2.016

26 2040 1.619.410 14.119 170.931 2.017

27 2041 1.633.522 14.112 172.947 2.016

28 2042 1.647.641 14.119 174.964 2.017

29 2043 1.661.760 14.119 176.981 2.017

30 2044 1.675.879 14.119 178.998 2.017

31 2045 1.689.998 14.119 181.015 2.017

32 2046 1.704.110 14.112 183.031 2.016

33 2047 1.718.229 14.119 185.048 2.017

34 2048 1.732.348 14.119 187.065 2.017

35 2049 1.746.460 14.112 189.081 2.016

Ano
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a este atendimento e para que o projeto elaborado pelo empreendedor seja aprovado pela 
Concessionária e pela Prefeitura Municipal.  

Outro investimento importante para a rede coletora é a execução do cadastro técnico do 
sistema existente. Será utilizada a premissa de R$ 2,00 por metro de rede existente para a 
elaboração deste cadastro, contando com equipes em campo de topografia para abrir os PVs 
e medir as profundidades e diâmetros existentes. 

Não serão considerados investimentos adicionais quanto a interceptores de esgoto. 

DESPOLUIÇÃO DOS CURSOS D’ÁGUA 

Conforme pode ser constatado no Município de Montes Claros, apesar de haver coleta de 
esgoto para grande parte da população da Sede, os cursos d’água que cortam esta região 
estão poluídos. 

Isto porque, apesar de todo o investimento já feito somado ao previsto no sistema de 
esgoto, de nada adianta se os imóveis não estiverem devidamente conectados a este 
sistema em operação. 

Por este motivo, deverão ser feitas equipes formadas por funcionários da Concessionária de 
esgoto e também por funcionários da Prefeitura Municipal, para serem feitas vistorias em 
campo com o intuito de determinar a real ligação dos imóveis à rede coletora existente. Esta 
ação deve ser iniciada nos locais onde já é feita a cobrança de esgoto atualmente e, 
portanto, presume-se, que tenha rede coletora à disposição e esteja conectado à rede. 

Segundo informações da COPASA, mais de 132 mil economias são contribuintes à rede 
coletora, sendo, portanto, um elevado número. Por este motivo, propõe-se que estas 
vistorias sejam feitas nos 3 primeiros anos. Desta forma, espera-se, que a situação dos 
cursos d’água melhore muito. 

Com estas vistorias, outro problema existente também será atacado, que é a influência de 
águas pluviais na rede coletora (que deveria receber apenas esgoto), devido principalmente 
a ligações clandestinas. 

Outro importante fator é o controle rígido, por parte da Prefeitura Municipal, sobre o 
lançamento de efluentes tóxicos de atividades industriais. Estas unidades devem ter suas 
estruturas vistoriadas e análises feitas para a verificação se o lançamento tem sido feito 
atendendo à legislação. 

Quanto a este assunto, a COPASA possui um programa denominado PRECEND (Programa de 
Recebimento de Efluentes Não Domésticos). Esta é uma ação que deve ser incentivada, pois 
o esgoto industrial (mesmo que necessite de um pré-tratamento), sendo lançado na rede 
coletora existente, tem mais condições de ser tratado adequadamente.  

No que diz respeito à Concessionária de esgoto, os custos envolvidos com estas ações de 
fiscalização estarão incorporados nas despesas com equipamentos e recursos humanos, que 
serão descritos posteriormente. 
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ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO E LINHAS DE RECALQUE 

O sistema atual conta com 4 elevatórias em operação e 1 em construção. Considerando a 
quantidade de redes executadas, encontra-se um valor de 1 elevatória para cada cerca de 
250 km de rede. 

Este valor será utilizado como premissa de necessidade de futuras estações elevatórias de 
esgoto para as ampliações de rede. Ou seja, a previsão é de que serão necessárias mais 3 
estações elevatórias de esgoto até final de plano no Município. Estas tem previsão de 
execução, segundo o incremento de redes coletoras, nos anos 4, 13 e 26. 

Para a estimativa dos investimentos necessários para a execução das estações elevatórias de 
esgoto foram utilizadas as seguintes premissas: 

 Utilização de bombas submersíveis e localizadas nos logradouros, sem necessidade 
de terreno próprio; 

 Instalação de grupo gerador; e, 
 Serão consideradas de grande porte, devido ao pequeno número de elevatórias em 

todo o sistema. 

Com a utilização destas premissas chegou-se ao valor, por unidade de estação elevatória, de 
R$ 600.000,00. 

Para a estimativa dos investimentos necessários para a execução das linhas de recalque 
foram utilizadas as seguintes premissas: 

 Execução de 5.000 metros de linhas de recalque para cada estação elevatória 
prevista; e, 

 Valor de execução por metro igual ao valor de execução da rede coletora. 

PROJETOS EXECUTIVOS 

Para que as obras do sistema de esgoto sejam executadas, deverão ser elaborados projetos 
executivos. O valor estimado para estes projetos é de 3% em relação aos valores de 
investimentos para a implantação deste sistema. 

 

2.3.4.1. UTAP 2 - Aparecida do Mundo Novo 

O Esgoto Sanitário nesta localidade é depositado pelos moradores em geral em fossas 
negras/sumidouros locados nos terrenos das próprias residências, fossas estas que 
consistem, na maioria dos casos, em buracos no solo, geralmente com tampa, onde todo o 
esgoto e efluente gerado são diretamente depositados.  

A proposta é que seja executado um sistema público de esgotamento sanitário para a área 
adensada da localidade, sistema este dotado de ligações domiciliares, redes coletoras, 
estações elevatórias, linhas de recalque e unidades de tratamento. 
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2.3.4.1.1. Metas de atendimento 

Atualmente, não há atendimento com sistema público de esgotamento sanitário. A proposta 
é que este índice atinja 90%, conforme tabela a seguir. 

Tabela 94 - Metas de Níveis de Atendimento (Aparecida do Mundo Novo) 

Ano 
% 

Atendimento 
SES (Coleta) 

População 
Urbana 

Atendida SES 
- coleta 
(hab.) 

% 
Atendimento 

SES 
(Tratamento) 

População 
Urbana 

Atendida SES 
- tratamento 

(hab.) 

0 2014 0% 0 0% 0 

1 2015 0% 0 0% 0 

2 2016 90% 600 90% 600 

3 2017 90% 605 90% 605 

4 2018 90% 609 90% 609 

5 2019 90% 614 90% 614 

6 2020 90% 619 90% 619 

7 2021 90% 623 90% 623 

8 2022 90% 628 90% 628 

9 2023 90% 632 90% 632 

10 2024 90% 636 90% 636 

15 2029 90% 657 90% 657 

20 2034 90% 675 90% 675 

25 2039 90% 693 90% 693 

30 2044 90% 709 90% 709 

35 2049 90% 724 90% 724 

Fonte: SERENCO, 2015. 

Foi considerado como meta de atendimento com soluções coletivas 90% da população da 
área urbana, devido à dificuldade em se atender 100% da população, por ser um sistema 
basicamente por gravidade e existirem regiões menos adensadas. Os 10% restantes deverão 
ser atendidos com soluções individuais. 

2.3.4.1.2. Vazões geradas 

Foram utilizadas as mesmas premissas descritas para a Sede, exceto o valor de perdas, que 
foi utilizado o correspondente a esta localidade. 
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Tabela 95 - Vazões geradas calculadas para Aparecida do Mundo Novo 

Ano 

População 
Urbana 

Atendida SES 
- tratamento 

(hab.) 

Vazão de 
Infiltração 

(L/s) 

Vazão 
média 

sanitária 
[L/s] 

Vazão média 
sanitária + 

infiltração [L/s] 

0 2014 0 0,00 0,00 0,00 

1 2015 0 0,00 0,00 0,00 

2 2016 600 0,50 0,86 1,36 

3 2017 605 0,50 0,84 1,34 

4 2018 609 0,50 0,82 1,33 

5 2019 614 0,51 0,82 1,32 

6 2020 619 0,51 0,81 1,32 

7 2021 623 0,51 0,81 1,32 

8 2022 628 0,51 0,81 1,32 

9 2023 632 0,51 0,81 1,32 

10 2024 636 0,52 0,81 1,32 

15 2029 657 0,52 0,83 1,36 

20 2034 675 0,53 0,86 1,39 

25 2039 693 0,54 0,88 1,42 

30 2044 709 0,55 0,90 1,45 

35 2049 724 0,56 0,92 1,47 

Fonte: SERENCO, 2015. 

2.3.4.1.3. Ações necessárias 

UNIDADES DE TRATAMENTO 

Não existe, atualmente, nenhuma unidade de tratamento em operação nesta localidade. 
Será proposto que seja executada uma ETE para este local no ano 2, com capacidade de 
tratamento suficiente para a população prevista em final de plano. 

Será utilizada a mesma estimativa de custos adotada para a Sede, sendo uma ETE com a 
mesma tecnologia de tratamento. Sendo o valor adotado de R$ 165,82 / hab, o investimento 
será de R$ 119.983,45. 

REDE COLETORA 

Não há rede coletora de esgoto executada nessa localidade. Portanto, será considerada a 
necessidade de execução de novas redes para que se atinja o índice de atendimento 
proposto. Quanto às novas ligações domiciliares, o seu custo de implantação também será 
considerado.  

Será utilizado R$ 250,00 por metro como premissa do valor para execução de redes 
coletoras de esgoto e R$ 450,00 para o valor de novas ligações domiciliares.    
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ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO E LINHAS DE RECALQUE 

Será considerada a necessidade de implantação de uma estação elevatória a fim de recalcar 
o esgoto transportado por gravidade pelas redes coletoras até uma cota adequada ao 
tratamento. Será utilizado o valor correspondente a uma unidade de pequeno porte: R$ 
180.000,00.  

PROJETOS EXECUTIVOS 

Para que as obras do sistema de esgoto sejam executadas, deverão ser elaborados projetos 
executivos. O valor estimado para estes projetos é de 3% em relação aos valores de 
investimentos para a implantação deste sistema. 

2.3.4.2. UTAP 3 - Ermidinha 

O Esgoto Sanitário nesta localidade é depositado pelos moradores em geral em fossas 
negras/sumidouros locados nos terrenos das próprias residências, fossas estas que 
consistem, na maioria dos casos, em buracos no solo, geralmente com tampa, onde todo o 
esgoto e efluente gerado são diretamente depositados.  

A proposta é que seja executado um sistema público de esgotamento sanitário para a área 
adensada da localidade, sistema este dotado de ligações domiciliares, redes coletoras, 
estações elevatórias, linhas de recalque e unidades de tratamento. 

2.3.4.2.1. Metas de atendimento 

Atualmente, não há atendimento com sistema público de esgotamento sanitário. A proposta 
é que este índice atinja 90%, conforme tabela a seguir. 
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Tabela 96 - Metas de Níveis de Atendimento (Ermidinha) 

Ano 
% 

Atendimento 
SES (Coleta) 

População 
Urbana 

Atendida SES 
- coleta 
(hab.) 

% 
Atendimento 

SES 
(Tratamento) 

População 
Urbana 

Atendida SES 
- tratamento 

(hab.) 

0 2014 0% 0 0% 0 

1 2015 0% 0 0% 0 

2 2016 0% 0 0% 0 

3 2017 90% 415 90% 415 

4 2018 90% 418 90% 418 

5 2019 90% 421 90% 421 

6 2020 90% 425 90% 425 

7 2021 90% 428 90% 428 

8 2022 90% 431 90% 431 

9 2023 90% 434 90% 434 

10 2024 90% 437 90% 437 

15 2029 90% 451 90% 451 

20 2034 90% 463 90% 463 

25 2039 90% 475 90% 475 

30 2044 90% 486 90% 486 

35 2049 90% 497 90% 497 

Fonte: SERENCO, 2015. 

Foi considerado como meta de atendimento com soluções coletivas 90% da população da 
área urbana, devido à dificuldade em se atender 100% da população, por ser um sistema 
basicamente por gravidade e existirem regiões menos adensadas. Os 10% restantes deverão 
ser atendidos com soluções individuais. 

2.3.4.2.2. Vazões geradas 

Foram utilizadas as mesmas premissas descritas para a Sede, exceto o valor de perdas, que 
foi utilizado o correspondente a esta localidade. 
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Tabela 97 - Vazões geradas calculadas para Ermidinha 

Ano 

População 
Urbana 

Atendida SES 
- tratamento 

(hab.) 

Vazão de 
Infiltração 

(L/s) 

Vazão 
média 

sanitária 
[L/s] 

Vazão média 
sanitária + 

infiltração [L/s] 

0 2014 0 0,00 0,00 0,00 

1 2015 0 0,00 0,00 0,00 

2 2016 0 0,00 0,00 0,00 

3 2017 415 0,60 0,58 1,18 

4 2018 418 0,60 0,56 1,17 

5 2019 421 0,60 0,56 1,16 

6 2020 425 0,60 0,56 1,16 

7 2021 428 0,61 0,56 1,16 

8 2022 431 0,61 0,55 1,16 

9 2023 434 0,61 0,55 1,16 

10 2024 437 0,61 0,55 1,16 

15 2029 451 0,62 0,57 1,19 

20 2034 463 0,62 0,59 1,21 

25 2039 475 0,63 0,60 1,23 

30 2044 486 0,63 0,62 1,25 

35 2049 497 0,64 0,63 1,27 

Fonte: SERENCO, 2015. 

2.3.4.2.3. Ações necessárias 

UNIDADES DE TRATAMENTO 

Não existe, atualmente, nenhuma unidade de tratamento em operação nesta localidade. 
Será proposto que seja executada uma ETE para este local no ano 3, com capacidade de 
tratamento suficiente para a população prevista em final de plano. 

Será utilizada a mesma estimativa de custos adotada para a Sede, sendo uma ETE com a 
mesma tecnologia de tratamento. Sendo o valor adotado de R$ 165,82 / hab, o investimento 
será de R$ 82.334,12. 

REDE COLETORA 

Não há rede coletora de esgoto executada nesta localidade. Portanto, será considerada a 
necessidade de execução de novas redes para que se atinja o índice de atendimento 
proposto. Quanto às novas ligações domiciliares, o seu custo de implantação também será 
considerado.  

Será utilizado R$ 250,00 por metro como premissa do valor para execução de redes 
coletoras de esgoto e R$ 450,00 para o valor de novas ligações domiciliares.    
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ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO E LINHAS DE RECALQUE 

Será considerada a necessidade de implantação de uma estação elevatória a fim de recalcar 
o esgoto transportado por gravidade pelas redes coletoras até uma cota adequada ao 
tratamento. Será utilizado o valor correspondente a uma unidade de pequeno porte: R$ 
180.000,00.  

PROJETOS EXECUTIVOS 

Para que as obras do sistema de esgoto sejam executadas, deverão ser elaborados projetos 
executivos. O valor estimado para estes projetos é de 3% em relação aos valores de 
investimentos para a implantação deste sistema. 

 

2.3.4.3. UTAP 4 - Miralta  

O Esgoto Sanitário nesta localidade é depositado pelos moradores em geral em fossas 
negras/sumidouros locados nos terrenos das próprias residências, fossas estas que 
consistem, na maioria dos casos, em buracos no solo, geralmente com tampa, onde todo o 
esgoto e efluente gerado são diretamente depositados.  

A proposta é que seja executado um sistema público de esgotamento sanitário para a área 
adensada da localidade, sistema este dotado de ligações domiciliares, redes coletoras, 
estações elevatórias, linhas de recalque e unidades de tratamento. 

2.3.4.3.1. Metas de atendimento 

Atualmente, não há atendimento com sistema público de esgotamento sanitário. A proposta 
é que este índice atinja 90%, conforme tabela a seguir. 
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Tabela 98 - Metas de Níveis de Atendimento (Miralta) 

Ano 
% 

Atendimento 
SES (Coleta) 

População 
Urbana 

Atendida SES 
- coleta 
(hab.) 

% 
Atendimento 

SES 
(Tratamento) 

População 
Urbana 

Atendida SES 
- tratamento 

(hab.) 

0 2014 0% 0 0% 0 

1 2015 0% 0 0% 0 

2 2016 0% 0 0% 0 

3 2017 0% 0 0% 0 

4 2018 90% 345 90% 345 

5 2019 90% 347 90% 347 

6 2020 90% 350 90% 350 

7 2021 90% 353 90% 353 

8 2022 90% 355 90% 355 

9 2023 90% 358 90% 358 

10 2024 90% 360 90% 360 

15 2029 90% 372 90% 372 

20 2034 90% 382 90% 382 

25 2039 90% 392 90% 392 

30 2044 90% 401 90% 401 

35 2049 90% 409 90% 409 

Fonte: SERENCO, 2015. 

Foi considerado como meta de atendimento com soluções coletivas 90% da população da 
área urbana, devido à dificuldade em se atender 100% da população, por ser um sistema 
basicamente por gravidade e existirem regiões menos adensadas. Os 10% restantes deverão 
ser atendidos com soluções individuais. 

2.3.4.3.2. Vazões geradas 

Foram utilizadas as mesmas premissas descritas para a Sede, exceto o valor de perdas, que 
foi utilizado o correspondente a esta localidade. 
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Tabela 99 - Vazões geradas calculadas para Miralta 

Ano 

População 
Urbana 

Atendida SES 
- tratamento 

(hab.) 

Vazão de 
Infiltração 

(L/s) 

Vazão 
média 

sanitária 
[L/s] 

Vazão média 
sanitária + 

infiltração [L/s] 

0 2014 0 0,00 0,00 0,00 

1 2015 0 0,00 0,00 0,00 

2 2016 0 0,00 0,00 0,00 

3 2017 0 0,00 0,00 0,00 

4 2018 345 0,27 0,46 0,73 

5 2019 347 0,27 0,46 0,73 

6 2020 350 0,27 0,46 0,73 

7 2021 353 0,27 0,46 0,73 

8 2022 355 0,27 0,46 0,73 

9 2023 358 0,27 0,46 0,73 

10 2024 360 0,28 0,46 0,73 

15 2029 372 0,28 0,47 0,75 

20 2034 382 0,29 0,49 0,77 

25 2039 392 0,29 0,50 0,79 

30 2044 401 0,29 0,51 0,80 

35 2049 409 0,30 0,52 0,82 

 

Fonte: SERENCO, 2015. 

2.3.4.3.3. Ações necessárias 

UNIDADES DE TRATAMENTO 

Não existe, atualmente, nenhuma unidade de tratamento em operação nesta localidade. 
Será proposto que seja executada uma ETE para este local no ano 4, com capacidade de 
tratamento suficiente para a população prevista em final de plano. 

Será utilizada a mesma estimativa de custos adotada para a Sede, sendo uma ETE com a 
mesma tecnologia de tratamento. Sendo o valor adotado de R$ 165,82 / hab, o investimento 
será de R$ 67.882,87. 

REDE COLETORA 

Não há rede coletora de esgoto executada nesta localidade. Portanto, será considerada a 
necessidade de execução de novas redes para que se atinja o índice de atendimento 
proposto. Quanto às novas ligações domiciliares, o seu custo de implantação também será 
considerado.  

Será utilizado R$ 250,00 / m como premissa do valor para execução de redes coletoras de 
esgoto e R$ 450,00 para o valor de novas ligações domiciliares.    
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ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO E LINHAS DE RECALQUE 

Será considerada a necessidade de implantação de uma estação elevatória a fim de recalcar 
o esgoto transportado por gravidade pelas redes coletoras até uma cota adequada ao 
tratamento. Será utilizado o valor correspondente a uma unidade de pequeno porte: R$ 
180.000,00.  

PROJETOS EXECUTIVOS 

Para que as obras do sistema de esgoto sejam executadas, deverão ser elaborados projetos 
executivos. O valor estimado para estes projetos é de 3% em relação aos valores de 
investimentos para a implantação deste sistema. 

 

2.3.4.4. UTAP 5 - Nova Esperança  

Segundo informações da COPASA, o sistema de esgotamento sanitário de Nova Esperança é 
composto por 6.256 metros de redes com 655 ligações prediais, atendendo a 52% da 
população. No entanto, quanto ao tratamento, segundo levantado, este não vem sendo 
feito a contento, tanto que há a previsão de execução de uma nova ETE.  

A proposta é que seja ampliado o sistema público de esgotamento sanitário existente, com 
melhorias nas redes e execução de nova ETE.  

2.3.4.4.1. Metas de atendimento 

A proposta é que o atual índice seja ampliado até atingir 90%, conforme tabela a seguir. 
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Tabela 100 - Metas de Níveis de Atendimento (Nova Esperança) 

Ano 
% 

Atendimento 
SES (Coleta) 

População 
Urbana 

Atendida SES 
- coleta 
(hab.) 

% 
Atendimento 

SES 
(Tratamento) 

População 
Urbana 

Atendida SES 
- tratamento 

(hab.) 

0 2014 50% 1.542 0% 0 

1 2015 50% 1.568 0% 0 

2 2016 90% 2.869 90% 2.869 

3 2017 90% 2.917 90% 2.917 

4 2018 90% 2.964 90% 2.964 

5 2019 90% 3.011 90% 3.011 

6 2020 90% 3.058 90% 3.058 

7 2021 90% 3.106 90% 3.106 

8 2022 90% 3.153 90% 3.153 

9 2023 90% 3.200 90% 3.200 

10 2024 90% 3.247 90% 3.247 

15 2029 90% 3.483 90% 3.483 

20 2034 90% 3.720 90% 3.720 

25 2039 90% 3.956 90% 3.956 

30 2044 90% 4.192 90% 4.192 

35 2049 90% 4.428 90% 4.428 

Fonte: SERENCO, 2015. 

Foi considerado como meta de atendimento com soluções coletivas 90% da população da 
área urbana, devido à dificuldade em se atender 100% da população, por ser um sistema 
basicamente por gravidade e existirem regiões menos adensadas. Os 10% restantes deverão 
ser atendidos com soluções individuais. 

2.3.4.4.2. Vazões geradas 

Foram utilizadas as mesmas premissas descritas para a Sede, exceto o valor de perdas, que 
foi utilizado o correspondente a esta localidade. 
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Tabela 101 - Vazões geradas calculadas para Nova Esperança 

Ano 

População 
Urbana 

Atendida SES 
- tratamento 

(hab.) 

Vazão de 
Infiltração 

(L/s) 

Vazão 
média 

sanitária 
[L/s] 

Vazão média 
sanitária + 

infiltração [L/s] 

0 2014 0 0,63 0,00 0,63 

1 2015 0 0,63 0,00 0,63 

2 2016 2.869 1,12 4,11 5,23 

3 2017 2.917 1,14 4,05 5,19 

4 2018 2.964 1,15 3,99 5,15 

5 2019 3.011 1,17 4,01 5,18 

6 2020 3.058 1,19 4,02 5,21 

7 2021 3.106 1,21 4,04 5,24 

8 2022 3.153 1,23 4,05 5,28 

9 2023 3.200 1,25 4,09 5,33 

10 2024 3.247 1,26 4,12 5,39 

15 2029 3.483 1,36 4,42 5,78 

20 2034 3.720 1,45 4,72 6,17 

25 2039 3.956 1,54 5,02 6,56 

30 2044 4.192 1,63 5,32 6,96 

35 2049 4.428 1,72 5,62 7,35 

Fonte: SERENCO, 2015. 

2.3.4.4.3. Ações necessárias 

UNIDADES DE TRATAMENTO 

A unidade de tratamento existente, devido ao seu mau funcionamento, será 
desconsiderada. A proposta é que seja executada uma nova ETE no ano 2, com capacidade 
de tratamento suficiente para a população prevista em final de plano. 

Será utilizada a mesma estimativa de custos adotada para a Sede, sendo uma ETE com a 
mesma tecnologia de tratamento. Sendo o valor adotado de R$ 165,82 / hab, o investimento 
será de R$ 734.250,05. 

REDE COLETORA 

Foram levantados problemas na rede coletora existente. Por este motivo será considerada a 
necessidade de substituição de 10% da rede coletora existente. Além desta substituição, 
será considerada a necessidade de execução de novas redes para que se atinja o índice de 
atendimento proposto. Quanto às novas ligações domiciliares, o seu custo de implantação 
também será considerado.  

Será utilizado R$ 250,00 por metro como premissa do valor para execução de redes 
coletoras de esgoto e R$ 450,00 para o valor de novas ligações domiciliares.  
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ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO E LINHAS DE RECALQUE 

Será considerada a necessidade de implantação de uma estação elevatória a fim de recalcar 
o esgoto transportado por gravidade pelas redes coletoras até uma cota adequada ao 
tratamento. Será utilizado o valor correspondente a uma unidade de pequeno porte: R$ 
180.000,00.  

PROJETOS EXECUTIVOS 

Para que as obras do sistema de esgoto sejam executadas, deverão ser elaborados projetos 
executivos. O valor estimado para estes projetos é de 3% em relação aos valores de 
investimentos para a implantação deste sistema. 

 

2.3.4.5. UTAP 6 - Panorâmica  

O Esgoto Sanitário nesta localidade é depositado pelos moradores em geral em fossas 
negras/sumidouros locados nos terrenos das próprias residências, fossas estas que 
consistem, na maioria dos casos, em buracos no solo, geralmente com tampa, onde todo o 
esgoto e efluente gerado são diretamente depositados.  

A proposta é que seja executado um sistema público de esgotamento sanitário para a área 
adensada da localidade, sistema este dotado de ligações domiciliares, redes coletoras, 
estações elevatórias, linhas de recalque e unidades de tratamento. 
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2.3.4.5.1. Metas de atendimento 

Atualmente, não há atendimento com sistema público de esgotamento sanitário. A proposta 
é que este índice atinja 90%, conforme tabela a seguir. 

Tabela 102 - Metas de Níveis de Atendimento (Panorâmica) 

Ano 
% 

Atendimento 
SES (Coleta) 

População 
Urbana 

Atendida SES 
- coleta 
(hab.) 

% 
Atendimento 

SES 
(Tratamento) 

População 
Urbana 

Atendida SES 
- tratamento 

(hab.) 

0 2014 0% 0 0% 0 

1 2015 0% 0 0% 0 

2 2016 0% 0 0% 0 

3 2017 0% 0 0% 0 

4 2018 0% 0 0% 0 

5 2019 90% 101 90% 101 

6 2020 90% 102 90% 102 

7 2021 90% 103 90% 103 

8 2022 90% 103 90% 103 

9 2023 90% 104 90% 104 

10 2024 90% 105 90% 105 

15 2029 90% 108 90% 108 

20 2034 90% 111 90% 111 

25 2039 90% 114 90% 114 

30 2044 90% 117 90% 117 

35 2049 90% 119 90% 119 

 

Fonte: SERENCO, 2015. 

Foi considerado como meta de atendimento com soluções coletivas 90% da população da 
área urbana, devido à dificuldade em se atender 100% da população, por ser um sistema 
basicamente por gravidade e existirem regiões menos adensadas. Os 10% restantes deverão 
ser atendidos com soluções individuais. 

2.3.4.5.2. Vazões geradas 

Foram utilizadas as mesmas premissas descritas para a Sede, exceto o valor de perdas, que 
foi utilizado o correspondente a esta localidade. 
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Tabela 103 - Vazões geradas calculadas para Panorâmica 

Ano 

População 
Urbana 

Atendida SES 
- tratamento 

(hab.) 

Vazão de 
Infiltração 

(L/s) 

Vazão 
média 

sanitária 
[L/s] 

Vazão média 
sanitária + 

infiltração [L/s] 

0 2014 0 0,00 0,00 0,00 

1 2015 0 0,00 0,00 0,00 

2 2016 0 0,00 0,00 0,00 

3 2017 0 0,00 0,00 0,00 

4 2018 0 0,00 0,00 0,00 

5 2019 101 0,13 0,13 0,27 

6 2020 102 0,13 0,13 0,27 

7 2021 103 0,14 0,13 0,27 

8 2022 103 0,14 0,13 0,27 

9 2023 104 0,14 0,13 0,27 

10 2024 105 0,14 0,13 0,27 

15 2029 108 0,14 0,14 0,28 

20 2034 111 0,14 0,14 0,28 

25 2039 114 0,14 0,14 0,29 

30 2044 117 0,14 0,15 0,29 

35 2049 119 0,14 0,15 0,29 

Fonte: SERENCO, 2015. 

2.3.4.5.3. Ações necessárias 

UNIDADES DE TRATAMENTO 

Não existe, atualmente, nenhuma unidade de tratamento em operação nesta localidade. 
Será proposto que seja executada uma ETE para este local no ano 5, com capacidade de 
tratamento suficiente para a população prevista em final de plano. 

Será utilizada a mesma estimativa de custos adotada para a Sede, sendo uma ETE com a 
mesma tecnologia de tratamento. Sendo o valor adotado de R$ 165,82 / hab, o investimento 
será de R$ 19.775,40. 

REDE COLETORA 

Não há rede coletora de esgoto executada nesta localidade. Portanto, será considerada a 
necessidade de execução de novas redes para que se atinja o índice de atendimento 
proposto. Quanto às novas ligações domiciliares, o seu custo de implantação também será 
considerado.  

Será utilizado R$ 250,00 por metro como premissa do valor para execução de redes 
coletoras de esgoto e R$ 450,00 para o valor de novas ligações domiciliares.    
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ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO E LINHAS DE RECALQUE 

Será considerada a necessidade de implantação de uma estação elevatória a fim de recalcar 
o esgoto transportado por gravidade pelas redes coletoras até uma cota adequada ao 
tratamento. Será utilizado o valor correspondente a uma unidade de pequeno porte: R$ 
180.000,00.  

PROJETOS EXECUTIVOS 

Para que as obras do sistema de esgoto sejam executadas, deverão ser elaborados projetos 
executivos. O valor estimado para estes projetos é de 3% em relação aos valores de 
investimentos para a implantação deste sistema. 

 

2.3.4.6. UTAP 7 - Santa Rosa de Lima  

O Esgoto Sanitário nesta localidade é depositado pelos moradores em geral em fossas 
negras/sumidouros locados nos terrenos das próprias residências, fossas estas que 
consistem, na maioria dos casos, em buracos no solo, geralmente com tampa, onde todo o 
esgoto e efluente gerado são diretamente depositados.  

A proposta é que seja executado um sistema público de esgotamento sanitário para a área 
adensada da localidade, sistema este dotado de ligações domiciliares, redes coletoras, 
estações elevatórias, linhas de recalque e unidades de tratamento. 

2.3.4.6.1. Metas de atendimento 

Atualmente, não há atendimento com sistema público de esgotamento sanitário. A proposta 
é que este índice atinja 90%, conforme tabela a seguir. 
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Tabela 104 - Metas de Níveis de Atendimento (Santa Rosa de Lima) 

Ano 
% 

Atendimento 
SES (Coleta) 

População 
Urbana 

Atendida SES 
- coleta 
(hab.) 

% 
Atendimento 

SES 
(Tratamento) 

População 
Urbana 

Atendida SES 
- tratamento 

(hab.) 

0 2014 0% 0 0% 0 

1 2015 0% 0 0% 0 

2 2016 0% 0 0% 0 

3 2017 90% 500 90% 500 

4 2018 90% 508 90% 508 

5 2019 90% 517 90% 517 

6 2020 90% 525 90% 525 

7 2021 90% 533 90% 533 

8 2022 90% 541 90% 541 

9 2023 90% 549 90% 549 

10 2024 90% 557 90% 557 

15 2029 90% 598 90% 598 

20 2034 90% 638 90% 638 

25 2039 90% 679 90% 679 

30 2044 90% 719 90% 719 

35 2049 90% 760 90% 760 

Fonte: SERENCO, 2015. 

Foi considerado como meta de atendimento com soluções coletivas 90% da população da 
área urbana, devido à dificuldade em se atender 100% da população, por ser um sistema 
basicamente por gravidade e existirem regiões menos adensadas. Os 10% restantes deverão 
ser atendidos com soluções individuais. 

2.3.4.6.2. Vazões geradas 

Foram utilizadas as mesmas premissas descritas para a Sede, exceto o valor de perdas, que 
foi utilizado o correspondente a esta localidade. 
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Tabela 105 - Vazões geradas calculadas para Santa Rosa de Lima 

Ano 

População 
Urbana 

Atendida SES 
- tratamento 

(hab.) 

Vazão de 
Infiltração 

(L/s) 

Vazão 
média 

sanitária 
[L/s] 

Vazão média 
sanitária + 

infiltração [L/s] 

0 2014 0 0,00 0,00 0,00 

1 2015 0 0,00 0,00 0,00 

2 2016 0 0,00 0,00 0,00 

3 2017 500 0,27 0,69 0,96 

4 2018 508 0,27 0,68 0,96 

5 2019 517 0,27 0,69 0,96 

6 2020 525 0,28 0,69 0,97 

7 2021 533 0,28 0,69 0,97 

8 2022 541 0,29 0,69 0,98 

9 2023 549 0,29 0,70 0,99 

10 2024 557 0,29 0,71 1,00 

15 2029 598 0,31 0,76 1,07 

20 2034 638 0,33 0,81 1,14 

25 2039 679 0,35 0,86 1,21 

30 2044 719 0,36 0,91 1,28 

35 2049 760 0,38 0,96 1,35 

Fonte: SERENCO, 2015. 

2.3.4.6.3. Ações necessárias 

UNIDADES DE TRATAMENTO 

Não existe, atualmente, nenhuma unidade de tratamento em operação nesta localidade. 
Será proposto que seja executada uma ETE para este local no ano 3, com capacidade de 
tratamento suficiente para a população prevista em final de plano. 

Será utilizada a mesma estimativa de custos adotada para a Sede, sendo uma ETE com a 
mesma tecnologia de tratamento. Sendo o valor adotado de R$ 165,82 / hab, o investimento 
será de R$ 125.945,17. 

REDE COLETORA 

Não há rede coletora de esgoto executada nesta localidade. Portanto, será considerada a 
necessidade de execução de novas redes para que se atinja o índice de atendimento 
proposto. Quanto às novas ligações domiciliares, o seu custo de implantação também será 
considerado.  

Será utilizado R$ 250,00 por metro como premissa do valor para execução de redes 
coletoras de esgoto e R$ 450,00 para o valor de novas ligações domiciliares.    
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ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO E LINHAS DE RECALQUE 

Será considerada a necessidade de implantação de uma estação elevatória a fim de recalcar 
o esgoto transportado por gravidade pelas redes coletoras até uma cota adequada ao 
tratamento. Será utilizado o valor correspondente a uma unidade de pequeno porte: R$ 
180.000,00.  

PROJETOS EXECUTIVOS 

Para que as obras do sistema de esgoto sejam executadas, deverão ser elaborados projetos 
executivos. O valor estimado para estes projetos é de 3% em relação aos valores de 
investimentos para a implantação deste sistema. 

 

2.3.4.7. UTAP 8 - São João de Vereda  

O Esgoto Sanitário nesta localidade é depositado pelos moradores em geral em fossas 
negras/sumidouros locados nos terrenos das próprias residências, fossas estas que 
consistem, na maioria dos casos, em buracos no solo, geralmente com tampa, onde todo o 
esgoto e efluente gerado são diretamente depositados.  

A proposta é que seja executado um sistema público de esgotamento sanitário para a área 
adensada da localidade, sistema este dotado de ligações domiciliares, redes coletoras, 
estações elevatórias, linhas de recalque e unidades de tratamento. 

2.3.4.7.1. Metas de atendimento 

Atualmente, não há atendimento com sistema público de esgotamento sanitário. A proposta 
é que este índice atinja 90%, conforme tabela a seguir. 
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Tabela 106 - Metas de Níveis de Atendimento (São João de Vereda) 

Ano 
% 

Atendimento 
SES (Coleta) 

População 
Urbana 

Atendida SES 
- coleta 
(hab.) 

% 
Atendimento 

SES 
(Tratamento) 

População 
Urbana 

Atendida SES 
- tratamento 

(hab.) 

0 2014 0% 0 0% 0 

1 2015 0% 0 0% 0 

2 2016 0% 0 0% 0 

3 2017 0% 0 0% 0 

4 2018 90% 347 90% 347 

5 2019 90% 349 90% 349 

6 2020 90% 352 90% 352 

7 2021 90% 355 90% 355 

8 2022 90% 357 90% 357 

9 2023 90% 360 90% 360 

10 2024 90% 362 90% 362 

15 2029 90% 374 90% 374 

20 2034 90% 384 90% 384 

25 2039 90% 394 90% 394 

30 2044 90% 403 90% 403 

35 2049 90% 412 90% 412 

Fonte: SERENCO, 2015. 

Foi considerado como meta de atendimento com soluções coletivas 90% da população da 
área urbana, devido à dificuldade em se atender 100% da população, por ser um sistema 
basicamente por gravidade e existirem regiões menos adensadas. Os 10% restantes deverão 
ser atendidos com soluções individuais. 

2.3.4.7.2. Vazões geradas 

Foram utilizadas as mesmas premissas descritas para a Sede, exceto o valor de perdas, que 
foi utilizado o correspondente a esta localidade. 
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Tabela 107 - Vazões geradas calculadas para São João de Vereda 

Ano 

População 
Urbana 

Atendida SES 
- tratamento 

(hab.) 

Vazão de 
Infiltração 

(L/s) 

Vazão 
média 

sanitária 
[L/s] 

Vazão média 
sanitária + 

infiltração [L/s] 

0 2014 0 0,00 0,00 0,00 

1 2015 0 0,00 0,00 0,00 

2 2016 0 0,00 0,00 0,00 

3 2017 0 0,00 0,00 0,00 

4 2018 347 0,35 0,47 0,81 

5 2019 349 0,35 0,46 0,81 

6 2020 352 0,35 0,46 0,81 

7 2021 355 0,35 0,46 0,81 

8 2022 357 0,35 0,46 0,81 

9 2023 360 0,35 0,46 0,81 

10 2024 362 0,35 0,46 0,81 

15 2029 374 0,36 0,47 0,83 

20 2034 384 0,36 0,49 0,85 

25 2039 394 0,37 0,50 0,87 

30 2044 403 0,37 0,51 0,88 

35 2049 412 0,37 0,52 0,90 

Fonte: SERENCO, 2015. 

2.3.4.7.3. Ações necessárias 

UNIDADES DE TRATAMENTO 

Não existe, atualmente, nenhuma unidade de tratamento em operação nesta localidade. 
Será proposto que seja executada uma ETE para este local no ano 4, com capacidade de 
tratamento suficiente para a população prevista em final de plano. 

Será utilizada a mesma estimativa de custos adotada para a Sede, sendo uma ETE com a 
mesma tecnologia de tratamento. Sendo o valor adotado de R$ 165,82 / hab, o investimento 
será de R$ 68.263,17. 

REDE COLETORA 

Não há rede coletora de esgoto executada nesta localidade. Portanto, será considerada a 
necessidade de execução de novas redes para que se atinja o índice de atendimento 
proposto. Quanto às novas ligações domiciliares, o seu custo de implantação também será 
considerado.  

Será utilizado R$ 250,00 por metro como premissa do valor para execução de redes 
coletoras de esgoto e R$ 450,00 para o valor de novas ligações domiciliares.    
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ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO E LINHAS DE RECALQUE 

Será considerada a necessidade de implantação de uma estação elevatória a fim de recalcar 
o esgoto transportado por gravidade pelas redes coletoras até uma cota adequada ao 
tratamento. Será utilizado o valor correspondente a uma unidade de pequeno porte: R$ 
180.000,00.  

PROJETOS EXECUTIVOS 

Para que as obras do sistema de esgoto sejam executadas, deverão ser elaborados projetos 
executivos. O valor estimado para estes projetos é de 3% em relação aos valores de 
investimentos para a implantação deste sistema. 

 

2.3.4.8. UTAP 9 - São Pedro da Garça  

O Esgoto Sanitário nesta localidade é depositado pelos moradores em geral em fossas 
negras/sumidouros locados nos terrenos das próprias residências, fossas estas que 
consistem, na maioria dos casos, em buracos no solo, geralmente com tampa, onde todo o 
esgoto e efluente gerado são diretamente depositados.  

A proposta é que seja executado um sistema público de esgotamento sanitário para a área 
adensada da localidade, sistema este dotado de ligações domiciliares, redes coletoras, 
estações elevatórias, linhas de recalque e unidades de tratamento. 

2.3.4.8.1. Metas de atendimento 

Atualmente, não há atendimento com sistema público de esgotamento sanitário. A proposta 
é que este índice atinja 90%, conforme tabela a seguir. 
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Tabela 108 - Metas de Níveis de Atendimento (São Pedro da Garça) 

Ano 
% 

Atendimento 
SES (Coleta) 

População 
Urbana 

Atendida SES 
- coleta 
(hab.) 

% 
Atendimento 

SES 
(Tratamento) 

População 
Urbana 

Atendida SES 
- tratamento 

(hab.) 

0 2014 0% 0 0% 0 

1 2015 0% 0 0% 0 

2 2016 0% 0 0% 0 

3 2017 90% 592 90% 592 

4 2018 90% 597 90% 597 

5 2019 90% 602 90% 602 

6 2020 90% 606 90% 606 

7 2021 90% 611 90% 611 

8 2022 90% 615 90% 615 

9 2023 90% 619 90% 619 

10 2024 90% 623 90% 623 

15 2029 90% 643 90% 643 

20 2034 90% 661 90% 661 

25 2039 90% 678 90% 678 

30 2044 90% 694 90% 694 

35 2049 90% 709 90% 709 

Fonte: SERENCO, 2015. 

Foi considerado como meta de atendimento com soluções coletivas 90% da população da 
área urbana, devido à dificuldade em se atender 100% da população, por ser um sistema 
basicamente por gravidade e existirem regiões menos adensadas. Os 10% restantes deverão 
ser atendidos com soluções individuais. 

2.3.4.8.2. Vazões geradas 

Foram utilizadas as mesmas premissas descritas para a Sede, exceto o valor de perdas, que 
foi utilizado o correspondente a esta localidade. 
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Tabela 109 - Vazões geradas calculadas para São Pedro da Garça 

Ano 

População 
Urbana 

Atendida SES 
- tratamento 

(hab.) 

Vazão de 
Infiltração 

(L/s) 

Vazão 
média 

sanitária 
[L/s] 

Vazão média 
sanitária + 

infiltração [L/s] 

0 2014 0 0,00 0,00 0,00 

1 2015 0 0,00 0,00 0,00 

2 2016 0 0,00 0,00 0,00 

3 2017 592 0,30 0,82 1,12 

4 2018 597 0,30 0,80 1,11 

5 2019 602 0,30 0,80 1,11 

6 2020 606 0,31 0,80 1,10 

7 2021 611 0,31 0,79 1,10 

8 2022 615 0,31 0,79 1,10 

9 2023 619 0,31 0,79 1,10 

10 2024 623 0,31 0,79 1,11 

15 2029 643 0,32 0,82 1,14 

20 2034 661 0,33 0,84 1,17 

25 2039 678 0,34 0,86 1,20 

30 2044 694 0,35 0,88 1,23 

35 2049 709 0,35 0,90 1,25 

Fonte: SERENCO, 2015. 

2.3.4.8.3. Ações necessárias 

UNIDADES DE TRATAMENTO 

Não existe, atualmente, nenhuma unidade de tratamento em operação nesta localidade. 
Será proposto que seja executada uma ETE para este local no ano 3, com capacidade de 
tratamento suficiente para a população prevista em final de plano. 

Será utilizada a mesma estimativa de custos adotada para a Sede, sendo uma ETE com a 
mesma tecnologia de tratamento. Sendo o valor adotado de R$ 165,82 / hab, o investimento 
será de R$ 117.511,52. 

  



 

  

       Página: 511 

 

                                                                                            

REDE COLETORA 

Não há rede coletora de esgoto executada nesta localidade. Portanto, será considerada a 
necessidade de execução de novas redes para que se atinja o índice de atendimento 
proposto. Quanto às novas ligações domiciliares, o seu custo de implantação também será 
considerado.  

Será utilizado R$ 250,00 por metro como premissa do valor para execução de redes 
coletoras de esgoto e R$ 450,00 para o valor de novas ligações domiciliares.    

ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO E LINHAS DE RECALQUE 

Será considerada a necessidade de implantação de uma estação elevatória a fim de recalcar 
o esgoto transportado por gravidade pelas redes coletoras até uma cota adequada ao 
tratamento. Será utilizado o valor correspondente a uma unidade de pequeno porte: R$ 
180.000,00.  

PROJETOS EXECUTIVOS 

Para que as obras do sistema de esgoto sejam executadas, deverão ser elaborados projetos 
executivos. O valor estimado para estes projetos é de 3% em relação aos valores de 
investimentos para a implantação deste sistema. 

 

2.3.4.9. UTAP 10 - Vila Nova de Minas  

O Esgoto Sanitário nesta localidade é depositado pelos moradores em geral em fossas 
negras/sumidouros locados nos terrenos das próprias residências, fossas estas que 
consistem, na maioria dos casos, em buracos no solo, geralmente com tampa, onde todo o 
esgoto e efluente gerado são diretamente depositados.  

A proposta é que seja executado um sistema público de esgotamento sanitário para a área 
adensada da localidade, sistema este dotado de ligações domiciliares, redes coletoras, 
estações elevatórias, linhas de recalque e unidades de tratamento. 

2.3.4.9.1. Metas de atendimento 

Atualmente, não há atendimento com sistema público de esgotamento sanitário. A proposta 
é que este índice atinja 90%, conforme tabela a seguir. 
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Tabela 110 - Metas de Níveis de Atendimento (Vila Nova de Minas) 

Ano 
% 

Atendimento 
SES (Coleta) 

População 
Urbana 

Atendida SES 
- coleta 
(hab.) 

% 
Atendimento 

SES 
(Tratamento) 

População 
Urbana 

Atendida SES 
- tratamento 

(hab.) 

0 2014 0% 0 0% 0 

1 2015 0% 0 0% 0 

2 2016 0% 0 0% 0 

3 2017 0% 0 0% 0 

4 2018 0% 0 0% 0 

5 2019 90% 205 90% 205 

6 2020 90% 207 90% 207 

7 2021 90% 208 90% 208 

8 2022 90% 210 90% 210 

9 2023 90% 211 90% 211 

10 2024 90% 213 90% 213 

15 2029 90% 220 90% 220 

20 2034 90% 226 90% 226 

25 2039 90% 232 90% 232 

30 2044 90% 237 90% 237 

35 2049 90% 242 90% 242 

Fonte: SERENCO, 2015. 

Foi considerado como meta de atendimento com soluções coletivas 90% da população da 
área urbana, devido à dificuldade em se atender 100% da população, por ser um sistema 
basicamente por gravidade e existirem regiões menos adensadas. Os 10% restantes deverão 
ser atendidos com soluções individuais. 

2.3.4.9.2. Vazões geradas 

Foram utilizadas as mesmas premissas descritas para a Sede, exceto o valor de perdas, que 
foi utilizado o correspondente a esta localidade. 
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Tabela 111 - Vazões geradas calculadas para Vila Nova de Minas 

Ano 

População 
Urbana 

Atendida SES 
- tratamento 

(hab.) 

Vazão de 
Infiltração 

(L/s) 

Vazão 
média 

sanitária 
[L/s] 

Vazão média 
sanitária + 

infiltração [L/s] 

0 2014 0 0,00 0,00 0,00 

1 2015 0 0,00 0,00 0,00 

2 2016 0 0,00 0,00 0,00 

3 2017 0 0,00 0,00 0,00 

4 2018 0 0,00 0,00 0,00 

5 2019 205 0,11 0,27 0,38 

6 2020 207 0,11 0,27 0,38 

7 2021 208 0,11 0,27 0,38 

8 2022 210 0,11 0,27 0,38 

9 2023 211 0,11 0,27 0,38 

10 2024 213 0,11 0,27 0,38 

15 2029 220 0,12 0,28 0,40 

20 2034 226 0,12 0,29 0,41 

25 2039 232 0,12 0,29 0,42 

30 2044 237 0,12 0,30 0,43 

35 2049 242 0,13 0,31 0,43 

Fonte: SERENCO, 2015. 

2.3.4.9.3. Ações necessárias 

UNIDADES DE TRATAMENTO 

Não existe, atualmente, nenhuma unidade de tratamento em operação nesta localidade. 
Será proposto que seja executada uma ETE para este local no ano 5, com capacidade de 
tratamento suficiente para a população prevista em final de plano. 

Será utilizada a mesma estimativa de custos adotada para a Sede, sendo uma ETE com a 
mesma tecnologia de tratamento. Sendo o valor adotado de R$ 165,82 / hab, o investimento 
será de R$ 40.121,25. 

REDE COLETORA 

Não há rede coletora de esgoto executada nesta localidade. Portanto, será considerada a 
necessidade de execução de novas redes para que se atinja o índice de atendimento 
proposto. Quanto às novas ligações domiciliares, o seu custo de implantação também será 
considerado.  

Será utilizado R$ 250,00 por metro como premissa do valor para execução de redes 
coletoras de esgoto e R$ 450,00 para o valor de novas ligações domiciliares.    

 

 



 

  

       Página: 514 

 

                                                                                            

ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO E LINHAS DE RECALQUE 

Será considerada a necessidade de implantação de uma estação elevatória a fim de recalcar 
o esgoto transportado por gravidade pelas redes coletoras até uma cota adequada ao 
tratamento. Será utilizado o valor correspondente a uma unidade de pequeno porte: R$ 
180.000,00.  

PROJETOS EXECUTIVOS 

Para que as obras do sistema de esgoto sejam executadas, deverão ser elaborados projetos 
executivos. O valor estimado para estes projetos é de 3% em relação aos valores de 
investimentos para a implantação deste sistema. 

 

2.3.4.10. UTAP 11 – Canto do Engenho  

O Esgoto Sanitário nesta localidade é depositado pelos moradores em geral em fossas 
negras/sumidouros locados nos terrenos das próprias residências, fossas estas que 
consistem, na maioria dos casos, em buracos no solo, geralmente com tampa, onde todo o 
esgoto e efluente gerado são diretamente depositados.  

A proposta é que seja executado um sistema público de esgotamento sanitário para a área 
adensada da localidade, sistema este dotado de ligações domiciliares, redes coletoras, 
estações elevatórias, linhas de recalque e unidades de tratamento. 

2.3.4.10.1. Metas de atendimento 

Atualmente, não há atendimento com sistema público de esgotamento sanitário. A proposta 
é que este índice atinja 90%, conforme tabela a seguir. 
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Tabela 112 - Metas de Níveis de Atendimento (Canto do Engenho) 

Ano 
% 

Atendimento 
SES (Coleta) 

População 
Urbana 

Atendida SES 
- coleta 
(hab.) 

% 
Atendimento 

SES 
(Tratamento) 

População 
Urbana 

Atendida SES 
- tratamento 

(hab.) 

0 2014 0% 0 0% 0 

1 2015 0% 0 0% 0 

2 2016 0% 0 0% 0 

3 2017 0% 0 0% 0 

4 2018 0% 0 0% 0 

5 2019 90% 398 90% 398 

6 2020 90% 401 90% 401 

7 2021 90% 404 90% 404 

8 2022 90% 407 90% 407 

9 2023 90% 410 90% 410 

10 2024 90% 413 90% 413 

15 2029 90% 426 90% 426 

20 2034 90% 438 90% 438 

25 2039 90% 449 90% 449 

30 2044 90% 459 90% 459 

35 2049 90% 469 90% 469 

Fonte: SERENCO, 2015. 

Foi considerado como meta de atendimento com soluções coletivas 90% da população da 
área urbana, devido à dificuldade em se atender 100% da população, por ser um sistema 
basicamente por gravidade e existirem regiões menos adensadas. Os 10% restantes deverão 
ser atendidos com soluções individuais. 

2.3.4.10.2. Vazões geradas 

Foram utilizadas as mesmas premissas descritas para a Sede, exceto o valor de perdas, que 
foi utilizado o correspondente a esta localidade. 
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Tabela 113 - Vazões geradas calculadas para Canto do Engenho 

Ano 

População 
Urbana 

Atendida 
SES - 

tratamento 
(hab.) 

Vazão de 
Infiltração 

(L/s) 

Vazão 
média 

sanitária 
[L/s] 

Vazão média 
sanitária + 
infiltração 

[L/s] 

0 2014 0 0,00 0,00 0,00 

1 2015 0 0,00 0,00 0,00 

2 2016 0 0,00 0,00 0,00 

3 2017 0 0,00 0,00 0,00 

4 2018 0 0,00 0,00 0,00 

5 2019 398 0,22 0,53 0,75 

6 2020 401 0,22 0,53 0,75 

7 2021 404 0,23 0,53 0,75 

8 2022 407 0,23 0,52 0,75 

9 2023 410 0,23 0,52 0,75 

10 2024 413 0,23 0,52 0,75 

15 2029 426 0,23 0,54 0,78 

20 2034 438 0,24 0,56 0,80 

25 2039 449 0,25 0,57 0,82 

30 2044 459 0,25 0,58 0,83 

35 2049 469 0,26 0,60 0,85 

Fonte: SERENCO, 2015. 

2.3.4.10.3. Ações necessárias 

UNIDADES DE TRATAMENTO 

Não existe, atualmente, nenhuma unidade de tratamento em operação nesta localidade. 
Será proposto que seja executada uma ETE para este local no ano 5, com capacidade de 
tratamento suficiente para a população prevista em final de plano. 

Será utilizada a mesma estimativa de custos adotada para a Sede, sendo uma ETE com a 
mesma tecnologia de tratamento. Sendo o valor adotado de R$ 165,82 / hab, o investimento 
será de R$ 77.769,58. 

REDE COLETORA 

Não há rede coletora de esgoto executada nesta localidade. Portanto, será considerada a 
necessidade de execução de novas redes para que se atinja o índice de atendimento 
proposto. Quanto às novas ligações domiciliares, o seu custo de implantação também será 
considerado.  

Será utilizado R$ 250,00 por metro como premissa do valor para execução de redes 
coletoras de esgoto e R$ 450,00 para o valor de novas ligações domiciliares.    
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ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO E LINHAS DE RECALQUE 

Será considerada a necessidade de implantação de uma estação elevatória a fim de recalcar 
o esgoto transportado por gravidade pelas redes coletoras até uma cota adequada ao 
tratamento. Será utilizado o valor correspondente a uma unidade de pequeno porte: R$ 
180.000,00.  

PROJETOS EXECUTIVOS 

Para que as obras do sistema de esgoto sejam executadas, deverão ser elaborados projetos 
executivos. O valor estimado para estes projetos é de 3% em relação aos valores de 
investimentos para a implantação deste sistema. 
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2.3.4.11. Cronograma de execução dos investimentos previstos  

Tabela 114 - Investimentos em Esgoto ano 1 ao 5 

 

Fonte: SERENCO, 2015. 

Ano Intervenção Ud Quant.
Valor Unit. 

(R$)
Valor Total (R$)

Valor annual 

(R$)
Execução de rede coletora - Sede m 5.558 250,00 1.389.500,00

Execução de ligações domiciliares - Sede ud 794 450,00 357.300,00
Projetos executivos - investimentos dos anos 1 e 2 vb 1 1.051.490,50 1.051.490,50

Execução de rede coletora - Sede m 22.106 250,00 5.526.500,00
Execução de rede coletora - Distritos m 9.907 250,00 2.476.750,00

Execução de ligações domiciliares - Sede ud 3.158 450,00 1.421.100,00
Execução de ligações domiciliares - Distritos ud 179 450,00 80.550,00

Ampliação da capacidade de tratamento - Sede hab 125.000 165,82 20.727.500,00
Execução de ETE em Nova Esperança hab 4.428 165,82 734.250,05
Execução de EEE PP - Nova Esperança ud 1 180.000,00 180.000,00

Execução de LR - Nova Esperança m 1.000 250,00 250.000,00
Execução de ETE em Aparecida do Mundo Novo hab 724 165,82 119.983,45
Execução de EEE PP - Aparecida do Mundo Novo ud 1 180.000,00 180.000,00

Execução de LR - Aparecida do Mundo Novo m 1.000 250,00 250.000,00
Substituição de rede coletora - Nova Esperança m 625 250,00 156.250,00

Cadatro técnico da rede coletora existente - Sede m 600.000 2,00 1.200.000,00
Projetos executivos - investimentos do ano 3 vb 1 1.021.136,72 1.021.136,72

Cadatro técnico da rede coletora existente - Sede m 600.000 2,00 1.200.000,00
Ampliação da capacidade de tratamento - Sede hab 125.000 165,82 20.727.500,00

Execução de rede coletora - Sede m 22.554 250,00 5.638.500,00
Execução de rede coletora - Distritos m 11.886 250,00 2.971.500,00

Execução de ligações domiciliares - Sede ud 3.222 450,00 1.449.900,00
Execução de ligações domiciliares - Distritos ud 966 450,00 434.700,00

Execução de ETE em Santa Rosa de Lima hab 760 165,82 125.945,17
Execução de EEE PP - Santa Rosa de Lima ud 1 180.000,00 180.000,00

Execução de LR - Santa Rosa de Lima m 1.000 250,00 250.000,00
Execução de ETE em São Pedro da Garça hab 709 165,82 117.511,52
Execução de EEE PP - São Pedro da Garça ud 1 180.000,00 180.000,00

Execução de LR - São Pedro da Garça m 1.000 250,00 250.000,00
Execução de ETE em Ermidinha hab 497 165,82 82.334,12
Execução de EEE PP - Ermidinha ud 1 180.000,00 180.000,00

Execução de LR - Ermidinha m 1.000 250,00 250.000,00
Projetos executivos - investimentos do ano 4 vb 1 351.839,88 351.839,88

Execução de rede coletora - Sede m 22.834 250,00 5.708.500,00
Execução de rede coletora - Distritos m 6.406 250,00 1.601.500,00

Execução de ligações domiciliares - Sede ud 3.262 450,00 1.467.900,00
Execução de ligações domiciliares - Distritos ud 231 450,00 103.950,00

Execução de EEE - Sede ud 1 600.000,00 600.000,00
Execução de LR - Sede m 5.000 250,00 1.250.000,00

Execução de ETE em Miralta hab 409 165,82 67.882,87
Execução de EEE PP - Miralta ud 1 180.000,00 180.000,00

Execução de LR - Miralta m 1.000 250,00 250.000,00
Execução de ETE em São João de Vereda hab 412 165,82 68.263,17
Execução de EEE PP - São João de Vereda ud 1 180.000,00 180.000,00

Execução de LR - São João de Vereda m 1.000 250,00 250.000,00
Projetos executivos - investimentos do ano 5 vb 1 216.564,49 216.564,49

Execução de rede coletora - Sede m 14.119 250,00 3.529.750,00
Execução de rede coletora - Distritos m 4.992 250,00 1.248.000,00

Execução de ligações domiciliares - Sede ud 2.017 450,00 907.650,00
Execução de ligações domiciliares - Distritos ud 235 450,00 105.750,00

Execução de ETE em Vila Nova de Minas hab 242 165,82 40.121,25
Execução de EEE PP - Vila Nova de Minas ud 1 180.000,00 180.000,00

Execução de LR - Vila Nova de Minas m 1.000 250,00 250.000,00
Execução de ETE em Panorâmica hab 119 165,82 19.775,40
Execução de EEE PP - Panorâmica ud 1 180.000,00 180.000,00

Execução de LR - Panorâmica m 1.000 250,00 250.000,00
Execução de ETE em Canto do Engenho hab 469 165,82 77.769,58
Execução de EEE PP - Canto do Engenho ud 1 180.000,00 180.000,00

Execução de LR - Canto do Engenho m 1.000 250,00 250.000,00
Projetos executivos - investimentos do ano 6 vb 1 1.424.536,50 1.424.536,50

1 2.798.290,50

2 34.324.020,22

3 34.389.730,70

4 11.944.560,52

5 8.643.352,73
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Tabela 115 - Investimentos em Esgoto ano 6 ao 13 

 

Fonte: SERENCO, 2015. 

Ano Intervenção Ud Quant.
Valor Unit. 

(R$)
Valor Total (R$)

Valor annual 

(R$)
Subsituição de redes coletoras de esgoto - Sede m 6.000 250,00 1.500.000,00

Execução de rede coletora - Sede m 14.119 250,00 3.529.750,00
Execução de rede coletora - Distritos m 320 250,00 80.000,00

Execução de ligações domiciliares - Sede ud 2.017 450,00 907.650,00
Execução de ligações domiciliares - Distritos ud 27 450,00 12.150,00

Ampliação da capacidade de tratamento - Sede hab 250.000 165,82 41.455.000,00
Projetos executivos - investimentos do ano 7 vb 1 180.921,00 180.921,00

Subsituição de redes coletoras de esgoto - Sede m 6.000 250,00 1.500.000,00
Execução de rede coletora - Sede m 14.112 250,00 3.528.000,00

Execução de rede coletora - Distritos m 328 250,00 82.000,00
Execução de ligações domiciliares - Sede ud 2.016 450,00 907.200,00

Execução de ligações domiciliares - Distritos ud 30 450,00 13.500,00
Projetos executivos - investimentos do ano 8 vb 1 180.921,00 180.921,00

Subsituição de redes coletoras de esgoto - Sede m 6.000 250,00 1.500.000,00
Execução de rede coletora - Sede m 14.119 250,00 3.529.750,00

Execução de rede coletora - Distritos m 321 250,00 80.250,00
Execução de ligações domiciliares - Sede ud 2.017 450,00 907.650,00

Execução de ligações domiciliares - Distritos ud 29 450,00 13.050,00
Projetos executivos - investimentos do ano 9 vb 1 180.774,00 180.774,00

Subsituição de redes coletoras de esgoto - Sede m 6.000 250,00 1.500.000,00
Execução de rede coletora - Sede m 14.119 250,00 3.529.750,00

Execução de rede coletora - Distritos m 305 250,00 76.250,00
Execução de ligações domiciliares - Sede ud 2.017 450,00 907.650,00

Execução de ligações domiciliares - Distritos ud 27 450,00 12.150,00
Projetos executivos - investimentos do ano 10 vb 1 180.811,50 180.811,50

Subsituição de redes coletoras de esgoto - Sede m 6.000 250,00 1.500.000,00
Execução de rede coletora - Sede m 14.112 250,00 3.528.000,00

Execução de rede coletora - Distritos m 317 250,00 79.250,00
Execução de ligações domiciliares - Sede ud 2.016 450,00 907.200,00

Execução de ligações domiciliares - Distritos ud 28 450,00 12.600,00
Projetos executivos - investimentos do ano 11 vb 1 180.982,50 180.982,50

Subsituição de redes coletoras de esgoto - Sede m 6.000 250,00 1.500.000,00
Execução de rede coletora - Sede m 14.119 250,00 3.529.750,00

Execução de rede coletora - Distritos m 331 250,00 82.750,00
Execução de ligações domiciliares - Sede ud 2.017 450,00 907.650,00

Execução de ligações domiciliares - Distritos ud 28 450,00 12.600,00
Projetos executivos - investimentos do ano 12 vb 1 180.768,00 180.768,00

Subsituição de redes coletoras de esgoto - Sede m 6.000 250,00 1.500.000,00
Execução de rede coletora - Sede m 14.119 250,00 3.529.750,00

Execução de rede coletora - Distritos m 306 250,00 76.500,00
Execução de ligações domiciliares - Sede ud 2.017 450,00 907.650,00

Execução de ligações domiciliares - Distritos ud 26 450,00 11.700,00
Projetos executivos - investimentos do ano 13 vb 1 236.364,00 236.364,00

Subsituição de redes coletoras de esgoto - Sede m 6.000 250,00 1.500.000,00
Execução de rede coletora - Sede m 14.119 250,00 3.529.750,00

Execução de rede coletora - Distritos m 317 250,00 79.250,00
Execução de ligações domiciliares - Sede ud 2.017 450,00 907.650,00

Execução de ligações domiciliares - Distritos ud 27 450,00 12.150,00
Execução de EEE - Sede ud 1 600.000,00 600.000,00
Execução de LR - Sede m 5.000 250,00 1.250.000,00

Projetos executivos - investimentos do ano 14 vb 1 180.723,00 180.723,00

6 47.665.471,00

7 6.211.621,00

8 6.211.474,00

9 6.206.611,50

10 6.208.032,50

11 6.213.518,00

12 6.261.964,00

13 8.059.523,00
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Tabela 116 - Investimentos em Esgoto ano 14 ao 24 

 

Fonte: SERENCO, 2015. 

Ano Intervenção Ud Quant.
Valor Unit. 

(R$)
Valor Total (R$)

Valor annual 

(R$)
Subsituição de redes coletoras de esgoto - Sede m 6.000 250,00 1.500.000,00

Execução de rede coletora - Sede m 14.112 250,00 3.528.000,00
Execução de rede coletora - Distritos m 307 250,00 76.750,00

Execução de ligações domiciliares - Sede ud 2.016 450,00 907.200,00
Execução de ligações domiciliares - Distritos ud 27 450,00 12.150,00

Projetos executivos - investimentos do ano 15 vb 1 180.861,00 180.861,00

Subsituição de redes coletoras de esgoto - Sede m 6.000 250,00 1.500.000,00
Execução de rede coletora - Sede m 14.119 250,00 3.529.750,00

Execução de rede coletora - Distritos m 313 250,00 78.250,00
Execução de ligações domiciliares - Sede ud 2.017 450,00 907.650,00

Execução de ligações domiciliares - Distritos ud 29 450,00 13.050,00
Projetos executivos - investimentos do ano 16 vb 1 135.753,00 135.753,00

Execução de rede coletora - Sede m 14.119 250,00 3.529.750,00
Execução de rede coletora - Distritos m 304 250,00 76.000,00

Execução de ligações domiciliares - Sede ud 2.017 450,00 907.650,00
Execução de ligações domiciliares - Distritos ud 26 450,00 11.700,00

Projetos executivos - investimentos do ano 17 vb 1 135.612,00 135.612,00

Execução de rede coletora - Sede m 14.112 250,00 3.528.000,00
Execução de rede coletora - Distritos m 294 250,00 73.500,00

Execução de ligações domiciliares - Sede ud 2.016 450,00 907.200,00
Execução de ligações domiciliares - Distritos ud 26 450,00 11.700,00

Projetos executivos - investimentos do ano 18 vb 1 135.772,50 135.772,50

Execução de rede coletora - Sede m 14.119 250,00 3.529.750,00
Execução de rede coletora - Distritos m 303 250,00 75.750,00

Execução de ligações domiciliares - Sede ud 2.017 450,00 907.650,00
Execução de ligações domiciliares - Distritos ud 28 450,00 12.600,00

Projetos executivos - investimentos do ano 19 vb 1 135.669,00 135.669,00

Execução de rede coletora - Sede m 14.119 250,00 3.529.750,00
Execução de rede coletora - Distritos m 291 250,00 72.750,00

Execução de ligações domiciliares - Sede ud 2.017 450,00 907.650,00
Execução de ligações domiciliares - Distritos ud 27 450,00 12.150,00

Projetos executivos - investimentos do ano 20 vb 1 135.996,00 135.996,00

Execução de rede coletora - Sede m 14.119 250,00 3.529.750,00
Execução de rede coletora - Distritos m 331 250,00 82.750,00

Execução de ligações domiciliares - Sede ud 2.017 450,00 907.650,00
Execução de ligações domiciliares - Distritos ud 29 450,00 13.050,00

Projetos executivos - investimentos do ano 21 vb 1 135.589,50 135.589,50

Execução de rede coletora - Sede m 14.112 250,00 3.528.000,00
Execução de rede coletora - Distritos m 291 250,00 72.750,00

Execução de ligações domiciliares - Sede ud 2.016 450,00 907.200,00
Execução de ligações domiciliares - Distritos ud 26 450,00 11.700,00

Projetos executivos - investimentos do ano 22 vb 1 135.781,50 135.781,50

Execução de rede coletora - Sede m 14.119 250,00 3.529.750,00
Execução de rede coletora - Distritos m 306 250,00 76.500,00

Execução de ligações domiciliares - Sede ud 2.017 450,00 907.650,00
Execução de ligações domiciliares - Distritos ud 27 450,00 12.150,00

Projetos executivos - investimentos do ano 23 vb 1 135.550,50 135.550,50

Execução de rede coletora - Sede m 14.119 250,00 3.529.750,00
Execução de rede coletora - Distritos m 277 250,00 69.250,00

Execução de ligações domiciliares - Sede ud 2.017 450,00 907.650,00
Execução de ligações domiciliares - Distritos ud 26 450,00 11.700,00

Projetos executivos - investimentos do ano 24 vb 1 135.544,50 135.544,50

Execução de rede coletora - Sede m 14.119 250,00 3.529.750,00
Execução de rede coletora - Distritos m 278 250,00 69.500,00

Execução de ligações domiciliares - Sede ud 2.017 450,00 907.650,00
Execução de ligações domiciliares - Distritos ud 25 450,00 11.250,00

Projetos executivos - investimentos do ano 25 vb 1 135.945,00 135.945,00

16 4.660.712,00

17 4.656.172,50

18 4.661.419,00

19 4.658.296,00

20 4.668.789,50

21 4.655.431,50

22 4.661.600,50

23 4.653.894,50

24 4.654.095,00

14 6.204.961,00

15 6.164.453,00
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Tabela 117 - Investimentos em Esgoto ano 25 ao 35 

 

Fonte: SERENCO, 2015. 

Ano Intervenção Ud Quant.
Valor Unit. 

(R$)
Valor Total (R$)

Valor annual 

(R$)
Execução de rede coletora - Sede m 14.112 250,00 3.528.000,00

Execução de rede coletora - Distritos m 333 250,00 83.250,00
Execução de ligações domiciliares - Sede ud 2.016 450,00 907.200,00

Execução de ligações domiciliares - Distritos ud 29 450,00 13.050,00
Projetos executivos - investimentos do ano 26 vb 1 191.023,50 191.023,50

Execução de rede coletora - Sede m 14.119 250,00 3.529.750,00
Execução de rede coletora - Distritos m 277 250,00 69.250,00

Execução de ligações domiciliares - Sede ud 2.017 450,00 907.650,00
Execução de ligações domiciliares - Distritos ud 24 450,00 10.800,00

Execução de EEE - Sede ud 1 600.000,00 600.000,00
Execução de LR - Sede m 5.000 250,00 1.250.000,00

Projetos executivos - investimentos do ano 27 vb 1 135.583,50 135.583,50

Execução de rede coletora - Sede m 14.112 250,00 3.528.000,00
Execução de rede coletora - Distritos m 292 250,00 73.000,00

Execução de ligações domiciliares - Sede ud 2.016 450,00 907.200,00
Execução de ligações domiciliares - Distritos ud 25 450,00 11.250,00

Projetos executivos - investimentos do ano 28 vb 1 135.787,50 135.787,50

Execução de rede coletora - Sede m 14.119 250,00 3.529.750,00
Execução de rede coletora - Distritos m 305 250,00 76.250,00

Execução de ligações domiciliares - Sede ud 2.017 450,00 907.650,00
Execução de ligações domiciliares - Distritos ud 28 450,00 12.600,00

Projetos executivos - investimentos do ano 29 vb 1 135.625,50 135.625,50

Execução de rede coletora - Sede m 14.119 250,00 3.529.750,00
Execução de rede coletora - Distritos m 287 250,00 71.750,00

Execução de ligações domiciliares - Sede ud 2.017 450,00 907.650,00
Execução de ligações domiciliares - Distritos ud 26 450,00 11.700,00

Projetos executivos - investimentos do ano 30 vb 1 135.655,50 135.655,50

Execução de rede coletora - Sede m 14.119 250,00 3.529.750,00
Execução de rede coletora - Distritos m 291 250,00 72.750,00

Execução de ligações domiciliares - Sede ud 2.017 450,00 907.650,00
Execução de ligações domiciliares - Distritos ud 26 450,00 11.700,00

Projetos executivos - investimentos do ano 31 vb 1 135.627,00 135.627,00

Execução de rede coletora - Sede m 14.119 250,00 3.529.750,00
Execução de rede coletora - Distritos m 289 250,00 72.250,00

Execução de ligações domiciliares - Sede ud 2.017 450,00 907.650,00
Execução de ligações domiciliares - Distritos ud 25 450,00 11.250,00

Projetos executivos - investimentos do ano 32 vb 1 135.610,50 135.610,50

Execução de rede coletora - Sede m 14.112 250,00 3.528.000,00
Execução de rede coletora - Distritos m 292 250,00 73.000,00

Execução de ligações domiciliares - Sede ud 2.016 450,00 907.200,00
Execução de ligações domiciliares - Distritos ud 27 450,00 12.150,00

Projetos executivos - investimentos do ano 33 vb 1 135.676,50 135.676,50

Execução de rede coletora - Sede m 14.119 250,00 3.529.750,00
Execução de rede coletora - Distritos m 292 250,00 73.000,00

Execução de ligações domiciliares - Sede ud 2.017 450,00 907.650,00
Execução de ligações domiciliares - Distritos ud 27 450,00 12.150,00

Projetos executivos - investimentos do ano 34 vb 1 135.439,50 135.439,50

Execução de rede coletora - Sede m 14.119 250,00 3.529.750,00
Execução de rede coletora - Distritos m 264 250,00 66.000,00

Execução de ligações domiciliares - Sede ud 2.017 450,00 907.650,00
Execução de ligações domiciliares - Distritos ud 25 450,00 11.250,00

Projetos executivos - investimentos do ano 35 vb 1 135.694,50 135.694,50

Execução de rede coletora - Sede m 14.112 250,00 3.528.000,00
Execução de rede coletora - Distritos m 305 250,00 76.250,00

Execução de ligações domiciliares - Sede ud 2.016 450,00 907.200,00
Execução de ligações domiciliares - Distritos ud 26 450,00 11.700,00

292.438.667,67 292.438.667,67

25 4.722.523,50

26 6.503.033,50

27 4.655.237,50

28 4.661.875,50

29 4.656.505,50

34 4.650.344,50

35 4.523.150,00

30 4.657.477,00

31 4.656.510,50

32 4.656.026,50

Total

33 4.657.989,50
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2.3.4.12. Área rural  

Nas áreas do Município de Montes Claros onde não há previsão, de acordo com as propostas 
apresentadas anteriormente, de atendimento com o sistema de esgotamento sanitário de 
forma coletiva, deverá haver previsão de atendimento através de soluções individuais, 
devido à sua baixa densidade populacional. Para a estimativa de investimentos desta parcela 
da população foram utilizadas as seguintes premissas. 

 Devido à falta de informações sobre as atuais condições de atendimento, foi 
considerado que 50% de todos os domicílios desta área necessitarão de 
investimentos para serem atendidos; 

 Foi utilizada a taxa de 3,31 habitantes por domicílio, que é a média de moradores por 
domicílio particular permanente do Município do Censo 2010; e, 

 Foi considerado que os domicílios da área urbana não atendidos por sistemas 
coletivos já possuem sistema individual em operação.  

Valor de investimento retirado dos itens n.º 74197/001 e 74198/002 da Tabela 
(composições) do SINAPI para o Estado de Minas Gerais (ref.: Novembro/2014).  

O valor dos itens citados da Tabela SINAPI é de R$ 2.257,88 por imóvel, com previsão de ser 
executado nos 10 primeiros anos, conforme cronograma da Tabela 118. 

Tabela 118 - Cronograma de investimentos em soluções individuais (esgoto) 

 

Fonte: SERENCO, 2015. 

Estes são valores estimativos e não serão considerados nos investimentos totais do sistema, 
já que se trata de soluções individuais, de responsabilidade de cada imóvel. 
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2.3.5. Propostas adicionais 

2.3.5.1. Proteção dos mananciais fontes de abastecimento público de água 

Quantos aos mananciais que atualmente são utilizados como fonte de água para 
abastecimento público, assim como os que serão utilizados no futuro, estes deverão ser 
protegidos de forma a garantir a disponibilidade hídrica existente atualmente e, inclusive, 
aumentar esta disponibilidade, se isto for possível. 

A proteção garante a preservação destes cursos d’água e suas nascentes, pois são as fontes 
da água consumida no Município. 

Deverão ser feitos estudos e concebidos programas de forma a diagnosticar e levantar as 
áreas de contribuição e recarga de cada manancial, identificação dos principais usos a 
montante das captações, cadastro e regularização destes usuários, além de medidas para 
proteção destes. 

Será previsto, para haver disponibilidade financeira para a execução de, pelo menos, parte 
das ações deste Programa, a utilização de 0,5 % da arrecadação prevista com os serviços de 
água e esgoto, valor este que será considerado para a elaboração do fluxo de caixa 
constante no presente PMSB. 

Esta porcentagem da arrecadação foi proposta segunda a Lei Estadual n.º 12.503, de 30 de 
maio de 1997, que segundo o Art. 2: “as empresas concessionárias de serviços de 
abastecimento de água e de geração de energia elétrica, públicas e privadas, ficam obrigadas 
a investir, na proteção e na preservação ambiental da bacia hidrográfica em que ocorrer a 
exploração, o equivalente a, no mínimo, 0,5% do valor total da receita operacional ali 
apurada no exercício anterior ao do investimento”. 

A seguir serão listadas algumas ações necessárias listadas pelo Relatório Síntese do Plano de 
Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Verde Grande, ações estas que poderão ser 
patrocinadas, em parte, pelos recursos previstos para a proteção dos mananciais.  

2.3.5.1.1. Recuperação de mata ciliar 

Objetivo  

A recuperação da mata ciliar visa melhorar a condição dos corpos hídricos da bacia através 
do incremento dos índices de cobertura nas áreas de preservação permanente (APP).  

JUSTIFICATIVA  

Os ambientes que margeiam cursos d’água, além de serem considerados APP’s nos termos 
da legislação ambiental vigente, desempenham um papel fundamental de interconexão 
entre distintas porções de uma bacia hidrográfica, garantindo a manutenção dos fluxos 
horizontais de matéria, energia e genes, além de oferecer serviços ambientais relacionados 
diretamente à disponibilidade hídrica, influenciando aspectos como o carreamento de solo 
para os cursos de água e a proteção física das margens.  
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A análise da situação das margens dos cursos d’água da bacia, realizada a partir do 
cruzamento do mapa de uso e cobertura do solo com as poligonais das APP, obedecendo às 
faixas estabelecidas na Resolução CONAMA n.° 303/02, mostra que 57,1% das áreas de APP 
são ocupadas por feições naturais. 

2.3.5.1.2. Recuperação de mata em unidades de conservação de proteção integral 

OBJETIVO  

O programa de recuperação de áreas degradadas em unidades de conservação de proteção 
integral visa melhorar as condições de conservação nesses locais que apresentam 
importância hídrica e ambiental para a bacia. 

JUSTIFICATIVA 

As unidades de conservação compreendem espaços territoriais cujas características 
ambientais relevantes determinam a necessidade de proteção e/ou conservação dos 
atributos naturais que justificam seu status. 

A bacia do rio Verde Grande apresenta 4% de sua superfície total coberta por essas unidades 
de conservação, sendo que 3,2% compreendem áreas de unidades de proteção integral, 
sendo 4 parques estaduais e 2 reservas biológicas. Dentre esses, o Parque Estadual Caminho 
dos Gerais, o Parque Estadual Verde Grande e a Reserva Biológica Jaíba estão integralmente 
inseridos no território da bacia. 

A análise da situação das unidades de conservação de proteção integral da bacia revela que 
o PE Lagoa do Cajueiro, o PE Verde Grande, a RB Jaíba e a RB Serra Azul apresentam situação 
bastante favorável do ponto de vista da conservação. Assim, as ações propostas restringir-
se-ão ao PE Lapa Grande. 

O PE Lapa Grande, localizado na área de nascentes do Alto Verde Grande, no perímetro 
urbano de Montes Claros, apresenta enorme potencial para ser referência na bacia em 
termos de proteção integrada de mananciais e do patrimônio arqueológico e espeleológico, 
e para ecoturismo. Sua administração é feita em conjunto pelo Instituto Estadual de 
Florestas (IEF) e pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA), em decorrência 
da importância da área para o abastecimento de água para Montes Claros e municípios 
vizinhos. 

2.3.5.1.3. Controle de poluição industrial 

OBJETIVO  

Essa ação visa avaliar as cargas poluidoras e apoiar o aprimoramento do controle ambiental 
do setor industrial por parte do setor de meio ambiente. 

JUSTIFICATIVA  

Nos estudos de diagnóstico realizados no PRH Verde Grande, foi verificada uma significativa 
dificuldade em estimar a carga poluidora industrial na bacia, dado fundamental para a 
análise da qualidade das águas. Cabe ressaltar que o parque industrial da bacia está 
concentrado em Montes Claros na sub-bacia Alto Verde Grande. 
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O diagnóstico da qualidade das águas superficiais da bacia, conforme dados históricos de 
1997 a 2008 da rede básica do IGAM, indicou a presença, no rio Vieira a jusante da cidade de 
Montes Claros, de concentrações acima do padrão de qualidade da classe 2 em relação a 
fenóis totais, cromo, chumbo, zinco e cádmio, na forma total, e cobre dissolvido. Quando se 
avalia a série de dados mais recentes, entre 2006 a 2008, o quadro se mostra mais favorável, 
visto que apenas a variável fenóis totais apresentou percentual de ocorrência de valores não 
conformes superior a 20% do total de determinações. Cabe registrar que a avaliação química 
de sedimentos depositados na calha fluvial do rio Verde Grande e de alguns de seus 
afluentes, realizada pelo IGAM, apontou a presença de arsênio, cromo, mercúrio e níquel em 
valores nos quais se prevê um provável efeito adverso à biota. 

2.3.5.1.4. Ampliação da segurança hídrica no meio rural 

OBJETIVO 

Esse programa visa a construção de pequenas obras para aumentar a segurança hídrica no 
meio rural. Desse modo são previstas três linhas de ação: construção de barraginhas; 
construção de pequenas barragens; construção de cisternas.  

Desse modo, o programa de ampliação da segurança hídrica apresenta três possibilidades de 
incremento da disponibilidade hídrica no nível da propriedade rural e da microbacia onde 
esta se localiza. Para a propriedade, são apresentadas as ações referentes à implantação de 
pequenas barragens de acumulação e de cisternas; para a microbacia, é discutida a opção da 
implantação de múltiplas barraginhas, denominação regional para obras de contenção do 
escoamento superficial.  

 Barraginhas  

Objetivos  

Esta linha de ação está estruturada em três eixos, que se configuram nos três objetivos do 
programa: avaliação e controle de barraginhas; qualificação de técnicos e operadores de 
máquinas para construção de barraginhas; e apoio à construção de barraginhas.  

Justificativa  

A técnica de construção de barraginhas foi desenvolvida pela EMBRAPA com a participação 
de órgãos de assistência técnica e extensão rural de Minas Gerais. Essa tecnologia, apesar de 
não ser nova, estava em esquecimento e praticamente sem uso. No ano de 1991, foi iniciada 
a construção das primeiras obras para contenções de enxurradas, na área experimental da 
Embrapa Milho e Sorgo, em Sete Lagoas, Minas Gerais. Durante o período de 1997-1998, 
foram realizados 11 cursos em diversas regiões do estado de Minas Gerais sobre o assunto, 
o que resultou na proliferação das barraginhas, sendo que alguns municípios, como Sete 
Lagoas, já possuem mais de 3.000 destas obras. Em todo o estado, já são contabilizadas mais 
de 100.000.  

Os estudos que vêm sendo desenvolvidos (EMBRAPA, UFV, EPAMIG, RURALMINAS) sobre as 
experiências que se fizeram com estas obras indicam que é possível retornar ao lençol 
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freático e mananciais um volume médio de 1.000 m³/ha/ano, após a ocorrência de dez a 
doze chuvas.  

A distribuição de barraginhas em uma microbacia forma uma rede de captação de água, 
conservando-a no sistema, na fase de água subterrânea. Além de contribuírem para a 
perenização de mananciais, as barraginhas possibilitam a recuperação de áreas degradadas 
pela chuva, retendo materiais que, no processo erosivo usual, iriam diretamente para os 
cursos de água.  

Mesmo com a expansão notável da implantação destas obras, entende-se necessária uma 
qualificação dos técnicos e operadores de máquinas quanto a aspectos de projeto e de 
execução dentre os quais podem ser destacados: seleção do local; determinação da cheia de 
projeto para dimensionamento do vertedor (ladrão); formas de execução da barraginha; 
cuidados construtivos; conservação da estrutura; avaliação da estrutura após construção.  

A seleção destes assuntos baseia-se no relato de técnicos que acompanham a construção de 
barraginhas, sendo os três primeiros fatores decisivos para o sucesso do programa. 

 Pequenas barragens de acumulação 

Objetivos 

Essa linha de ação abrange dois objetivos principais: qualificação de técnicos e operadores 
de máquinas para a construção de pequenas barragens de acumulação e apoio à construção 
de pequenas barragens de acumulação. 

Justificativa 

A implantação de pequenas barragens de acumulação é uma prática corrente em regiões 
onde a irrigação é essencial para a obtenção de produtividades elevadas ou para garantir a 
produção agrícola. Uma pequena barragem, entendida como sendo uma estrutura com 
altura inferior a 10 metros de altura máxima ou menos de 1.500.000 m³, permite o 
planejamento da irrigação de forma antecipada, considerando o volume acumulado até o 
final da época das chuvas, a estimativa de vazões no período de recessão e uma estimativa 
das perdas por evapotranspiração e percolação. 

O projeto e a construção destas obras envolvem conhecimentos específicos de mecânica dos 
solos, hidrologia de pequenas bacias, hidráulica de estruturas de controle e segurança, além 
dos conhecimentos necessários para o licenciamento ambiental e outorga pelo uso da água. 
Embora aparentemente simples, essas obras têm peculiaridades que exigem um rígido 
controle da elaboração do projeto, da construção e do monitoramento da obra. 

Portanto, é necessária a qualificação dos técnicos atuantes na região para execução correta 
dos projetos e da supervisão e monitoramento das obras. 

  



 

  

       Página: 527 

 

                                                                                            

 Cisternas  

Objetivos  

Essa ação visa implantar cisternas na bacia, de modo a melhorar a garantia hídrica da 
população rural.  

Justificativa  

As cisternas são estruturas simples e eficazes para armazenamento da água das chuvas para 
atendimento das necessidades básicas familiares, possibilitando, às vezes, a realização da 
irrigação de salvamento de pequenas hortas e pomares. A implantação de cisternas tem tido 
um claro apoio governamental nos últimos anos. O Governo de Minas, por meio da COPASA, 
instalou 1.000 cisternas na região norte mineira com investimentos de quase R$ 1 milhão, 
recursos do Estado e União, sendo previsto um novo investimento de mais R$ 6 milhões para 
aquisição de outras 4.000 cisternas.  

Em 2006, de acordo com o Censo Agropecuário, a média de cisternas por propriedade nos 
municípios da bacia era de 0,3, contra 0,08 de poços comuns e 0,11 de poços perfurados. 
Essa relação mostra não apenas a aceitação desta solução, mas também a dificuldade de 
captação de água subterrânea a pequenas profundidades. 

O programa deve fornecer o apoio para a abertura do reservatório com o uso de 
maquinário. O material da cisterna deve ser fornecido ou financiado, de acordo com a 
política governamental.  

2.3.5.1.5. Gestão de águas subterrâneas 

Esse quarto componente do PRH Verde Grande visa implementar um programa de 
gerenciamento dos recursos hídricos subterrâneos, atuando, principalmente no domínio 
cárstico-fissurado da bacia.  

OBJETIVO  

Esse programa tem como objetivo definir um modelo para o gerenciamento das águas 
subterrâneas da região, objetivando dotar a região de uma rede integrada de dados capaz 
de fornecer informações para uma avaliação precisa do comportamento quantitativo e 
qualitativo das disponibilidades hídricas subterrâneas, bem como a relação entre as 
disponibilidades hídricas subterrâneas e superficiais.  

Com isso, será possível conceber um modelo para a dinâmica das águas subterrâneas desses 
sistemas aquíferos e conhecer suas reservas hídricas, os quais poderão ser utilizados como 
ferramentas auxiliares na gestão dos recursos hídricos da bacia do rio Verde Grande e em 
bacias similares. 

JUSTIFICATIVA 

O diagnóstico da situação dos recursos hídricos subterrâneos revela que, nas sub-bacias do 
Alto Verde Grande e Médio Verde Grande – Trecho Alto, a explotação das águas 
subterrâneas excede as reservas renováveis e os dados disponíveis não permitem estimar 
com segurança as reservas permanentes. 
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Esses fatos indicam que a persistir as atuais condições de explotação, sem o 
desenvolvimento de ações efetivas para o gerenciamento desses recursos, a tendência é que 
os volumes explotados de água subterrânea venham a superar, pelo menos em algumas 
áreas, a capacidade de produção do aquífero. Essa constatação é mais evidente nos domínio 
cárstico-fissurado, onde a situação pode levar ao surgimento de conflitos de uso pelo 
esgotamento local das reservas com as consequências econômicas e sociais decorrentes. 

Um aspecto desafiador é a presença de rochas carbonáticas (calcárias) na bacia. Em regiões 
onde predominam essas litologias a rede de drenagem superficial tende a ser substituída 
pela circulação subterrânea, de modo que ocorre uma má distribuição das águas na 
superfície, onde os inúmeros pontos de infiltração e os condutos subterrâneos produzidos 
pela carstificação permitem a rápida passagem das águas para o subsolo. 

Essa condição se torna ainda mais crítica na bacia do rio Verde Grande em função de suas 
condições climáticas, com uma longa estação seca e chuvas concentradas em um período 
curto do ano. 

Trata-se assim de um quadro extremamente crítico, que reforça a necessidade de se adotar 
um modelo eficaz de gestão do uso das águas subterrâneas da bacia, visto que a 
conservação e explotação dos recursos hídricos subterrâneos sob critérios 
técnicos/ambientais adequados é condição fundamental para o desenvolvimento 
sustentável da região. Adicionalmente, cabe destacar a necessidade de entender como o uso 
intensivo desses recursos subterrâneos influencia o regime hídrico dos rios da bacia, a fim de 
subsidiar a gestão integrada. 

Por outro lado, há de ressaltar que a base dos estudos sobre as disponibilidades hídricas na 
bacia do rio Verde Grande é constituída de informações hidrológicas e hidrogeológicas 
consideradas quantitativa e qualitativamente insuficientes para estabelecer um regime 
sustentável de explotação das águas subterrâneas na região. Assim, a obtenção de dados 
complementares nesses campos é essencial. 

2.3.5.2. Educação ambiental 

Criação do Programa de Educação Ambiental em articulação com as secretarias municipais 
de Educação e Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente e entidades públicas e 
privadas com a criação de projetos de conscientização e educação sobre: 

 Consumo consciente de água; 
 Descarte correto de resíduos; 
 Importância da preservação do manancial; 
 Prejuízos de redes clandestinas de esgoto, entre outros. 

O programa deverá conter projetos em escolas, órgãos públicos, empresariado, associações 
de bairros, de classe, religiosas, com ações anuais definidas por cronogramas e  iniciadas a 
partir do ano 2. 

Estas ações tem custo estimado de R$ 300.000,00 por ano e deverão ser suportadas pela 
Concessionária de água e esgoto da Sede. 
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2.3.6. Despesas operacionais 

Os sistemas também necessitam de recursos para a operação do sistema, que serão 
estimados e detalhados a seguir como condição para que se possa fazer a análise de 
viabilidade econômico-financeira. 

RECURSOS HUMANOS 

Para a estimativa de custos com recursos humanos, será feita uma projeção considerando 
dados de produtividade divulgados pelo SNIS.   

Um dos indicadores divulgados pelo SNIS diz respeito ao índice de produtividade (indicador 
IN102), que relaciona o pessoal total (próprios + terceiros) e a quantidade de ligações totais 
(água + esgoto), conforme tabela a seguir. 

Tabela 119 - Índice de produtividade por região 

 

Fonte: SNIS, 2013. 

O índice encontrado para o Brasil (prestadores regionais) será usado para o cálculo dos 
recursos humanos necessários para os sistemas de água e esgoto de Montes Claros. 

Primeiramente foi levantado, ano a ano, o número de ligações de água e esgoto (sistemas 
coletivos) da Sede e também das demais UTAP’s listadas anteriormente, já que a proposta é 
que a Concessionária de Sede atenda também estes localidades. A partir destes números, 
utilizando-se o índice de produtividade citado anteriormente, encontrou-se o número de 
funcionários totais (próprios + terceirizados) necessários para a operação dos serviços. 

Será utilizada uma premissa que 60% destes funcionários totais serão próprios, restando 
40% terceirizados. A tabela a seguir representa os gastos anuais com funcionários próprios 
ao longo do período de estudo. 

Considerando que, ao longo do tempo, a produtividade vem aumentando em todas as 
regiões do Brasil, e que esta é um tendência que deve ser mantida, foi considerado também 
um aumento de produtividade ao longo do período de estudo. 
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Tabela 120 - Gastos anuais com funcionários próprios 

 
 

Fonte: SERENCO, 2015. 

PRODUTOS QUÍMICOS 

Existe a necessidade de utilização de produtos químicos para o tratamento da água e 
também para o tratamento do esgoto. 

Para o tratamento da água, foram considerados os seguintes produtos químicos: 

 Coagulante; 
 Cloro; e, 
 Flúor. 

Para o tratamento do esgoto, foi considerada apenas a utilização de cloro para desinfecção. 

  

1 121.578 117.576 239.154 373 17.904.000,00

2 124.829 120.913 245.742 382 18.336.000,00

3 126.878 125.101 251.979 391 18.768.000,00

4 128.923 128.594 257.517 399 19.152.000,00

5 130.971 130.728 261.699 404 19.392.000,00

6 133.018 132.771 265.789 409 19.632.000,00

7 135.065 134.816 269.881 415 19.920.000,00

8 137.112 136.861 273.973 420 20.160.000,00

9 139.158 138.904 278.062 425 20.400.000,00

10 141.204 140.947 282.151 430 20.640.000,00

11 143.252 142.991 286.243 435 20.880.000,00

12 145.298 145.033 290.331 441 21.168.000,00

13 147.345 147.076 294.421 445 21.360.000,00

14 149.390 149.119 298.509 451 21.648.000,00

15 151.438 151.165 302.603 456 21.888.000,00

16 153.484 153.207 306.691 460 22.080.000,00

17 155.528 155.248 310.776 466 22.368.000,00

18 157.574 157.292 314.866 471 22.608.000,00

19 159.619 159.335 318.954 475 22.800.000,00

20 161.668 161.381 323.049 480 23.040.000,00

21 163.712 163.422 327.134 485 23.280.000,00

22 165.758 165.465 331.223 490 23.520.000,00

23 167.802 167.507 335.309 495 23.760.000,00

24 169.847 169.549 339.396 500 24.000.000,00

25 171.894 171.593 343.487 505 24.240.000,00

26 173.938 173.633 347.571 510 24.480.000,00

27 175.982 175.674 351.656 514 24.672.000,00

28 178.029 177.719 355.748 519 24.912.000,00

29 180.074 179.761 359.835 523 25.104.000,00

30 182.119 181.803 363.922 528 25.344.000,00

31 184.165 183.845 368.010 533 25.584.000,00

32 186.209 185.887 372.096 537 25.776.000,00

33 188.254 187.930 376.184 542 26.016.000,00

34 190.298 189.972 380.270 547 26.256.000,00

35 192.343 192.013 384.356 551 26.448.000,00

Total 787.536.000,00

Ano
Ligações 

água (ud)

Ligações 

esgoto (ud)

Ligações 

totais (ud)

Nº funcionários 

próprios

Gasto anual com 

RH (R$)
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Tabela 121 - Estimativa de gastos com produtos químicos necessários para os sistemas de água e esgoto 

 
Fonte: SERENCO, 2015. 

ENERGIA ELÉTRICA 

O sistema de água é totalmente dependente de energia elétrica, apesar de haver trechos em 
que esta é transportada por gravidade desde as captações. No entanto, para que a água 
chegue até o consumidor final, grande quantidade deve ser recalcada através de bombas. 
Quanto ao sistema de esgoto, apesar de grande parte do trajeto até a unidade de 
tratamento se dar por gravidade, existe a necessidade da existência de estações elevatórias.   

Vazão 

tratada 

em ETA 

(l/s)

Vazão 

tratada em 

poços (l/s)

Gasto anual 

(R$)

Vazão 

tratada 

(l/s)

Gasto anual 

(R$)

1 1.029,97 19,77 3.043.064,14 522,27 1.039.457,06 4.082.521,20

2 1.023,41 16,38 3.020.595,71 754,13 1.500.929,72 4.521.525,43

3 1.008,25 15,21 2.974.951,96 768,02 1.528.574,67 4.503.526,64

4 993,99 14,21 2.932.145,44 780,18 1.552.773,42 4.484.918,86

5 980,56 13,96 2.892.462,99 785,53 1.563.418,79 4.455.881,78

6 967,88 13,72 2.855.018,04 789,41 1.571.143,47 4.426.161,51

7 969,18 13,49 2.858.600,56 796,99 1.586.219,19 4.444.819,75

8 970,44 13,27 2.862.098,03 804,49 1.601.156,41 4.463.254,44

9 971,66 13,24 2.865.670,37 811,97 1.616.049,58 4.481.719,95

10 972,86 13,21 2.869.143,56 819,39 1.630.803,85 4.499.947,40

11 987,00 13,36 2.910.828,19 830,63 1.653.182,24 4.564.010,43

12 1.001,15 13,50 2.952.514,42 841,87 1.675.555,76 4.628.070,18

13 1.015,30 13,65 2.994.200,02 853,11 1.697.930,56 4.692.130,59

14 1.029,45 13,79 3.035.882,74 864,35 1.720.300,03 4.756.182,77

15 1.043,60 13,93 3.077.567,15 875,60 1.742.672,31 4.820.239,45

16 1.057,75 14,08 3.119.248,71 886,83 1.765.040,90 4.884.289,61

17 1.071,90 14,22 3.160.921,09 898,07 1.787.401,30 4.948.322,39

18 1.086,05 14,36 3.202.601,57 909,31 1.809.768,13 5.012.369,70

19 1.100,20 14,50 3.244.283,79 920,54 1.832.132,88 5.076.416,68

20 1.114,35 14,64 3.285.963,26 931,78 1.854.503,84 5.140.467,10

21 1.128,50 14,78 3.327.644,49 943,02 1.876.865,76 5.204.510,25

22 1.142,65 14,92 3.369.325,26 954,26 1.899.231,40 5.268.556,66

23 1.156,79 15,06 3.411.003,32 965,49 1.921.589,57 5.332.592,89

24 1.170,94 15,20 3.452.683,19 976,72 1.943.948,33 5.396.631,52

25 1.185,09 15,33 3.494.354,93 987,96 1.966.312,46 5.460.667,40

26 1.199,24 15,47 3.536.033,97 999,19 1.988.669,83 5.524.703,80

27 1.213,39 15,61 3.577.704,87 1010,43 2.011.024,58 5.588.729,45

28 1.227,54 15,75 3.619.383,10 1021,66 2.033.386,36 5.652.769,46

29 1.241,69 15,88 3.661.058,67 1032,90 2.055.742,93 5.716.801,60

30 1.255,84 16,02 3.702.736,15 1044,13 2.078.100,83 5.780.836,98

31 1.269,99 16,15 3.744.413,25 1055,36 2.100.457,80 5.844.871,05

32 1.284,13 16,29 3.786.082,31 1066,59 2.122.809,90 5.908.892,21

33 1.298,28 16,42 3.827.758,72 1077,83 2.145.166,46 5.972.925,18

34 1.312,43 16,56 3.869.432,54 1089,06 2.167.515,92 6.036.948,46

35 1.326,58 16,69 3.911.108,29 1100,29 2.189.872,74 6.100.981,03

Total 177.678.193,78

Ano

Esgoto

Gasto total (R$)

Água
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Tabela 122 - Estimativa de custo com energia elétrica no sistema de água 

 

Fonte: SERENCO, 2015. 

Para o cálculo do gasto com energia elétrica da Tabela 122 não foi considerada a energia 
necessária para transporte da água desde a Barragem de Congonhas até a Barragem de 
Juramento por dois motivos: 

 Indefinição sobre a execução desta obra; 
 Previsão de construção de uma usina geradora de energia na Barragem de 

Congonhas com o objetivo de suprir a demanda enérgica desta transposição. 

Ano

Vazão 

tratada de 

água (m³/ano)

Consumo 

(kwh/ano)

Consumo 

ERAT Verde 

Grande 

(kwh/ano)

Gasto anual - 

água (R$)

1 33.104.660 5.891.319 17.831.302 9.498.537,50

2 32.790.991 5.835.498 17.542.876 9.360.701,04

3 32.275.671 5.743.792 16.904.762 9.068.481,09

4 31.794.663 5.658.191 16.320.062 8.800.092,67

5 31.363.013 5.581.375 15.782.480 8.554.087,37

6 30.955.689 5.508.887 15.286.831 8.326.605,76

7 30.989.267 5.514.863 15.336.919 8.349.053,51

8 31.022.182 5.520.720 15.385.851 8.370.991,07

9 31.059.906 5.527.434 15.433.535 8.392.771,97

10 31.096.567 5.533.958 15.480.006 8.413.991,22

11 31.547.371 5.614.183 16.038.980 8.669.926,62

12 31.998.177 5.694.409 16.612.141 8.931.542,50

13 32.448.963 5.774.631 17.199.686 9.198.916,33

14 32.899.703 5.854.845 17.801.808 9.472.123,94

15 33.350.448 5.935.060 18.418.801 9.751.285,83

16 33.801.150 6.015.267 19.050.822 10.036.461,96

17 34.251.741 6.095.454 19.697.994 10.327.696,62

18 34.702.406 6.175.655 20.360.810 10.625.200,40

19 35.153.079 6.255.856 21.039.398 10.929.020,02

20 35.603.711 6.336.051 21.733.909 11.239.211,93

21 36.054.351 6.416.247 22.444.640 11.555.899,11

22 36.504.975 6.496.440 23.171.776 11.879.153,98

23 36.955.560 6.576.627 23.915.499 12.209.047,23

24 37.406.154 6.656.815 24.676.111 12.545.703,37

25 37.856.652 6.736.985 25.453.646 12.889.128,86

26 38.307.218 6.817.168 26.248.614 13.239.539,14

27 38.757.688 6.897.334 27.060.938 13.596.892,31

28 39.208.227 6.977.512 27.891.141 13.961.408,74

29 39.658.729 7.057.684 28.739.244 14.333.089,96

30 40.109.244 7.137.858 29.605.559 14.712.064,00

31 40.559.746 7.218.029 30.490.258 15.098.398,03

32 41.010.154 7.298.184 31.393.388 15.492.105,51

33 41.460.633 7.378.351 32.315.503 15.893.419,20

34 41.911.077 7.458.513 33.256.600 16.302.331,11

35 42.361.534 7.538.676 34.216.999 16.718.972,34

Total 396.743.852,20
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Caso a Barragem seja construída, assim como a sua transposição, e houver gastos com 
energia elétrica a serem suportados pelos sistemas de água e esgoto de Montes Claros, 
deverão ser refeitos os cálculos de despesas. 

Tabela 123 - Estimativa de custo com energia elétrica no sistema de esgoto 

 

Fonte: SERENCO, 2015.  

Ano

Vazão 

tratado de 

esgoto - Sede 

(m³/ano)

Vazão 

tratado de 

esgoto - 

Distritos 

(m³/ano)

Gasto (R$)

1 16.450.541 0 777.790,92

2 23.574.513 0 1.114.616,36

3 23.911.659 308.714 1.141.503,93

4 24.249.294 354.510 1.159.091,44

5 24.372.524 376.227 1.165.687,94

6 24.493.931 377.248 1.171.464,31

7 24.731.808 378.280 1.182.747,86

8 24.967.529 379.270 1.193.928,02

9 25.201.036 381.687 1.205.054,04

10 25.432.338 384.107 1.216.075,92

11 25.782.833 388.049 1.232.787,32

12 26.133.344 391.896 1.249.496,12

13 26.483.856 395.768 1.266.205,83

14 26.834.329 399.594 1.282.912,04

15 27.184.841 403.471 1.299.621,91

16 27.535.336 407.267 1.316.328,12

17 27.885.745 411.017 1.333.028,66

18 28.236.240 414.788 1.349.734,00

19 28.586.752 418.509 1.366.438,31

20 28.937.247 422.389 1.383.147,52

21 29.287.736 426.093 1.399.850,19

22 29.638.248 429.831 1.416.555,15

23 29.988.743 433.473 1.433.255,88

24 30.339.254 437.149 1.449.958,64

25 30.689.687 440.947 1.466.661,96

26 31.040.199 444.563 1.483.362,57

27 31.390.632 448.214 1.500.060,71

28 31.741.143 451.943 1.516.765,34

29 32.091.638 455.567 1.533.465,43

30 32.442.150 459.192 1.550.166,39

31 32.792.662 462.849 1.566.868,43

32 33.143.094 466.467 1.583.565,39

33 33.493.606 470.074 1.600.265,72

34 33.844.101 473.632 1.616.963,45

35 34.194.591 477.271 1.633.663,84

47.159.089,67
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SERVIÇOS DE TERCEIROS E OUTRAS DESPESAS 

Os sistemas ainda demandam alguns serviços terceirizados e outras despesas, tais como: 

 Combustíveis, lubrificação e lavação; 
 Contratação de serviços de internet; 
 Impressão e entrega alternativa de faturas; 
 Licenciamento e seguro obrigatório de veículos; 
 Manutenção de áreas; 
 Manutenção de equipamentos de escritório; 
 Material para manutenção de redes e ramais; 
 Manutenção de veículos e equipamentos; 
 Material de escritório; 
 Material de limpeza de copa; 
 Material de sinalização de vala; 
 Recebimento de faturas; 
 Seguros; 
 Serviço externo de impressão e plotagem de documentos especiais; 
 Serviço externo de manutenção de softwares; 
 Serviços de aferição e calibração de macromedidores; 
 Telefonia fixa e móvel; 
 Vigilância eletrônica; 
 Repavimentação; 
 Consultoria; 
 Trabalho técnico-social; 
 Monitoramento da qualidade da água; 
 Outras despesas operacionais. 

Foi utilizado o valor de R$ 65,00 por ligações totais (ativas de água e esgoto). Para efeito de 
comparação, seguem alguns valores retirados do SNIS apresentados na Tabela 124,  
correspondentes ao ano de 2013. O valor considerado para a coluna outras despesas refere-
se à soma dos índices FN028 (outras despesas com os serviços), FN027 (outras despesas de 
exploração) e FN014 (despesa com serviços de terceiros). 

Nota-se que os valores encontrados na Tabela 124 são superiores ao utilizado no presente 
PMSB. Isto se deve ao fato que foi considerada, para Montes Claros, uma quantidade menor 
de serviços terceirizados, além do presente PMSB buscar a diminuição de custos. Apesar 
desta diferença, o valor utilizado está alinhado com valores recentes de bechmarking de 
concessões privadas.     
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Tabela 124 – Valores de outras despesas 

Município 
Ligações ativas 

de água 
Ligações ativas 

de esgoto 
Outras 

despesas (R$) 
Outras despesas / 

ligaçoes totais 

Araçatuba 68.961 67.911 11.823.094 86 

Carapicuíba 91.468 56.922 19.542.969 132 

Piracicaba 133.971 129.163 29.726.917 113 

Ribeirão Preto 186.110 183.784 54.240.014 147 

São José do Rio Preto 124.586 133.449 23.347.567 90 

Londrina 154.945 127.235 48.442.144 172 

Maringá 120.139 96.916 24.803.070 114 

Cuiabá 138.645 60.891 89.714.997 450 

Juiz de For a 125.808 123.808 27.327.408 109 

Montes Claros 117.729 116.438 21.776.155 93 

Uberlândia 175.331 172.265 31.857.171 92 

Cabo Frio 55.426 55.426 19.109.283 172 

Campos  88.793 48.118 35.552.599 260 

Fonte: SNIS, 2013 
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Tabela 125 - Estimativa de outras despesas 

 

Fonte: SERENCO, 2015. 

 

2.3.7. Estudo da sustentabilidade econômico-financeira 

Os sistemas de abastecimento de esgotamento sanitário, na Sede e também em Nova 
Esperança, possuem cobrança de tarifa junto aos seus consumidores, tarifa esta que possui a 
mesma estrutura para os dois sistemas.  

Quanto ao sistema de água, a cobrança é feita através da medição do consumo através dos 
hidrômetros (ou estimativas quando o equipamento de medição não está instalado).  

1 239.154 15.545.010,00

2 245.742 15.973.230,00

3 251.979 16.378.635,00

4 257.517 16.738.605,00

5 261.699 17.010.435,00

6 265.789 17.276.285,00

7 269.881 17.542.265,00

8 273.973 17.808.245,00

9 278.062 18.074.030,00

10 282.151 18.339.815,00

11 286.243 18.605.795,00

12 290.331 18.871.515,00

13 294.421 19.137.365,00

14 298.509 19.403.085,00

15 302.603 19.669.195,00

16 306.691 19.934.915,00

17 310.776 20.200.440,00

18 314.866 20.466.290,00

19 318.954 20.732.010,00

20 323.049 20.998.185,00

21 327.134 21.263.710,00

22 331.223 21.529.495,00

23 335.309 21.795.085,00

24 339.396 22.060.740,00

25 343.487 22.326.655,00

26 347.571 22.592.115,00

27 351.656 22.857.640,00

28 355.748 23.123.620,00

29 359.835 23.389.275,00

30 363.922 23.654.930,00

31 368.010 23.920.650,00

32 372.096 24.186.240,00

33 376.184 24.451.960,00

34 380.270 24.717.550,00

35 384.356 24.983.140,00

Total 715.558.155,00

Ano
Serviços de terceiros + 

outras despesas 

Ligações totais 

(ud)
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Quando há o sistema de coleta de esgoto disponível, o valor cobrado é proporcional ao 
consumo de água (50%) e, quando houver tratamento do esgoto coletado, o valor passará a 
ser de 90% do valor do consumo de água.  

Para que se possa fazer um estudo de sustentabilidade econômico-financeira destes 
sistemas, primeiramente deve-se estimar o faturamento ao longo do período de estudo. 

Não foram fornecidas informações quanto ao faturamento e arrecadação atuais. No 
entanto, os seguintes valores foram divulgados pelo SNIS referentes a Montes Claros em 
2012: 

 Receita operacional direta de água = R$ 46.506.177,71 
 Receita operacional direta de esgoto = R$ 36.947.766,41 
 Receita operacional indireta = R$ 1.251.809,16 
 Receita operacional total = R$ 84.705.753,28 
 Arrecadação total = R$ 79.819.237,49 

Desde o ano 2012, a tarifa da COPASA sofreu 2 reajustes, a saber: 5,25% em 2013 e 6,18% 
em 2014. Para se chegar ao faturamento atual não basta atualizar os valores divulgados em 
2010 através dos aumentos tarifários, já que a base de consumidores aumentou ao longo do 
período. 

Portanto, para se chegar aos valores atuais de faturamento e arrecadação, deve-se calcular o 
valor por economia no ano 2012, atualizar este valor com os reajustes tarifários praticados e 
aplicá-lo ao número de economias atuais no Município. 

Serão feitas projeções separadamente para a Sede e para as demais localidades, apesar da 
consideração que todas as localidades terão estes serviços cobrados através da mesma tarifa 
praticada na Sede. 
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Tabela 126 - Faturamento estimado dos sistemas de água e esgoto (Sede)  

 

Fonte: SERENCO, 2015. 
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Tabela 127 - Faturamento estimado dos sistemas de água e esgoto (Demais localidades) 

 

Fonte: SERENCO, 2015. 

 

 

  

1 2015 0 0 0

2 2016 989.235 120.063 1.109.298

3 2017 1.002.680 214.463 1.217.143

4 2018 1.014.903 593.898 1.608.801

5 2019 1.027.941 670.115 1.698.056

6 2020 1.040.571 747.652 1.788.223

7 2021 1.053.609 756.560 1.810.169

8 2022 1.066.239 766.459 1.832.697

9 2023 1.078.462 776.027 1.854.489

10 2024 1.091.092 784.935 1.876.027

11 2025 1.104.130 794.174 1.898.303

12 2026 1.116.352 803.412 1.919.765

13 2027 1.128.983 811.991 1.940.973

14 2028 1.141.206 820.899 1.962.105

15 2029 1.153.836 829.808 1.983.644

16 2030 1.166.059 839.376 2.005.435

17 2031 1.177.874 847.955 2.025.829

18 2032 1.190.097 856.533 2.046.630

19 2033 1.201.912 865.772 2.067.684

20 2034 1.214.950 874.680 2.089.630

21 2035 1.226.765 884.248 2.111.014

22 2036 1.238.988 892.827 2.131.815

23 2037 1.250.396 901.735 2.152.132

24 2038 1.261.804 910.314 2.172.118

25 2039 1.274.842 918.563 2.193.404

26 2040 1.286.250 928.131 2.214.381

27 2041 1.298.065 936.050 2.234.115

28 2042 1.310.288 944.298 2.254.586

29 2043 1.322.103 953.537 2.275.640

30 2044 1.333.919 962.115 2.296.034

31 2045 1.345.734 970.694 2.316.428

32 2046 1.357.550 978.942 2.336.492

33 2047 1.369.365 987.851 2.357.216

34 2048 1.380.366 996.759 2.377.125

35 2049 1.392.589 1.005.008 2.397.596

40.609.152 27.945.844 68.554.996TOTAL

Ano
Receita água 

(R$)

Receita 

esgoto (R$)

Receita total 

(R$)
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Tabela 128 - Faturamento estimado dos sistemas de água e esgoto (receita total) 

 

Fonte: SERENCO, 2015. 

Através dos custos de investimentos e despesas operacionais já demonstrados 
anteriormente, pode-se chegar ao fluxo de caixa.  

É importante destacar três pontos importantes que foram considerados no fluxo de caixa 
gerado:  

 Custo de 0,5% em relação à arrecadação referente à proteção dos mananciais; 
 Custo de 1% em relação à arrecadação referente à agência reguladora, tópico que 

será detalhado em item específico; 
 Custo de 2,0% em relação à arrecadação referente à outorga para a Prefeitura 

Municipal de Montes Claros a partir do ano 4; 

1 99.393.181,47 993.931,81 100.387.113,28

2 103.186.664,85 1.031.866,65 104.218.531,50

3 105.443.299,58 1.054.433,00 106.497.732,57

4 107.998.079,20 1.079.980,79 109.078.059,99

5 109.782.830,73 1.097.828,31 110.880.659,03

6 111.568.494,60 1.115.684,95 112.684.179,55

7 113.285.097,06 1.132.850,97 114.417.948,03

8 115.003.122,53 1.150.031,23 116.153.153,75

9 116.720.410,62 1.167.204,11 117.887.614,73

10 118.436.605,66 1.184.366,06 119.620.971,71

11 120.154.378,66 1.201.543,79 121.355.922,45

12 121.871.336,82 1.218.713,37 123.090.050,18

13 123.588.042,51 1.235.880,43 124.823.922,93

14 125.303.830,11 1.253.038,30 126.556.868,42

15 127.020.865,75 1.270.208,66 128.291.074,41

16 128.738.153,85 1.287.381,54 130.025.535,38

17 130.453.204,08 1.304.532,04 131.757.736,12

18 132.169.502,34 1.321.695,02 133.491.197,37

19 133.886.053,07 1.338.860,53 135.224.913,60

20 135.603.496,13 1.356.034,96 136.959.531,09

21 137.319.536,20 1.373.195,36 138.692.731,56

22 139.035.834,46 1.390.358,34 140.426.192,81

23 140.751.647,81 1.407.516,48 142.159.164,29

24 142.467.131,22 1.424.671,31 143.891.802,54

25 144.183.073,80 1.441.830,74 145.624.904,53

26 145.899.547,04 1.458.995,47 147.358.542,51

27 147.613.937,38 1.476.139,37 149.090.076,76

28 149.329.905,70 1.493.299,06 150.823.204,76

29 151.046.456,43 1.510.464,56 152.556.920,99

30 152.762.347,27 1.527.623,47 154.289.970,74

31 154.478.238,10 1.544.782,38 156.023.020,48

32 156.192.958,39 1.561.929,58 157.754.887,98

33 157.909.179,17 1.579.091,79 159.488.270,97

34 159.624.585,10 1.596.245,85 161.220.830,95

35 161.339.712,82 1.613.397,13 162.953.109,94

Total 4.619.560.740,51 46.195.607,41 4.665.756.347,92

Ano
Faturamento - água 

e esgoto (R$)

Faturamento - 

Total (R$)

Faturamento - 

serviços (R$)
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 R$ 100.000.000,00 (cem milhões) referentes a obras de infraestrutura que a futura 
Concessionária deverá realizar no Município (além das já listadas nas obrigações de 
investimentos nos sistemas de água e esgoto), obras estas que serão definidas 
posteriormente pela Prefeitura Municipal. 

 

Tabela 129 - Fluxo de caixa - ano 1 ao 5 

 

Fonte: SERENCO, 2015. 

  

FLUXO DE CAIXA TOTAL ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5

2015 2016 2017 2018 2019

 ENTRADAS DE CAIXA 4.423.647.311 94.363.886 97.965.420 100.107.869 102.533.376 104.227.819

Receita de Água - Sede 2.515.881.270 55.414.723 56.911.238 57.848.070 58.784.437 59.721.268

Receita de Água - Distritos 40.609.152 0 989.235 1.002.680 1.014.903 1.027.941

Receita de Esgoto - Sede 2.035.124.475 43.978.459 45.166.129 46.378.087 47.604.842 48.363.507

Receita de Esgoto - Distritos 27.945.844 0 120.063 214.463 593.898 670.115

Receita serviços 46.195.607 993.932 1.031.867 1.054.433 1.079.981 1.097.828

Receita Total 4.665.756.348 100.387.113 104.218.532 106.497.733 109.078.060 110.880.659

Deduções do Faturamento Bruto - Lucro Real 297.142.833 7.311.636 7.451.383 7.525.964 7.695.431 7.723.856

Inadimplência - R$ 242.109.037 6.023.227 6.253.112 6.389.864 6.544.684 6.652.840

Arrecadação 4.423.647.311 94.363.886 97.965.420 100.107.869 102.533.376 104.227.819

 SAÍDAS DE CAIXA 2.775.107.401 99.223.318 80.004.096 80.544.792 66.210.679 66.415.069

Depreciação e Amortização 589.711.226 960.320 2.413.082 4.032.589 4.895.421 6.551.014

 Custos/Despesas 2.377.195.490,19 99.223.318 75.869.351 76.457.613 54.021.546 54.325.858

Pessoal 787.536.000,00 17.904.000 18.336.000 18.768.000 19.152.000 19.392.000

Energia Elétrica 443.902.941,87 10.276.328 10.475.317 10.209.985 9.959.184 9.719.775

Produtos Químicos 177.678.193,78 4.082.521 4.521.525 4.503.527 4.484.919 4.455.882

Outros Custos 715.558.155,00 15.545.010 15.973.230 16.378.635 16.738.605 17.010.435

Obras de infraestrutura para PMMC 100.000.000,00 50.000.000 25.000.000 25.000.000 0 0

Outorga 82.624.202,72 0 0 0 2.050.668 2.084.556

Proteção manancial 23.298.665,61 471.819 521.093 532.489 545.390 554.403

Agência reguladora 46.597.331,21 943.639 1.042.185 1.064.977 1.090.781 1.108.807

Lucro Líquido 1.749.308.988 -12.171.068 14.644.686 16.124.292 40.816.399 42.178.105

 IMPOSTO SOBRE O LUCRO (despesas fiscais) 397.911.911 0 4.134.745 4.087.179 12.189.132 12.089.211

IR 175.909.372 0 1.834.741 1.813.755 5.388.147 5.344.064

Adicional do IR 116.456.915 0 1.199.160 1.185.170 3.568.098 3.538.709

CS 105.545.623 0 1.100.844 1.088.253 3.232.888 3.206.438

Lucro Líquido após o IR 1.351.397.077 -12.171.068 10.509.940 12.037.113 28.627.266 30.088.894

INVESTIMENTOS 589.711.226 33.611.189 49.393.920 53.443.741 27.610.611 51.323.373

SALDO DE CAIXA TOTAL 761.685.851 -45.782.257 -38.883.980 -41.406.627 1.016.656 -21.234.479

SALDO DE CAIXA ACUMULADO -45.782.257 -84.666.236 -126.072.864 -125.056.208 -146.290.687
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Tabela 130 - Fluxo de caixa - ano 6 ao 10 

 

Fonte: SERENCO, 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FLUXO DE CAIXA TOTAL ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10

2020 2021 2022 2023 2024

 ENTRADAS DE CAIXA 4.423.647.311 106.486.550 108.124.961 109.764.730 111.403.796 113.041.818

Receita de Água - Sede 2.515.881.270 60.658.100 61.594.467 62.531.298 63.468.130 64.404.497

Receita de Água - Distritos 40.609.152 1.040.571 1.053.609 1.066.239 1.078.462 1.091.092

Receita de Esgoto - Sede 2.035.124.475 49.122.172 49.880.462 50.639.127 51.397.792 52.156.082

Receita de Esgoto - Distritos 27.945.844 747.652 756.560 766.459 776.027 784.935

Receita serviços 46.195.607 1.115.685 1.132.851 1.150.031 1.167.204 1.184.366

Receita Total 4.665.756.348 112.684.180 114.417.948 116.153.154 117.887.615 119.620.972

Deduções do Faturamento Bruto - Lucro Real 297.142.833 7.679.647 7.795.639 7.910.678 8.024.449 8.136.860

Inadimplência - R$ 242.109.037 6.197.630 6.292.987 6.388.423 6.483.819 6.579.153

Arrecadação 4.423.647.311 106.486.550 108.124.961 109.764.730 111.403.796 113.041.818

 SAÍDAS DE CAIXA 2.775.107.401 66.397.707 67.241.426 68.049.484 68.852.981 69.651.019

Depreciação e Amortização 589.711.226 9.539.108 9.871.162 10.215.708 10.573.455 10.945.747

 Custos/Despesas 2.377.195.490,19 54.652.510 55.317.655 55.934.010 56.549.966 57.164.980

Pessoal 787.536.000,00 19.632.000 19.920.000 20.160.000 20.400.000 20.640.000

Energia Elétrica 443.902.941,87 9.498.070 9.531.801 9.564.919 9.597.826 9.630.067

Produtos Químicos 177.678.193,78 4.426.162 4.444.820 4.463.254 4.481.720 4.499.947

Outros Custos 715.558.155,00 17.276.285 17.542.265 17.808.245 18.074.030 18.339.815

Obras de infraestrutura para PMMC 100.000.000,00 0 0 0 0 0

Outorga 82.624.202,72 2.129.731 2.162.499 2.195.295 2.228.076 2.260.836

Proteção manancial 23.298.665,61 563.421 572.090 580.766 589.438 598.105

Agência reguladora 46.597.331,21 1.126.842 1.144.179 1.161.532 1.178.876 1.196.210

Lucro Líquido 1.749.308.988 44.154.392 45.011.667 45.920.041 46.829.381 47.739.978

 IMPOSTO SOBRE O LUCRO (despesas fiscais) 397.911.911 11.745.197 11.923.772 12.115.473 12.303.015 12.486.038

IR 175.909.372 5.192.293 5.271.076 5.355.650 5.438.389 5.519.135

Adicional do IR 116.456.915 3.437.528 3.490.051 3.546.433 3.601.593 3.655.423

CS 105.545.623 3.115.376 3.162.645 3.213.390 3.263.033 3.311.481

Lucro Líquido após o IR 1.351.397.077 32.409.196 33.087.896 33.804.568 34.526.366 35.253.939

INVESTIMENTOS 589.711.226 89.642.841 9.629.561 9.647.294 9.659.152 9.679.593

SALDO DE CAIXA TOTAL 761.685.851 -57.233.645 23.458.335 24.157.274 24.867.215 25.574.347

SALDO DE CAIXA ACUMULADO -203.524.332 -180.065.997 -155.908.723 -131.041.508 -105.467.162
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Tabela 131 - Fluxo de caixa - ano 11 ao 15 

 

Fonte: SERENCO, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLUXO DE CAIXA TOTAL ANO 11 ANO 12 ANO 13 ANO 14 ANO 15

2025 2026 2027 2028 2029

 ENTRADAS DE CAIXA 4.423.647.311 114.681.347 116.935.548 118.582.727 120.229.025 121.876.521

Receita de Água - Sede 2.515.881.270 65.341.328 66.278.160 67.214.991 68.151.358 69.088.190

Receita de Água - Distritos 40.609.152 1.104.130 1.116.352 1.128.983 1.141.206 1.153.836

Receita de Esgoto - Sede 2.035.124.475 52.914.747 53.673.412 54.432.078 55.190.367 55.949.032

Receita de Esgoto - Distritos 27.945.844 794.174 803.412 811.991 820.899 829.808

Receita serviços 46.195.607 1.201.544 1.218.713 1.235.880 1.253.038 1.270.209

Receita Total 4.665.756.348 121.355.922 123.090.050 124.823.923 126.556.868 128.291.074

Deduções do Faturamento Bruto - Lucro Real 297.142.833 8.221.457 8.360.646 8.434.205 8.421.309 8.497.556

Inadimplência - R$ 242.109.037 6.674.576 6.154.503 6.241.196 6.327.843 6.414.554

Arrecadação 4.423.647.311 114.681.347 116.935.548 118.582.727 120.229.025 121.876.521

 SAÍDAS DE CAIXA 2.775.107.401 70.642.682 71.861.733 72.796.336 73.511.626 74.498.838

Depreciação e Amortização 589.711.226 11.334.001 11.741.077 12.244.878 13.676.629 14.139.906

 Custos/Despesas 2.377.195.490,19 58.066.485 59.033.686 59.898.631 60.865.237 61.790.239

Pessoal 787.536.000,00 20.880.000 21.168.000 21.360.000 21.648.000 21.888.000

Energia Elétrica 443.902.941,87 9.902.714 10.181.039 10.465.122 10.755.036 11.050.908

Produtos Químicos 177.678.193,78 4.564.010 4.628.070 4.692.131 4.756.183 4.820.239

Outros Custos 715.558.155,00 18.605.795 18.871.515 19.137.365 19.403.085 19.669.195

Obras de infraestrutura para PMMC 100.000.000,00 0 0 0 0 0

Outorga 82.624.202,72 2.293.627 2.338.711 2.371.655 2.404.580 2.437.530

Proteção manancial 23.298.665,61 606.780 615.450 624.120 632.784 641.455

Agência reguladora 46.597.331,21 1.213.559 1.230.901 1.248.239 1.265.569 1.282.911

Lucro Líquido 1.749.308.988 48.393.404 49.541.216 50.249.890 50.942.479 51.588.726

 IMPOSTO SOBRE O LUCRO (despesas fiscais) 397.911.911 12.576.197 12.828.047 12.897.704 12.646.389 12.708.599

IR 175.909.372 5.558.910 5.670.021 5.700.752 5.589.877 5.617.323

Adicional do IR 116.456.915 3.681.940 3.756.014 3.776.501 3.702.585 3.720.882

CS 105.545.623 3.335.346 3.402.013 3.420.451 3.353.926 3.370.394

Lucro Líquido após o IR 1.351.397.077 35.817.207 36.713.169 37.352.186 38.296.090 38.880.127

INVESTIMENTOS 589.711.226 9.706.358 9.769.824 11.587.413 31.498.531 9.728.823

SALDO DE CAIXA TOTAL 761.685.851 26.110.849 26.943.345 25.764.773 6.797.559 29.151.304

SALDO DE CAIXA ACUMULADO -79.356.313 -52.412.968 -26.648.195 -19.850.636 9.300.669
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Tabela 132 - Fluxo de caixa - ano 16 ao 20 

 

Fonte: SERENCO, 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FLUXO DE CAIXA TOTAL ANO 16 ANO 17 ANO 18 ANO 19 ANO 20

2030 2031 2032 2033 2034

 ENTRADAS DE CAIXA 4.423.647.311 123.524.259 125.169.849 126.816.637 128.463.668 130.111.555

Receita de Água - Sede 2.515.881.270 70.025.021 70.961.389 71.898.220 72.835.052 73.771.883

Receita de Água - Distritos 40.609.152 1.166.059 1.177.874 1.190.097 1.201.912 1.214.950

Receita de Esgoto - Sede 2.035.124.475 56.707.698 57.465.987 58.224.652 58.983.318 59.741.983

Receita de Esgoto - Distritos 27.945.844 839.376 847.955 856.533 865.772 874.680

Receita serviços 46.195.607 1.287.382 1.304.532 1.321.695 1.338.861 1.356.035

Receita Total 4.665.756.348 130.025.535 131.757.736 133.491.197 135.224.914 136.959.531

Deduções do Faturamento Bruto - Lucro Real 297.142.833 8.578.003 8.655.632 8.730.423 8.802.075 8.870.199

Inadimplência - R$ 242.109.037 6.501.277 6.587.887 6.674.560 6.761.246 6.847.977

Arrecadação 4.423.647.311 123.524.259 125.169.849 126.816.637 128.463.668 130.111.555

 SAÍDAS DE CAIXA 2.775.107.401 75.474.132 76.509.243 77.509.736 78.474.316 79.465.506

Depreciação e Amortização 589.711.226 14.552.014 14.986.402 15.446.387 15.934.225 16.454.688

 Custos/Despesas 2.377.195.490,19 62.672.863 63.657.251 64.600.295 65.501.532 66.457.636

Pessoal 787.536.000,00 22.080.000 22.368.000 22.608.000 22.800.000 23.040.000

Energia Elétrica 443.902.941,87 11.352.790 11.660.725 11.974.934 12.295.458 12.622.359

Produtos Químicos 177.678.193,78 4.884.290 4.948.322 5.012.370 5.076.417 5.140.467

Outros Custos 715.558.155,00 19.934.915 20.200.440 20.466.290 20.732.010 20.998.185

Obras de infraestrutura para PMMC 100.000.000,00 0 0 0 0 0

Outorga 82.624.202,72 2.470.485 2.503.397 2.536.333 2.569.273 2.602.231

Proteção manancial 23.298.665,61 650.128 658.789 667.456 676.125 684.798

Agência reguladora 46.597.331,21 1.300.255 1.317.577 1.334.912 1.352.249 1.369.595

Lucro Líquido 1.749.308.988 52.273.393 52.856.967 53.485.920 54.160.061 54.783.720

 IMPOSTO SOBRE O LUCRO (despesas fiscais) 397.911.911 12.801.269 12.851.992 12.909.441 12.972.784 13.007.871

IR 175.909.372 5.658.207 5.680.585 5.705.930 5.733.875 5.749.355

Adicional do IR 116.456.915 3.748.138 3.763.056 3.779.953 3.798.584 3.808.903

CS 105.545.623 3.394.924 3.408.351 3.423.558 3.440.325 3.449.613

Lucro Líquido após o IR 1.351.397.077 39.472.124 40.004.975 40.576.479 41.187.277 41.775.849

INVESTIMENTOS 589.711.226 8.242.162 8.253.363 8.279.739 8.293.246 8.327.410

SALDO DE CAIXA TOTAL 761.685.851 31.229.962 31.751.612 32.296.740 32.894.031 33.448.440

SALDO DE CAIXA ACUMULADO 40.530.631 72.282.243 104.578.983 137.473.014 170.921.454
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Tabela 133 - Fluxo de caixa - ano 21 ao 25 

 

Fonte: SERENCO, 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FLUXO DE CAIXA TOTAL ANO 21 ANO 22 ANO 23 ANO 24 ANO 25

2035 2036 2037 2038 2039

 ENTRADAS DE CAIXA 4.423.647.311 131.758.095 133.404.883 135.051.206 136.697.212 138.343.659

Receita de Água - Sede 2.515.881.270 74.708.250 75.645.082 76.581.913 77.518.745 78.455.112

Receita de Água - Distritos 40.609.152 1.226.765 1.238.988 1.250.396 1.261.804 1.274.842

Receita de Esgoto - Sede 2.035.124.475 60.500.272 61.258.938 62.017.603 62.776.268 63.534.558

Receita de Esgoto - Distritos 27.945.844 884.248 892.827 901.735 910.314 918.563

Receita serviços 46.195.607 1.373.195 1.390.358 1.407.516 1.424.671 1.441.831

Receita Total 4.665.756.348 138.692.732 140.426.193 142.159.164 143.891.803 145.624.905

Deduções do Faturamento Bruto - Lucro Real 297.142.833 8.934.395 8.994.159 9.048.968 9.098.023 9.108.308

Inadimplência - R$ 242.109.037 6.934.637 7.021.310 7.107.958 7.194.590 7.281.245

Arrecadação 4.423.647.311 131.758.095 133.404.883 135.051.206 136.697.212 138.343.659

 SAÍDAS DE CAIXA 2.775.107.401 80.449.618 81.425.693 82.391.728 83.345.367 84.176.635

Depreciação e Amortização 589.711.226 17.009.779 17.606.467 18.249.624 18.947.918 20.059.006

 Custos/Despesas 2.377.195.490,19 67.419.522 68.388.251 69.363.393 70.345.355 71.334.360

Pessoal 787.536.000,00 23.280.000 23.520.000 23.760.000 24.000.000 24.240.000

Energia Elétrica 443.902.941,87 12.955.749 13.295.709 13.642.303 13.995.662 14.355.791

Produtos Químicos 177.678.193,78 5.204.510 5.268.557 5.332.593 5.396.632 5.460.667

Outros Custos 715.558.155,00 21.263.710 21.529.495 21.795.085 22.060.740 22.326.655

Obras de infraestrutura para PMMC 100.000.000,00 0 0 0 0 0

Outorga 82.624.202,72 2.635.162 2.668.098 2.701.024 2.733.944 2.766.873

Proteção manancial 23.298.665,61 693.464 702.131 710.796 719.459 728.125

Agência reguladora 46.597.331,21 1.386.927 1.404.262 1.421.592 1.438.918 1.456.249

Lucro Líquido 1.749.308.988 55.404.177 56.022.473 56.638.845 57.253.835 57.900.991

 IMPOSTO SOBRE O LUCRO (despesas fiscais) 397.911.911 13.030.095 13.037.442 13.028.335 13.000.012 12.842.275

IR 175.909.372 5.759.160 5.762.401 5.758.383 5.745.888 5.676.298

Adicional do IR 116.456.915 3.815.440 3.817.601 3.814.922 3.806.592 3.760.199

CS 105.545.623 3.455.496 3.457.441 3.455.030 3.447.533 3.405.779

Lucro Líquido após o IR 1.351.397.077 42.374.082 42.985.031 43.610.510 44.253.823 45.058.716

INVESTIMENTOS 589.711.226 8.326.362 8.353.631 8.361.035 8.379.535 12.221.964

SALDO DE CAIXA TOTAL 761.685.851 34.047.720 34.631.400 35.249.475 35.874.288 32.836.753

SALDO DE CAIXA ACUMULADO 204.969.174 239.600.575 274.850.050 310.724.338 343.561.091



 

  

       Página: 546 

 

                                                                                            

 
 
 

Tabela 134 - Fluxo de caixa - ano 26 ao 30 

 

Fonte: SERENCO, 2015. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FLUXO DE CAIXA TOTAL ANO 26 ANO 27 ANO 28 ANO 29 ANO 30

2040 2041 2042 2043 2044

 ENTRADAS DE CAIXA 4.423.647.311 139.990.615 141.635.573 143.282.045 144.929.075 146.575.472

Receita de Água - Sede 2.515.881.270 79.391.943 80.328.310 81.265.142 82.201.973 83.138.805

Receita de Água - Distritos 40.609.152 1.286.250 1.298.065 1.310.288 1.322.103 1.333.919

Receita de Esgoto - Sede 2.035.124.475 64.293.223 65.051.512 65.810.178 66.568.843 67.327.508

Receita de Esgoto - Distritos 27.945.844 928.131 936.050 944.298 953.537 962.115

Receita serviços 46.195.607 1.458.995 1.476.139 1.493.299 1.510.465 1.527.623

Receita Total 4.665.756.348 147.358.543 149.090.077 150.823.205 152.556.921 154.289.971

Deduções do Faturamento Bruto - Lucro Real 297.142.833 9.125.817 9.150.745 9.163.988 9.162.497 9.141.300

Inadimplência - R$ 242.109.037 7.367.927 7.454.504 7.541.160 7.627.846 7.714.499

Arrecadação 4.423.647.311 139.990.615 141.635.573 143.282.045 144.929.075 146.575.472

 SAÍDAS DE CAIXA 2.775.107.401 85.038.692 85.900.745 86.763.016 87.551.413 88.313.042

Depreciação e Amortização 589.711.226 21.085.531 22.022.914 23.080.964 24.291.699 25.707.535

 Custos/Despesas 2.377.195.490,19 72.329.911 73.284.385 74.294.553 75.263.567 76.287.856

Pessoal 787.536.000,00 24.480.000 24.672.000 24.912.000 25.104.000 25.344.000

Energia Elétrica 443.902.941,87 14.722.902 15.096.953 15.478.174 15.866.555 16.262.230

Produtos Químicos 177.678.193,78 5.524.704 5.588.729 5.652.769 5.716.802 5.780.837

Outros Custos 715.558.155,00 22.592.115 22.857.640 23.123.620 23.389.275 23.654.930

Obras de infraestrutura para PMMC 100.000.000,00 0 0 0 0 0

Outorga 82.624.202,72 2.799.812 2.832.711 2.865.641 2.898.581 2.931.509

Proteção manancial 23.298.665,61 736.793 745.450 754.116 762.785 771.450

Agência reguladora 46.597.331,21 1.473.585 1.490.901 1.508.232 1.525.569 1.542.900

Lucro Líquido 1.749.308.988 58.534.888 59.200.443 59.823.504 60.503.011 61.146.315

 IMPOSTO SOBRE O LUCRO (despesas fiscais) 397.911.911 12.708.781 12.616.360 12.468.464 12.287.846 12.025.185

IR 175.909.372 5.617.403 5.576.629 5.511.381 5.431.697 5.315.817

Adicional do IR 116.456.915 3.720.936 3.693.753 3.650.254 3.597.131 3.519.878

CS 105.545.623 3.370.442 3.345.978 3.306.829 3.259.018 3.189.490

Lucro Líquido após o IR 1.351.397.077 45.826.106 46.584.083 47.355.040 48.215.165 49.121.130

INVESTIMENTOS 589.711.226 10.265.254 8.436.448 8.464.396 8.475.146 8.495.017

SALDO DE CAIXA TOTAL 761.685.851 35.560.853 38.147.635 38.890.645 39.740.019 40.626.113

SALDO DE CAIXA ACUMULADO 379.121.944 417.269.579 456.160.224 495.900.243 536.526.356
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Tabela 135 - Fluxo de caixa - ano 31 ao 35 

 

Fonte: SERENCO, 2015. 

Através dos valores apresentados nas tabelas anteriores, a TIR (taxa interna de retorno) do 
fluxo de caixa apresentado é de 9,99%, mostrando a viabilidade do sistema, mesmo com as 
premissas utilizadas de melhorias dos serviços. A TIR é a taxa de desconto que faz com que o 
VPL (valor presente líquido) do projeto seja zero. 

Apesar da viabilidade, há um saldo acumulado máximo no ano 6 de mais de R$ 203 milhões 
negativos, mostrando que, no início do período, haverá maior gasto no sistema (operação + 
investimentos) do que receitas. 

 

 

 

 

 

FLUXO DE CAIXA TOTAL ANO 31 ANO 32 ANO 33 ANO 34 ANO 35

2045 2046 2047 2048 2049

 ENTRADAS DE CAIXA 4.423.647.311 148.221.869 149.867.144 151.513.857 153.159.789 154.805.454

Receita de Água - Sede 2.515.881.270 84.075.637 85.012.004 85.948.835 86.885.667 87.822.034

Receita de Água - Distritos 40.609.152 1.345.734 1.357.550 1.369.365 1.380.366 1.392.589

Receita de Esgoto - Sede 2.035.124.475 68.086.174 68.844.463 69.603.128 70.361.794 71.120.083

Receita de Esgoto - Distritos 27.945.844 970.694 978.942 987.851 996.759 1.005.008

Receita serviços 46.195.607 1.544.782 1.561.930 1.579.092 1.596.246 1.613.397

Receita Total 4.665.756.348 156.023.020 157.754.888 159.488.271 161.220.831 162.953.110

Deduções do Faturamento Bruto - Lucro Real 297.142.833 9.092.908 9.003.971 8.848.051 8.559.192 7.883.462

Inadimplência - R$ 242.109.037 7.801.151 7.887.744 7.974.414 8.061.042 8.147.655

Arrecadação 4.423.647.311 148.221.869 149.867.144 151.513.857 153.159.789 154.805.454

 SAÍDAS DE CAIXA 2.775.107.401 88.991.355 89.509.987 89.844.610 89.743.271 88.327.511

Depreciação e Amortização 589.711.226 27.410.023 29.542.357 32.392.640 36.671.738 45.125.218

 Custos/Despesas 2.377.195.490,19 77.319.570 78.310.469 79.357.171 80.411.301 81.425.163

Pessoal 787.536.000,00 25.584.000 25.776.000 26.016.000 26.256.000 26.448.000

Energia Elétrica 443.902.941,87 16.665.266 17.075.671 17.493.685 17.919.295 18.352.636

Produtos Químicos 177.678.193,78 5.844.871 5.908.892 5.972.925 6.036.948 6.100.981

Outros Custos 715.558.155,00 23.920.650 24.186.240 24.451.960 24.717.550 24.983.140

Obras de infraestrutura para PMMC 100.000.000,00 0 0 0 0 0

Outorga 82.624.202,72 2.964.437 2.997.343 3.030.277 3.063.196 3.096.109

Proteção manancial 23.298.665,61 780.115 788.774 797.441 806.104 814.766

Agência reguladora 46.597.331,21 1.560.230 1.577.549 1.594.883 1.612.208 1.629.531

Lucro Líquido 1.749.308.988 61.809.391 62.552.704 63.308.635 64.189.296 65.496.829

 IMPOSTO SOBRE O LUCRO (despesas fiscais) 397.911.911 11.671.785 11.199.518 10.487.438 9.331.970 6.902.348

IR 175.909.372 5.159.905 4.951.552 4.637.399 4.127.634 3.055.742

Adicional do IR 116.456.915 3.415.937 3.277.035 3.067.599 2.727.756 2.013.161

CS 105.545.623 3.095.943 2.970.931 2.782.440 2.476.580 1.833.445

Lucro Líquido após o IR 1.351.397.077 50.137.606 51.353.186 52.821.197 54.857.326 58.594.481

INVESTIMENTOS 589.711.226 8.512.441 8.529.337 8.550.850 8.558.195 8.453.480

SALDO DE CAIXA TOTAL 761.685.851 41.625.165 42.823.849 44.270.347 46.299.131 50.141.001

SALDO DE CAIXA ACUMULADO 578.151.522 620.975.371 665.245.718 711.544.850 761.685.851
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2.3.8. Obrigatoriedade da Regulação dos Serviços de Saneamento Básico 

A última grande reforma do setor de saneamento deu-se no final da década de 1960 com a 
criação do Banco Nacional de Habitação (BNH) e a formulação do Plano Nacional de 
Saneamento (PLANASA) que, no início da década de 1970, estabeleceu bases institucionais, 
políticas e financeiras destinadas a mudar a organização do setor. 

Tais iniciativas privilegiavam a prestação dos serviços por Companhias Estaduais de 
Saneamento Básico (CESBs), mediante contratos de concessão assinados com os municípios. 
Na época, a maioria dos municípios, detentores da titularidade, outorgou às CESBs a 
prestação dos serviços de água e esgoto dentro da ótica vigente e defendida pelos 
idealizadores do PLANASA: a centralização dos serviços de saneamento pelos estados, por 
meio de uma empresa estatal.  

Desta forma, os governos estaduais tornaram-se responsáveis pela definição, planejamento 
e execução da política do setor para os respectivos Estados, conforme as diretrizes gerais do 
governo central e sem a participação dos municípios. 

Diante do ambiente político os municípios, em sua maioria, submeteram-se às imposições da 
nova política do setor, pois a adesão ao PLANASA era um dos pré-requisitos para liberação 
de novos financiamentos. Além disso, como os prefeitos de alguns municípios eram 
nomeados pelos governadores, não havia oposição. 

Nesse novo ambiente, no entanto, as bases institucionais não previram a implantação de 
mecanismos de regulação e fiscalização da prestação dos serviços. Quanto a estes aspectos, 
a omissão dos municípios constituiu uma das características principais dos contratos 
assinados na vigência do PLANASA, fortalecida pela inexistência de metas de qualidade e de 
atendimento para as concessões. Desse modo, as companhias se autorregulavam, definindo 
suas próprias regras e planos de investimento sem a participação do poder concedente e, 
muito menos, dos usuários.  

Portanto, estas empresas neste contexto vivenciaram uma situação bastante cômoda, já que 
operavam sem a preocupação de mostrar para a sociedade e o poder concedente se eram 
ou não eficientes. 

Apesar disso, o PLANASA deu um grande passo na infraestrutura do setor. No entanto, a 
auto regulação exercida pelas empresas, a falta de incentivo à eficiência e o repasse das 
ineficiências às tarifas tornaram as empresas do setor deficitárias, pois os serviços tinham 
custos elevados e eram de baixa qualidade.  

Outro aspecto decisivo, qual seja, a auto sustentação dos serviços mediante cobrança de 
tarifas, um dos princípios norteadores do PLANASA, não ocorreu. Ao mesmo tempo, cada 
vez mais o governo federal reduzia os investimentos no setor, com consequente 
comprometimento das metas de atendimento, bem como da prestação dos serviços. 

Como resultado destes e de outros fatores, houve a extinção do PLANASA, e com ela 
evidenciou-se um vácuo político institucional no setor de saneamento. Aliado a este 
problema, existia a baixa capacidade de endividamento das companhias, as quais sempre 
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dependeram dos escassos investimentos do governo. Mais um problema, então, originou-se: 
a contenção ao crédito. 

Diante desta situação, as empresas tiveram de abrir novas fontes de investimentos para o 
setor e viram-se forçadas a rever os processos, no intuito de reduzir custos e aumentar a 
eficiência para garantir os investimentos. Paralelamente, com a entrada em vigor do Código 
de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, a sociedade tornou-se mais exigente e crítica, e 
passou a cobrar melhor prestação de serviço por parte das empresas públicas ou privadas. 

A Lei Nacional do Saneamento Básico, n.º 11.445, de 05 de janeiro de 2007, é um dos 
instrumentos legais deste marco regulatório e traz no seu arcabouço legal-institucional 
diretrizes para as funções de regulação e fiscalização da prestação dos serviços de 
saneamento básico. A Lei rompe com o modelo “Planasiano” que obrigou os Municípios a 
concederem os serviços de água e esgoto aos Estados, por meio de empresas estaduais que, 
na maioria delas, prestam os serviços sem participação do município e da sociedade civil, 
além de exercerem a auto regulação. 

A Lei n.º 11.445/07 separa as funções de planejamento, regulação e fiscalização e prestação 
dos serviços públicos de saneamento básico, acabando com a auto regulação dos 
prestadores e, condiciona a validade dos contratos à existência de entidade de regulação e 
fiscalização e normas de regulação.  

Art. 11. São condições de validade dos contratos que tenham por objeto a prestação de 
serviços públicos de saneamento básico:  

   I - a existência de plano de saneamento básico; 

II - a existência de estudo comprovando a viabilidade técnica e econômico-
financeira da prestação universal e integral dos serviços, nos termos do 
respectivo plano de saneamento básico; 

III - a existência de normas de regulação que prevejam os meios para o 
cumprimento das diretrizes desta Lei, incluindo a designação da entidade de 
regulação e de fiscalização; 

A Lei n.º 11.445/07 ainda estabelece que os titulares/municípios definam a entidade que 
será responsável pela regulação e fiscalização dos serviços de saneamento básico, podendo 
a atividade de regulação ser exercida diretamente pelo titular ou delegada, conforme pode 
ser observado nos artigos transcritos a seguir: 

Art. 9º. O titular dos serviços formulará a respectiva política pública de saneamento 
básico, devendo, para tanto: 

I - elaborar os planos de saneamento básico, nos termos desta Lei; 

II - prestar diretamente ou autorizar a delegação dos serviços e definir o ente 
responsável pela sua regulação e fiscalização, bem como os procedimentos de 
sua atuação; 
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III - adotar parâmetros para a garantia do atendimento essencial à saúde 
pública, inclusive quanto ao volume mínimo per capita de água para 
abastecimento público, observada as normas nacionais relativas à 
potabilidade da água; 

IV - fixar os direitos e deveres dos usuários; 

V - estabelecer mecanismos de controle social, nos termos do inciso IV do 
caput do art. 3º desta Lei; 

VI - estabelecer sistema de informações sobre os serviços, articulado com o 
Sistema Nacional de Informações em Saneamento; 

VII- intervir e retomar a operação dos serviços delegados, por indicação da 
entidade reguladora, nos casos e condições previstos em lei e nos documentos 
contratuais. 

As atividades administrativas de regulação, inclusive organização, e de fiscalização dos 
serviços de saneamento básico poderão ser executadas pelo titular: 

I – diretamente, mediante órgão ou entidade de sua administração direta ou 
indireta, inclusive consórcio público do qual participe; ou 

II – mediante delegação a órgão ou entidade de outro ente da Federação, por 
meio de gestão associada de serviços públicos autorizada por consórcio 
público ou convênio de cooperação entre entes federados. 

A Lei n.º 11.445/07 não trata da regulação, especificamente, quando os serviços são 
prestados pelo titular. Não existe distinção quando não há relação contratual ente o titular e 
o prestador, em função da prestação ser por meio de órgão da Administração Pública 
municipal Direta ou entidade da Administração Pública municipal Indireta. 

2.3.8.1. Importância da Regulação dos Serviços de Saneamento Básico 

Basicamente, há duas principais razões que justificam regular uma empresa. A primeira é 
corrigir falhas de mercado, principalmente em monopólios naturais e a segunda garantir o 
interesse público. Ou seja, a regulação tem como finalidade a garantia de todos os serviços 
públicos serem prestados em condições adequadas. Para isto, a prestação dos serviços deve 
atender aos princípios básicos de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, 
atualidade, generalidade, cortesia e modicidade. 

Desta maneira, a regulação e a fiscalização são fundamentais para a prestação de serviços 
públicos com qualidade e sustentabilidade, assegurada a participação e o controle social.  

O controle social é um dos princípios da Lei n.º 11.445/07. A Lei estabelece a participação da 
sociedade nos processos de formulação de política, de planejamento e de avaliação 
relacionados aos serviços públicos de saneamento básico (Art. 3º, inciso IV); em audiências e 
consultas públicas sobre minuta de contrato para prestação de serviços públicos de 
saneamento básico (Art. 11, inciso IV); em audiência e/ou consultas públicas para apreciação 
de propostas de plano de saneamento básico, inclusive dos estudos que os fundamentem 
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(Art. 19, inciso V, §5º); por meio de mecanismos normatizados pela entidade de regulação 
da prestação dos serviços (Art. 23, inciso X); por meio do acesso a informações sobre a 
regulação ou à fiscalização dos serviços prestados (Art. 26); e no acesso a informações sobre 
direitos e deveres dos usuários (Art. 27), nos processos de revisão tarifária (Art. 38, inciso II, 
§1º) e em órgãos de controle social. 

Se os serviços de saneamento forem prestados diretamente pelo ente titular ou por 
entidade de sua Administração Indireta, a Lei n.º 11.445/07 pressupõe que a regulação seja 
feita pelo próprio Poder Público, por seus órgãos centrais ou pela via hierárquica. Porém, no 
caso de descentralização, mesmo que para ente da Administração Indireta, é de rigor que se 
crie um ente específico para exercer a regulação.  

Assim sendo, caso os serviços sejam delegados a um operador privado ou integrante da 
Administração Indireta de outro ente que não o seu titular, obrigatoriamente deverá haver, 
previamente, à delegação, a instituição de um ente que receba as competências para regular 
os serviços. Tal exigência está prevista no Artigo 11 da Lei n.º 11.445/07, como condição de 
validade dos contratos que tenham como objetivo a prestação de serviços públicos de 
saneamento básico. 

Quando a prestação for concedida, existe relação contratual entre o titular e o prestador e 
obrigações contratuais para atender aos usuários. O ente regulador deve garantir o 
equilíbrio das relações entre o prestador e o titular visando à prestação de qualidade dos 
serviços aos usuários, a defesa dos usuários e a preservação do interesse público e a 
sustentabilidade econômico-financeira do prestador. 

São objetivos da regulação: 

 I- fixar direitos e obrigações dos usuários e dos prestadores do serviço; 

II- estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos serviços e para a 
satisfação dos usuários; garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas; 

III - prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, ressalvada a competência dos 
órgãos integrantes do sistema nacional de defesa da concorrência; e, 

IV - definir tarifas e outros preços públicos que assegurem tanto o equilíbrio 
econômico e financeiro dos contratos, quanto a modicidade tarifária e de outros 
preços públicos, mediante mecanismos que induzam a eficiência e eficácia dos serviços 
e que permitam a apropriação social dos ganhos de produtividade. 

Compreendem-se nas atividades de regulação dos serviços de saneamento básico a 
interpretação e a fixação de critérios para a fiel execução dos contratos, dos serviços e para 
a correta administração de subsídios. 

O poder regulatório de uma agência reguladora é exercido com a finalidade última de 
atender ao interesse público, mediante as atividades de normatização, fiscalização, controle, 
mediação e aplicação de sanções e penalidades nas concessões e permissões da prestação 
dos serviços públicos submetidos à sua competência com vistas a: 

 Promover e zelar pela eficiência econômica e técnica dos serviços; 
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 Fixar regras procedimentais claras; 

 Promover a estabilidade nas relações entre o poder concedente, entidades reguladas e 
usuários; 

 Estimular a expansão e a modernização dos serviços, de modo a buscar a 
universalização e a melhoria dos padrões de qualidade; e, 

 Evitar a susceptibilidade do setor aos interesses políticos. 

2.3.8.2. Planejamento da Agência Reguladora 

O planejamento da programação de atividades e quantificação do custo da regulação do 
setor a fim de atender as obrigações estabelecidas no marco regulatório do setor para o 
período considerado no planejamento devem obedecer determinadas obrigações, 
destacando-se as apresentadas na sequência: 

  Proceder à fiscalização direta, exercida por meio de auditoria técnica, sistemática e 
periódica nas atividades das prestadoras dos serviços de saneamento básico relativas 
à prestação destes, tendo como referência as normas editadas pela própria agência; 

  Realizar fiscalização indireta, por intermédio do acompanhamento de indicadores 
técnicos, operacionais, comerciais e financeiros da prestação dos serviços; 

  Realizar análise econômica a partir do estudo das propostas de reajuste e de revisão 
de tarifas dos serviços de água e esgoto e taxa do serviço de limpeza urbana e 
manejo de resíduos sólidos; 

  Apreciar as intenções dos usuários como última instância recursal administrativa para 
julgamento nos conflitos entre estes e as prestadoras dos serviços; 

  Editar resoluções, além de outros meios necessários, para normatizar o setor de 
saneamento em aspectos relativos à qualidade da prestação dos serviços de 
saneamento e das relações entre usuários e a prestadora dos serviços; e, 

  Atender a outras solicitações concernentes a objetos de leis, contratos de concessão e 
convênios. 

2.3.8.3. Disponibilidade Financeira 

Para o planejamento das atividades e metas a serem executadas pela agência reguladora, 
deve-se avaliar a disponibilidade financeira advinda das taxas de regulação cobradas das 
prestadoras dos serviços de saneamento básico. 

No Brasil, esta taxa varia de 0,5 a 1,0% das receitas operacionais das prestadoras dos 
serviços para agências estaduais e de até 3,0% para as agências municipais. Sugere-se que a 
agência reguladora municipal tenha uma receita de uma taxa equivalente a 1,0% do 
faturamento das prestadoras dos serviços. Este valor foi considerado para a elaboração dos 
fluxos de caixa. 
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2.3.8.4. Fiscalização dos Serviços 

A fiscalização se configura como uma das principais atividades de uma agência reguladora. 
Além disso, é uma das funções do ente regulador mais lembrada e exigida pela sociedade. 
Para a operacionalização da fiscalização da prestação dos serviços pela agência reguladora 
no setor de saneamento, o instrumento utilizado é a ação de fiscalização. 

Ação de fiscalização é o conjunto de etapas e procedimentos mediante os quais uma agência 
reguladora verifica o cumprimento das leis, normas e regulamentos aplicáveis à prestação 
dos serviços, notifica os eventuais descumprimentos e, se for o caso, aplica as sanções 
pertinentes, conforme previsto nos instrumentos delegatários da prestação dos serviços. 

Vale ressaltar que, paralelamente à ação de fiscalização, transcorrem os procedimentos 
administrativos com objetivo de reunir todas as peças documentais obtidas durante os 
trabalhos. Juntas, as peças documentais serão os registros escritos e autenticados do ato de 
fiscalizar, utilizados como prova documental de todo o desenvolvimento da ação de 
fiscalização e de suas conclusões. 

Segundo a teoria regulatória, o importante na regulação é que todas as regras que orientam 
as competências dos entes participantes estejam acordadas de forma clara e objetiva, a fim 
de evitar conflitos, principalmente a assimetria de informações entre regulador e regulado. 

Após a comunicação, o setor competente da agência reguladora dá início às atividades de 
fiscalização propriamente ditas, que estão divididas em atividades preliminares, atividades 
de campo e relatório de fiscalização, cujos procedimentos objetivam: 

 Aferir as informações previamente recebidas; 

 Observar aspectos de infraestrutura: segurança, funcionalidade, adequação, operação 
e manutenção, e adoção das normas técnicas regulamentares, entre outros; 

 Conhecer os procedimentos e rotinas das áreas operacional e comercial; 

 Verificar a adequação e coerência com os procedimentos especificados nas normas e 
regulamentos; 

 Verificar o cumprimento da legislação em vigor e dos contratos existentes nas áreas 
operacional e comercial; e, 

 Realizar a fiscalização periodicamente no manancial e nas áreas urbanas a fim de 
combater ações ilegais e prejudiciais, como lançamento clandestino de efluentes 
domésticos e industriais, empreendimentos ilegais em áreas de preservação 
permanente ou relevantes, regularização ambiental e efetividade de ações das 
empresas lançadoras de efluentes, degradação ambiental, entre outros, sempre 
comunicando aos órgãos competentes e tomando as medidas cabíveis dentro de 
suas competências. 
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As atividades de fiscalização serão encerradas com a elaboração do produto principal, o 
relatório de fiscalização, documento no qual são registradas todas as análises de dados, 
informações e evidências apuradas durante a fiscalização.  

Caso as conclusões do relatório de fiscalização indiquem não-conformidades, é gerado um 
termo de notificação (TN) onde são relacionadas as não-conformidades, determinações e 
recomendações da agência reguladora às prestadoras dos serviços, bem como os respectivos 
prazos para cumprimento. 

2.3.9. Análise Institucional  

2.3.9.1. Modelos Institucionais para a Prestação dos Serviços de Saneamento Básico  

Como parte dos elementos que compõe as proposições para os serviços de saneamento 
básico, faz-se imprescindível tratar dos modelos institucionais para a prestação dos serviços, 
consoantes ao que dispõe a Lei n.º 11.445/2007 e o Decreto n.º 7.217/2010 que 
regulamenta a referida lei, consoante a necessidade de adequações de forma a garantir as 
bases para a execução do PMSB. 

O Decreto n.º 7.217/2010 estabelece: 

Art. 38. O titular poderá prestar os serviços de saneamento básico:  

I- diretamente, por meio de órgão de sua administração direta ou por autarquia, empresa 

pública ou sociedade de economia mista que integre a sua administração indireta, 

facultado que contrate terceiros, no regime da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, para 

determinadas atividades. 

II- de forma contratada: 

a) indiretamente, mediante concessão ou permissão, sempre precedida de licitação na 

modalidade concorrência pública, no regime da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 

1995; ou 

b) no âmbito de gestão associada de serviços públicos, mediante contrato de programa 

autorizado por contrato de consórcio público ou por convênio de cooperação entre 

entes federados, no regime da Lei no 11.107, de 6 de abril de 2005. 

III- nos termos de lei do titular, mediante autorização a usuários organizados em 

cooperativas ou associações, no regime previsto no art. 10, § 1o, da Lei no 11.445, de 

2007, desde que os serviços se limitem a: 

a) determinado condomínio; ou 
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b) localidade de pequeno porte, predominantemente ocupada por população de baixa 

renda, onde outras formas de prestação apresentem custos de operação e 

manutenção incompatíveis com a capacidade de pagamento dos usuários. 

Parágrafo único. A autorização prevista no inciso III deverá prever a obrigação de transferir ao titular 
os bens vinculados aos serviços por meio de termo específico, com os respectivos cadastros técnicos. 

Com base nas premissas do artigo 38, apresenta-se a seguir um breve comparativo na visão 
jurídica e técnica-econômica, considerando os seguintes cenários aplicáveis, onde 
destacamos: 

 Serviços de administração direta 

 Serviços terceirizados no modelo de Contratação de Serviços; 

 Serviços terceirizados no modelo de Concessão Pública; e, 

 Serviços terceirizados no modelo de PPP (Parceria Público Privada) e 

 Serviços por Contrato de Programa entre entes federados. 

2.3.9.1.1. Serviços de administração direta 

Os serviços de saneamento básico, cuja titularidade é indubitavelmente estatal, e a 
competência e responsabilidade pela correta, eficaz e adequada prestação cabe à 
municipalidade. 

Neste contexto o modelo básico de gestão dos serviços compreende a administração direta 
pelo município. Esta ação, conforme preconiza a legislação, poderá ser realizada 
diretamente, por órgão da administração direta, como secretaria ou divisão municipal com 
serviços prestados por funcionários do quadro da própria prefeitura. 

Neste caso a gestão dos recursos é também diretamente administrada pelo município, 
devendo os serviços serem previstos no seu orçamento plurianual. 

Outra forma compreende a utilização de “Autarquia”. O modelo de autarquia é comum em 
diversas cidades do país, tendo como vantagem a administração direta, e autonomia 
financeira, com recursos arrecadados pela cobrança de tarifas de água e esgoto e taxas ou 
tarifas de limpeza urbana e drenagem.  

No modelo de autarquia, alguns serviços podem ser terceirizados a partir de licitações 
públicas, porém a administração é caracterizada por atividades essenciais realizadas por 
funcionários próprios, contratados mediante concurso público.  

Atividades não essenciais permitem ser contratadas mediante licitação pública.  

A manutenção do modelo de gestão terá relação direta com os investimentos necessários 
para a “universalização” dos serviços, haja vista os investimentos previstos, lembrando 
sempre o caráter da sustentabilidade a partir da cobrança dos serviços. 

  



 

  

       Página: 556 

 

                                                                                            

2.3.9.1.2. Serviços de administração indireta 

Outros modelos podem ser adotados com um nível de participação privada. 

Nestes casos admite-se a transferência da sua execução à iniciativa privativa por delegação 
do Poder Público, sob a modalidade de alguns dos instrumentos que compreendem a forma 
de prestação por terceirização – via contrato de prestação de serviços; concessão comum; 
parceria público-privada – modalidades de concessão patrocinada ou concessão 
administrativa; e, consórcios públicos. 

A legislação a ser analisada abrange as Leis Federais n.º. 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 
(Lei das Concessões e Permissões) e suas alterações posteriores; 11.079, de 30 de dezembro 
de 2004 (Lei das PPP’s) e suas alterações posteriores; 11.107, de 06 de abril de 2005 (Lei dos 
Consórcios Públicos) e suas alterações posteriores; e, 11.445/2007, de 05 de janeiro de 2007 
(marco regulatório – diretrizes nacionais para o saneamento básico) e suas alterações 
posteriores. 

Primeiramente, para compreendermos a qualificação dos serviços abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, limpeza urbana e drenagem pluvial, enquanto serviços públicos 
municipais faz-se necessária a abordagem de seu conceito. 

O próprio Estado atribui ao serviço à qualidade de público, no momento da edição de 
normas legais, vinculando a atividade a um regime de direito público. Passa-se então a 
deflagrar a titularidade intransferível do Estado, podendo executar os serviços públicos 
diretamente através de sua própria estrutura ou delegar/autorizar a terceiros, quando assim 
permitido em Lei, mediante uma das figuras acima, porém permanecerá na obrigação da 
direção, da regulação, da fiscalização e da adequada prestação dos serviços, porquanto 
titular absoluto desses serviços. 

O conceito de serviço público vislumbra-se perfeitamente caracterizado por CELSO ANTONIO 
BANDEIRA DE MELLO, para quem o serviço público: 

“(...) é toda atividade de oferecimento de utilidade ou comodidade material destinada 
à satisfação da coletividade em geral, mas fruível singularmente pelos administrados, 
que o Estado assume como pertinente a seus deveres e presta por si mesmo ou por 
quem lhe faça as vezes, sob um regime de Direito Público - portanto, consagrador de 
prerrogativas de supremacia e de restrições especiais -, instituído em favor dos 
interesses definidos como público no sistema normativo.” - in Curso de Direito 
Administrativo. 14ª ed. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 600. 

Esta visão demonstra a submissão dos serviços públicos a um regime jurídico de Direito 
Público, cujos principais princípios são: supremacia do interesse público; dever inescusável 
do Estado de promover a prestação dos serviços públicos; continuidade; universalidade; 
modicidade das tarifas; e, controle da Administração Pública. 

Considerando o exposto, inegável de que o saneamento básico, sendo que o Poder Público 
tem a obrigação na sua prestação, nos termos expressos do Art.175 da Constituição Federal 
de 1988, in verbis: 
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“Art.175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob o regime de 
concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.” 

Vislumbra-se que a própria Carta Magna admite a concessão ou permissão dos serviços 
públicos, sempre através de licitação, como forma adequada de ofertar o referido serviço 
aos usuários munícipes. 

Por sua vez o Artigo 241 da Carta Magna, adiciona a possibilidade de serem celebrados 
consórcios públicos e convênios de cooperação, podendo assim operacionalizar a 
denominada gestão associada de serviços públicos, in verbis: 

“Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio 
de lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, 
autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total 
ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços 
transferidos.” 

A Lei Federal n.º 9.074, de 07 de julho de 1995, e suas alterações posteriores, em especial no 
seu artigo 2º, traz a baila claramente a qualidade de sérico público de que é revestida aos 
serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário ao impor: 

“Art. 2 - É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 
executarem obras e serviços públicos por meio de concessão e permissão de serviço 
público, sem lei que lhes autorize e fixe os termos, dispensada a lei autorizativa nos 
casos de saneamento básico e limpeza urbana e nos já referidos na Constituição 
Federal, nas Constituições Estaduais e nas Leis Orgânicas do Distrito Federal e 
Municípios, observado, em qualquer caso, os termos da Lei no 8.987, de 1995.” 

Concluindo sobre a matéria, os serviços públicos de saneamento básico não necessitam 
exclusiva e obrigatoriamente serem prestados pelo Poder Público, podendo delegar a 
terceiros a sua execução. 

Com advento da Lei Federal n.º 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que estabelece as 
diretrizes nacionais e marco regulatório do saneamento básico no Brasil, a mesma não obsta 
a utilização das diversas formas de delegação para a prestação de serviços públicos 
relacionados ao saneamento básico, consoante o seu artigo 8º e o inciso II do artigo 9º, in 
verbis: 

“CAPÍTULO II 

DO EXERCÍCIO DA TITULARIDADE 

Art. 8- Os titulares dos serviços públicos de saneamento básico poderão delegar a 
organização, a regulação, a fiscalização e a prestação desses serviços, nos termos do 
art. 241 da Constituição Federal e da Lei no 11.107, de 6 de abril de 2005. 

Art. 9- O titular dos serviços formulará a respectiva política pública de saneamento 
básico, devendo, para tanto: 

(...) 
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II – prestar diretamente ou autorizar a delegação dos serviços e definir o ente 
responsável pela sua regulação e fiscalização, bem como os procedimentos de sua 
atuação; 

(..)” Desta forma, consoante o artigo 8º da Lei Federal n.º 11.445/2007 tem-se que a 
delegação dos serviços é uma faculdade e não gera obrigação da Administração, 
devendo apenas examinar quais os modelos e instrumentos de delegação melhor 
coaduna com os objetivos da Administração Municipal. 

Em a Administração assumindo diretamente a execução dos serviços não haverá a delegação 
do serviço público. 

Em se tratando de transferência da execução dos serviços de saneamento básico, entende-
se ser viável as seguintes espécies de delegação, a saber: 

- terceirização, por contrato de prestação de serviços vigente para cada exercício 
financeiro, através de licitação, regida pela Lei Federal n.º 8.666/93 (Lei de Licitações). 

Neste caso, o particular presta a atividade à Administração que lhe paga o valor definido em 
contrato, por cada exercício financeiro, não se exigindo do particular quaisquer 
investimentos mínimos, nem se vincula a remuneração devida a qualquer tipo de 
desempenho na prestação dos serviços. 

A remuneração é mediante tarifa a ser paga pelo munícipe usuário do serviço, e cobrada 
compulsoriamente pelo Poder Público. 

Ressalta-se que os serviços objeto do presente trabalho se tratam de serviços de caráter 
continuado, cujos contratos possuem vigência em cada exercício financeiro e são passíveis 
de prorrogações até o limite de 60 (sessenta) meses, com fundamento no inciso II do artigo 
57 da Lei Federal n.º 8.666/93 (Lei de Licitações). 

- concessão comum: a delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, 
mediante licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de 
empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por 
prazo determinado. 

A remuneração é mediante tarifa paga à concessionária pelo usuário do serviço público 
delegado, não havendo investimento de recursos pelo Poder Concedente. A tarifa é fixada 
por ato próprio do Chefe do Poder Executivo, por Decreto Municipal. 

A legislação que regula a matéria das concessões tradicionais são: a Lei Federal n.º 8.987, de 
13 de fevereiro de 1995, e suas alterações posteriores, denominada de Lei das Concessões e 
Permissões, que regulamentou o artigo 175 da Carta Magna; Lei Federal n.º 9.074, de 07 de 
julho de 1995, que estabelece normas para outorga e prorrogações das concessões e 
permissões dos serviços públicos; e a Lei Federal n.º 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que 
estabeleceu diretrizes nacionais para o saneamento básico (marco regulatório). 

Tem-se que o modelo de concessão não é homogêneo. É necessário determinar qual 
concessão de serviço público o Município pretende adotar. 
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As concessões de serviço público refletem a função e o papel do Estado e a sociedade 
reservam para si próprios. Tal raciocínio se comprova com o advento das parcerias público-
privadas, nas modalidades de concessão patrocinada e da concessão administrativa, 
introduzidas por intermédio da Lei Federal n.º 11.079, de 30 de dezembro de 2004.  

Repita-se a disposição contida do art. 175 da Constituição Federal de 1988:  

“Art.175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob o regime de 
concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.” 

Verifica-se, portanto, a possibilidade de prestação de serviços públicos por meio de 
delegação à iniciativa privada, mediante concessão e permissão, previstas nos artigos 21, XI 
e XII, 25, §2º, 175 e 223 da Constituição Federal. O Estado apenas delega ao particular a 
execução dos serviços públicos, enquanto fica sob seu poder-dever o controle, fiscalização, e 
até a própria fixação de tarifas a serem cobradas dos usuários. 

De qualquer modo, deverá a Administração Pública assegurar uma prestação satisfatória, 
regular e acessível de serviços adequados à comunidade. 

A Lei das Concessões e Permissões cita em seu artigo 6º, caput e §1º, o que se entende por 
“serviço adequado”: 

“Art. 6 - Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao 
pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas 
pertinentes e no respectivo contrato. 

§ 1 - Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, 
eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e 
modicidade das tarifas.” 

Em adotando o município um modelo de concessão comum como forma de delegação dos 
serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, deverá se atentar às 
regras, requisitos, formas e condições previstas na Lei Federal n.º 8.987, de 13 de fevereiro 
de 1995, e suas alterações posteriores. 

Uma das vantagens do modelo de concessão tradicional seria a dispensa de investimentos 
do poder público, pois inexiste alocação de recursos públicos para firmar contrato de 
concessão, sejam eles de ordem orçamentária quanto financeira, resultando numa imensa 
vantagem ao Poder Público. Ou seja, de certa maneira resolveria o déficit encontrado mês a 
mês, pois a atividade seria custeada através de tarifa paga diretamente pelo usuário do 
serviço ao concessionário, a título de remuneração. 

Porém, ao Município ainda restariam as obrigações e deveres de regular e fiscalizar os 
serviços concedidos. 

Diante do exposto, poderão ser vantagens para adoção da concessão comum: 

- desonera recursos orçamentários e financeiros do Poder Público, podendo ser alocado 
em áreas estratégicas da Administração Municipal, pois as tarifas serão pagas pelos 
usuários dos serviços diretamente à Concessionária; e, 
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- transfere à Concessionária a execução dos serviços públicos.  

Além dos requisitos legais já elencados, deve a Administração observar o disposto na Lei 
Federal n.º 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que estabeleceu diretrizes nacionais para o 
saneamento básico, em especial, à obrigatoriedade de existência do Plano Municipal de 
Saneamento Básico, a realização prévia de audiência e de consulta públicas sobre o edital de 
licitação, no caso de concessão, e sobre a minuta do contrato, e demais condições de 
validade dos contratos de concessão. 

- parcerias público-privadas: introduzidas pela Lei Federal n.º 11.079, de 30 de 
dezembro de 2004, denominada de Lei das PPP’s, foram instituídas para viabilizar a 
atração de capital privado para a execução de obras públicas e serviços públicos por 
meio de concessão, assim como para a prestação de serviços de que a Administração 
Pública seja usuária direta ou indireta, suprindo a escassez de recursos públicos para 
investimentos. 

As Parcerias Público-Privadas (PPP’s) são firmadas por meio de contrato administrativo de 
concessão de serviços ou de obras públicas (art. 2º), precedido de licitação na modalidade 
de concorrência pública (art. 10º). Isto pressupõe o atendimento aos dispositivos da Lei 
Federal n.º 8.666/93 (Lei de Licitações) e da Lei Federal n.º 8.987/95 (Lei das Concessões) e 
suas respectivas alterações posteriores. 

A Lei das PPP’s fixa duas modalidades de parcerias, a saber: 

a) concessão patrocinada: concessão de serviços ou de obras públicas que envolvam, 
além da tarifa paga pelo usuário, a contraprestação pecuniária do parceiro público ao 
ente privado (art. 2º, § 1º); 

b) concessão administrativa: contrato de prestação de serviços de que a Administração 
seja usuária direta ou indireta (art. 2º, § 2º). 

A Lei Federal nº 11.079/2004 é clara ao diferenciar a concessão de serviços da parceria 
público-privada da concessão de serviços públicos disciplinada pela Lei Federal nº 8.987/95 
pelo fato de que, na concessão da parceria público-privada há contraprestação pecuniária do 
parceiro público, a qual não há na concessão comum, existindo apenas a tarifa paga pelo 
usuário (art. 2º, § 3º). 

A modalidade concessão administrativa difere da concessão patrocinada na medida em que 
nessa o usuário paga tarifa; naquela não há tal pagamento. Na concessão administrativa, o 
particular somente é remunerado pela Administração Pública. Assim, a concessão 
administrativa funciona tal qual uma concessão de serviço público precedida ou não de obra 
pública. No entanto, não há, aqui, a figura do usuário do serviço. Esse, em verdade, é a 
própria Administração Pública. 

A PPP na modalidade de concessão administrativa é ideal para os casos em que existe 
dificuldade na cobrança direta dos usuários de tarifas, mas que se prefere que a atividade 
seja executada por empresas privadas, e não pelo Poder Público. 
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2.3.9.1.3. Serviços por contrato de programa entre entes federados 

Nesta modalidade o Município pode firmar parceria com entes federados de forma a 
estabelecer regras de gestão por meio de contrato de programa.  Esta associação poderá 
estar relacionada a municípios vizinhos, na forma de consórcio, ou a COPASA, como parceria 
para gestão associada dos serviços.  

 Por fim, destaca-se que o assunto ora tratado representa fundamental importância para a 
tomada de decisão do poder público, pois proporcionará a definição do modelo institucional 
que permitirá o atendimento das ações previstas e seus respectivos prazos, em busca da 
universalização dos serviços de saneamento. 

A recente regulamentação da Lei n.º 11.445/2007 através do Decreto n.º 7.217, de 21 de 
junho de 2010 define em seu Capítulo V, condições específicas quanto a titularidade dos 
serviços e forma de sua prestação, cujos pontos de destaque são apresentados a seguir: 

Seção II 

Da Prestação Mediante Contrato 

Subseção I 

Das Condições de Validade dos Contratos 

Art. 39. São condições de validade dos contratos que tenham por objeto a prestação de 
serviços públicos de saneamento básico: 

  I - existência de plano de saneamento básico; 

II - existência de estudo comprovando a viabilidade técnica e econômico 
financeira da prestação universal e integral dos serviços, nos termos do 
respectivo plano de saneamento básico; 

III - existência de normas de regulação que prevejam os meios para o 
cumprimento das diretrizes da Lei no 11.445, de 2007, incluindo a designação 
da entidade de regulação e de fiscalização; e 

IV - realização prévia de audiência e de consulta públicas sobre o edital de 
licitação e sobre a minuta de contrato, no caso de concessão ou de contrato 
de programa. 

§ 1- Para efeitos dos incisos I e II do caput, serão admitidos planos específicos quando a 
contratação for relativa ao serviço cuja prestação será contratada, sem prejuízo do 
previsto no § 2o do art. 25. 

§ 2- É condição de validade para a celebração de contratos de concessão e de 
programa cujos objetos sejam a prestação de serviços de saneamento básico que as 
normas mencionadas no inciso III do caput prevejam: 

I - autorização para contratação dos serviços, indicando os respectivos prazos 
e a área a ser atendida; 
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II - inclusão, no contrato, das metas progressivas e graduais de expansão dos 
serviços, de qualidade, de eficiência e de uso racional da água, da energia e de 
outros recursos naturais, em conformidade com os serviços a serem prestados; 

III - prioridades de ação, compatíveis com as metas estabelecidas; 

IV - hipóteses de intervenção e de retomada dos serviços; 

V - condições de sustentabilidade e equilíbrio econômico-financeiro da 
prestação dos serviços, em regime de eficiência, incluindo: 

a) sistema de cobrança e composição de taxas, tarifas e outros preços 
públicos; 

b) sistemática de reajustes e de revisões de taxas, tarifas e outros 
preços públicos; 

c) política de subsídios; e 

VI - mecanismos de controle social nas atividades de planejamento, regulação 
e fiscalização dos serviços. 

§ 3- Os planos de investimentos e os projetos relativos ao contrato deverão ser 
compatíveis com o respectivo plano de saneamento básico. 

§ 4- O Ministério das Cidades fomentará a elaboração de norma técnica para servir de 
referência na elaboração dos estudos previstos no inciso II do caput. 

§ 5- A viabilidade mencionada no inciso II do caput pode ser demonstrada mediante 
mensuração da necessidade de aporte de outros recursos além dos emergentes da 
prestação dos serviços. 

§ 6- O disposto no caput e seus incisos não se aplica aos contratos celebrados com 
fundamento no inciso IV do art. 24 da Lei no 8.666, de 1993, cujo objeto seja a 
prestação de qualquer dos serviços de saneamento básico. 

Subseção II 

Das Cláusulas Necessárias 

Art. 40. São cláusulas necessárias dos contratos para prestação de serviço de 
saneamento básico, além das indispensáveis para atender ao disposto na Lei no 
11.445, de 2007, as previstas: 

I - no art. 13 da Lei no 11.107, de 2005, no caso de contrato de programa; 

II - no art. 23 da Lei no 8.987, de 1995, bem como as previstas no edital de 
licitação, no caso de contrato de concessão; e 

III - no art. 55 da Lei no 8.666, de 1993, nos demais casos. 
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Seção III 

Da Prestação Regionalizada 

Art. 41. A contratação de prestação regionalizada de serviços de saneamento básico 
dar-se-á nos termos de contratos compatíveis, ou por meio de consórcio público que 
represente todos os titulares contratantes. 

Parágrafo único. Deverão integrar o consórcio público mencionado no caput todos os 
entes da Federação que participem da gestão associada, podendo, ainda, integrá-lo o 
ente da Federação cujo órgão ou entidade vier, por contrato, a atuar como prestador 
dos serviços. 

Art. 42. Na prestação regionalizada de serviços públicos de saneamento básico, as 
atividades de regulação e fiscalização poderão ser exercidas: 

I - por órgão ou entidade de ente da Federação a que os titulares tenham 
delegado o exercício dessas competências por meio de convênio de 
cooperação entre entes federados, obedecido o art. 241 da Constituição; ou 

II - por consórcio público de direito público integrado pelos titulares dos 
serviços. 

Art. 43. O serviço regionalizado de saneamento básico poderá obedecer a plano de 
saneamento básico elaborado pelo conjunto de Municípios atendidos. 

Seção IV 

Do Contrato de Articulação de Serviços Públicos de Saneamento Básico 

Art. 44. As atividades descritas neste Decreto como integrantes de um mesmo serviço 
público de saneamento básico podem ter prestadores diferentes. 

§ 1- Atendidas a legislação do titular e, no caso de o prestador não integrar a 
administração do titular, as disposições de contrato de delegação dos serviços, os 
prestadores mencionados no caput celebrarão contrato entre si com cláusulas que 
estabeleçam pelo menos: 

I - as atividades ou insumos contratados; 

II - as condições e garantias recíprocas de fornecimento e de acesso às 
atividades ou insumos; 

III - o prazo de vigência, compatível com as necessidades de amortização de 
investimentos, e as hipóteses de sua prorrogação; 

IV - os procedimentos para a implantação, ampliação, melhoria e gestão 
operacional das atividades; 

V - as regras para a fixação, o reajuste e a revisão das taxas, tarifas e outros 
preços públicos aplicáveis ao contrato; 

VI - as condições e garantias de pagamento; 
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VII - os direitos e deveres sub-rogados ou os que autorizam a sub-rogação; 

VIII - as hipóteses de extinção, inadmitida a alteração e a rescisão 
administrativas unilaterais; 

IX - as penalidades a que estão sujeitas as partes em caso de inadimplemento; 
e 

X - a designação do órgão ou entidade responsável pela regulação e 
fiscalização das atividades ou insumos contratados. 

§ 2- A regulação e a fiscalização das atividades objeto do contrato mencionado no § 1o 
serão desempenhadas por único órgão ou entidade, que definirá, pelo menos: 

I - normas técnicas relativas à qualidade, quantidade e regularidade dos 
serviços prestados aos usuários e entre os diferentes prestadores envolvidos; 

II - normas econômicas e financeiras relativas às tarifas, aos subsídios e aos 
pagamentos por serviços prestados aos usuários e entre os diferentes 
prestadores envolvidos; 

III - garantia de pagamento de serviços prestados entre os diferentes 
prestadores dos serviços; 

IV - mecanismos de pagamento de diferenças relativas a inadimplemento dos 
usuários, perdas comerciais e físicas e outros créditos devidos, quando for o 
caso; e 

V - sistema contábil específico para os prestadores que atuem em mais de um 
Município. 

§ 3- Inclui-se entre as garantias previstas no inciso VI do § 1o a obrigação do 
contratante de destacar, nos documentos de cobrança aos usuários, o valor da 
remuneração dos serviços prestados pelo contratado e de realizar a respectiva 
arrecadação e entrega dos valores arrecadados. 

§ 4- No caso de execução mediante concessão das atividades a que se refere o caput, 
deverão constar do correspondente edital de licitação as regras e os valores das tarifas 
e outros preços públicos a serem pagos aos demais prestadores, bem como a obrigação 
e a forma de pagamento”. 

2.3.10. Identificação da Capacidade de Geração de Recursos Financeiros e as 
Possíveis Fontes de Financiamento que Tornem Possível que as Metas sejam 
Atingidas 

2.3.10.1. Programas de Repasses do Orçamento Geral da União, Apoio à Elaboração de 
Projetos de Engenharia – Saneamento Básico 

Este programa tem a gestão do Ministério das Cidades e objetiva promover a elaboração de 
estudos e projetos básicos e executivos de engenharia para sistemas de abastecimento de 
água e esgotamento sanitário, tendo em vista a universalização dos serviços na área urbana.  
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PRÓ MUNICÍPIOS  

Este programa tem a gestão do Ministério das Cidades e engloba os Programas de Apoio ao 
Desenvolvimento Urbano de Municípios de Pequeno Porte, Médio e Grande Porte, que 
visam contribuir para a melhoria da qualidade de vida nas cidades, como: implantação ou 
melhoria de infraestrutura urbana, abastecimento de água, esgotamento sanitário e 
elaboração de plano diretor de desenvolvimento urbano.  

SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO  

O Programa objetiva ampliar a cobertura e melhorar a qualidade dos serviços de 
Saneamento ambiental urbano em municípios de regiões metropolitanas, de regiões 
integradas de desenvolvimento econômico, municípios com mais de 50 mil habitantes ou 
integrantes de consórcios públicos com mais de 150 mil habitantes. É operado com recursos 
do orçamento geral da união e tem a gestão do Ministério das Cidades. 

GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

Este programa tem a gestão do Ministério das Cidades, que objetiva coordenar o 
planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas 
nas áreas de desenvolvimento urbano, habitação, saneamento básico e ambiental, 
transporte urbano e trânsito. 

Descrição da ação: contratação de serviços, estudos, projetos e planos para o 
desenvolvimento institucional e operacional do setor de saneamento, a capacitação de 
recursos humanos, bem como a reformulação dos marcos regulatórios, a estruturação e 
consolidação de sistemas de informação e melhoria da gestão setorial, incluindo o apoio à 
formulação de planos diretores de drenagem urbana e de gestão integrada e sustentável de 
resíduos. 

PNCDA (PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE AO DESPERDÍCIO DE ÁGUA) 

Este programa tem a gestão do Ministério das Cidades e envolve a parceria de entidades 
representativas do setor saneamento, organizações não governamentais, entidades 
normativas (ABNT, INMETRO etc.), fabricantes de materiais e equipamentos, prestadores de 
serviços (público e privado), universidades, centros de pesquisa e demais órgãos da esfera 
federal no fomento à implementação de medidas de conservação da água de abastecimento 
e a eficiência energética nos sistemas de saneamento. 

2.3.10.2. Financiamentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES) 

PROJETOS MULTISSETORIAIS INTEGRADOS URBANOS (PMI)  

Destinado a financiar projetos que integram o planejamento e as ações dos agentes 
municipais em diversos setores com vistas a contribuir para a solução dos problemas 
estruturais dos centros urbanos. Estes projetos podem focar setores específicos, como 
saneamento, na medida em que compõem planos de governo municipais mais abrangentes.  



 

  

       Página: 566 

 

                                                                                            

Está contemplado entre os empreendimentos financiáveis o saneamento ambiental 
(abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem urbana).  

SANEAMENTO AMBIENTAL E RECURSOS HÍDRICOS  

Destinado a apoiar projetos de investimentos, públicos ou privados, que buscam a 
universalização do acesso aos serviços de saneamento básico e a recuperação de áreas 
ambientalmente degradadas. Os investimentos podem ser realizados nos seguintes 
segmentos: abastecimento de água, esgotamento sanitário, efluentes e resíduos industriais, 
resíduos sólidos, gestão de recursos hídricos, recuperação de áreas ambientalmente 
degradadas e despoluição de bacias, em regiões onde já estejam constituídos comitês.  

APOIO A INVESTIMENTOS EM MEIO AMBIENTE  

O programa oferece condições especiais para projetos ambientais que promovam o 
desenvolvimento sustentável. Financia projetos de saneamento básico, implantação de 
redes coletoras e de sistemas de tratamento de esgoto sanitário e gerenciamento de 
recursos hídricos. Também pode ser utilizado para ações de planejamento e gestão de 
sistemas ambiental ou integrada, visando à capacitação do corpo técnico e a constituição de 
unidade organizacional dedicada às questões ambientais. 

2.3.10.3. Ministério das Cidades / Caixa Econômica Federal, programas com recursos do 
FGTS 

SANEAMENTO PARA TODOS  

O programa tem como órgão gestor da aplicação dos recursos o Ministério das Cidades e 
agente financeiro e operador a CEF. Opera com recursos do FGTS e tem por objetivo 
financiar programas que promovam a melhoria das condições de saúde e da qualidade de 
vida da população por meio de ações integradas e articuladas de saneamento básico em 
áreas urbanas. O programa financia empreendimentos do setor público nas modalidades: 
abastecimento de água; esgotamento sanitário; saneamento integrado; desenvolvimento 
institucional; manejo de águas pluviais; manejo de resíduos sólidos; manejo de resíduos da 
construção e demolição; preservação e recuperação de mananciais; e estudos e projetos.  

PRÓ SANEAMENTO  

O programa é operado pela CEF com recursos do FGTS e é destinado a financiar programas 
nas seguintes modalidades: abastecimento de água, esgotamento sanitário, saneamento 
integrado, desenvolvimento institucional, drenagem urbana, resíduos sólidos, resíduos da 
construção civil e estudos e projetos.  

2.3.10.4. Banco Interamericano de Desenvolvimento 

AQUAFUND 

Fundo administrado pelo BID, que tem como objetivo apoiar o desenvolvimento de projetos 
nos setores de água, saneamento e tratamento de esgotos. 
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Acquafund é um fundo de desembolso rápido criado para financiar uma série de 
intervenções de apoio à implementação da Iniciativa de Água e Saneamento do BID (Banco 
Interamericano do Desenvolvimento) e para a realização dos Objetivos de Desenvolvimento 
do Milênio nos países mutuários do Banco. Pelo mesmo é esperado para facilitar um maior 
investimento em água e saneamento (incluindo os resíduos sólidos) e garantir o acesso a 
esses serviços em uma qualidade sustentável, confiável e bom. 

Recursos podem ser utilizados para financiar a assistência técnica, elaboração de projetos, 
estudos de viabilidade, projetos de demonstração, parcerias, divulgação de conhecimentos e 
de campanhas de sensibilização. 
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2.4. PROGNÓSTICOS DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS 

2.4.1. Introdução 

O Plano Nacional de Saneamento Básico - PLANSAB, no capítulo correspondente a avaliação 
político-institucional, detalha alguns aspectos particulares da gestão e prestação de serviços 
de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas: 

“Dos quatro componentes do setor de saneamento, os serviços de drenagem e manejo de 

águas pluviais urbanas são os que apresentam maior carência de políticas e organização 

institucional. A urbanização acelerada e caótica, com a falta de disciplinamento do uso e 

ocupação do solo, inclusive das áreas de inundação natural dos rios urbanos, e, ainda, a 

falta de investimentos em drenagem das águas pluviais, resultou no aumento das 

inundações nos centros urbanos de maneira dramática. Também o uso do sistema de 

drenagem para esgotamento sanitário doméstico e industrial, a não existência de medidas 

preventivas nas áreas sujeitas à inundação e a predominância de uma concepção obsoleta 

nos projetos de drenagem tem contribuído para a ampliação dessa problemática. O 

financiamento das ações é dificultado pela ausência de taxas ou de formas de arrecadação 

de recursos específicos para o setor.” 

“No conjunto do País, dados da PNSB 2008 indicam que 70,5% dos municípios possuíam 

serviços de drenagem urbana, sendo que esse índice era maior nas Regiões Sul e Sudeste. A 

existência de um sistema de drenagem é fortemente associada ao porte da cidade. Todos os 

66 municípios brasileiros com mais de 300.000 habitantes, no ano 2000, 

independentemente da região em que se encontram, dispunham de um sistema de 

drenagem urbana, enquanto que, para municípios com até 20 mil habitantes, o índice de 

municípios com sistema de drenagem se encontrava abaixo da média nacional. Em 2008, 

99,6% dos municípios tinham seus sistemas de drenagem administrados diretamente pelas 

prefeituras, sendo predominantemente vinculados às secretarias de obras e serviços 

públicos. Apenas 22,5% dos municípios do País declararam possuir plano diretor de 

drenagem urbana.” 
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Tal situação descrita pelo PLANSAB encontra paralelos no município de Montes Claros. A 
ocupação urbana na cidade concentrou-se nas regiões de várzea dos rios, devido à 
necessidade de interação da população com os corpos hídricos, utilizados como fonte de 
alimento e dessedentação.  

O resultado da sobreposição da estrutura urbana sobre o ambiente natural provoca 
alteração no regime de escoamento das águas de chuva nas bacias hidrográficas. 
Dependendo da forma dos quarteirões e da direção das ruas em relação às curvas de nível 
os problemas de escoamento das águas de chuva podem ser agravados. Associado a estas 
situações, a cidade provoca outro agravante no equilíbrio do escoamento das águas de 
chuva. É a impermeabilização do solo, ocasionado pela cobertura do solo pelas edificações, 
ruas e calçadas. Este último agravante impede que as águas continuem a infiltrarem-se no 
solo, gerando o aumento do volume de água de escoamento superficial, superando em 
muito a capacidade natural de escoamento dos cursos de água natural. 

Ao longo dos anos, essa ocupação foi se intensificando em Montes Claros, principalmente a 
partir da década de 1970, com um grande acréscimo populacional no município. As várzeas 
dos rios foram incorporadas ao sistema viário por meio das denominadas “vias de fundo de 
vale”, e como consequência, as várzeas foram suprimidas.  

As soluções adotadas para minimizar os impactos causados pelas chuvas intensas foram de 
canalizar os corpos hídricos, provocando a aceleração dos escoamentos, aumento dos picos 
de vazão, e transferindo os problemas à jusante. 

A partir das últimas décadas, novas técnicas de engenharia começaram a ser utilizadas no 
país para solucionar os problemas relacionados às enchentes, não mais com o objetivo de 
aumentar a velocidade de escoamento e transferir as cheias para áreas à jusante, mas sim, 
“promover o retardamento dos escoamentos, de forma a aumentar os tempos de 
concentração e reduzir as vazões máximas; amortecer os picos e reduzir os volumes de 
enchentes por meio da retenção em reservatórios; e conter o run-off no local da 
precipitação, pela melhoria das condições de infiltração, ou ainda em tanques de contenção” 
(CANHOLI, 2014). 

Exemplos dessas novas técnicas não faltam, inclusive em Montes Claros, como o extravasor 
do lago do córrego do Pau-Preto, utilizado para controlar a vazão do córrego à jusante. 

Este documento, portanto, irá apresentar as principais técnicas utilizadas para o controle de 
enchentes, e propor soluções de acordo com as ameaças levantadas na elaboração do 
Diagnóstico. 
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2.4.2. Mecanismos de Articulação e Integração de Políticas, Programas e Projetos 
de Saneamento Básico com Outros Setores Correlacionados 

2.4.2.1. Saúde 

Conforme apresentado no Produto 2 – Diagnóstico da Situação dos Serviços de Saneamento, 
o município de Montes Claros não possui uma rede de informações que permita relacionar 
os indicadores de saúde com os de saneamento básico, embora seja de conhecimento de 
todos que a falta de acesso aos sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, 
drenagem e manejo de águas pluviais urbanas e limpeza urbana e manejo de resíduos 
sólidos, esteja diretamente relacionada com a proliferação de doenças. 

No tocante ao sistema de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, dentre os 
principais desafios está a limpeza, manutenção e conservação dos canais de drenagem, com 
o objetivo de minimizar a proliferação de vetores de doenças como roedores, escorpiões, 
mosquitos, etc.). O Centro de Controle de Zoonoses de Montes Claros – CCZ (vinculado à 
Secretaria Municipal de Saúde), possui equipes para realizar a retirada da vegetação e 
resíduos dos canais de drenagem, e controle dos vetores (culex, ou muriçoca, aedis aegiptis, 
entre outros). 

Outro aspecto importante para prevenção dos riscos à saúde humana é a qualidade das 
águas presentes no sistema de drenagem do município. Conforme relatado no Produto 2, 
muitos canais apresentam presença visível de esgotos sanitários lançados indevidamente, 
podendo causar doenças à população ribeirinha. 

 

  

  
Figura 214: Limpeza dos canais pela CCZ e despejo irregular de esgoto doméstico. 

Fonte: SERENCO, 2014. 
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2.4.2.2. Habitação 

Para o planejamento habitacional do município, é necessário haver uma integração com as 
propostas de universalização das quatro vertentes do saneamento básico. 

Para o setor de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, a correlação com o 
planejamento habitacional da cidade é indispensável, tendo em vista que o crescimento 
urbano mal planejado é um dos principais fatores que determina o surgimento dos 
problemas de drenagem pluvial. 

Neste contexto, medidas não estruturais são indispensáveis para a organização e 
direcionamento das ações de planejamento urbano. 

Ações estruturais para o caso de áreas urbanas já consolidadas no entorno dos corpos 
hídricos (como é o caso de Montes Claros), podem se tornar inviáveis devido à necessidade 
de realizar grandes intervenções, trazendo transtornos ao trânsito, aos moradores da região, 
e principalmente devido aos altos custos destas obras. 

Em alguns casos mais críticos é necessário que famílias sejam desalojadas de áreas de risco, 
e para isso, deverá haver planos para implantação de novas áreas residenciais para absorver 
esta demanda. 

 

 

Figura 215 - Habitações nas margens de córrego. 
Fonte: SERENCO, 2014. 

 

2.4.2.3. Meio Ambiente 

De acordo com CANHOLI, 2014, “a drenagem urbana apresenta interfaces com diversos 
elementos da infraestrutura urbana e deve ser tratada de modo especial, cabendo destacar 
o papel que ela exerce em relação a fatores socioeconômicos e ambientais, sobretudo na 
recuperação e restauração de áreas degradadas pela urbanização depredatória”. 
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Políticas ambientais urbanas tem seu fundamento na análise da capacidade e suporte do 
meio natural para o assentamento urbano. No meio ambiente, principalmente o solo e a 
água, são elementos naturais fundamentais para a construção das cidades. Devem ser 
preservados e monitorados para prevenir de futuros desastres ecológicos. 

O sistema de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, tem, portanto, grande relação 
com as características ambientais de uma cidade, e as ações previstas pelo PMSB 
apresentam soluções que visam a conservação das características ambientais do local, 
consideradas como medidas não estruturais, mas que auxiliam na minimização dos 
problemas relacionados às chuvas intensas.  

 

2.4.2.4. Recursos Hídricos 

Os rios das cidades não podem ser condenados a servirem de emissários de esgotos e de 
resíduos sólidos das cidades. Todos os rios fazem parte de bacias hidrográficas importantes 
nas regiões onde estão assentadas as cidades. 

As ações previstas neste Plano foram projetadas tendo em vista a proteção dos recursos 
hídricos que cortam a área urbana do município, buscando melhorias da qualidade das águas 
e minimização dos impactos provocados pelo despejo irregular de esgoto e resíduos. 

 

2.4.2.5. Educação 

Enfatiza-se a necessidade de criar e implementar um programa de educação ambiental 
contínuo para o saneamento básico. Os cidadãos, em sua maioria, não têm conhecimento 
dos objetivos dos sistemas de drenagem pluvial urbano. O mau uso das galerias, onde são 
lançados clandestinamente esgotos e resíduos sólidos urbanos, são o testemunho da falta 
deste conhecimento técnico. 

As ações de preservação, manutenção e conservação da rede de micro e macrodrenagem 
passam pela educação ambiental voltada à disposição correta de resíduos sólidos, 
lançamento de esgoto em rede separadora, preservação da mata ciliar, entre outros 
aspectos. Portanto, o programa de educação ambiental deverá abranger diversas áreas do 
conhecimento, e que terão consequências futuras na preservação da rede de drenagem 
existente. 

 

2.4.3. Construção dos Cenários para o Sistema de Drenagem e Manejo de Águas 
Pluviais Urbanas 

A construção dos cenários futuros para o sistema de drenagem e manejo de águas pluviais 
urbanas foi feita com base nas metas do Plano Nacional de Saneamento Básico – PLANSAB e 
na tese de doutorado Sistemática de Auxílio à Decisão para a Seleção de Alternativas de 
Controle de Inundações Urbanas (MILOGRANA, 2009). 
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2.4.3.1. Milograna, J (2009) 

A tese de doutorado MILOGRANA.J, Sistemática de Auxílio à Decisão para a Seleção de 
Alternativas de Controle de Inundações Urbanas, UNB, 2009, Brasília/DF, apresenta 
contribuições bastante interessantes para a construção de cenários, as quais destacam-se a 
seguir:  

a) Inundações lentas ou fluviais, em regiões planas; 
b) Inundações rápidas ou por chuvas torrenciais; 
c) Inundações por escoamento urbano, em pequenas bacias até 10km2; 
d) Inundações pelas torrentes, em áreas com declividades acima de 6%; 
e) Submersões marinhas; 
f) Inundações estuarinas; 
g) Inundações por remanso da rede de drenagem pluvial, e, 
h) Inundações por elevação do nível do Lençol Freático. 

 

Ainda, são relacionadas algumas medidas mitigadoras a serem levadas em consideração, tais 
como: 

a) Poços de infiltração; 
b) Valas, valetas e planos de infiltração; 
c) Trincheiras de infiltração e detenção; 
d) Pavimentos permeáveis com estrutura de detenção e infiltração; 
e) Telhados armazenadores; 
f) Bacias de retenção ou detenção de cheias: 

 A céu aberto (parques urbanos); 
 Áreas úmidas; 
 Bacias subterrâneas. 

g) Diques, e, 
h) Canais de desvio. 

Finalmente, sugere que o aumento na eficiência do escoamento poderá se dar através de: 

a) Dragagem (limpeza) de tubulações, galerias, canais e leitos de rios; 
b) Substituições dos revestimentos de canais, e, 
c) Retificação de canais. 

 

Recomenda também, que os projetos deverão obedecer os critérios hidrológicos 
determinados para a Região, bem como a vulnerabilidade (susceptibilidade e valor) das 
áreas sujeitas às inundações. 

A partir dessas principais considerações propõem a construção de quatro cenários. 

 
A. Sem medidas de controle de inundações, ou seja, desocupação das áreas 

alagadas com relocações (medidas emergenciais); 
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B. Controle de cheias através de barramentos (medidas paliativas); 
C. Construção de diques de contenção, com adequação de pontes e faixas de 

domínio com canais paralelos (com medidas estruturais e sem medidas 
preventivas), e, 

D. Sistema de Previsão e Alerta pela instalação de sensores de precipitação 
de nível, datalogger, transmissor e software de comunicação (com 
medidas preventivas, estruturais e estruturantes). 

 

2.4.3.2. PLANSAB 

Para a consolidação do cenário normativo proposto pelo PLANSAB, foram elencados 23 
indicadores (07 para o abastecimento de águas, 06 para o esgotamento sanitário, 05 para os 
resíduos sólidos, 04 para a gestão e o planejamento, e, 01 para a drenagem e o manejo das 
águas pluviais urbanas), sendo estabelecidas metas para cada indicador nas diferentes 
macrorregiões do País, para os anos 2015, 2020 e 2030. 

Para o sistema de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, quatro componentes 
básicos foram considerados: 

 A implantação de sistemas de drenagem nas áreas de expansão urbana; 

 A reposição desses ao longo do horizonte de simulação; 

 A reposição dos sistemas de drenagem clássicos (macrodrenagem) existentes 

nos municípios, ao longo do período, tendo por foco a redução do risco de 

inundação, e,  

 Adequação dos sistemas de drenagem em áreas urbanizadas que sofrem com 

inundações. 

As metas para as quatro vertentes do saneamento foram divididas de acordo com as 
características de cada região do país. A única meta proposta pelo PLANSAB relacionada à 
drenagem e manejo de águas pluviais urbanas é a redução dos municípios com inundações 
e/ou alagamentos ocorridos em áreas urbanas nos últimos cinco anos. 

Para a região Sudeste, a meta é reduzir a quantidade de municípios que apresentaram estes 
problemas relacionados à drenagem, de 51% (conforme levantamento feito em 2008), para 
17% em 2030. 

Portanto, não há metas específicas e objetivas para o sistema de drenagem do município de 
Montes Claros, sendo necessário a criação de um cenário local. 
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2.4.3.3. Cenário Proposto 

Com os dois cenários apresentados anteriormente, e tendo em vista as necessidades do 
município para o sistema de drenagem urbana, é possível propor um cenário com o objetivo 
de minimizar os transtornos causados pelas chuvas intensas incidentes na área urbana do 
município. 

Além das alternativas apresentadas no PLANSAB e MILOGRANA, os esforços para a melhoria 
do atendimento do sistema de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas para Montes 
Claros deverão concentra-se em soluções não convencionais. 

Segundo CANHOLI, 2014, “as medidas não convencionais em drenagem urbana podem ser 
entendidas como estruturas, obras, dispositivos ou mesmo como conceitos diferenciados de 
projeto, cuja utilização não se encontra ainda disseminada. São soluções que diferem do 
conceito tradicional de canalização, mas podem estar a elas associadas, para adequação ou 
otimização do sistema de drenagem”. 

Ou seja, as soluções implantadas ao longo das últimas décadas para o município, de 
canalizar os corpos hídricos, aumentando a velocidade do escoamento e as vazões de pico, e 
por consequência, transferindo os problemas para áreas à jusante, não deverão ser 
incentivadas, mas sim, medidas de detenção, reservação, infiltração, utilização das águas 
pluviais, entre outras, que promovam a diminuição das velocidades de escoamento, do 
tempo de concentração e das vazões de pico. 

Além dessas, soluções para a gestão do sistema também deverão ser prioridade para o 
planejamento do sistema de drenagem. A criação de um sistema de informações 
georreferenciadas, regularização de novas ocupações urbanas, com exigências de projetos 
de drenagem com medidas não convencionais, incentivo para o aproveitamento e detenção 
das águas pluviais nas novas construções, criação de um departamento para gestão da 
drenagem no município, e outras medidas, são fundamentais para que as obras realizadas 
estejam acompanhadas de ações secundárias, que garantam a minimização dos problemas 
de drenagem enfrentados no município. 

Os programas, projetos e ações são apresentados na sequência, e foram elaborados tendo 
em vista as ameaças e oportunidades ao sistema de drenagem e manejo de águas pluviais 
levantadas pelos técnicos durante a elaboração do Diagnóstico. Foram definidas as principais 
condicionantes, deficiências e potencialidades do sistema existente, apresentadas na tabela 
a seguir. 

 

Tabela 136: Condicionantes, Deficiências e Potencialidades 

C D P Fator 

   Existência do Plano Municipal de Redução de Riscos – PMRR 

   Plano Diretor do município apontando diversos aspectos relacionados à 
drenagem urbana 

   Existência do Plano Estadual de Recursos Hídricos 

   Baixo índice pluviométrico na região 
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C D P Fator 

   Existência de legislação específica exigindo a construção de rede de 
drenagem em novas ocupações urbanas 

   Obras executadas nos canais da área urbana nas últimas décadas para 
minimizar os alagamentos e inundações 

   Defesa Civil subordinada diretamente ao Gabinete da Prefeitura 

   Crescimento urbano bastante acelerado nas últimas décadas 

   Existência do Plano Estadual de Recursos Hídricos 

   Existência do Plano da Bacia Verde Grande 

   Falta de cadastro georreferenciado da rede de drenagem 

   Falta de Plano Diretor de Drenagem Urbana 

   Ocupação urbana intensa nas margens dos corpos hídricos 

   Impermeabilização dos solos pela pavimentação de vias, calçadas, telhados, 
pisos e pátios 

   Inexistência de indicadores operacionais, econômico-financeiros, 
administrativos e de qualidade 

   Falta de incentivos para aproveitamento da água da chuva 

   Inexistência de um órgão ou coordenadoria específica para a gestão da 
drenagem e manejo de águas pluviais urbanas 

   Inexistência de manual com parâmetros para os projetos, obras, manutenção 
e operação do sistema de drenagem 

   Manutenção, limpeza e desobstrução periódicas da rede de drenagem 
insuficiente 

   Falta de critérios técnicos para pavimentação de vias urbanas 

   Inexistência de um modelo de gestão associada entre as instituições 
envolvidas 

   Estrutura precária da Defesa Civil Municipal 

   Inexistência do PLANCON 

   Poucas soluções de reservação das águas na macrodrenagem 

   Rede de microdrenagem muito antiga e sub-dimensionada 

   Presença de técnicos capacitados para elaboração e acompanhamento de 
projetos de drenagem 

   Equipes de manutenção e obras de microdrenagem na Prefeitura Municipal 

   Plano de Contingência em Elaboração 

 
A aplicação do CDP abre o caminho para aplicação da metodologia proposta para construção 
dos Cenários Futuros para Montes Claros. A sequência do trabalho obedece a metodologia 
descrita e proposta para a construção dos cenários futuros, de acordo com os parâmetros a 
seguir identificados: 
 
I - Ameaças e oportunidades do atual modelo de gestão: 
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Primeiro são elencadas todas as ameaças e oportunidades do atual modelo de gestão de 
resíduos no município. 
II - A identificação das ameaças críticas através de matriz numérica: 
A segunda etapa consiste em identificar as prioridades, através do produto das Relevâncias e 
Incertezas de cada Ameaça, anteriormente elencadas. Sendo os índices de relevância e 
incerteza os seguintes: 
 
 
 
III - A convergência das ameaças críticas. 
IV - A hierarquização dos principais temas. 
Na última etapa é realizada a hierarquização por ordem decrescente, do grupo que mais 
pontuou, para o que menos pontuou. 

 
Tabela 137:Ameaças e Oportunidades do atual modelo de gestão 

Item Ameaças Oportunidades 

I 

Falta de cadastro georreferenciado da rede 
de drenagem 

Presença de técnicos capacitados para 
elaboração e acompanhamento de projetos 
de drenagem 
 
Equipes de manutenção e obras de 
microdrenagem na Prefeitura Municipal 

II 
Falta de Plano Diretor de Drenagem Urbana Presença de técnicos capacitados para 

elaboração e acompanhamento de projetos 
de drenagem 

III 

Ocupação urbana intensa nas margens dos 
corpos hídricos 

Plano Diretor do município apontando 
diversos aspectos relacionados à drenagem 
urbana 
 
Existência de legislação específica exigindo a 
construção de rede de drenagem em novas 
ocupações urbanas 

IV 

Impermeabilização dos solos pela 
pavimentação de vias, calçadas, telhados, 
pisos e pátios 

Plano Diretor do município apontando 
diversos aspectos relacionados à drenagem 
urbana 
 
Existência de legislação específica exigindo a 
construção de rede de drenagem em novas 
ocupações urbanas 

V 
Inexistência de indicadores operacionais, 
econômico-financeiros, administrativos e 
de qualidade 

Presença de técnicos capacitados para 
elaboração e acompanhamento de projetos 
de drenagem 

PRIORIDADE = RELEVÂNCIA X INCERTEZA 
Alta = 05 
Média = 03 
Baixa = 01 
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Item Ameaças Oportunidades 

VI 
Falta de incentivos para aproveitamento da 
água da chuva 

Plano Diretor do município apontando 
diversos aspectos relacionados à drenagem 
urbana 

VII 
Inexistência de um órgão ou coordenadoria 
específica para a gestão da drenagem e 
manejo de águas pluviais urbanas 

Presença de técnicos capacitados para 
elaboração e acompanhamento de projetos 
de drenagem 

VIII 
Inexistência de manual com parâmetros 
para os projetos, obras, manutenção e 
operação do sistema de drenagem 

Presença de técnicos capacitados para 
elaboração e acompanhamento de projetos 
de drenagem 

IX 
Manutenção, limpeza e desobstrução 
periódicas da rede de drenagem 
insuficiente 

Equipes de manutenção e obras de 
microdrenagem na Prefeitura Municipal 

X 

Falta de critérios técnicos para 
pavimentação de vias urbanas 

Plano Diretor do município apontando 
diversos aspectos relacionados à drenagem 
urbana 
 
Existência de legislação específica exigindo a 
construção de rede de drenagem em novas 
ocupações urbanas 

XI 
Inexistência de um modelo de gestão 
associada entre as instituições envolvidas 

- 

XII 

Estrutura precária da Defesa Civil Municipal Plano de Contingência em Elaboração 
 
Existência do Plano Municipal de Redução 
de Riscos – PMRR 

XIII Inexistência do PLANCON Plano de Contingência em Elaboração 

XIV 
Poucas soluções de reservação das águas 
na macrodrenagem 

Presença de técnicos capacitados para 
elaboração e acompanhamento de projetos 
de drenagem 

XV 
Rede de microdrenagem muito antiga e 
sub-dimensionada 

 

 
Tabela 138:Modelo Numérico para Ponderação das Ameaças 

Item Ameaças 
Relevância 

(1) 
Incerteza 

(2) 
Prioridades 

(3) 

I 
Falta de cadastro georreferenciado da rede de 
drenagem 

5 5 25 

II 
Falta de Plano Diretor de Drenagem Urbana 

5 5 25 

III 
Ocupação urbana intensa nas margens dos corpos 
hídricos 

5 3 15 
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Item Ameaças 
Relevância 

(1) 
Incerteza 

(2) 
Prioridades 

(3) 

IV 
Impermeabilização dos solos pela pavimentação de 
vias, calçadas, telhados, pisos e pátios 

5 3 15 

V 
Inexistência de indicadores operacionais, 
econômico-financeiros, administrativos e de 
qualidade 

3 3 9 

VI 
Falta de incentivos para aproveitamento da água da 
chuva 

5 5 25 

VII 
Inexistência de um órgão ou coordenadoria 
específica para a gestão da drenagem e manejo de 
águas pluviais urbanas 

3 3 9 

VIII 
Inexistência de manual com parâmetros para os 
projetos, obras, manutenção e operação do sistema 
de drenagem 

3 3 9 

IX 
Manutenção, limpeza e desobstrução periódicas da 
rede de drenagem insuficiente 

5 5 25 

X 
Falta de critérios técnicos para pavimentação de 
vias urbanas 

5 3 15 

XI 
Inexistência de um modelo de gestão associada 
entre as instituições envolvidas 

3 3 9 

XII 
Estrutura precária da Defesa Civil Municipal 

5 3 15 

XIII 
Inexistência do PLANCON 

5 1 5 

XIV 
Poucas soluções de reservação das águas na 
macrodrenagem 

5 5 25 

XV 
Rede de microdrenagem muito antiga e sub-
dimensionada 

5 5 25 

 

Convergências das Ameaças Críticas 

Em função do exposto e das ameaças críticas detectadas para o Município de Montes Claros, 
sugere-se como cenário principal a redução das enchentes ocorridas na área urbana do 
município. 

Serão levadas em consideração recomendações de desocupação de áreas de risco, com 
relocações, incentivo às ações mitigadoras, instalação de Sistema de Previsão e Alerta, bem 
como a instituição de órgão de planejamento e execução de serviços e obras programadas, a 
elaboração de Plano Diretor de Drenagem e consolidação do controle social pela atuação 
efetiva do Conselho Municipal de Meio Ambiente e do Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Sustentável de Montes Claros. 

A Figura 216 a seguir apresenta os cenários analisados e o cenário proposto. 
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Figura 216: Cenário proposto para Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas 
Fonte: SERENCO, 2015. 

Após a definição dos valores de prioridades, as ameaças foram agrupadas em cinco itens: 
Hidrologia, Microdrenagem, Macrodrenagem, Defesa Civil e Gestão do Sistema A seguir 
estão apresentadas ameaças agrupadas, e ordenadas de acordo com as que receberam 
maior pontuação, consideradas de maior prioridade para busca de ações: 

 

Tabela 139: Hidrologia 

Item Ameaças Prioridades 

VII 
Inexistência de manual com parâmetros para os projetos, obras, manutenção 
e operação do sistema de drenagem 

9 

  9 
 

Tabela 140: Microdrenagem 

Item Ameaças Prioridades 

I Falta de cadastro georreferenciado da rede de drenagem 25 

IV 
Impermeabilização dos solos pela pavimentação de vias, calçadas, telhados, 
pisos e pátios 

15 

IX 
Manutenção, limpeza e desobstrução periódicas da rede de drenagem 
insuficiente 

25 

XV Rede de microdrenagem muito antiga e sub-dimensionada 25 

  90 
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Tabela 141: Macrodrenagem 

Item Ameaças Prioridades 

II Falta de Plano Diretor de Drenagem Urbana 25 

IX 
Manutenção, limpeza e desobstrução periódicas da rede de drenagem 
insuficiente 

25 

XIV Poucas soluções de reservação das águas na macrodrenagem 25 

  75 

 

Tabela 142: Defesa Civil 

Item Ameaças Prioridades 

XII Estrutura precária da Defesa Civil Municipal 15 

XIII Inexistência do PLANCON 5 

  20 

 

Tabela 143: Gestão do Sistema 

Item Ameaças Prioridades 

VI Falta de incentivos para aproveitamento da água da chuva 25 

III Ocupação urbana intensa nas margens dos corpos hídricos 15 

X Falta de critérios técnicos para pavimentação de vias urbanas 15 

XI 
Inexistência de um modelo de gestão associada entre as instituições 
envolvidas 

9 

V 
Inexistência de indicadores operacionais, econômico-financeiros, 
administrativos e de qualidade 

9 

  73 

 

Pela hierarquização das ameaças, é possível observar que a microdrenagem apresenta o 
maior número de pontos, seguida da macrodrenagem, gestão do sistema, defesa civil e 
hidrologia. Combinando-se entre si as convergências pontuadas nos cinco setores 
selecionados é possível estabelecer as seguintes estruturas básicas alternativas para a 
hierarquização dos cenários futuros: 

Tabela 144: Integração das alternativas 

Ameaças Críticas Pontuação Somatório 

Hidrologia 9 

149 Microdrenagem 90 

Macrodrenagem 75 

Defesa Civil 20 
93 

Gestão do Sistema 73 
Fonte: SERENCO, 2015. 
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Pela integração das alternativas desenhadas anteriormente obtém-se a figura a seguir: 

 
Figura 217 - Integração das alternativas 

Fonte: SERENCO, 2015. 

Por esta imagem, é possível verificar que a pontuação da Gestão do Sistema acrescida de 
Educação Ambiental alcançou 93 pontos e a pontuação de Produção/Redução de Resíduos e 
a consequente Disposição Final alcançou 149 pontos. 

A partir desta pontuação, é possível criar os cenários futuros para o sistema drenagem e 
manejo de águas pluviais urbanas, para posteriormente definir os programas, objetivos e 
metas para a melhoria contínua dos serviços para os próximos 20 anos. 

 

2.4.3.4. Hidrologia 

A hidrologia é definida como a ciência que trata da água na Terra, sua ocorrência, circulação 
e distribuição, suas propriedades físicas e químicas e sua relação com o meio ambiente, 
incluindo sua relação com a vida (United State Federal Council Science and Technology). 

Os conhecimentos de hidrologia são fundamentais para o planejamento e elaboração dos 
projetos de drenagem de águas pluviais urbanas. Entretanto, os estudos hidrológicos 
dependem de uma sequência histórica de dados pluviométricos e fluviométricos. 

Nos estudos hidrológicos voltados à drenagem urbana, principalmente em virtude da 
carência de dados fluviométricos que poderiam subsidiar análises estatísticas de cheias, 
normalmente são adotados modelos matemáticos do tipo chuva x vazão para a definição 
dos hidrogramas de projeto (CANHOLI, 2014). 

Conforme apresentado no Diagnóstico (Produto 2), o município não possui um manual para 
as obras de drenagem, contendo parâmetros para projetos, equação de chuvas intensas, etc. 
No entanto, os projetos de médio e grande porte são terceirizados, e as empresas 
contratadas utilizam estimativas de chuvas e vazão para poder definir os parâmetros de cada 
projeto, sendo utilizados como referência para a Prefeitura Municipal. 
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Para haver uma padronização desses dados, faz-se necessário a elaboração de um Manual 
para Obras de Drenagem, contendo estudo de chuvas intensas com os dados locais; 
indicação de tipos de materiais a serem utilizados; métodos construtivos mais adequados; 
entre outros itens. 

Este manual servirá de apoio para as obras de ampliação e recuperação do sistema de 
drenagem de Montes Claros. 

 

2.4.3.5. Microdrenagem 

As estruturas que compõem a rede de microdrenagem são responsáveis pela coleta das 
águas pluviais incidentes nas áreas impermeabilizadas, e transporte até a rede de 
macrodrenagem. 

Para os projetos de microdrenagem, alguns aspectos são importantes para se levar em 
consideração: 

 Características hidrológicas; 

 Coeficiente de impermeabilização; 

 Projeção de expansão urbana à montante; 

 Topografia; 

 Métodos construtivos. 

Com esses elementos definidos, é possível projetar uma rede de microdrenagem que atenda 
a população residente na área de estudo, e prever a expansão urbana à montante, que 
também irá utilizar estas galerias. 

Em Montes Claros, grande parte da rede de microdrenagem existente foi construída nas 
décadas passadas, portanto foram mal dimensionadas, ou não foi considerada a previsão de 
expansão populacional e o aumento do coeficiente de impermeabilização à montante. 

Sugere-se, portanto, a execução de obras de reposição da microdrenagem existente, 
adequada às necessidades atuais, tendo em vista a expansão da ocupação urbana no 
perímetro da sede do município. 

Outro problema que atinge diretamente a manutenção e conservação da microdrenagem de 
Montes Claros é a falta de um cadastro georreferenciado das galerias existentes. Sem o 
cadastro, as equipes de manutenção tem dificuldade de localizar os Poços de Visita, Caixas 
de Ligação e as manilhas instaladas, causando transtornos à população pela necessidade de 
grandes intervenções para realizar manutenções periódicas. 
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Figura 218: Transtornos causados pela falta de cadastro georreferenciado de drenagem. 
Fonte: SERENCO, 2015 

O coeficiente de impermeabilização das áreas urbanas é outro aspecto fundamental a ser 
levado em consideração, pois quanto maior o índice, menor o tempo de concentração das 
chuvas intensas, e maior a velocidade de escoamento dessas águas, sobrecarregando os 
sistemas existentes. 

Como soluções não-convencionais, propõe-se o incentivo à reservação e infiltração das 
águas pluviais nas residências, comércios, prédios públicos, e demais construções, e 
utilização de pavimentos permeáveis, diminuindo assim a vazão escoada diretamente para o 
sistema de microdrenagem na ocorrência de chuvas fortes. 
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Figura 219: Comparativo entre sistema de canalização e reservação. 
Fonte: CANHOLI, 2014. 

Por fim, sugere-se a fiscalização das novas ocupações urbanas, com a exigência da 
implantação de sistemas de microdrenagem adequadas às especificações do local, e a 
execução de obras de reposição da microdrenagem já existente. 

 

2.4.3.6. Macrodrenagem 

As intervenções de macrodrenagem realizadas nas últimas décadas em Montes Claros, 
demonstram uma clara tendência das obras semelhantes realizadas no Brasil: canalização 
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dos rios, retificação do seu curso natural, impermeabilização do leito e construção de vias de 
acesso nas margens. 

Tais soluções encontram-se hoje defasadas tecnicamente, pois apesar de minimizar alguns 
problemas de inundações, acabam transferindo os transtornos para áreas à jusante. Com o 
crescimento urbano acentuado nestas áreas (incentivado pelas vias de acesso construídas no 
entorno dos rios), os canais tornam-se sub-dimensionados, criando outros problemas à 
população do entorno, como o represamento das águas pluviais provenientes dos sistemas 
de microdrenagem. Além disso, a ampliação da capacidade destes canais torna-se difícil pela 
intensa ocupação urbana nas margens. 

O primeiro passo para a resolução dos problemas da macrodrenagem em Montes Claros é a 
elaboração do Plano Diretor de Drenagem Urbana, com levantamentos primários e estudos 
mais detalhados sobre a situação dos canais existentes e as necessidades de reposição do 
sistema. 

Assim como as soluções “não convencionais” para microdrenagem, as novas técnicas para 
solucionar ou minimizar os problemas de macrodrenagem concentram-se hoje em dia no 
conceito de reservação. 

A principal função da reservação na macrodrenagem é a de conter temporariamente os 
picos de chuva, para liberação subsequente. Esses sistemas são compostos principalmente 
de: 

 Reservatórios a superfície livre; 

 Reservatórios subterrâneos; 

 Retenção subsuperficial. 

Para áreas urbanas já consolidadas, sugere-se a implantação de reservatórios subterrâneos 
ou superficiais), e para áreas novas as soluções podem variar de acordo com a área 
disponível para implantação dos sistemas. 

Como exemplo da aplicação deste sistema, em Montes Claros foi implantado o controle de 
vazão do lago do Córrego Pau-Preto através de um extravasor (Figura 220). Esse sistema 
permite a reservação das águas pluviais drenadas na sub-bacia, e amortecimento das cheias, 
para posterior liberação para áreas à jusante. 
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Figura 220: Extravasor do lago do córrego pau-preto 
Fonte: SERENCO, 2014. 

Embora a falta de espaço para implantação de soluções de amortecimento de cheias seja um 
problema para o município de Montes Claros, há alternativas para aproveitamento de 
espaços, como: 

 Praças de esportes ou campo de futebol, utilizados durante o período seco, sendo o 
espaço ocupado no período de chuva como reservatório para amortecimento de 
cheias (ex.: Clarindo Lopes/Vila Senhor do Bonfim) – Figura 221. 

  

Figura 221: Bacia de amortecimento em praça de esportes. 
Fonte: FEAM, 2006. 
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Figura 222: Bacia de detenção em Porto Alegre. 
Fonte: SILVA, 2009. 

As bacias de amortecimento ou retenção, exigem manutenção periódica, pois o acúmulo das 
águas promove a decantação das partículas em suspensão. Portanto, periodicamente é 
necessário realizar a limpeza do fundo desses reservatórios, evitando que a capacidade deles 
seja diminuída pela deposição de materiais. 

Para áreas ribeirinhas que se situam em cotas inferiores às dos níveis d’água dos corpos 
hídricos (algumas ocupações em Vargem Grande, por exemplo), sugere-se a construção de 
sistemas conhecidos como pôlderes, sistemas compostos por diques de proteção, redes de 
drenagem e sistemas de bombeamento (Figura 223). 

 

Figura 223: Sistema de pôlder projetado para São Paulo. 
Fonte: CANHOLI, 2014. 
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As áreas a serem protegidas ficam, portanto, totalmente isoladas por diques, cuja cota de 
coroamento é estabelecida em função dos riscos de galgamento assumidos. Esses diques 
podem ser construídos em aterros de solo ou de concreto, dependendo do espaço 
disponível, condições de fundação e custos (CANHOLI, 2014). Por se tratarem de sistemas 
complexos e inovadores, é necessária a elaboração de estudos e projetos bem detalhados 
antes da implantação dos pôlderes. 

As principais áreas para execução de obras de macrodrenagem visando a reservação e o 
controle de vazão foram levantadas junto aos técnicos da Prefeitura Municipal, conforme 
Figura 224 a seguir: 

 

Figura 224: Áreas prioritárias para obras de intervenção da macrodrenagem. 
Fonte: SERENCO, 2015. 
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Para cada uma das localidades sugeridas, deverão ser projetadas ações específicas, tendo 
em vista a característica de ocupação da região, a vazão do córrego principal e as 
características físicas das sub-bacias. Tendo em vista as características observadas na 
elaboração do Diagnóstico, sugere-se: 

Quadro 4: Sugestões de intervenções na macrodrenagem 

Área Descrição Sugestões 

P 01 – Início do 
Córrego Bicano 

Início da área urbana do município. 
Córrego Bicano drena as águas das áreas 
mais elevadas, que chegam com 
velocidade alta na área urbanizada. 

Construção de bacia de 
amortecimento com exaustor 
para controle de vazão à jusante 

P 02 – Joaquim 
Correia Machado 

Problemas de alagamentos frequentes por 
ser uma área de várzea, com ocupação no 
entorno 

Construção de bacia de 
amortecimento com exaustor 
para controle de vazão à jusante 

P 03 - ICEFET 
Problemas de alagamentos frequentes por 
ser uma área de várzea, com ocupação no 
entorno 

Construção de lago para 
reservação de águas pluviais 

P 04 – Lafaerge 
Fábrica 

Fábrica desativada com lagoas de 
reservação de águas. Área de expansão 
urbana à jusante 

Consolidação das lagoas da região 
para controle de vazão à jusante 

P 05 – Vieiras / São 
Geraldo 

Início do Rio Vieiras, com alguns 
loteamentos sendo consolidados na região 

Preservação das áreas à 
montante para evitar ocupação 
no início do Rio Vieiras 

P 06 – São José 
Galeria subterrânea com problemas de 
alagamentos no entorno 

Construção de galerias de 
reservação paralelas à galeria 
existente (reservatório off line) 

P 07 – Bela Vista 
(Exército) 

Áreas de várzea com problemas frequentes 
de alagamento 

Construção de bacia de 
amortecimento e controle de 
vazão à jusante 

P 08 – Dep. Esteves 
Rodrigues 

Galeria subterrânea com problemas de 
alagamentos no entorno 

Construção de galerias de 
reservação paralelas à galeria 
existente (reservatório off line) 

P 09 – JK 
Aterramento das áreas de várzea e 
ocupações urbanas com problemas de 
alagamentos frequentes 

Parque linear com preservação 
das margens do córrego 
Melancias 

Fonte: SERENCO, 2015. 

Além destas intervenções, propõe-se também executar a recuperação dos canais de 
macrodrenagem. Como ação imediata, o Canal da Av. Professor Afonso Guimarães (bairro 
Funcionários), deverá passar por obras de recuperação, com a reconstrução da parede 
lateral, evitando maiores danos à população. Estima-se que a obra deverá ser feita no trecho 
com aproximadamente 1,7 km de extensão. 

Os valores para execução das obras sugeridas deverão ser melhor detalhados a partir da 
elaboração dos projetos executivos. No entanto, para uma previsão dos valores a serem 
investidos, foram utilizadas as seguintes referências: 
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 Execução de bacia de detenção: Modelo para pré-Dimensionamento de Bacias de 
Detenção para Controle da Poluição Difusa das Águas Pluviais no Município de Porto 
Alegre (SILVA, 2009). Valor adotado: R$ 93,91/m³. 

 

 Recuperação de canal: Detalhamento do Revestimento do Canal da Rua Curitiba, 
entre a Rua São Paulo e EB6 (Prefeitura Municipal de Canoas/RS, 2012). Valor 
adotado: R$ 10.402.166,04/km 

 

Para a duplicação das galerias nas áreas 6 e 8, foi utilizado o valor de referência de R$ 
20.804.332,08/km (dobro do valor para recuperação de canal). 

Além das soluções não convencionais, o município deverá recuperar e realizar a manutenção 
periódica dos canais de macrodrenagem já implantados, que exercem função importante 
para a regulação das vazões na área urbana. 

O mapa a seguir apresenta as possíveis áreas a serem utilizadas para recebimento das bacias 
de amortecimento, e as demais intervenções para a rede de macrodrenagem. 
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2.4.3.7. Defesa Civil 

A Defesa Civil municipal possui papel fundamental na prevenção dos desastres relacionados 
à drenagem urbana, mas para isso deverá possuir uma estrutura mínima. Atualmente, a 
Defesa Civil encontra-se em processo de reformulação, principalmente com a elaboração do 
Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil – PLANCON. 

No PLANCON, deverão ser mapeadas as áreas com risco de enchentes e deslizamentos, e 
propor ações de prevenção e emergência, quando da ocorrência de eventos adversos. 

A implantação de um sistema de alerta de cheias e deslizamentos, junto com a capacitação 
de voluntários para atuarem na prevenção e emergência, são estruturas mínimas que 
deverão ser os principais objetivos do órgão, com relação á drenagem urbana. 

 

2.4.3.8. Gestão do Sistema 

As ações previstas nos itens anteriores, como a recomposição dos canais de 
macrodrenagem, implantação de bacias de amortecimento de cheias, elaboração do 
cadastro georreferenciado da rede existente, etc., dependerão de uma gestão eficiente do 
sistema de drenagem. 

Essa gestão deverá ficar a cargo de um Departamento de Drenagem Urbana, a ser 
implantado na Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, responsável pela 
implantação dos programas de drenagem propostos, e pela coordenação da execução e 
fiscalização dessas ações. 

A gestão do sistema é fundamental também para a definição de novos parâmetros técnicos 
a serem adotados em leis e códigos vigentes, propondo readequações e implantação de 
novas alternativas para o planejamento urbano, visando a aplicação de medidas preventivas 
contra os prejuízos causados pelas chuvas intensas no município. 

O Departamento também será responsável por alimentar o Sistema Municipal de 
Informações de Saneamento Básico, a ser implantado, com os dados de drenagem urbana 
levantados. 

Outras ações propostas para melhoria da gestão do sistema são a elaboração do Plano de 
Drenagem para a Área Rural, e um programa de educação ambiental voltado à drenagem 
urbana. 

 

2.4.4. Recursos necessários dos investimentos e avaliação de viabilidade e das 
alternativas para a sustentação econômica da gestão e de prestação dos 
serviços conforme objetivos do plano. Capacidade econômico-financeira do 
município, dos prestadores de serviço e da população 

O município de Montes Claros busca recursos financeiros para suprir seu orçamento anual, 
nas fontes tradicionais de financiamento: 
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 Banco do Brasil; 

 Caixa Econômica Federal; 

 BNDES; 

 SEDU/Governo do Estado; 

 FUNASA/MS; 

 FDE/Ministério da Educação; 

 PAC/MinCidades, entre outros. 

Os investimentos necessários para cobrir as despesas operacionais dos sistemas de 
saneamento, deverão estar a cargo da cobrança de taxas/tarifas.  

Já os investimentos financeiros para suprir custos de obras e equipamentos para atingir a 
universalização dos sistemas, serão apresentados no final dos prognósticos de cada setor 
(água + esgoto + resíduos + drenagem). A figura a seguir apresenta a modelagem para a 
Viabilidade Econômica do Município de Montes Claros.  

 

Figura 225: Modelagem da Viabilidade Econômica 
Fonte: SERENCO, 2014 

 

 

2.4.5. Formulação de modelos e estratégias de fornecimento necessários à 
universalização. 

O Art. 29 do Capitulo VI – DOS ASPECTOS ECONÔMICOS E SOCIAIS, da Lei Nº 11.445/2007 
determina: 
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“Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade econômico-
financeira assegurada, sempre que possível mediante remuneração pela cobrança 
dos serviços:” 
“III – de manejo de águas pluviais urbanas: na forma de tributos, inclusive taxas, em 
conformidade com o regime de prestação dos serviços ou de suas atividades”. 

Já o art. 36, enfatiza que: 

 
“A cobrança pela prestação do serviço público de drenagem e manejo de águas 
pluviais urbanas deve levar em conta, em cada lote urbano, os percentuais de 
impermeabilização e a existência de dispositivos de amortecimento ou de retenção de 
água da chuva, bem como poderá considerar: 
I – o nível de renda da população da área elencada; 
II – as características dos lotes urbanos e as áreas que podem ser neles edificadas.” 

Sugere-se como principal proposição, a implantação da taxa de drenagem conforme 
anteriormente estabelecido na Lei da Política Nacional de Saneamento Básico e seu Decreto 
Regulamentador N.º 7.217/2010.  

Algumas cidades já adotam a cobrança da taxa de drenagem, como São Bernardo do 
Campo/SP, Colatina/ES, Gaspar/SC, entre outras. 

O princípio de cobrança da taxa de drenagem se apoia na fórmula: 

 

𝑄 = 𝑐 𝑥 𝑖 𝑥𝐴 

Q = c. i . A,  

Onde:  

Q: vazão em m3/s,  

i: intensidade da precipitação pluviométrica (mm/seg);  

c: coeficiente de impermeabilização da área;  

A: área da bacia contribuinte (m2 ou ha), para bacias até 5km2.  

*Áreas maiores deverão ser calculadas pelo método UHT. 

 

Calcula-se em função da intensidade de precipitação pluviométrica média, para a Região, o 
volume de chuva precipitada durante um ano sobre a área limitada pelo perímetro urbano. 
Deduz-se normalmente 50% da área considerada como precipitada sobre áreas públicas, 
sistema viário, praças, parques, entre outras e o restante da vazão sobre os 50% da área 
urbanizada, determinando-se a vazão por m² ou hectare.  

Estima-se o valor dos investimentos anuais em drenagem e manejo das águas pluviais 
urbanas: 

 Ampliação da microdrenagem; 

 Reposição da micro e macrodrenagem a cargo da Prefeitura Municipal; 
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 Execução da macrodrenagem, e, 

 Operação e manutenção do sistema. 

O custo anual determinado dividido por 50% da vazão precipitada determina a taxa unitária 
de drenagem: R$ / m² (ha) por ano. Dividindo-se por 12 meses, obtém-se a taxa de 
drenagem mensal.  

Multiplicando-se a área do lote pela taxa mensal de drenagem, obtém-se a taxa bruta de 
drenagem. Esta taxa será reduzida, em função do coeficiente de impermeabilização (c). 
Quanto maior for o valor de (c) próximo a 1,0 (100% de impermeabilização do lote) maior 
será o valor da taxa de drenagem a ser paga pelo proprietário do imóvel. Quanto menor for 
o valor de (c) próximo a 0,0 (0% de impermeabilização do lote) menor será o valor da taxa de 
drenagem a ser paga pelo proprietário do imóvel. O valor da taxa de drenagem poderá ser 
agregado à conta de abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta de resíduos 
sólidos, ou ainda à conta de consumo de energia elétrica. 

Até que a situação efetivamente se estabilize, a Prefeitura Municipal poderá manter a 
situação mediante a melhoria da qualidade dos serviços prestados, capitalizando-se 
politicamente pelo não aumento da carga tributária da população urbana. 

O município de Montes Claros possui, atualmente, algumas leis, códigos e resoluções que 
adotam parâmetros técnicos para a implementação de obras e a manutenção de sistema. 
Porém, carece de maior detalhamento. Esse detalhamento pode ser estudado levando em 
consideração o histórico de dados pluviométricos existentes na região, observando as 
características fundamentais da chuva: intensidade, duração, frequência e distribuição. Com 
os dados obtidos, é necessária aplicação de um método de ajuste, análise dos pluviogramas, 
seleção das precipitações, análise estatística das intensidades, e determinação da relação 
intensidade versus duração versus frequência, para se chegar a equações que representem 
as chuvas intensas no município. Além disso, a Prefeitura deverá possui um manual para 
elaboração de projetos e execução de obras de drenagem, para padronizar a construção de 
novas redes, evitando problemas de subdimensionamento, entre outros. 

Além disso, a implantação e gestão dos sistemas de drenagem nos municípios implicam na 
mobilização de uma quantidade expressiva de recursos financeiros. Para garantir a 
sustentabilidade financeira destes serviços, é possível estabelecer modalidades de captação 
de recursos. Dentre estas modalidades estão os impostos, as taxas (podendo ser fixas ou 
calculadas com base em parâmetros físicos) e os pagamentos correspondentes a um 
consumo (Baptista e Nascimento, 2002). 

No Brasil, bem como em outros países, os serviços de drenagem urbana são financiados por 
uma parcela do orçamento do município. Eventualmente, podem ocorrer investimentos 
Federais ou Estaduais, dirigidos especialmente a execução de obras, mas a composição 
destes recursos empregados na manutenção dos sistemas de drenagem é municipal, sendo 
captados através de impostos. Geralmente, o financiamento é feito através do IPTU – 
Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana. Como a drenagem urbana não é percebida 
como prioridade política, seu financiamento esbarra na restrição orçamentária e o que se 
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tem observado é que os investimentos são insuficientes diante da elevada demanda 
(Cançado, Nascimento e Cabral, 2006; Tucci,2002). 

A aplicação de uma taxa de drenagem é uma forma de sinalizar ao usuário a existência de 
um valor para os serviços de drenagem urbana e que estes custos variam de acordo com a 
impermeabilização do solo (Gomes, Baptista, Nascimento, 2008). 

Como o serviço não é ofertado igualmente a todos os usuários na área urbana, é difícil 
estabelecer um valor a ser cobrado pelo uso destes serviços. 

Outras metodologias utilizadas para o cálculo de taxas sobre a drenagem foram 
desenvolvidas por Tucci (2002) e baseia‐se em expressões matemáticas que representam o 
rateio dos custos de operação e manutenção do sistema de drenagem. 

Para isso, aplica‐se a seguinte equação: 

 

𝑇𝑥 =  
𝐴 𝑥 𝐶𝑢𝑖

100 𝑥 (28,43 + 0,632 𝑥 𝐼)
 

 

Onde: 

Tx = Taxa a ser cobrada, em R$, por imóvel; 

A = Área do lote em m²; 

I = Percentual de área impermeabilizada do imóvel; 

Cui = Custo unitário das áreas impermeáveis, em R$/m², sendo obtido pela equação: 

 

𝐶𝑢𝑖 =  
100 𝑥 𝐶𝑡

𝐴𝑏 𝑥 (15,8 + 0,842 𝑥 𝐴𝑖)
 

 

Onde: 

Ct = Custo total para realizar a operação e manutenção do sistema, em milhões de R$; 

Ab = Área da bacia em Km²; 

Ai = Parcela de área da bacia impermeabilizada, em %. 

 

Pode-se citar como exemplo o município de Santo André, onde foi instituída uma taxa de 
drenagem através da Lei Municipal nº 7.606 de 23 de dezembro de 1997, entrando em vigor 
em 1º de janeiro de 1998. O objetivo da criação desta taxa foi de financiar os custos da 
manutenção do sistema de drenagem urbana, o que inclui os serviços de limpeza de bolas de 
lobo, galerias, desassoreamento de córregos, manutenção de bacias de retenção e detenção 
do município. A forma de cobrança empregada em Santo André se baseia no tamanho da 



 

  

       Página: 598 

 

                                                                                            

área impermeabilizada do lote, ou seja, no volume lançado no sistema de drenagem, 
refletindo, portanto, o quanto cada lote sobrecarrega o sistema. Este volume é estimado de 
acordo com o índice pluviométrico médio histórico. 

 

2.4.6. Projeção das demandas por serviços 

Na Lei nº 11.445/2010, que define a Política Nacional de Saneamento Básico, o parágrafo 
segundo do Artigo 52 cita a necessidade dos serviços públicos de saneamento básico terem 
as demandas estimadas, por serviço, para o horizonte de vinte anos, considerando a 
definição de metas para curto, médio e longo prazo. Neste projeto foram adotados: 

 1 a 4 anos – curto prazo 

 4 a 8 anos – médio prazo 

 8 a 20 anos – longo prazo 

 

2.4.7. Hierarquização das áreas de intervenção prioritária  

A priorização de intervenção atual no sistema de macrodrenagem pluvial urbano de Montes 
Claros, pode ser resumida na sequência de intervenções apresentadas a seguir segundo o 
argumento específico de cada uma desta atividades: 

 Elaboração do cadastro georreferenciado da rede de drenagem existente; 

 Elaboração de projetos para bacias de amortecimento ou reservação das águas 
pluviais; 

 Criação do Departamento de Drenagem Urbana junto à Secretaria de Infraestrutura e 
Serviços Urbanos. 

 

2.4.8. Definição de objetivos e metas – forma gradual apoiados em indicadores 

Detalham-se a seguir, as principais metas, programas e ações a serem observadas quando da 
implementação do PMSB.  

 

Metas Qualitativas 

Destacam-se as seguintes: 

1. Criar nos cidadãos uma consciência de preservação dos recursos hídricos e naturais, 
através de campanhas, cursos curriculares na Rede Municipal de Ensino e em eventos 
específicos; 
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2. Coibir o lançamento de águas servidas e esgotos sanitários, com ou sem tratamento, 
na rede de galerias de águas pluviais, que deverão ter o destino adequado em rede 
apropriada; 

3. Promover a preservação e recuperação de nascentes; 

4. Promover a conservação da rede hidrológica, inclusive com a revegetação de mata 
ciliar e a renaturalização de canalizações; 

5. Promover o controle de erosão em terraplenagens e em terrenos desprovidos de 
vegetação; 

6. Promover o controle de assoreamento dos corpos d’água; 

7. Coibir a deposição de materiais ao longo dos corpos d’água, em especial os resíduos 
da construção civil, resíduos orgânicos e o lixo doméstico. 

8. Estabelecer plano de uso e ocupação das bacias hidrográficas, em especial quanto à 
proteção das áreas de fundos de vale, dos corpos d’água e de áreas de recarga de 
aquíferos; 

9. Inserir os parâmetros necessários à manutenção da permeabilidade do solo e ao 
sistema de retenção de águas das chuvas na política de uso e ocupação do solo; 

10. Promover obras de manutenção de infraestrutura, como a limpeza e o 
desassoreamento dos rios, córregos e canais, o redimensionamento de obras de 
micro drenagem, a recuperação estrutural de obras de infraestrutura; 

11. Executar obras de ampliação de infraestrutura como a construção de galerias, pontes 
e travessias e a proteção das margens dos rios, córregos e canais; 

12. Promover e incentivar a implantação de vegetação ao longo dos corpos d’água, nas 
nascentes, nas cabeceiras e nas áreas de recarga de aquíferos; 

13. Promover e incentivar programa para conservação do solo e combate à erosão, no 
meio rural e no meio urbano. 

Deverá ainda ser desenvolvido um programa de prevenção de alerta contra eventos críticos 
de chuvas intensas para proporcionar agilidade na mobilização de ações emergenciais nos 
eventos de deslizamentos e enchentes, minimizando a possibilidade de maiores prejuízos 
materiais e risco a perda de vidas e risco a saúde pública. 

Devem também ser definidos parâmetros de impermeabilização de terrenos e as 
necessidades de implantação de medidas estruturais com obras de micro e macro 
drenagem, a recuperação da rede hidrológica de uma maneira mais ampla, indo desde a 
recuperação de nascentes, matas ciliares e até a renaturalização de córregos, bem como as 
medidas não estruturais para o controle de impermeabilização do solo e ainda os programas 
de educação ambiental. 

Sempre que houver novos empreendimentos (loteamentos: condomínios e outros) deverão 
ser exigidos projetos de drenagem com previsão de escoamento superficial, rede 
subterrânea e bacias de controle de vazão. 
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Metas Quantitativas 

Para o alcance das proposições estabelecidas no PMSB, está prevista e elaboração de 
Estudos, Projetos e Ações que ofereçam subsídios para nortear a implantação das metas 
programadas, destacando-se:  

1. Estudo Hidrológico e Hidrodinâmico das Bacias Hidrográficas do Município com seus 
hidrogramas de cheias, definição dos escoamentos, estudo de chuvas intensas, entre 
outros. 

2. Elaboração do Plano Diretor de Drenagem Urbana, a partir do cadastro da rede 
existente, detalhando-se em planta e perfil a micro e macrodrenagem, possibilitando 
propor e projetar as intervenções necessárias, desconectando-se o esgotamento 
sanitário da rede de águas pluviais, com identificação e análise do processo de 
ocupação e uso do solo urbano. Definição de áreas sujeitas e restrições de uso e 
intervenções de prevenção e controle de inundações. 

3. Atualização periódica dos mapas de risco de inundações/deslizamentos associados a 
diferentes tempos de recorrência com definição dos coeficientes de 
impermeabilização, com definição do zoneamento das áreas inundáveis.  

4. Implantação de Sistema de Prevenção e Alerta com a finalidade de antecipar a 
ocorrência de deslizamentos e enchentes avisando a população e tomando as 
medidas necessárias para redução dos danos resultantes da inundação. 

5. Estruturação da Defesa Civil, tendo em vista três fases distintas: prevenção através 
de atividades para minimizar os deslizamentos e enchentes, quando ocorrerem; 
alerta, durante a fase de ocorrência estabelecendo os níveis de acompanhamento, 
alerta e emergência e a mitigação, após o evento ter ocorrido, tendo em vista 
diminuir os prejuízos, conforme Figura 226 a seguir.  
 



 

  

       Página: 601 

 

                                                                                            

 

Figura 226 - Mapa de Alerta 
Fonte: SERENCO, 2015. 

 

6. Gestão do Sistema através de estrutura institucional locada na Prefeitura Municipal 
(inclusive pessoal alocado no SAS) para definição de ações de integração das 
diferentes estruturas atualmente disponíveis voltadas à drenagem e manejo das 
águas pluviais urbanas, com criação de banco de dados único e arquivo do sistema já 
implementado ou projetado. 

7. Estabelecimento de um programa bem definido para erradicação de ligações 
clandestinas de esgotos sanitários, de conformidade com a substituição e 
implantação de um sistema separador absoluto. 

8. Estabelecimento de ações para proteção e revitalização dos corpos d’água, cujo 
objetivo seja o de melhorar as condições de vida da população através do 
envolvimento da comunidade.  

 

O Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, SNIS, do Ministério das Cidades – 
Secretaria Nacional de Saneamento publica os indicadores referentes aos sistemas de 
abastecimento de água, esgotamento sanitário, e limpeza pública e manejo de resíduos 
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sólidos. Nada consta ainda, sobre drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. Acredita-se 
que em breve, serão divulgados tais indicadores. 

Acrescenta-se o fato de ser utilizada a rede de drenagem como rede coletora de esgotos 
sanitários, sistema unitário em alguns trechos e que a referida rede projetada para águas 
pluviais não conta com dispositivos adicionais como bocas de lobo sifonadas impedindo a 
saída dos gases de decomposição do material orgânico transportado pelos esgotos 
sanitários, ao meio ambiente. A seguir o Quadro 5, apresenta sugestão de indicadores a 
serem utilizados preliminarmente. 

 

Quadro 5- Indicadores Drenagem e Manejo de Água Pluviais Urbanas 

Indicador Fórmula Unidade 
Atendimento do Sistema de 
Drenagem  

[População Urbana Atendida por Sistema de 
Drenagem Urbana/ População Urbana do 
Município] * 100 

% 

Vias Urbanas com Sistema 
de Drenagem  

[Extensão do Sistema de Drenagem 
Urbana/Extensão Total do Sistema Viário 
Urbano] * 100 

% 

Ocorrência de Alagamentos  Total de Ocorrências de Alagamentos no 
período de um ano/ área do Perímetro Urbano 

Número de Pontos 
de Alagamento/km2 

Eficiência do Sistema de 
Drenagem Urbana 

[Número de vias com sistema de drenagem 
urbana sem ocorrência de alagamentos / 
Número de vias com sistema de drenagem 
urbana] * 100 

% 

Área urbanizada [Área urbanizada do Município / Área total do 
Município] * 100 

% 

Periodicidade de 
Manutenção do Canal  

Último intervalo entre Manutenções, por 
canal 

meses 

Fonte: SERENCO, 2015 

 

2.4.9. Mecanismos complementares 

2.4.9.1. Compatibilização com as Políticas e o Plano Nacional e Estadual de Recursos 
Hídricos 

A lei federal 9.433, que instituiu a Política Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, 
possibilita a cobrança de uma taxa para a disposição de águas de drenagem pluvial nos 
corpos d´água em seu artigo 12, inciso III: 

 

“Art 12. – Estão sujeitos a outorga pelo Poder Público os direitos dos seguintes usos 
de recursos hídricos: 

Inciso III – Lançamento em corpo de água de esgotos e demais resíduos líquidos ou 
gasosos, tratados ou não, com fim de sua diluição, transporte ou disposição final. 
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Inciso IV – outros usos que alterem o regime, a quantidade e a qualidade de água 
existente em um curso d’água. 

Art; 20 – Serão cobrados os usos de recursos hídricos sujeitos à outorga, nos 
termos do art. 12. 

A drenagem é um tema importante, visto que o presente plano trata de questões referentes 
às recomendações que os planos estadual e nacional fazem. Esses planos servem de 
justificativa do porque se deve prever ações, investimentos, alternativas e mecanismos que 
complementes os Planos de Saneamento Básico. 

 

2.5. PROGNÓSTICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

2.5.1. Introdução 

A crescente geração de resíduos urbanos, consequência do aumento populacional, da 
concentração urbana, da rápida industrialização e do crescimento de consumo, contribuem 
para o modelo de desenvolvimento e do padrão de consumo e estilo de vida contemporâneo 
disseminado pelo capital. É de fundamental importância o planejamento da gestão de 
resíduos sólidos, apoiando-se no contexto de dados históricos necessários para a 
compreensão do seu processo de geração. Para isso, o diagnóstico dos sistemas de gestão 
apoiado em uma base histórica de dados acerca da geração e composição dos resíduos 
gerados pela população é de fundamental importância. 

A partir da elaboração do diagnóstico, com a indicação das principais ameaças e 
oportunidades ao sistema, é possível construir cenários para atingir as metas estabelecidas a 
nível estadual e federal. 

Os prognósticos para o sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos foram 
elaborados principalmente com base nas Leis Nacionais 11.445/2007 – Política Nacional de 
Saneamento Básico e 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos. A primeira define 
que os sistemas que compõem o saneamento básico deverão ser universalizados dentro dos 
próximos 20 anos. Já o segundo define metas mais específicas não só para os resíduos 
domiciliares e comerciais, mas também para os demais tipos de resíduos sólidos urbanos. 

Dentre os problemas relacionados ao manejo de resíduos sólidos no país, a disposição final 
em Aterro Sanitário é o principal desafio encontrado atualmente pelos governos municipais, 
estaduais e federal. Pela meta estabelecida na Lei 12.305/2010, a partir de agosto de 2014 
não deveria existir mais nenhum lixão no território brasileiro, tendo como principal local de 
disposição final os aterros sanitários. 

No caso de Montes Claros, este problema está sendo equacionado. No entanto, tendo em 
vista a participação do município no Consórcio CODANORTE, a definição sobre o futuro da 
disposição final dos resíduos deverá ser estabelecida em conjunto com os outros 35 
municípios participantes do Consórcio.  
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As principais ameaças ao sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos do 
município de Montes Claros são apresentadas a seguir, e serviram de base para a elaboração 
dos Prognósticos: 

 Inexistência de um programa bem estruturado de Educação Ambiental voltado à 
gestão dos resíduos sólidos gerados pela população de Montes Claros; 

 Necessidade de buscar parceiros para ampliação da coleta seletiva, ou seja, aquisição 
de materiais informativos de divulgação, obtenção de lixeiras urbanas, instalação de 
PEVs (Pontos de Entrega Voluntária), ecopontos, entre outros; 

 Falta de um Programa bem estruturado de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos 
Urbanos para a Reciclagem; 

 Falta de um cadastro efetivo de catadores, carrinheiros, depósitos, aparistas, 
sucateiros e indústrias recicladoras; 

 Falta de Plano Municipal de Gestão de Resíduos de Serviços de Saúde; 

 Falta de Planos de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde nas Unidades de 
Saúde Privados; 

 Falta de implementação de acordos setoriais entre a iniciativa privada (indústrias, 
comerciantes, distribuidores, manipuladores) e o poder púbico municipal tendo em 
vista estabelecer a logística reversa dos seguintes resíduos: 

o Pilhas e baterias; 

o Óleos, graxas e lubrificantes; 

o Óleo vegetal usado; 

o Lâmpadas;  

o Eletroeletrônicos; 

o Vidros temperados, e, 

o Moveis e utensílios domésticos descartados. 

 Melhorias na logística reversa dos pneus;  

 Falta de definição da forma de entrega (acondicionamento) dos resíduos sólidos ao 
sistema de coleta convencional; 

 Inexistência de estudo/plano/projeto para a coleta seletiva de materiais orgânicos 
para implantação do programa de compostagem, vermicompostagem e 
eventualmente bioenergia; 

 Falta de fiscalização dos geradores e das empresas que realizam a coleta de RCC; 

 Falta de Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil e Demolições; 
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 Necessidade de definição e implantação de modelo institucional para gestão 
integrada da limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos no Município e dos 
diversos agentes municipais envolvidos no sistema; 

 Existência de Aterro Municipal, em desconformidade com as normas da ABNT para 
projetos de Aterro Sanitário; 

 Inexistência de projetos dos maciços I e II do Atual Aterro Municipal, antigo lixão da 
cidade; 

 Existência de catadores morando nas margens do Aterro Municipal em condições 
precárias, invadindo a área para coleta de materiais recicláveis, e, 

 Falta de incentivo para atração e implantação de indústrias recicladoras no 
Município. 

Também foram levadas em consideração, as oportunidades levantadas durante a elaboração 
do Diagnóstico: 

 Existência de programa de coleta, transporte, inertização e destinação final de 
resíduos de serviços de saúde; 

 Existência de local para o recebimento de embalagens de agrotóxicos e pneus;  

 Construção de aterro sanitário pela iniciativa privada, para atender Montes 
Claros, e eventualmente os municípios vizinhos; 

 Criação de Agência Reguladora Municipal – AMASBE; 

 Aquisição de 10 veículos compactadores;  

 Aquisição de varredeira mecânica; 

 Cobrança de taxa de coleta de resíduos sólidos, por guia de cobrança (boleto); 

 Existência de Usina de Reciclagem desativada;  

 Existência de Associação de Catadores de Materiais Recicláveis; 

 Existência de Consórcio (Lei nº 4.640, 2013), CODANORTE; 

 Implantação de 09 Cascos, e 13 a serem implantados; 

 Existência de Instalação precária de chaminés no aterro municipal para a coleta 
de gases e consequente queima; 

 Existência de grandes empresas (depósitos) de matérias recicláveis, e, 

 ECOPONTOS desativados.  

 

2.5.2. Mecanismos de Articulação e Integração de Políticas, Programas e Projetos 
de Saneamento Básico com Outros Setores Correlacionados 
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2.5.2.1. Saúde 

Conforme apresentado no Produto 2 – Diagnóstico da Situação dos Serviços de Saneamento, 
o município de Montes Claros não possui uma rede de informações que permita relacionar 
os indicadores de saúde com os de saneamento básico, embora seja de conhecimento de 
todos que a falta de acesso aos sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, 
drenagem e manejo de águas pluviais urbanas e limpeza urbana e manejo de resíduos 
sólidos, esteja diretamente relacionada com a proliferação de doenças. 

No tocante ao sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, o principal desafio 
relacionado à saúde humana em Montes Claros é a minimização dos chamados “pontos de 
desova” ou “pontos de lixo”. Nesses locais, a população despeja seus resíduos, 
transformando-os em locais de geração e proliferação de vetores e doenças. 

O descarte no meio ambiente causa danos, em especial à saúde pública, uma vez que poderá 
se constituir em criadouro de mosquitos tipo aedis aegypti, transmissor do vírus da dengue e 
vírus da Chikungunya, quando contaminado. 

  

  
Figura 227: Pontos de lixo localizados no município. 

Fonte: SERENCO, 2014. 

  

2.5.2.2. Habitação 

Para o planejamento habitacional do município, é necessário haver uma integração com as 
propostas de universalização das quatro vertentes do saneamento básico. 
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Para o setor de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, foram levantadas no 
Diagnóstico, áreas onde existem problemas de disposição inadequada de resíduos, com 
pontos de lixo e passivos ambientais. Para esses locais, não é recomendável o incentivo à 
ocupação urbana, devido à possível contaminação das águas subterrâneas e superficiais, e 
do solo, podendo causar problemas sérios para as populações do entorno. 

Não há registros no município de áreas e antigos lixões, até porque o atual Aterro Municipal 
tem mais de 40 anos. 

 

2.5.2.3. Meio Ambiente 

Assim como os setores de saúde e habitação, o sistema de limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos está diretamente ligado com as características ambientais do município. 

A existência de pontos de lixo, passivos ambientais, locais inadequados de disposição de 
resíduos, etc., causam sérios impactos na qualidade das águas superficiais e subterrâneas, e 
do solo. 

Atualmente, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente é o órgão responsável pela 
fiscalização e coordenação dos programas relacionados à limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos em Montes Claros, sendo responsável também pela fiscalização de 
denúncias e controle da poluição ambiental, além de desenvolver programas de educação 
ambiental. As ações de responsabilidade da SEMMA deverão estar integradas para que a 
fiscalização e o controle ambiental também levem em consideração os problemas 
relacionados à limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. 

 

2.5.2.4. Recursos Hídricos 

O lançamento de resíduos em cursos de água, lagos e lagoas, além de configurar ato lesivo à 
limpeza urbana, também é um grande problema ambiental a ser enfrentado pelo município. 
Os materiais, quando dispostos de forma inadequada em corpos de água, causam a 
contaminação da água superficial e subterrânea, obstrução do leito dos rios, canais, galerias, 
etc., comprometendo a qualidade de vida e ambiental da região. 

No Diagnóstico foram apresentados alguns pontos de lixo localizados dentro dos limites do 
Município de Montes Claros. Em alguns deles, nota-se a proximidade de galerias, que 
deverão ser monitorados periodicamente para evitar novos lançamentos de resíduos, e 
evitar a proliferação da contaminação causada. 
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Figura 228:Bota fora perto de galerias 

Fonte: SERENCO, 2015 

 

2.5.2.5. Educação 

Enfatiza-se a necessidade de criar e implementar um programa de educação ambiental 
contínuo para a limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. A estrutura da Secretaria de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, possui um Setor de Coordenadoria de 
Educação Ambiental, a qual pratica atividades nas escolas da região ministrando palestras. 

As proposições para educação ambiental deverão considerar as ações e práticas já 
desenvolvidas principalmente nas escolas municipais, mas devendo ampliar a abrangência 
destas campanhas para a sociedade como um todo. 

 

2.5.3. Construção dos Cenários para o Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de 
Resíduos Sólidos 

Tendo em vista as ameaças e oportunidades ao sistema de limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos levantadas pelos técnicos durante a elaboração do Diagnóstico, foram 
definidas as principais condicionantes, deficiências e potencialidades do sistema existente, 
na tabela a seguir. 

Tabela 145:Condicionantes, Deficiências e Potencialidades 

C D P Fator 

   Inexistência de um programa bem estruturado de Educação Ambiental 
voltado à gestão dos resíduos sólidos gerados pela população de Montes 
Claros 

   Necessidade de buscar parceiros para ampliação da coleta seletiva, ou seja, 
aquisição de materiais informativos de divulgação, obtenção de lixeiras 
urbanas, instalação de PEVs (Pontos de Entrega Voluntária), ecopontos, entre 
outros 

   Falta de um Programa bem estruturado de Coleta Seletiva de Resíduos 
Sólidos Urbanos para a Reciclagem 
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C D P Fator 

   Falta de um cadastro efetivo de catadores, carrinheiros, depósitos, aparistas, 
sucateiros e indústrias recicladoras 

   Falta de Plano Municipal de Gestão de Resíduos de Serviços de Saúde 

   Falta de Planos de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde nas 
Unidades de Saúde Privadas 

   Falta de implementação de acordos setoriais entre a iniciativa privada 
(indústrias, comerciantes, distribuidores, manipuladores) e o poder púbico 
municipal tendo em vista estabelecer a logística reversa dos seguintes 
resíduos: Pilhas e baterias, Óleos, graxas e lubrificantes, Óleo vegetal usado, 
Lâmpadas, Eletroeletrônicos, Vidros temperados, e, Moveis e utensílios 
domésticos descartados 

   Melhorias na logística reversa dos pneus 

   Falta de definição da forma de entrega (acondicionamento) dos resíduos 
sólidos ao sistema de coleta convencional 

   Inexistência de estudo/plano/projeto para a coleta seletiva de materiais 
orgânicos para implantação do programa de compostagem, 
vermicompostagem e eventualmente bioenergia 

   Falta de fiscalização dos geradores e das empresas que realizam a coleta de 
RCC 

   Necessidade de definição e implantação de modelo institucional para gestão 
integrada da limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos no Município e 
dos diversos agentes municipais envolvidos no sistema 

   Falta de incentivo para atração e implantação de indústrias recicladoras no 
Município 

   Existência de programa de coleta, transporte, inertização e destinação final 
de resíduos de serviços de saúde 

   Existência de local para o recebimento de embalagens de agrotóxicos e pneus  

   Construção de aterro sanitário pela iniciativa privada, para atender Montes 
Claros e eventualmente Municípios vizinhos 

   Criação de Agência Reguladora Municipal – AMASBE 

   Aquisição de 10 veículos compactadores 

   Aquisição de varredeira mecânica 

   Cobrança de taxa de coleta de resíduos sólidos, por guia de cobrança (boleto) 

   Existência de Usina de Reciclagem desativada 

   Existência de Associação de Catadores de Materiais Recicláveis 

   Existência de Consórcio (Lei nº 4.640, 2013), CODANORTE 

   Implantação de 09 Cascos, e 13 a serem implantados 

   ECOPONTOS desativados 

   Existência de Aterro Municipal, em desconformidade com as normas da ABNT 
para projetos de Aterro Sanitário 

   Inexistência de projetos dos maciços I e II do Atual Aterro Municipal, antigo 
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C D P Fator 

lixão da cidade 

   Falta de Plano Municipal de Gestão de Resíduos de Construção Civil e 
Demolições 

   Existência de Instalação precária de chaminés no aterro municipal para a 
coleta de gases e consequente queima 

   Existência de catadores morando nas margens do Aterro Municipal em 
condições precárias, invadindo a área para coleta de materiais recicláveis, 

   Existência de grandes empresas (depósitos) de matérias recicláveis 

 
A aplicação do CDP abre o caminho para aplicação da metodologia proposta para construção 
dos Cenários Futuros para Montes Claros. A sequência do trabalho obedece a metodologia 
descrita e proposta para a construção dos cenários futuros, de acordo com os parâmetros a 
seguir identificados: 
 
I - Ameaças e oportunidades do atual modelo de gestão: 
Primeiro são elencadas todas as ameaças e oportunidades do atual modelo de gestão de 
resíduos no município. 
II - A identificação das ameaças críticas através de matriz numérica: 
A segunda etapa consiste em identificar as prioridades, através do produto das Relevâncias e 
Incertezas de cada Ameaça, anteriormente elencadas. Sendo os índices de relevância e 
incerteza os seguintes: 
 
 
 
III - A convergência das ameaças críticas. 
IV - A hierarquização dos principais temas. 
Na última etapa é realizada a hierarquização por ordem decrescente, do grupo que mais 
pontuou, para o que menos pontuou. 

 
Tabela 146:Ameaças e Oportunidades do atual modelo de gestão 

Item Ameaças Oportunidades 

I 

Inexistência de um programa bem 
estruturado de Educação Ambiental 
voltado à gestão dos resíduos sólidos 
gerados pela população de Montes Claros 

- Lei Nº 9.795/1999 – Política Nacional de 
Educação Ambiental 

II 

Necessidade de buscar parceiros para 
ampliação da coleta seletiva, ou seja, 
aquisição de materiais informativos de 
divulgação, obtenção de lixeiras urbanas, 
instalação de PEVs (Pontos de Entrega 
Voluntária), ecopontos, entre outros 

- Existência de Associação de Catadores de 
Materiais Recicláveis 

PRIORIDADE = RELEVÂNCIA X INCERTEZA 
Alta = 05 
Média = 03 
Baixa = 01 
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Item Ameaças Oportunidades 

III 

Falta de um Programa bem estruturado de 
Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos 
Urbanos para a Reciclagem 

- Lei Nº12.305/2010 e Decreto Nº 
7.404/2010 
- Existência de Setor de Educação Ambiental 
na Secretaria de Meio Ambiente  
- Existência de Usina de Reciclagem 
desativada 

IV 
Falta de um cadastro efetivo de catadores, 
carrinheiros, depósitos, aparistas, 
sucateiros e indústrias recicladoras 

- Existência de Associação de Catadores de 
Materiais Recicláveis 

V 

Falta de Plano Municipal de Gestão de 
Resíduos de Serviços de Saúde 

- RDC ANVISA no 306/04 e a Resolução 
CONAMA no 358/05 
- Existência de programa de coleta, 
transporte, e inertização e destinação final 
de resíduos de serviços de saúde 

VI 

Falta de Plano de Gerenciamento de 
Resíduos de Serviços de Saúde nas 
Unidades de Saúde 

- Obrigatoriedade estabelecida pelo 
CONAMA e ANVISA 
- Existência de programa de coleta, 
transporte, e inertização e destinação final 
de resíduos de serviços de saúde 

VII 

Falta de implementação de acordos 
setoriais entre a iniciativa privada 
(indústrias, comerciantes, distribuidores, 
manipuladores) e o poder púbico municipal 
tendo em vista estabelecer a logística 
reversa dos seguintes resíduos: Pilhas e 
baterias, Óleos, graxas e lubrificantes, Óleo 
vegetal usado, Lâmpadas,  
Eletroeletrônicos, Vidros temperados, e, 
Moveis e utensílios domésticos descartados 

- Lei Nº 12.305/2010 – Política Nacional de 
Resíduos Sólidos, que preconiza a logística 
reversa. 
- Acordos Setoriais estão sendo firmados a 
nível federal e estadual, com intermediação 
do Ministério do Meio Ambiente 
- Resolução CONAMA no 257/99 

VIII 
Melhorias na logística reversa dos pneus - Resolução CONAMA Nº 416/2009 

- Existência de local para o recebimento de 
pneus 

IX 
Falta de definição da forma de entrega 
(acondicionamento) dos resíduos sólidos ao 
sistema de coleta convencional 

- NBR 9191 - Especificação. Sacos plásticos 
para acondicionamento. 

X 

Inexistência de estudo/plano/projeto para 
a coleta seletiva de materiais orgânicos 
para implantação do programa de 
compostagem, vermicompostagem e 
eventualmente bioenergia 

- Norma NBR 13.591 – Define termos 
empregados exclusivamente em relação á 
compostagem de resíduos sólidos 
domiciliares. 
- Recomendações do PLANARES e PLANSAB. 

XI 
Falta de fiscalização dos geradores e das 
empresas que realizam a coleta de RCC 

- Existência de Resolução CONAMA 
307/2002 
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Item Ameaças Oportunidades 

XII 

Necessidade de definição e implantação de 
modelo institucional para gestão integrada 
da limpeza urbana e manejo dos resíduos 
sólidos no Município e dos diversos agentes 
municipais envolvidos no sistema 

------- 

XIII 
Falta de incentivo para atração e 
implantação de indústrias recicladoras no 
Município 

------- 

XIV 

Existência de Aterro Municipal de Montes 
Claros, em desconformidade com as 
normas da ABNT para projetos de Aterro 
Sanitário 

- Construção de aterro sanitário pela 
iniciativa privada, para atender Montes 
Claros; 
- Existência de Consórcio (Lei nº 4.640, 
2013), CODANORTE 

XV 
Inexistência de projetos dos maciços I e II 
do Atual Aterro Municipal de Montes 
Claros 

------- 

XVI 
Falta de Plano Municipal de Gestão de 
Resíduos de Construção Civil e Demolições 

------- 

XVII 

Existência de catadores morando nas 
margens do Aterro Municipal em condições 
precárias, invadindo a área para coleta de 
materiais recicláveis 

------- 

XVIII 
Existência de Instalação precária de 
chaminés no aterro municipal para a coleta 
de gases e consequente queima 

------- 

 
Tabela 147:Modelo Numérico para Ponderação das Ameaças 

Item Ameaças 
Relevância 

(1) 
Incerteza 

(2) 
Prioridades 

(3) 

I 
Inexistência de um programa bem estruturado de 
Educação Ambiental voltado à gestão dos resíduos 
sólidos gerados pela população de Montes Claros 

5 5 25 

II 

Necessidade de buscar parceiros para ampliação da 
coleta seletiva, ou seja, aquisição de materiais 
informativos de divulgação, obtenção de lixeiras 
urbanas, instalação de PEVs (Pontos de Entrega 
Voluntária), ecopontos, entre outros 

5 3 15 

III 
Falta de um Programa bem estruturado de Coleta 
Seletiva de Resíduos Sólidos Urbanos para a 
Reciclagem 

5 5 25 
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Item Ameaças 
Relevância 

(1) 
Incerteza 

(2) 
Prioridades 

(3) 

IV 
Falta de um cadastro efetivo de catadores, 
carrinheiros, depósitos, aparistas, sucateiros e 
indústrias recicladoras 

5 3 15 

V 
Falta de Plano Municipal de Gestão de Resíduos de 
Serviços de Saúde 

5 3 15 

VI 
Falta de Plano de Gerenciamento de Resíduos de 
Serviços de Saúde nas Unidades de Saúde 

5 3 15 

VII 

Falta de implementação de acordos setoriais entre 
a iniciativa privada (indústrias, comerciantes, 
distribuidores, manipuladores) e o poder púbico 
municipal tendo em vista estabelecer a logística 
reversa dos seguintes resíduos: Pilhas e baterias, 
Óleos, graxas e lubrificantes, Óleo vegetal usado, 
Lâmpadas, Eletroeletrônicos, Vidros temperados, e, 
Moveis e utensílios domésticos 

5 3 15 

VIII 
Melhorias na logística reversa dos pneus 

3 3 9 

IX 
Falta de definição da forma de entrega 
(acondicionamento) dos resíduos sólidos ao sistema 
de coleta convencional 

5 3 15 

X 

Inexistência de estudo/plano/projeto para a coleta 
seletiva de materiais orgânicos para implantação do 
programa de compostagem, vermicompostagem e 
eventualmente bioenergia 

5 5 25 

XI 
Falta de fiscalização dos geradores e das empresas 
que realizam a coleta de RCC 

5 5 25 

XII 

Necessidade de definição e implantação de modelo 
institucional para gestão integrada da limpeza 
urbana e manejo dos resíduos sólidos no Município 
e dos diversos agentes municipais envolvidos no 
sistema 

5 3 15 

XIII 
Falta de incentivo para atração e implantação de 
indústrias recicladoras no Município 

3 3 9 

XIV 
Existência de Aterro Municipal, em 
desconformidade com as normas da ABNT para 
projetos de Aterro Sanitário 

5 5 25 

XV 
Inexistência de projetos dos maciços I e II do Atual 
Aterro Municipal 

5 5 25 

XVI 
Falta de Plano Municipal de Gestão de Resíduos de 
Construção Civil e Demolições 

5 5 25 
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Item Ameaças 
Relevância 

(1) 
Incerteza 

(2) 
Prioridades 

(3) 

XVII 
Existência de catadores morando nas margens do 
Aterro Municipal em condições precárias, invadindo 
a área para coleta de materiais recicláveis 

5 5 25 

XVIII 
Existência de Instalação precária de chaminés no 
aterro municipal para a coleta de gases e 
consequente queima 

5 5 25 

 

Convergências das Ameaças Críticas 

Após a definição dos valores de prioridades, as ameaças foram agrupadas em quatro itens: 
Gestão Integrada, Produção/Redução de Resíduos, Disposição Final e Educação Ambiental. A 
seguir estão apresentadas ameaças agrupadas, e ordenadas de acordo com as que 
receberam maior pontuação, consideradas de maior prioridade para busca de ações: 

Tabela 148:Gestão Integrada 

Item Ameaças Prioridades 

III 
Falta de um Programa bem estruturado de Coleta Seletiva de Resíduos 
Sólidos Urbanos para a Reciclagem 

25 

XI 
Falta de fiscalização dos geradores e das empresas que realizam a coleta de 
RCC 25 

X 
Inexistência de estudo/plano/projeto para a coleta seletiva de materiais 
orgânicos para implantação do programa de compostagem, 
vermicompostagem e eventualmente bioenergia 

25 

XVI 
Falta de Plano Municipal de Gestão de Resíduos de Construção Civil e 
Demolições 

25 

XVII 
Existência de catadores morando nas margens do Aterro Municipal em 
condições precárias, invadindo a área para coleta de materiais recicláveis 

25 

II 

Necessidade de buscar parceiros para ampliação da coleta seletiva, ou seja, 
aquisição de materiais informativos de divulgação, obtenção de lixeiras 
urbanas, instalação de PEVs (Pontos de Entrega Voluntária), ecopontos, entre 
outros 

15 

IV 
Falta de um cadastro efetivo de catadores, carrinheiros, depósitos, aparistas, 
sucateiros e indústrias recicladoras 

15 

V Falta de Plano Municipal de Gestão de Resíduos de Serviços de Saúde 15 

VI 
Falta de Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde nas 
Unidades de Saúde 

15 

IX 
Falta de definição da forma de entrega (acondicionamento) dos resíduos 
sólidos ao sistema de coleta convencional 

15 

XII 
Necessidade de definição e implantação de modelo institucional para gestão 
integrada da limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos no Município e 
dos diversos agentes municipais envolvidos no sistema 

15 
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Item Ameaças Prioridades 

VIII Melhorias na logística reversa dos pneus 09 

XIII 
Falta de incentivo para atração e implantação de indústrias recicladoras no 
Município 

09 

  233 
 

Tabela 149:Produção/Redução de Resíduos 

Item Ameaças Prioridades 

VII 

Falta de implementação de acordos setoriais entre a iniciativa privada 
(indústrias, comerciantes, distribuidores, manipuladores) e o poder púbico 
municipal tendo em vista estabelecer a logística reversa dos seguintes 
resíduos: Pilhas e baterias, Óleos, graxas e lubrificantes, Óleo vegetal usado, 
Lâmpadas, Eletroeletrônicos, Vidros temperados, e, Moveis e utensílios 
domésticos 

15 

  15 
 
 

Tabela 150:Disposição Final 

Item Ameaças Prioridades 

XIV 
Existência de Aterro Municipal, em desconformidade com as normas da ABNT 
para projetos de Aterro Sanitário 

25 

XV Inexistência de projetos dos maciços I e II do Atual Aterro Municipal 25 

XVII 
Existência de Instalação precária de chaminés no aterro municipal para a 
coleta de gases e consequente queima 

25 

  75 

 

Tabela 151:Educação Ambiental 

Item Ameaças Prioridades 

I 
Inexistência de um programa bem estruturado de Educação Ambiental 
voltado à gestão dos resíduos sólidos gerados pela população de Montes 
Claros 

25 

  25 

 

Pela hierarquização das ameaças, é possível observar que a gestão integrada apresenta o 
maior número de pontos, seguida da disposição final, educação ambiental e 
produção/redução de resíduos. O modelo aplicado poderia conduzir a situações 
diferenciadas, como por exemplo, disposição final ou produção de resíduos com a maior 
pontuação e não a gestão integrada. Combinando-se entre si as convergências pontuadas 
nos quatro setores selecionados é possível estabelecer as seguintes estruturas básicas 
alternativas para a hierarquização dos cenários futuros: 
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Tabela 152:Integração das alternativas 

Ameaças Críticas Pontuação Somatório 

Gestão Integrada 233 
258 

Educação Ambiental 25 

Produção/redução de resíduos 15 
90 

Disposição Final 75 
Fonte: SERENCO, 2015. 

 

Pela integração das alternativas desenhadas anteriormente obtém-se a figura a seguir: 

 
Figura 229 - Integração das alternativas 

Fonte: SERENCO, 2015. 

Por esta imagem, é possível verificar que a pontuação da Gestão Integrada acrescida de 
Educação Ambiental alcançou 258 pontos e a pontuação de Produção/Redução de Resíduos 
e a consequente Disposição Final alcançou 90 pontos. Esses números sugerem a montagem 
dos cenários a partir da Gestão Integrada (233), Disposição Final (75), Educação Ambiental 
(25) e Produção de Resíduos (15). 

A partir desta pontuação, é possível criar os cenários futuros para o sistema de limpeza 
urbana e manejo de resíduos sólidos, para posteriormente definir os programas, objetivos e 
metas para a melhoria contínua dos serviços para os próximos 20 anos. 

 

2.5.3.1. Gestão Integrada 

A responsabilidade pela gestão da Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos do 
município de Montes Claros encontra-se atualmente dividida entre pelo menos três órgãos 
da administração municipal: Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, Secretaria Municipal 
do Meio Ambiente e Secretaria Municipal da Saúde. 
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Segundo a Prefeitura os serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos do município 
serão totalmente assumidos pela Prefeitura, a ESURB passará a atuar apenas na realização 
de obras, a transferência dos funcionários da ESURB para a Prefeitura, começará em 
fevereiro de 2015 e deve ser concluída em março de 2015. 

A principal dificuldade encontrada na gestão desse sistema é a falta de integração entre 
todos os atores públicos e/ou privados responsáveis pela gestão dos serviços de limpeza 
urbana, pelo manejo de resíduos sólidos e também, de forma direta, envolvendo todos os 
geradores, sejam eles domiciliares, comerciais, prestadores de serviços, industriais, públicos 
e privados. 

As proposições acerca da Gestão Integrada serão baseadas na definição ou criação de um 
órgão ou departamento que coordene todas as ações voltadas à limpeza urbana e manejo 
de resíduos sólidos, contemplando desde os programas de educação ambiental, controle dos 
contratos de terceirização da coleta, transporte, disposição final e limpeza urbana, 
gerenciamento dos dados de geração e disposição final de resíduos especiais, industriais, de 
serviços de saúde, construção civil, agrossilvopastoris, etc., gerenciamento dos programas 
de coleta seletiva de materiais recicláveis e de resíduos orgânicos, e os demais programas 
relacionados aos resíduos sólidos urbanos. 

Os programas voltados à Gestão Integrada do sistema de limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos de Montes Claros deverão atender às seguintes demandas: 

 Elaborar Plano de Coleta Seletiva para Reciclagem; 

 Ampliar a fiscalização dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; 

 Definir mecanismos para controle e fiscalização dos Planos de Gerenciamento de 
Resíduos – PGRS de grandes geradores, PGRCC e PGRSS. 

 Elaborar Plano de Coleta Seletiva de materiais orgânicos para implantação de 
compostagem, vermicompostagem e eventualmente bioenergia; 

 Elaborar Plano Municipal de Gestão de Resíduos de Serviços de Saúde; 

 Estabelecimento de Cadeia de Responsabilidade Ambiental a partir da definição e 
implantação de Planos Setoriais (acordos) para a Logística Reversa; 

 Elaborar Cadastro de catadores, carrinheiros, depósitos, aparistas, sucateiros e 
industrias recicladoras; 

 Definição de procedimentos específicos para grandes geradores de resíduos, e, 

 Apoio à estruturação física das Associações e/ou Cooperativas de Catadores 
existentes no município, garantindo espaço físico e equipamentos adequados para a 
separação dos materiais recicláveis. 
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2.5.3.2. Disposição Final 

Conforme apresentado no Produto 2 – Diagnóstico, o município de Montes Claros é parte 
integrante do Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Ambiental Sustentável do 
Norte de Minas - CODANORTE, instituído pela Lei Municipal Nº 4.640 de 04 de setembro de 
2013, com a finalidade de proporcionar ferramentas de sustentabilidade aos municípios, (35 
municípios), agindo em prol da melhoria da qualidade de vida da população da Região.  

Entre as competências do órgão estão a elaboração de estudos de concepção e projetos de 
engenharia para coleta seletiva, tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos e 
a gestão sustentável dos serviços para as unidades integradas de manejo e de destino final 
de resíduos sólidos urbanos das localidades integrantes do consórcio. 

Encontra-se em fase de construção o aterro sanitário privado, a cargo da empresa REVITA, 
Grupo VEJA/ SOPAVE, hoje VIASOLO, localizado na Rodovia MG 308, km 15, Fazenda 
Mimoso, entre os Municípios de Montes Claros e Glaucilândia, Estado de Minas Gerais. O 
projeto foi elaborado pela empresa CEPOLLINA Engenheiros Consultores Ltda em 
10/07/2014 tendo sido emitidas pelo órgão Ambiental Estadual, as Licenças Prévias e de 
Instalação. Também foi efetuada audiência pública, em 2011, para aprovação do 
empreendimento através do EIA/RIMA que também foi aprovado pela SUPRAM/MG. A área 
total do terreno é de 131 hectares, sendo que o aterro ocupará apenas 20 hectares. O 
projeto elaborado pela consultora foi aprovado pela SUPRAM/MG, terá vida útil de 35 anos. 
Futuramente, o empreendimento poderá vir a se constituir em Central de Tratamento de 
Resíduos (CTR) agregando uma unidade para inertização de resíduos de serviços de saúde – 
infectantes e perfurocortantes.  

Também poderá ser agregada área para disposição de resíduos de construção civil e 
demolições (Classe II-B), inertes. 

Outro cenário futuro poderá ser concretizado pela transformação em aterro regional 
recebendo resíduos de outros municípios vizinhos. 

O início previsto para seu funcionamento é março/2015. O acesso ao aterro, com projeto 
apresentado ao DER/RJ, aguarda aprovação para que as obras sejam realizadas. A área conta 
com poços para monitoramento do aquífero. 

Como foi anteriormente detalhado no Produto 2 – Diagnóstico, o Município conta com um 
Aterro Municipal que tem seus dias contados, uma vez que é um “aterro controlado” (lixão) 
devendo ser elaborado o PRAD (Plano de Remediação de Áreas Degradadas), as obras 
previstas executadas e finalmente lacrado. 

Outra possibilidade, incluindo estudo e definição de áreas, EIA/RIMA do novo 
empreendimento – só aterro sanitário ou implantação de CTR, licenciamentos ambientais, 
projetos de engenharia das tecnologias a serem implantadas para Resíduos Classe I, II-A e II-
B, é a implantação, por parte da PMMC, do empreendimento necessário, operando 
diretamente o mesmo, ou em concessão com a iniciativa privada a ser licitada pela 
Municipalidade. 
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Estudo específico deverá ser elaborado e a decisão técnica-econômica-política-financeira 
deverá ser elaborado o mais breve possível. 

 
Figura 230: Gestão da Disposição Final/Cenários 

Fonte: SERENCO, 2015. 

 

2.5.3.3. Educação Ambiental 

Conforme definido pela Política Nacional de Educação Ambiental (Lei Nº 9.795, de 27 de 
abril de 1.999), “educação ambiental” são “os processos por meio dos quais o indivíduo e a 
coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 
competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, 
essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade”. 

Acredita-se que os efeitos da educação ambiental somente apresentarão resultados 
positivos quando a gestão adequada dos resíduos sólidos associada a um forte programa de 
educação ambiental for materializada através de programas, projetos e ações que 
apresentem resultados satisfatórios e positivos. 

O Plano Nacional de Resíduos Sólidos diagnosticou uma variabilidade de formas de atuação 
de ações de educação ambiental, conforme as tipologias apresentados a seguir: 



 

  

       Página: 620 

 

                                                                                            

 Tipo 1 - Informações orientadoras e objetivas. 

 Tipo 2 - Sensibilização/mobilização das comunidades diretamente envolvidas.  

 Tipo 3 – Informação, sensibilização ou mobilização para o tema resíduos sólidos 
desenvolvidos em ambiente escolar.  

 Tipo 4 – Campanhas e Ações Pontuais de Mobilização. 

As diferentes formas de atuação do município de Montes Claros, tendo em vista a 
organização dos programas de educação ambiental deverão levar em consideração os 
aspectos definidos nos 04 (quatro) itens apresentados anteriormente. 

A Empresa Municipal de Serviços Urbanos – ESURB, estava envolvida diretamente na coleta 
e transporte dos resíduos domiciliares, elaborou um folder com a campanha “Cidade Limpa”, 
para conscientização da população da importância da coleta seletiva, a qual será o próximo 
passo da Prefeitura. Atualmente a SISU e responsável pela coleta e transporte dos resíduos 
domiciliares pela cidade. Outro aspecto importante para a Educação Ambiental é a utilização 
dos veículos de coleta (convencional e seletiva) para a divulgação das ações voltadas à 
conscientização da população, sendo considerados como “banners ambulantes”, 
percorrendo todo o perímetro do município.  

 
Figura 231 - Veículos de coleta de resíduos sólidos 

Fonte: SERENCO, 2015 

Portanto, o município de Montes Claros deverá apoiar e desenvolver um programa de 
Educação Ambiental único, voltado à divulgação e conscientização dos cidadãos a respeito 
da importância da participação dos programas e ações a serem desenvolvidas nos próximos 
20 anos. 

2.5.3.4. Produção/Redução de Resíduos 

Para a determinação da projeção da geração de resíduos, foram adotados os dados 
considerados no Diagnóstico – Produto 2. Foram estimados três cenários para a projeção da 
geração de resíduos nos próximos 20 anos, apresentados a seguir. 

2.5.3.4.1. Cenário Desejado 

O Cenário desejado é aquele que utopicamente se define como “desperdício zero” ou ainda 
“produção zero de resíduos”. Cenário este que não pode ser atingido, pois sempre existirão 
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resíduos a serem descartados, como os resíduos dos serviços de saúde, da podação, da 
construção civil, etc. 

Admite-se que a redução deverá ocorrer caso sejam adotadas medidas articuladas de ação, 
porém o esforço normativo, operacional, financeiro e de planejamento exercido sobre todos 
os aspectos que ligam o gerador à disposição final poderão não ser suficientes, restando no 
final, resíduos sólidos, diferentemente do que se deseja – produção zero. Pela Lei Nº 
12.305/2.010 e Decreto Nº 7.404/2.010, a logística reversa, a reciclagem energética e a 
coleta seletiva com inclusão social dos catadores deverão estar presentes na definição desse 
cenário. 

Da mesma forma, admite-se que sempre existirão áreas disponíveis que poderão ser 
licenciadas para receber os resíduos para serem dispostos utilizando-se de tecnologias 
ambientalmente satisfatórias. Também se admite que os recursos financeiros necessários 
sempre sejam disponibilizados.   

 

2.5.3.4.2. Cenário Previsível 

O Cenário Previsível considera as tendências de aumento na geração per capita de resíduos, 
sem estabelecer metas para a diminuição dessas quantidades.  

A seguir cálculo para definição do per capita para população urbana: 

 - População Urbana (IBGE, 2010) = 344.427 hab. 

 - Geração de resíduos em 2013 = 79.363.492,00 kg/ano = 217.434,22 kg/dia 

𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 (𝑝𝑜𝑝. 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎) =
217.434,22kg/dia

344.427 hab.
= 0,631 𝑘𝑔 

 

A seguir cálculo para definição do per capita para população urbana + população flutuante: 

 - População Urbana + Flutuante (Estudo populacional elaborado SERENCO, 2010) = 413.312 hab. 

 - Geração de resíduos em 2013 = = 79.363.492,00 kg/ano = 217.434,00 kg/dia 

𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 (𝑝𝑜𝑝. 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎 + 𝑓𝑙𝑢𝑡𝑢𝑎𝑛𝑡𝑒) =
217.434,22kg/dia

413.312 hab.
= 0,526 𝑘𝑔 

 

Sendo assim, através dos dados atuais da geração de resíduos e caracterização dos mesmos 
(Tabela 153) é possível prever como será o crescimento da geração dos resíduos sólidos no 
município de Montes Claros. 

Tabela 153: Composição atual dos resíduos de Montes Claros/2013 

Produção de 
resíduos (t/ano)¹ 

Geração per capita 
(kg/hab.dia) 

Orgânicos Recicláveis Rejeitos 

(%) (t/ano) (%) (t/ano) (%) (t/ano) 

79.363, 492 0,631 41,0% 32.539,03 39,47% 31.324,77 19,53% 15.499,69 
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¹Ano de referência: 2013. 
Fonte: SERENCO, 2015. 

Para o Cenário Previsível, foi estimada uma taxa de crescimento da geração per capita de 
resíduos, de acordo com o Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil, 2012 (ABRELPE) que 
demonstra um crescimento médio de 1,3% na geração de resíduos por ano. Portanto, para 
os próximos 20 anos foi adotada uma taxa de 25% de crescimento. 

A partir destes valores, e com a projeção populacional para os próximos 20 anos, foi possível 
estabelecer o cenário previsível para a geração de resíduos domiciliares e comerciais para o 
município de Montes Claros.  

Tabela 154 - Projeção de geração de resíduos sólidos – População Urbana - Cenário Previsível 

 
Fonte: SERENCO, 2015. 

 

Orgânico Reciclável Rejeito

41,0% 39,5% 19,5%

2.014 373.282 0,639 87.087 35.706 34.400 16.982

2.015 379.635 0,647 89.663 36.762 35.417 17.484

2.016 385.988 0,655 92.275 37.833 36.449 17.994

2.017 392.341 0,663 94.924 38.919 37.495 18.510

2.018 398.694 0,671 97.610 40.020 38.556 19.034

2.019 405.047 0,679 100.332 41.136 39.631 19.565

2.020 411.400 0,687 103.090 42.267 40.721 20.103

2.021 417.752 0,694 105.885 43.413 41.825 20.648

2.022 424.105 0,702 108.717 44.574 42.943 21.200

2.023 430.458 0,710 111.585 45.750 44.076 21.759

2.024 436.811 0,718 114.490 46.941 45.224 22.326

2.025 443.164 0,726 117.432 48.147 46.386 22.899

2.026 449.517 0,734 120.410 49.368 47.562 23.480

2.027 455.870 0,742 123.425 50.604 48.753 24.068

2.028 462.223 0,750 126.476 51.855 49.958 24.663

2.029 468.576 0,758 129.564 53.121 51.178 25.265

2.030 474.929 0,765 132.689 54.402 52.412 25.874

2.031 481.281 0,773 135.850 55.698 53.661 26.491

2.032 487.634 0,781 139.047 57.009 54.924 27.114

2.033 493.987 0,789 142.282 58.336 56.201 27.745

2.034 500.340 0,797 145.553 59.677 57.493 28.383

Projeção 

de 

resíduos 

(t/ano)

Composição (t/ano)

Cenário Previsível 

População 

Residente 

Urbana 

(habitantes)

ANO

Geração de 

resíduos per 

capita 

(kg/hab.dia)
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Conforme o Estudo Populacional elaborado para Montes Claros, percebe-se que o município 
funciona como polo de um grande número de Municípios e de uma população significativa. 
Por este motivo, a Prefeitura Municipal trabalha com a existência de uma população 
flutuante correspondente a cerca de 20% da população residente, população esta que se 
utiliza de Montes Claros para utilizar dos serviços de saúde, compras, educação superior, 
aeroportos, aquisição de insumos, etc. 

Com isso calculamos um novo valor para geração per capita de resíduos para Montes Claros, 
do qual teve como referência o estudo populacional, com a população urbana mais a 
flutuante de 413.312 habitantes, para o ano de 2010, e a quantidade de resíduos 
domiciliares destinada ao Aterro Municipal em 2013, 79.363.492,00 Kg/ano.  

Portanto, o valor per capita daquele ano 2013 foi de 0,526 Kg/hab.dia.  

A partir destes valores, e com a projeção populacional para os próximos 20 anos, foi possível 
estabelecer o cenário previsível para a população urbana mais a flutuante, conforme tabela 
a seguir. 
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Tabela 155 - Projeção de geração de resíduos sólidos – População Urbana + Flutuante - Cenário Previsível 

 
Fonte: SERENCO, 2015. 

Podemos observar nas tabelas anteriores que o Cenário Previsível para a projeção de 
resíduos e suas composições, orgânicos, reciclável e rejeitos são iguais, apenas variam a 
população e a geração per capita.  

 
 

2.5.3.4.3. Cenário Normativo 

A Versão Preliminar do Plano Nacional de Resíduos Sólidos – PLANARES definiu metas de 
redução de resíduos dispostos em aterros sanitários até 2031, de acordo com as 
características de cada região do país. 

Orgânico Reciclável Rejeito

41,0% 39,5% 19,5%

2.014 447.938 0,533 87.087 35.706 34.400 16.982

2.015 455.562 0,539 89.663 36.762 35.417 17.484

2.016 463.186 0,546 92.275 37.833 36.449 17.994

2.017 470.809 0,552 94.924 38.919 37.495 18.510

2.018 478.433 0,559 97.610 40.020 38.556 19.034

2.019 486.056 0,566 100.332 41.136 39.631 19.565

2.020 493.680 0,572 103.090 42.267 40.721 20.103

2.021 493.680 0,579 104.275 42.753 41.189 20.334

2.022 501.302 0,585 107.088 43.906 42.300 20.882

2.023 508.926 0,592 109.939 45.075 43.426 21.438

2.024 516.550 0,598 112.825 46.258 44.566 22.001

2.025 524.173 0,605 115.748 47.457 45.721 22.571

2.026 539.420 0,612 120.410 49.368 47.562 23.480

2.027 547.044 0,618 123.425 50.604 48.753 24.068

2.028 554.668 0,625 126.476 51.855 49.958 24.663

2.029 562.291 0,631 129.564 53.121 51.178 25.265

2.030 569.915 0,638 132.689 54.402 52.412 25.874

2.031 577.537 0,644 135.850 55.698 53.661 26.491

2.032 585.161 0,651 139.048 57.009 54.924 27.114

2.033 592.784 0,658 142.282 58.336 56.201 27.745

2.034 600.408 0,664 145.553 59.677 57.493 28.383

ANO

População 

Residente 

Urbana + 

Flutuante 

(habitantes)

Geração de 

resíduos per 

capita 

(kg/hab.dia)

Cenário Previsível

Projeção 

de 

resíduos 

(t/ano)

Composição (t/ano)
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Para a Região Sudeste, as principais metas estabelecidas foram a redução de 50% da 
quantidade de resíduos recicláveis secos e resíduos úmidos (55%) dispostos em Aterro 
Sanitário até 2031. 

Tabela 156 - Metas do PLANARES para Região Sudeste 

Metas 
Plano de Metas (Região Sudeste) 

2015 2019 2023 2027 2031 

Redução dos resíduos recicláveis secos dispostos em 
aterro, com base na caracterização nacional em 2013 

30% 37% 42% 45% 50% 

Redução dos resíduos úmidos dispostos em aterro, 
com base na caracterização nacional em 2013 

25% 35% 45% 50% 55% 

Fonte: PLANARES, 2.012. 

Como este Plano tem horizonte de 20 anos, portanto até 2034, as metas foram extrapoladas 
para 55% e 60%, respectivamente, iniciando em 2015. Utilizando o mesmo critério de 
crescimento populacional e da geração per capita, foi possível elaborar o cenário normativo 
para geração de resíduos domiciliares e comerciais para o município de Montes Claros. 

Tabela 157 - Projeção de geração de resíduos sólidos – População Urbana - Cenário Normativo 

 
Fonte: SERENCO, 2015 

A tabela anterior apresenta a projeção de geração de resíduos sólidos da população urbana, 
mantendo a estimativa de acréscimo da geração per capita de resíduos, e com o alcance das 
metas do PLANARES, chega a uma estimativa de quantidade de resíduos a ser destinada em 
aterro sanitário de 78.125 toneladas no ano de 2034, número este inferior a quantidade 
total a ser destinada ao Aterro Sanitário em 2015 (89.663 toneladas). 

% t/ano % t/ano t/ano t/ano t/ano t/ano t/ano

2.015 379.635 0,647 89.663 30% 10.625 25% 9.190 19.816 24.792 27.571 17.484 69.848

2.016 385.988 0,655 92.275 32% 11.664 28% 10.593 22.257 24.785 27.240 17.994 70.019

2.017 392.341 0,663 94.924 33% 12.373 30% 11.676 24.049 25.122 27.243 18.510 70.875

2.018 398.694 0,671 97.610 35% 13.495 33% 13.207 26.701 25.061 26.813 19.034 70.908

2.019 405.047 0,679 100.332 37% 14.663 35% 14.398 29.061 24.968 26.738 19.565 71.271

2.020 411.400 0,687 103.090 39% 15.881 37% 15.639 31.520 24.840 26.628 20.103 71.570

2.021 417.752 0,694 105.885 40% 16.730 40% 17.365 34.095 25.095 26.048 20.648 71.790

2.022 424.105 0,702 108.717 41% 17.607 43% 19.167 36.773 25.336 25.407 21.200 71.943

2.023 430.458 0,710 111.585 42% 18.512 45% 20.587 39.099 25.564 25.162 21.759 72.486

2.024 436.811 0,718 114.490 42% 18.994 46% 21.593 40.587 26.230 25.348 22.326 73.903

2.025 443.164 0,726 117.432 43% 19.946 47% 22.629 42.575 26.440 25.518 22.899 74.857

2.026 449.517 0,734 120.410 44% 20.927 49% 24.190 45.118 26.635 25.178 23.480 75.292

2.027 455.870 0,742 123.425 45% 21.939 50% 25.302 47.241 26.814 25.302 24.068 76.184

2.028 462.223 0,750 126.476 46% 22.981 51% 26.446 49.427 26.977 25.409 24.663 77.049

2.029 468.576 0,758 129.564 47% 24.054 53% 28.154 52.208 27.124 24.967 25.265 77.356

2.030 474.929 0,765 132.689 49% 25.682 54% 29.377 55.059 26.730 25.025 25.874 77.630

2.031 481.281 0,773 135.850 50% 26.830 55% 30.634 57.464 26.830 25.064 26.491 78.385

2.032 487.634 0,781 139.047 52% 28.560 56% 31.925 60.486 26.363 25.084 27.114 78.562

2.033 493.987 0,789 142.282 53% 29.787 58% 33.835 63.621 26.415 24.501 27.745 78.660

2.034 500.340 0,797 145.553 55% 31.621 60% 35.806 67.427 25.872 23.871 28.383 78.125
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A tabela a seguir apresenta a projeção da população urbana mais flutuante, mantendo a 
estimativa de acréscimo da geração per capita de resíduos, e com o alcance das metas do 
PLANARES, chega a um Cenário Normativo igual da população urbana. 

Concluímos que o acréscimo da população flutuante à residente em Montes Claros não é 
significativo para a geração de resíduos, aumenta-se a população mais diminui o per capita, 
com isso usaremos a população urbana residente para a elaboração do prognóstico. Pois a 
arrecadação prevista para a taxa de coleta de resíduos é calculada a partir da população 
residente (Urbana), conforme Lei Complementar Nº42 de dezembro de 2013. 

 
Tabela 158 - Projeção de geração de resíduos sólidos – População Urbana + flutuante - Cenário Normativo 

 
Fonte: SERENCO, 2015 

 

Essa quantia prevista pelo cenário normativo pode também ser comparada à projeção da 
quantidade de resíduos produzida em 2.034 pelo cenário previsível (sem atingir as metas do 
PLANARES), que alcança 145.553 toneladas para população urbana, o que representa um 
aproveitamento de aproximadamente 50% dos resíduos produzidos no município (71.125 
ton em 2034). 

Para atingir as metas estipuladas no cenário normativo, o município de Montes Claros 
deverá: 

% t/ano % t/ano t/ano t/ano t/ano t/ano t/ano

2.015 455.562 0,539 89.663 30% 10.625 25% 9.190 19.816 24.792 27.571 17.484 69.848

2.016 463.186 0,546 92.275 32% 11.664 28% 10.593 22.257 24.785 27.240 17.994 70.019

2.017 470.809 0,552 94.924 33% 12.373 30% 11.676 24.049 25.122 27.243 18.510 70.875

2.018 478.433 0,559 97.610 35% 13.495 33% 13.207 26.701 25.061 26.813 19.034 70.909

2.019 486.056 0,566 100.332 37% 14.663 35% 14.398 29.061 24.968 26.738 19.565 71.271

2.020 493.680 0,572 103.090 39% 15.881 37% 15.639 31.520 24.840 26.628 20.103 71.570

2.021 493.680 0,579 104.275 40% 16.475 40% 17.101 33.577 24.713 25.652 20.334 70.699

2.022 501.302 0,585 107.088 41% 17.343 43% 18.880 36.223 24.957 25.027 20.882 70.866

2.023 508.926 0,592 109.939 42% 18.239 45% 20.284 38.522 25.187 24.791 21.438 71.416

2.024 516.550 0,598 112.825 42% 18.718 46% 21.279 39.997 25.848 24.980 22.001 72.829

2.025 524.173 0,605 115.748 43% 19.660 47% 22.305 41.965 26.061 25.152 22.571 73.784

2.026 539.420 0,612 120.410 44% 20.927 49% 24.190 45.118 26.635 25.178 23.480 75.292

2.027 547.044 0,618 123.425 45% 21.939 50% 25.302 47.241 26.814 25.302 24.068 76.184

2.028 554.668 0,625 126.476 46% 22.981 51% 26.446 49.427 26.977 25.409 24.663 77.049

2.029 562.291 0,631 129.564 47% 24.054 53% 28.154 52.208 27.124 24.967 25.265 77.356

2.030 569.915 0,638 132.689 49% 25.682 54% 29.377 55.059 26.730 25.025 25.874 77.630

2.031 577.537 0,644 135.850 50% 26.830 55% 30.634 57.464 26.830 25.064 26.491 78.385

2.032 585.161 0,651 139.048 52% 28.560 56% 31.925 60.486 26.363 25.084 27.114 78.562

2.033 592.784 0,658 142.282 53% 29.787 58% 33.835 63.621 26.415 24.501 27.745 78.660

2.034 600.408 0,664 145.553 55% 31.621 60% 35.806 67.427 25.872 23.871 28.383 78.125
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 Implantar o programa de coleta seletiva porta-a-porta. A figura a seguir, demonstra 
um modelo de coleta seletiva de materiais recicláveis, que poderá ser adaptado para 
a realidade do município de Montes Claros; 

 

Figura 232 - Alternativas propostas para a coleta seletiva de materiais recicláveis 
Fonte: SERENCO, 2015. 

 Aprimorar e ampliar os ECOPONTOS/CASCOS para recebimento e separação de 
diferentes tipos de resíduos. As figuras, demonstram alguns modelos de ECOPONTOS 
que deverão ser adaptados de acordo com a área disponível para implantação, e os 
tipos de resíduos que poderão ser levados ao local. Além disso, quando da 
implantação desses locais, deverão ser firmados contratos ou acordos com empresas 
responsáveis por retirar os resíduos para comercialização, reciclagem ou 
reaproveitamento; 
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Figura 233 - Modelo de ECOPONTO 
Fonte: SERENCO, 2015 

 

Figura 234 - Modelo de ECOPONTO 
Fonte: SERENCO, 2015 

 Criar programa de coleta seletiva de resíduos orgânicos para a compostagem, 
vermicompostagem, digestão anaeróbia, ou outras tecnologias para a transformação 
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desse material. A figura a seguir, demonstra alternativas para a coleta de resíduos 
orgânicos, e propostas para compostagem/vermicompostagem dos materiais; 

 

Figura 235: Alternativas para Coleta Seletiva de Resíduos Orgânicos 
Fonte: SERENCO, 2015 
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2.5.4. Benefícios da implantação do Cenário Normativo  

A Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) e a Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) no 
Guia para Preparação e Gestão de Projetos de Resíduos Sólidos Residenciais, de 2001, 
recomendam especificamente, para o gerenciamento ambientalmente adequado dos 
resíduos sólidos a introdução do conceito integral de gerenciamento do ciclo de vida, 
inserindo-se os resíduos sólidos em quatro áreas básicas: 

 Minimização da geração de resíduos; 

 Maximização da reutilização e reciclagem ambientalmente adequada dos resíduos; 

 Promoção do tratamento e disposição ambientalmente adequada dos resíduos, e, 

 Expansão da cobertura do serviço de coleta. 

 

2.5.4.1. Minimização da geração de resíduos 

Na sociedade atual, os modelos de vida que vem sendo adotados para o conforto e lazer dos 
indivíduos que nela vivem esgotam os recursos naturais e hídricos. Na medida em que o 
número de habitantes de uma cidade, região ou país cresce, sua demanda por novos 
produtos aumenta proporcionalmente e, consequentemente, a sua produção de resíduos 
também. Seguindo esta linha de raciocínio, a fim de se evitar um aumento significativo na 
quantidade e variedade de resíduos sólidos, faz-se necessário um enfoque preventivo da 
produção dos mesmos. Podem ser citados como objetivos da minimização da geração de 
resíduos sólidos, de acordo com a Agenda 21: 

 Estabilizar ou reduzir a produção de resíduos. 

 Fortalecer a capacidade de avaliar as mudanças na quantidade e composição dos 
resíduos. 

Para isso, é importante que os governos já tenham fixado as suas metas: 

 Avaliar e monitorar os resíduos sólidos e implementar políticas de minimização dos 
mesmos; 

 Gerar programas de minimização de resíduos; 

 Gerar programas para reduzir os resíduos agrícolas. 

Importante ressaltar que os programas de minimização devem promover a participação de 
ONGs, desenvolver e projetar tecnologias para reduzir os resíduos, oferecer incentivos aos 
produtores e consumidores e desenvolver planos nacionais de redução de resíduos. 

A fim de estabelecer programas com metas realistas, o primeiro passo é definir um sistema 
de monitoramento de resíduos sólidos que avalie periodicamente a quantidade de resíduos 
sólidos, incluídos os que se reciclam e a qualidade dos serviços.  

A respeito da segunda meta, existem três formas principais de ações de minimização da 
geração de resíduos sólidos urbanos: 
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 Ações reguladoras; 

 Ações feitas pela sociedade civil, e, 

 Ações feitas pelas empresas. 

O primeiro tipo de ações são aquelas tomadas pelo País com a elaboração de leis e decretos 
nacionais que obrigam os fabricantes de produtos a reduzir o peso e volume, 
principalmente, das embalagens, tendo em consideração o seu tempo de vida útil. A 
segunda consiste na associação de consumidores, na qual promova o boicote da compra de 
produtos de empresas que não tenham como meta a minimização da geração de resíduos. Já 
o terceiro, a tomada de consciência por parte das grandes corporações industriais, que 
formam fundações ou ONG’s cuja proposta é promover a minimização de resíduos sólidos e 
a reciclagem. 

A seguir, são listadas algumas atividades relacionadas à redução de resíduos: 

 Colocar depósitos para recipientes; 

 Realizar compostagem de resíduos provenientes de jardins nas residências; 

 Estabelecer pontos de coleta de resíduos de jardins; 

 Reduzir a distribuição de propaganda por correio; 

 Minimizar os resíduos domésticos perigosos, e, 

 Estabelecer regulamentos nacionais sobre embalagens e pacotes. 

 

2.5.4.2. Maximização da reutilização e a reciclagem ambientalmente adequada dos 
resíduos 

O incentivo à reutilização e à reciclagem de resíduos sólidos deve-se principalmente à falta 
de locais de disposição dos mesmos e ao alto custo de disposição ambientalmente correta. O 
controle ambiental, cada vez mais rigoroso, e a quantidade crescente de resíduos têm 
contribuído para este custo. Dessa forma, a educação e a participação comunitária são 
essenciais para reduzi-lo, na medida em que são oferecidas ferramentas e diretrizes à 
população.   

Visto isso, as metas da Agenda 21 nesta área são: 

 Promover a capacidade financeira e tecnológica para implementar políticas e 
ações de reuso e reciclagem de resíduos sólidos; 

 Elaborar programa nacional com as metas para reuso e reciclagem de resíduos. 

Para que estas metas sejam atingidas, são necessárias mudanças, como propõe a Agenda 21: 

 Desenvolver a capacidade nacional para reuso e reciclagem de resíduos; 

 Reformar e revisar políticas nacionais; 

 Implementar um plano nacional de gerenciamento de resíduos sólidos que 
priorize o reuso e a reciclagem; 

 Modificar as especificações de compra, e, 

 Desenvolver programas de educação e conscientização comunitária. 



 

  

       Página: 632 

 

                                                                                            

2.5.4.3. Promoção do tratamento e disposição ambientalmente adequados dos 
resíduos 

Mesmo que todas as metas de minimização da geração e maximização de reuso e reciclagem 
de resíduos sólidos sejam cumpridas, elas sozinhas não seriam capazes de liquidar o impacto 
causado no meio ambiente. Não importa o quanto se reutilize e recicle, sempre haverá 
detritos. Por isso, é importante que se promova, com segurança, o tratamento e a disposição 
ambientalmente adequada dos resíduos sólidos. 

Tendo isso em vista, é importante que o governo tenha assumido as seguintes metas: 

 Estabelecer critérios, objetivos e padrões para o tratamento e disposição de 
resíduos, segundo a natureza e capacidade de assimilação do ambiente; 

 Estabelecer a capacidade de executar o monitoramento do impacto da poluição 
relacionado com os resíduos e realizar sua vigilância; 

 Assegurar que pelo menos 50% de todas as águas residuais e resíduos sólidos 
sejam tratados e dispostos de acordo com parâmetros nacionais ou 
internacionais sobre qualidade da saúde e o ambiente, e, 

 Dispor todas as águas residuais e resíduos sólidos de acordo com parâmetros 
nacionais e internacionais sobre qualidade nacionais ou internacionais. 

Ao assumir as metas supracitadas, o governo, juntamente com instituições, ONGs e 
indústrias, deve: 

 Desenvolver e fortalecer a capacidade nacional para tratar e dispor com 
segurança os resíduos; 

 Revisar e reformar as políticas nacionais, e, 

 Buscar a solução para o tratamento e disposição o mais próximo possível do 
ponto de origem. 

 

2.5.4.4. Expansão da cobertura do serviço de coleta 

Tomando como referência a Agenda 21, essa área de ação justifica-se pela quantidade 
significativa de pessoas que não possuíam acesso ao saneamento no final do século XX. 
Estima-se que, nesta época, metade da população urbana não contava com o manejo 
correto de resíduos sólidos nos países em desenvolvimento. Relacionada à falta de 
saneamento, a saúde da população era comprometida já que está exposta a um grande 
número de fatores que podem exercer efeitos nocivos, além de causar impactos negativos 
ao meio ambiente. 

Visto isso, a Agenda 21 sugere que os governos devam: 

 Ter recursos técnicos, financeiros e humanos para prestar serviços de coleta de 
resíduos sólidos; 

 Oferecer serviços adequados relacionados com os resíduos a toda a população, 
até 2025, e, 



 

  

       Página: 633 

 

                                                                                            

 Assegurar a continuidade de coleta e disposição de resíduos sólidos nas áreas 
urbanas e conseguir a cobertura de saneamento para a área rural. 

Para que esses objetivos sejam atingidos, é importante estabelecer mecanismos financeiros 
a fim de oferecer saneamento básico para a população que carece do serviço, bem como 
aplicar o princípio “poluidor-pagador”. Ainda, serão necessárias ações nas quais haja 
participação comunitária em todas as fases do planejamento estratégico dos serviços de 
saneamento básico. A figura a seguir representa o anteriormente exposto. 

 

Figura 236: Gerenciamento Ambientalmente Adequado dos Resíduos Sólidos 

Fonte: Guia para Preparação, Avaliação e Gestão de Projetos de Resíduos Sólidos Residenciais, FIOCRUZ, 2001. 

 

 

Figura 237:Situação Atual 
Fonte: SERENCO, 2015 
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Tabela 159: Geração de Resíduos Sólidos (2015/2034) 

Resíduos 

2015 2034 

Quanti- 
dade 

Planares Disposição 
Final 

Quanti- 
dade 

Planares Disposição 
Final Redução Redução 

Orgânicos (t/ano)  36.762 25% (9.191) 27.572  59.677 60% (35.806) 23.871 

Rejeitos (t/ano)     17.484 - 17.484  28.383 - 28.383 

Recicláveis (t/ano)  35.417 30% (10.625) 24.792 57.493 55% (31.621) 25.872 

Totais (t/ano)         89.663 22 (19.816) 69.847 145.553 46% (67.427) 78.126 
Fonte: SERENCO, 2015 

 
Figura 238: Situação para redução de resíduos para 20 anos  

Fonte: SERENCO, 2015 
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Tabela 160:Redução de Materiais Recicláveis e Estimativa de Receita – Cenário Normativo 

Fonte: SERENCO, 2015 
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 Percentual 
(%) 

Valor de 
venda R$/ton 

 
ANO 2015 ANO 2034 

Papel/Papelão  37,28% R$ 250,00 t  R$  989.505,94  R$ 2.944.871,43 

Plástico Rígido  13,94% R$ 1.000,00 t  R$ 1.480.012,10  R$ 4.404.668,22 

Plástico Filme  31,35% R$ 1.000,00 t R$ 3.328.434,67 R$ 9.905.763,89 

PET 1,60%  R$1.200,00 t   R$ 203.846,72  R$ 606.668,79 

Alumínio 7,35% R$ 3.500,00 t R$ 2.731.227,49 R$ 8.128.413,91 

Ferro 8,01% R$ 250,00 t R$ 212.605,75 R$ 632.736,59 

Vidro  0,48%  R$ 50,00 t R$ 2.548,08 R$ 7.583,36 
Figura 239: Estimativa de Receitas para os materiais recicláveis em 2015 e 2034 

Fonte: SERENCO, 2015. 
 
 

Na tabela e figura anterior é possível prever um valor de venda de cada material reciclável, 
resultando em uma receita de R$ 338.147.544,74 até ano de 2034. 
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Tabela 161:Redução de Resíduos Orgânicos e Estimativa de Receita 

 

¹O custo das receitas foi feito com base na redução de resíduos orgânicos pelas metas do PLANARES, e valor de 
venda do composto orgânico, estimado em R$ 80,00 em 2015, com aumento de 6% a.a. pela inflação. 

²Foi considerado um índice de 50% de geração de composto, tendo em vista 50% de perda do total de resíduos 
orgânicos. 

Fonte: SERENCO, 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total de 

composto 

gerado²

índice de perda

% t/ano 50% R$/t Receita

2.015 379.635 25% 9.190 4.595 80,00R$      367.618,66R$         

2.016 385.988 28% 10.593 5.297 80,06R$      424.046,00R$         

2.017 392.341 30% 11.676 5.838 80,12R$      467.727,20R$         

2.018 398.694 33% 13.207 6.603 80,18R$      529.451,36R$         

2.019 405.047 35% 14.398 7.199 80,24R$      577.630,73R$         

2.020 411.400 37% 15.639 7.819 80,30R$      627.896,79R$         

2.021 417.752 40% 17.365 8.683 80,36R$      697.731,91R$         

2.022 424.105 43% 19.167 9.583 80,42R$      770.696,48R$         

2.023 430.458 45% 20.587 10.294 80,48R$      828.440,32R$         

2.024 436.811 46% 21.593 10.796 80,54R$      869.544,61R$         

2.025 443.164 47% 22.629 11.315 80,60R$      911.953,42R$         

2.026 449.517 49% 24.190 12.095 80,66R$      975.597,82R$         

2.027 455.870 50% 25.302 12.651 80,72R$      1.021.192,17R$     

2.028 462.223 51% 26.446 13.223 80,78R$      1.068.160,80R$     

2.029 468.576 53% 28.154 14.077 80,84R$      1.137.996,44R$     

2.030 474.929 54% 29.377 14.689 80,90R$      1.188.311,11R$     

2.031 481.281 55% 30.634 15.317 80,96R$      1.240.067,81R$     

2.032 487.634 56% 31.925 15.963 81,02R$      1.293.292,90R$     

2.033 493.987 58% 33.835 16.917 81,08R$      1.371.654,42R$     

2.034 500.340 60% 35.806 17.903 81,14R$      1.452.647,72R$     

TOTAL - 441.714 - 17.821.658,67R$   

Redução de 

resíduos 

orgânicos 

dispostos em 

aterro

População 

Residente 

Urbana 

(habitantes)

ANO

Redução de Resíduos Orgânicos e Estimativa de Receitas¹ - 

Cenário Normativo

Venda do composto orgânico
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Tabela 162:Redução do custo de transporte e disposição final 

 

¹A estimativa foi feita com a soma dos resíduos recicláveis e orgânicos que deixarão de ser destinados ao aterro 
sanitário, multiplicado pelo valor de transporte e destinação final dos mesmos. 

² Foi calculado um índice de reajuste pela inflação de 6% a.a. 

Fonte: SERENCO, 2015 
 

2.5.5. Recursos necessários dos investimentos e avaliação de viabilidade e das 
alternativas para a sustentação econômica da gestão e de prestação dos 
serviços conforme objetivos do plano. Capacidade econômico-financeira do 
município, dos prestadores de serviço e da população. 

O município de Montes Claros implantou a cobrança da Taxa de Coleta de Lixo de acordo 
com a frequência do serviço de coleta. Essa arrecadação tem por objetivo suprir as despesas 
relacionadas com o manejo de resíduos sólidos urbanos do município. 

Estes valores referem-se à manutenção do sistema de coleta, transporte e destinação final 
dos resíduos, já existente. 

% t/ano % t/ano t/ano R$/t.ano R$/t.ano R$/ano

2.015 379.635 30% 10.617 25% 9.190 19.807 148,00R$       60,00R$     4.119.954,32R$      

2.016 385.988 32% 11.655 28% 10.593 22.248 148,06R$       60,06R$     4.630.242,33R$      

2.017 392.341 33% 12.364 30% 11.676 24.040 148,12R$       60,12R$     5.006.012,13R$      

2.018 398.694 35% 13.484 33% 13.207 26.691 148,18R$       60,18R$     5.561.302,95R$      

2.019 405.047 37% 14.652 35% 14.398 29.050 148,24R$       60,24R$     6.056.321,65R$      

2.020 411.400 39% 15.869 37% 15.639 31.508 148,30R$       60,30R$     6.572.516,44R$      

2.021 417.752 40% 16.717 40% 17.365 34.082 148,36R$       60,36R$     7.113.656,02R$      

2.022 424.105 41% 17.593 43% 19.167 36.760 148,42R$       60,42R$     7.676.982,10R$      

2.023 430.458 42% 18.498 45% 20.587 39.085 148,48R$       60,48R$     8.167.289,45R$      

2.024 436.811 42% 18.980 46% 21.593 40.572 148,54R$       60,54R$     8.482.871,60R$      

2.025 443.164 43% 19.931 47% 22.629 42.560 148,60R$       60,60R$     8.903.503,39R$      

2.026 449.517 44% 20.911 49% 24.190 45.102 148,66R$       60,66R$     9.440.697,02R$      

2.027 455.870 45% 21.922 50% 25.302 47.224 148,72R$       60,72R$     9.890.632,84R$      

2.028 462.223 46% 22.963 51% 26.446 49.409 148,78R$       60,78R$     10.354.241,94R$    

2.029 468.576 47% 24.035 53% 28.154 52.190 148,84R$       60,84R$     10.943.116,93R$    

2.030 474.929 49% 25.662 54% 29.377 55.040 148,90R$       60,90R$     11.547.324,98R$    

2.031 481.281 50% 26.810 55% 30.634 57.444 148,96R$       60,96R$     12.058.645,78R$    

2.032 487.634 52% 28.539 56% 31.925 60.464 149,02R$       61,02R$     12.699.840,24R$    

2.033 493.987 53% 29.764 58% 33.835 63.599 149,08R$       61,08R$     13.365.892,11R$    

2.034 500.340 55% 31.597 60% 35.806 67.403 149,14R$       61,14R$     14.173.557,59R$    

TOTAL 844.278 - - 176.764.601,81R$   

Custo de 

transporte²

Custo de 

disposição 

final²

Redução de custos 

com transporte e 

disposição final

ANO

População 

Residente 

Urbana  

(habitantes)

Redução Do custo de transporte e disposição final¹ - Cenário Normativo

Redução de 

resíduos 

recicláveis 

dispostos em 

aterro

Redução de 

resíduos 

orgânicos 

dispostos em 

aterro

Total de 

Redução de 

Residuos 

Orgânicos e 

Recicláveis 
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Além dessa despesa, serão estimados neste Plano, valores a serem investidos pelo município 
para ampliação, melhoria e adequação do sistema atual, visando a universalização do 
sistema e o atendimento das metas propostas. Estes recursos poderão ser alocados de 
diferentes formas, como as fontes tradicionais de financiamento: 

 Banco do Brasil; 

 Caixa Econômica Federal; 

 BNDES; 

 SEDU/Governo do Estado; 

 FUNASA/MS; 

 FDE/Ministério da Educação; 

 PAC/MinCidades, entre outros. 

Os investimentos necessários para cobrir as despesas operacionais dos sistemas de 
saneamento, deverão estar a cargo da cobrança de taxas/tarifas.  

Já os investimentos financeiros para suprir custos de obras e equipamentos para atingir a 
universalização dos sistemas, serão apresentados no final dos prognósticos de cada setor 
(água + esgoto + resíduos + drenagem). A figura a seguir apresenta a modelagem para a 
Viabilidade Econômica do Município de Montes Claros.  

 

 

Figura 240 – Modelagem da Viabilidade Econômica 
Fonte: SERENCO, 2015 
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2.5.6. Formulação de modelos e estratégias de fornecimento necessários à 
universalização. 

De acordo com a Lei nº 11.445/2.007, Art. 29, a sustentabilidade econômica dos serviços de 
saneamento precisa ser assegurada, sempre que possível, mediante remuneração pela 
cobrança dos serviços. 

§ 2º Poderão ser adotados subsídios tarifários e não tarifários para os usuários e localidades 
que não tenham capacidade de pagamento ou escala econômica suficiente para cobrir o 
custo integral dos serviços. 

Art. 35.  As taxas ou tarifas decorrentes da prestação de serviço público de limpeza urbana e 
de manejo de resíduos sólidos urbanos devem levar em conta a adequada destinação dos 
resíduos coletados e poderão considerar: 

I - o nível de renda da população da área atendida; 

II - as características dos lotes urbanos e as áreas que podem ser neles edificadas; 

III - o peso ou o volume médio coletado por habitante ou por domicílio. 

Conforme apresentado no Diagnóstico, as despesas com o sistema de limpeza urbana e 
manejo de resíduos sólidos previstas para o ano de 2014 somam R$ 21.531.090,72 (de 
acordo com os contratos com as empresas). Esse valor, dividido pela população de 344.427 
habitantes (IBGE, 2010), chega a um total de R$ 62,51/habitante. 

De acordo com o IBGE, 2.010, a média de moradores em domicílios particulares ocupados 
em Montes Claros é de 3,5. Portanto, admitindo-se 3,5 habitantes por domicílio, a taxa de 
manejo de resíduos a ser cobrada de cada domicílio, deveria ser de R$ 218,78/ano ou R$ 
18,23/mês, mantidas as condições contratuais vigentes com as empresas prestadoras dos 
serviços. 

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑛𝑒𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜𝑠 = (
𝑅$ 62,51

ℎ𝑎𝑏. 𝑎𝑛𝑜
) 𝑥 3,5 = 𝑅$ 218,78 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑐𝑖𝑙𝑖𝑜. 𝑎𝑛𝑜 

                                     

Todavia, esse valor pode ser adequado às peculiaridades dos diferentes bairros da cidade, 
levando em consideração alguns fatores, tais como os sociais (buscando uma tarifação 
socialmente justa) e os operacionais. Para tanto, faz-se necessário um estudo detalhado 
para a definição de uma nova forma de cobrança que garanta a sustentabilidade econômico-
financeira do sistema, como preconiza a Lei nº 11.445/2007 e seu Decreto Regulamentador 
nº 7.217/2010. 

Os custos poderão ser reduzidos, pois, a quantia de materiais a serem aterrados deverá 
diminuir significativamente caso sejam cumpridas as metas do PLANARES, e as receitas 
poderão ser aumentadas com a implantação de novas tecnologias para o tratamento dos 
resíduos. 
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2.5.7. Projeção das demandas por serviços 

Na Lei nº 11.445/2010, que define a Política Nacional de Saneamento Básico, o parágrafo 
segundo do Artigo 52 cita a necessidade dos serviços públicos de saneamento básico terem 
as demandas estimadas, por serviço, para o horizonte de vinte anos, considerando a 
definição de metas para curto, médio e longo prazo. Neste projeto foram adotados: 

 1 a 4 anos – curto prazo 

 5 a 8 anos – médio prazo 

 9 a 20 anos – longo prazo 

De acordo com os dados levantados durante a elaboração do Diagnóstico, o índice de 
atendimento do serviço de coleta de resíduos domiciliares alcança 100% da área urbana. Na 
área rural, ainda há locais onde a coleta é realizada quinzenalmente, trazendo transtornos à 
população. 

Levando em consideração a projeção da geração de resíduos do cenário normativo 
(PLANARES), as metas para redução da quantidade de materiais recicláveis e orgânicos nos 
prazos estimados são apresentadas na Tabela 163: 

Tabela 163 – Metas de redução de resíduos - PLANARES 

Metas 

Cenário Normativo 

Redução Orgânico Redução Reciclável 

(%) (%) 

Curto prazo (4 anos) 25% 30% 

Médio prazo (8 anos) 45% 42% 

Longo prazo (20 anos) 55% 50% 

Fonte: SERENCO, 2015. 

Estas principais metas estipuladas pelo PLANARES irão aumentar a demanda pelos serviços 
de coleta seletiva de materiais recicláveis, e a implantação de um sistema de coleta seletiva 
de materiais orgânicos nos próximos anos. 

 

2.5.8. Hierarquização das áreas de intervenção prioritária  

A priorização das ações de intervenção para melhoria do sistema de limpeza urbana e 
manejo de resíduos sólidos existente no município de Montes Claros, deverá seguir os 
programas de maior relevância. 

As ações definidas como prioritárias deverão ser: 

 Elaborar Plano de Coleta Seletiva para Reciclagem; 

 Ampliar a fiscalização dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; 
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 Definir mecanismos para controle e fiscalização dos Planos de Gerenciamento de 
Resíduos – PGRS de grandes geradores, PGRCC e PGRSS. 

 Elaborar Plano de Coleta Seletiva de materiais orgânicos para implantação de 
compostagem, vermicompostagem e eventualmente bioenergia; 

 Elaborar Plano Municipal de Gestão de Resíduos de Serviços de Saúde; 

 Estabelecimento de Cadeia de Responsabilidade Ambiental a partir da definição e 
implantação de Planos Setoriais (acordos) para a Logística Reversa; 

 Elaborar Cadastro de catadores, carrinheiros, depósitos, aparistas, sucateiros e 
industrias recicladoras; 

 Definição de procedimentos específicos para grandes geradores de resíduos, e, 

 Apoio à estruturação física das Associações e/ou Cooperativas de Catadores 
existentes no município, garantindo espaço físico e equipamentos adequados para a 
separação dos materiais recicláveis. 

2.5.9. Definição de objetivos e metas – forma gradual apoiados em indicadores 

O Plano Nacional de Resíduos Sólidos – PLANARES, definiu as metas a serem atingidas pelas 
cinco regiões do país até o ano de 2013 (horizonte de 20 anos a partir de 2012). Foram 
apresentadas nos itens anteriores, as principais metas a serem atingidas pelo município de 
Montes Claros com relação à redução dos materiais recicláveis e orgânicos enviados 
atualmente ao aterro municipal de Montes Claros. Além dessas, são apresentadas a seguir as 
demais metas estabelecidas no Plano, que deverão servir como referência para o município. 

Resíduos Sólidos Urbanos 

Meta 1 –  Eliminação Total dos Lixões até 2014 (%) 

 2015 2019 2023 2027 2031  

Região Sudeste 100 100 100 100 100 % 

 

Meta 2 – Áreas de lixões reabilitadas (queima pontual, captação de gases para geração de 
energia mediante viabilidade técnica e econômica, coleta de chorume, drenagem pluvial, 
compactação da massa e cobertura vegetal). (%) 

 2015 2019 2023 2027 2031  

Região Sudeste 10 20 50 75 100 % 

 

Meta 3 – Redução dos Resíduos Recicláveis Secos dispostos em Aterros, com base na 
caracterização Nacional 2013(%)  

 2015 2019 2023 2027 2031  

Região Sudeste 30 37 42 45 50 % 
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Meta 4 – Redução dos Resíduos Úmidos dispostos em Aterros, com base na caracterização 
Nacional de 2013 (%) 

 2015 2019 2023 2027 2031  

Região Sudeste 25 35 45 50 55 % 

 

Meta 5 – Recuperação de gases de aterro sanitário. 

 2015 2019 2023 2027 2031  

Região Brasil 50 100 150 200 250 MW/h 

 

Meta 6 – Inclusão e fortalecimento da organização de catadores. 

 2015 2019 2023 2027 2031  

Região Sudeste 109.565 152.607 172.172 195.650 --- Nº 

 

Com relação as metas do PLANARES de Qualificação da Gestão dos Resíduos Sólidos, foram 
elencadas apenas as relacionadas ao município. 

Meta 2 – Planos Municipais e Intermunicipais elaborados até 2014. 

 2015 2019 2023 2027 2031  

Região Sudeste 100 100 100 100 100 % 

Meta 4 – Municípios com cobrança por serviços de RSU, sem vinculação ao IPTU (%). 

 2015 2019 2023 2027 2031  

Região Sudeste 77 60 72 81 95 % 

 

Metas para Resíduos de Serviços de Saúde 

Meta 1 - Tratamento implementado (RDC ANVISA 306/2004 e CONAMA 358/2005). 

 2015 2019 2023 2027 2031  

Região Sudeste 100 100 100 100 100 % 

 

Meta 2 - Disposição Final ambientalmente adequada de RSS. 

 2015 2019 2023 2027 2031  

Região Sudeste 100 100 100 100 100 % 
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Meta 3 – Lançamento de efluentes provenientes de serviços de saúde, de acordo com os 
padrões CONAMA 357/2005 – 370/2006 – 397/2008 – 410/2009 – 430/2011 e Resolução 
CONAMA 358/2005. 

 2015 2019 2023 2027 2031  

Região Sudeste 100 100 100 100 100 % 

 

Meta 4 - Inserção de informações sobre quantidade média mensal de RSS gerado por grupo 
e quantidade de RSS tratada no Cadastro Técnico Federal (CTF). 

 2015 2019 2023 2027 2031  

Região Sudeste 100 100 100 100 100 % 

 Resíduos de Portos, Aeroportos e Passagens de Fronteiras. 

Meta 1 - Adequação do Tratamento de resíduos gerados, conforme normas vigentes. 

 2015 2019 2023 2027 2031  

Região Sudeste 100 100 100 100 100 % 

 

Meta 2 - Coleta seletiva implementada nos pontos de entrada de resíduos e aplicação de 
logística reversa, conforme legislação vigente. 

 2015 2019 2023 2027 2031  

Região Sudeste 100 100 100 100 100 % 

 

Meta 3 - Inserção das informações de quantitativo de resíduos (dados do PGRS) no Cadastro 
Técnico Federal do IBAMA. 

 2015 2019 2023 2027 2031  

Região Sudeste 100 100 100 100 100 % 

Resíduos Industriais  

Meta 1 – Disposição Final ambientalmente adequada de rejeitos industriais 

 2015 2019 2023 2027 2031  

Região Sudeste 50 100 100 100 100 % 

Resíduos Agrossilvopastoris  

Meta 1 - Inventário de resíduos agrossilvopastoris 

 2015 2019 2023 2027 2031  

Região Sudeste 100 100 100 100 100 % 
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Resíduos Sólidos da Mineração  

Meta 1 - Levantamento de dados dos resíduos gerados pela atividade mineral (%) 

 2015 2019 2023 2027 2031  

Região Sudeste --- --- 50 55 60 % 

 

Meta 2 – Destinação Ambientalmente Adequada de resíduos da mineração (% peso) 

 2015 2019 2023 2027 2031  

Região Sudeste --- --- 60 65 70 % 

Meta 3 - Implantação de Planos de Gerenciamento de Resíduos de Mineração – PGRMs (%) 

 2015 2019 2023 2027 2031  

Região Sudeste --- --- 60 65 70 % 

Resíduos da Construção Civil (RCC) 

Meta 1 - Eliminação de 100% de áreas de disposição irregular até 2014. (Bota Foras) 

 2015 2019 2023 2027 2031  

Região Sudeste 100 --- --- --- --- % 

 

Meta 2 – Destinação de RCC para Aterros Classe A licenciados em 100% dos municípios, até 
2014. 

 2015 2019 2023 2027 2031  

Região Sudeste 100 --- --- --- --- % 

 

Meta 3 - Implantação de PEV’s, Áreas de Triagem e Transbordo em 100% dos municípios, até 
2014. 

 2015 2019 2023 2027 2031  

Região Sudeste 100 --- --- --- --- % 

 

Meta 4 - Reutilização e Reciclagem de RCC em 100% dos municípios, encaminhando os RCC 
para instalações de recuperação. 

 2015 2019 2023 2027 2031  

Região Sudeste 50 70 85 100 --- % 
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Meta 5 - Elaboração de Planos de Gerenciamento de Resíduos da Construção, pelos grandes 
geradores, e implantação de sistema declaratório dos geradores, transportadores e áreas de 
destinação, até 2014. 

 2015 2019 2023 2027 2031  

Brasil 100 --- --- --- --- % 

 

Meta 6 - Elaboração de diagnóstico quantitativo e qualitativo da geração, coleta e 
destinação dos RCC, até 2014. 

 2015 2019 2023 2027 2031  

Brasil 100 --- --- --- --- % 

 

2.5.10. Mecanismos complementares 

2.5.10.1. Compatibilização com as Políticas e o Plano Nacional e Estadual de Resíduos 
Sólidos / Regionalização 

A partir da aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS (Lei 12.305/2010) e do 
Plano Nacional de Resíduos Sólidos – PLANARES (2012), foram definidas as políticas, 
programas, objetivos e metas para a universalização dos serviços de limpeza urbana e gestão 
de resíduos sólidos a nível nacional. 

Dentre os principais problemas relacionados à gestão de resíduos sólidos no país, a 
disposição final inadequada caracteriza-se como a mais grave pois causa diversos riscos de 
contaminação ambiental e à saúde humana. Portanto, a principal meta estabelecida pelo 
PLANARES foi a extinção dos lixões até agosto de 2014.  

O município de Montes Claros, atualmente está depositando seus resíduos em um Aterro 
Municipal que encontra-se em condições inadequadas para disposição final, mas a iniciativa 
privada já está instalando uma Aterro Sanitário para atender a Região de Montes Claros. 

O Plano de Regionalização para a Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos Urbanos na Bacia 
do São Francisco é uma proposta técnica respaldada na primeira etapa do Plano de 
Regionalização para a Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos Urbanos (PRE-RSU) de Minas 
Gerais que definiu critérios para a regionalização visando à viabilidade da GIRSU para todos 
os municípios mineiros. 
Montes Claros faz parte de um dos Consórcio definidos pelo Ministério do Meio Ambiente 
(MMA), com disponibilidade de recursos. 

 

2.5.11. Resíduos Sólidos Sujeitos à Logística Reversa 

A logística reversa é definida pela Lei 12.305/2.010 como instrumento de desenvolvimento 
econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios 
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destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para 
reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final 
ambientalmente adequada. 

O Governo Federal instalou, no dia 17 de fevereiro de 2.011, o Comitê Orientador para 
Implementação de Sistemas de Logística Reversa. O Comitê é formado pelos ministérios do 
Meio Ambiente, da Saúde, da Fazenda, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e tem por finalidade definir as regras para 
devolução dos resíduos (aquilo que tem valor econômico e pode ser reciclado ou reutilizado) 
à indústria, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos. 

O Grupo Técnico de Assessoramento (GTA), que funciona como instância de assessoramento 
para instrução das matérias a serem submetidas à deliberação do Comitê Orientador, criou 
cinco Grupos Técnicos Temáticos que discutem a Logística Reversa para cinco cadeias. 

As cinco cadeias identificadas, inicialmente como prioritárias, são: descarte de 
medicamentos; embalagens em geral; embalagens de óleos lubrificantes e seus resíduos; 
lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista, e eletroeletrônicos. 

Esses Grupos têm por finalidade elaborar propostas de modelagem da Logística Reversa e 
subsídios para o edital de chamamento para o Acordo Setorial. 

Os sistemas de devolução dos resíduos aos geradores serão implementados principalmente 
por meio de acordos setoriais com a indústria. A lei prevê a Logística Reversa para as cadeias 
produtivas de agrotóxicos, pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes, lâmpadas e produtos 
eletroeletrônicos. 

Portanto, o município deverá acatar as regras definidas a nível federal para poder 
implementar as ações de logística reversa localmente, a exemplo do que já ocorre com 
pneus inservíveis, embalagens de agrotóxicos e embalagens de óleo lubrificante. 
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Figura 241 - Modelo para logística reversa 

Fonte: PIRES, 2.007. 
 

2.5.12. Metas de Redução, Reutilização, Coleta Seletiva e Reciclagem 

As metas de redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem definidas pelo PLANARES 
estão detalhadas no item 2.4.8 Para o município de Montes Claros, são propostas ainda as 
seguintes metas: 

 Implantação do Coleta Seletiva de materiais recicláveis e compostáveis; 

 Apoio à estruturação física as Associações de Catadores existentes no município, 
garantindo espaço físico e equipamentos adequados para a separação dos materiais 
recicláveis. 
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2.5.13. Medidas Saneadoras para os Passivos Ambientais 

Os Passivos Ambientais de Montes Claros não estão cadastrados e atualmente não possuem 
medidas saneadoras definidas.  

Para que haja um monitoramento destas áreas, é necessário identificar se são áreas públicas 
ou privadas, e definir a responsabilidade pela implantação das medidas saneadoras. 

Numa segunda etapa, deverá ser exigida por parte dos órgãos responsáveis (ação conjunta 
entre Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Meio Ambiente), a 
elaboração da Avaliação Preliminar – diagnóstico inicial das áreas potencialmente 
contaminadas, através de levantamento de informações disponíveis sobre cada uma das 
áreas identificadas e reconhecimento das mesmas através de inspeções de campo. 

A partir desses resultados, quando houver indícios de contaminação, os responsáveis 
deverão elaborar a “Investigação Confirmatória”, que tem como principal objetivo confirmar 
ou não a existência de contaminação e verificar a necessidade da realização de uma 
investigação detalhada nas áreas suspeitas, identificadas na etapa de avaliação preliminar. 

 
*AP – Áreas com potencial de contaminação 
*AS – Áreas suspeitas de contaminação 
*AC – Áreas contaminadas 

Figura 242 - Etapas da Avaliação Preliminar 
Fonte: CETESB, 2014. 

A confirmação da contaminação em uma área dá-se basicamente pela tomada de amostras e 
análises de solo e/ou água subterrânea, em pontos estrategicamente posicionados. Em 
seguida, deve ser feita a interpretação dos resultados das análises realizadas nas amostras 
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coletadas, pela comparação dos valores de concentração obtidos com os valores de 
concentração estabelecidos em listas de padrões, definidas pelo órgão responsável pelo 
gerenciamento de áreas contaminadas. 

 

Figura 243 - Etapas da Investigação Confirmatória 
Fonte: CETESB, 2014. 

Após estas etapas, os responsáveis pelas áreas onde localizam-se os passivos ambientais 
identificados, deverão enviar periodicamente análises de solo, água superficial e subterrânea 
dos locais, ao órgão ambiental responsável, para o monitoramento dos passivos. 
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3. PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES  

3.1. ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL 

3.1.1. Programação das Ações do PMSB 

A partir da elaboração do diagnóstico, com a indicação das principais ameaças e 
oportunidades do sistema, foi possível construir cenários para atingir as metas estabelecidas 
a nível estadual e federal. O prognóstico decidiu o melhor cenário, propondo Programas 
Gerais, os quais foram subdivididos em projetos e ações necessários para a melhoria do 
sistema.  

No presente Produto esses Projetos e Ações serão detalhados, demonstrando através de 
fichas todas as suas características, como os seus objetivos principais, a sua data de 
implementação ao longo do plano, seu valor de investimento, seu método de 
monitoramento e sua possível fonte do recurso. 

Os Programas Propostos para o sistema de abastecimento de água do município foram 
divididos em 2 principais grupos: Produção e Tratamento e Distribuição até o consumidor. 
Esses grupos geraram 4 programas, resumidos a seguir e descritos na sequência através das 
fichas técnicas. 

 Produção e Tratamento:  

o Programa 1 (Sistema Produtor – Sede) 

o Programa 4 (Abastecimento Distritos) 

 Distribuição até o consumidor:  

o Programa 2 (Distribuição de água tratada - Sede) 

o Programa 3 (Reservação - Sede) 

Nas fichas técnicas as ações dos Programas foram hierarquizadas e apresentadas em Curto 
(1 a 4 anos), Médio (5 a 8 anos) e Longo Prazo (9 a 35 anos). 

Os programas, projeto e ações, além de abordarem a necessidade técnica, levaram em conta 
também as seguintes temáticas: 

 Mecanismos de promoção ao direito à cidade; 

 Mecanismos de promoção da saúde e a qualidade de vida; 

 Mecanismos de promoção da sustentabilidade ambiental; 

 Melhoria do gerenciamento e da prestação dos serviços. 

O Direito à Cidade muda o enfoque existente e determinante onde o conceito de qualidade 
de vida está reduzido ao seu local de moradia, já que este local é influenciado por todo o seu 
entorno. Este enfoque deve ser sobre o Município como um todo, inclusive sua área rural de 
entorno.  
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Isto porque a taxa de urbanização vem, comprovadamente, aumentando ao longo do 
tempo. No entanto, segundo as condições atuais, há a tendência de concentração de renda e 
poder, gerando pobreza e exclusão e favorecendo a criação de grandes áreas urbanas em 
condições de pobreza e, nas maiorias das vezes, desprovidas dos serviços públicos básicos, 
entre eles o saneamento. Este fato proporciona condições não equitativas entre os 
habitantes de um mesmo Município, ocasionando, consequentemente, também 
oportunidades não equitativas. 

A forma mais representativa de promover este Direito à Cidade é através da universalização 
dos serviços de saneamento, proposta do presente PMSB. Desta forma garantem-se 
condições e oportunidades equitativas às diferentes áreas do Município. 

Além disso, o presente PMSB leva em conta também a área rural, de forma a garantir 
também o acesso a estes domicílios, mesmo que forma diferenciada em relação às áreas 
adensadas urbanas. 

A universalização também promove, indiscutivelmente, a saúde e a qualidade de vida, 
através do fornecimento de água com padrão de potabilidade próprio para consumo, 
inclusive para as áreas rurais, além de coleta e tratamento ou disposição adequada dos 
esgotos. 

Um exemplo bastante didático é o programa de redução do índice de perdas, onde através 
dele promove-se a redução do desperdício, a redução do consumo de produtos químicos 
para tratamento da água (que posteriormente será desperdiçada), aumento de receitas, 
promovendo melhorias no gerenciamento e da prestação dos serviços através de condições 
financeiras para investimentos, além da promoção da sustentabilidade ambiental, fazendo 
que uma quantidade menor de água captada para consumo humano seja necessária, 
deixando-a em seu curso natural, podendo, inclusive, ser utilizada para outros objetivos. 

Outro programa que aborda todos estes itens é o de educação ambiental, onde através dele 
melhoram-se as condições da população, tanto no diz respeito ao Direito à Cidade e à 
sustentabilidade ambiental, tanto na promoção da saúde e qualidade de vida, além de 
promover melhorias na prestação dos serviços, fazendo, por exemplo, com que haja 
diminuição dos objetos indesejados que chegam ao tratamento do esgoto, diminuindo os 
custos e melhorando a própria qualidade do tratamento. 
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3.1.1.1. Programa 1 - Sistema Produtor 

 

3.1.1.2. Programa 2 - Distribuição de água tratada 

 

 

 

 

1

1.1

CURTO MÉDIO LONGO

1.1.4 44.318,24

1.1.5 20.250.000,00

1.1.6 3.500.000,00

1.1.7 5.600.000,00

1.1.8 65.182.099,69

1.1.9 18.000.000,00

MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO                                                                                                                                                           

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
PROGRAMA Sistema Produtor 

OBJETIVO Melhorias e adequações

MÉTODO DE 

MONITORAMENTO 

(INDICADOR)

Atendimento da demanda da população

METAS

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 35 ANOS

Intervenções Intervenções Intervenções

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

CÓDIGO DESCRIÇÃO
PRAZOS POSSÍVEIS FONTES DE 

RECURSOS / RESPONSÁVEL

Ampliação da ETA Verde Grande Tarifa

Implant. recuperação água lavagem - ETAs Tarifa

Melhorias nas ETAs existentes - Sede Tarifa

Cerca + portão captação Pacuí/Porcos Tarifa

Ampliação da ETA Verde Grande Tarifa

Transposição da Barragem de Congonhas Tarifa

2

2.1

CURTO MÉDIO LONGO

2.1.1 13.067.080,00 13.369.350,00 97.837.970,00

2.1.2 2.400.000,00 600.000,00

2.1.3 17.992.800,00 11.995.200,00

2.1.6 9.000.000,00Troca de equipamentos - ERAT Verde Grande Tarifa

Execução de Rede de Distribuição, Ligações 

Domiciliares e Substituição de Hidrômetros
Tarifa

Execução de setorização Tarifa

Execução de aneis de distibuição Tarifa

Intervenções Intervenções Intervenções

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

CÓDIGO DESCRIÇÃO
PRAZOS POSSÍVEIS FONTES DE 

RECURSOS / RESPONSÁVEL

MÉTODO DE 

MONITORAMENTO 

(INDICADOR)

Atendimento da população

METAS

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 35 ANOS

MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO                                                                                                                                                           

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
PROGRAMA Distribuição de água tratada

OBJETIVO Melhorias e adequações da distribuição de água tratada

FU
N

D
A

M
EN

TA
Ç

Ã
O

Serão necessárias intervenções a fim de conseguir atender adequadamente as demandas previstas
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3.1.1.3. Programa 3 - Reservação 

 

 

3.1.1.4. Programa 4 - Abastecimento Distritos 

 

 

3

3.1

CURTO MÉDIO LONGO

3.1.2 7.500.000,00

3.1.3 3.750.000,00

3.1.4 3.750.000,00

Execução de Reservatório de 5.000 m³ (anos 1 e 2) Tarifa

Execução de Reservatório de 5.000 m³ (ano 25) Tarifa

Execução de Reservatório de 5.000 m³ (ano 14) Tarifa

Intervenções Intervenções Intervenções

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

CÓDIGO DESCRIÇÃO
PRAZOS POSSÍVEIS FONTES DE 

RECURSOS / RESPONSÁVEL

MÉTODO DE 

MONITORAMENTO 

(INDICADOR)

Atendimento de 1/3 de reservação do consumo diário para a população

METAS

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 30 ANOS

MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO                                                                                                                                                           

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
PROGRAMA Reservação de água tratada

OBJETIVO Melhorias e ampliação da quantidade de água reservada

FU
N

D
A

M
EN

TA
Ç

Ã
O

Deverão ser feitas melhorias e ampliações para atendimento da premissa de 1/3 de reservação do consumo diário. 

Para esse caso o volume de reservação está atendida até o final de Plano.

4

4.1

CURTO MÉDIO LONGO

4.1.1 289.520,00 245.250,00 1.820.580,00

4.1.2 477.000,00 119.250,00

4.1.3 15.890,00

4.1.4 225.000,00

4.1.5 225.000,00

4.1.6 11.250,00

4.1.8 5.000,00

MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO                                                                                                                                                           

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
PROGRAMA Sistema de abastecimento de água - Distritos

OBJETIVO Melhorias, adequações e ampliações

MÉTODO DE 

MONITORAMENTO 

(INDICADOR)

Atendimento da população

METAS

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 35 ANOS

Intervenções Intervenções Intervenções

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

CÓDIGO DESCRIÇÃO
PRAZOS POSSÍVEIS FONTES DE 

RECURSOS / RESPONSÁVEL

Execução de Rede de Distribuição, Ligações 

Domiciliares e Substituição de Hidrômetros
Tarifa

Substituição da bomba do poço de Panorâmica Tarifa

TarifaRecadastramento comercial dos Distritos

TarifaSubstituição de redes de distribuição

Execução de reservatório em São Pedro da Garça Tarifa

Automação, dosagem de cloro e fluor poços Tarifa

Execução de reservatório em Nova Esperança Tarifa
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3.1.1.5. Cronograma Físico-Financeiro 

A partir dos programas, projetos e ações propostos, foi possível estabelecer um cronograma 
físico-financeiro para os investimentos, dividido em curto, médio e longo prazos. 

Tabela 164 - Cronograma de Investimentos 

 

 

3.1.1.6. Mecanismos de avaliação sistemática da eficácia, eficiência e efetividade 

Primeiramente, devem ser feitas as seguintes definições: 

 Eficiência – Otimização dos recursos utilizados para obtenção dos resultados; 

 Eficácia – Contribuição dos resultados obtidos para o atingimento dos objetivos 
globais; 

 Efetividade – Relação entre os resultados obtidos para os objetivos propostos. 

Para o monitoramento e a avaliação dos objetivos e metas propostos pelo PMSB de Montes 
Claros, serão definidos, no âmbito do Produto 7, indicadores específicos para o sistema de 
abastecimento de água, sendo divididos em técnicos, operacionais e financeiros.  

CURTO MÉDIO LONGO

Cerca + portão captação Pacuí/Porcos 1.1.4 44.318,24

Ampliação da ETA Verde Grande 1.1.5 20.250.000,00

Melhorias nas ETAs existentes - Sede 1.1.6 3.500.000,00

Implant. recuperação água lavagem - ETAs 1.1.7 5.600.000,00

Transposição da Barragem de Congonhas 1.1.8 65.182.099,69

Ampliação da ETA Verde Grande 1.1.9 18.000.000,00

29.394.318,24 65.182.099,69 18.000.000,00

Execução de Rede de Distribuição, Ligações Domiciliares e 

Substituição de Hidrômetros
2.1.1 13.067.080,00 13.369.350,00 97.837.970,00

Execução de setorização 2.1.2 2.400.000,00 600.000,00

Execução de aneis de distibuição 2.1.3 17.992.800,00 11.995.200,00

Troca de equipamentos - ERAT Verde Grande 2.1.6 9.000.000,00

42.459.880,00 25.964.550,00 97.837.970,00

Execução de Reservatório de 5.000 m³ (anos 1 e 2) 3.1.2 7.500.000,00

Execução de Reservatório de 5.000 m³ (ano 14) 3.1.3 3.750.000,00

Execução de Reservatório de 5.000 m³ (ano 25) 3.1.4 3.750.000,00

7.500.000,00 0,00 7.500.000,00

Execução de Rede de Distribuição, Ligações Domiciliares e 

Substituição de Hidrômetros
4.1.1 289.520,00 245.250,00 1.820.580,00

Substituição de redes de distribuição 4.1.2 477.000,00 119.250,00

Recadastramento comercial dos Distritos 4.1.3 15.890,00

Automação, dosagem de cloro e fluor poços Distritos 4.1.4 225.000,00

Execução de reservatório em Nova Esperança 4.1.5 225.000,00

Execução de reservatório em São Pedro da Garça 4.1.6 11.250,00

Substituição da bomba do poço de Panorâmica 4.1.8 5.000,00

1.248.660,00 364.500,00 1.820.580,00

80.602.858,24 91.511.149,69 125.158.550,00

Distritos

Reservação

Total de investimentos necessários 297.272.557,93

Total de investimentos necessários

Sistema produtor

Distribuição de 

água tratada

Distribuição de água tratada

Reservação

Reservação

MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO                                                                                                                                                                                              

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROGRAMA OBJETIVO CÓD.
PRAZOS
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Estes indicadores são importantes para a análise custo-benefício dos mesmos, tendo em 
vista a melhoria da qualidade de vida das populações residentes no Município e a 
preservação ambiental e de Saúde Pública pelo Desenvolvimento Sustentável. 

Além dos indicadores, e também como forma de ajuda na construção dos próprios 
indicadores, em cada uma das fichas que descrevem cada programa (objetivo) existem 
informações sobre o método de monitoramento (indicador), como forma de auxiliar na 
avaliação.  

 

3.2. ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

3.2.1. Programação das Ações do PMSB 

A partir da elaboração do diagnóstico, com a indicação das principais ameaças e 
oportunidades do sistema, foi possível construir cenários para atingir as metas estabelecidas 
a nível estadual e federal. O prognóstico decidiu o melhor cenário, propondo Programas 
Gerais, os quais foram subdivididos em projetos e ações necessários para a melhoria do 
sistema.  

No presente Produto esses Projetos e Ações serão detalhados, demonstrando através de 
fichas todas as suas características, como os seus objetivos principais, a sua data de 
implementação ao longo do plano, seu valor de investimento, seu método de 
monitoramento e sua possível fonte do recurso. 

Os Programas Gerais propostos para o sistema de Esgotamento Sanitário do município 
foram divididos em 3 principais grupos: Coleta, Tratamento e Gestão. Esses grupos geraram 
4 programas, resumidos a seguir e descritos na sequência através das fichas técnicas. 

 Coleta: 

o Programa 1 (Coleta de esgoto) 

o Programa 2 (Elevatórias e linhas de recalque) 

 Tratamento: 

o Programa 3 (ETE) 

 Gestão:  

o Programa 4 (Gestão) 

Nas fichas técnicas as ações dos Programas foram hierarquizadas e apresentadas em Curto 
(1 a 4 anos), Médio (5 a 8 anos) e Longo Prazo (9 a 35 anos). 

Os programas, projeto e ações, além de abordarem a necessidade técnica, levaram em conta 
também as seguintes temáticas: 

 Mecanismos de promoção ao direito à cidade; 

 Mecanismos de promoção da saúde e a qualidade de vida; 
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 Mecanismos de promoção da sustentabilidade ambiental; 

 Melhoria do gerenciamento e da prestação dos serviços. 

O Direito à Cidade muda o enfoque existente e determinante onde o conceito de qualidade 
de vida está reduzido ao seu local de moradia, já que este local é influenciado por todo o seu 
entorno. Este enfoque deve ser sobre o Município como um todo, inclusive sua área rural de 
entorno.  

Isto porque a taxa de urbanização vem, comprovadamente, aumentando ao longo do 
tempo. No entanto, segundo as condições atuais, há a tendência de concentração de renda e 
poder, gerando pobreza e exclusão e favorecendo a criação de grandes áreas urbanas em 
condições de pobreza e, nas maiorias das vezes, desprovidas dos serviços públicos básicos, 
entre eles o saneamento. Este fato proporciona condições não equitativas entre os 
habitantes de um mesmo Município, ocasionando, consequentemente, também 
oportunidades não equitativas. 

A forma mais representativa de promover este Direito à Cidade é através da universalização 
dos serviços de saneamento, proposta do presente PMSB. Desta forma garante-se condições 
e oportunidades equitativas às diferentes áreas do Município. 

Além disso, o presente PMSB leva em conta também a área rural, de forma a garantir 
também o acesso a estes domicílios, mesmo que forma diferenciada em relação às áreas 
adensadas urbanas. 

A universalização também promove, indiscutivelmente, a saúde e a qualidade de vida, 
através do fornecimento de água com padrão de potabilidade próprio para consumo, 
inclusive para as áreas rurais, além de coleta e tratamento ou disposição adequada dos 
esgotos. 

Um exemplo bastante didático é o programa de redução do índice de perdas, onde através 
dele promove-se a redução do desperdício, a redução do consumo de produtos químicos 
para tratamento da água (que posteriormente será desperdiçada), aumento de receitas, 
promovendo melhorias no gerenciamento e da prestação dos serviços através de condições 
financeiras para investimentos, além da promoção da sustentabilidade ambiental, fazendo 
que uma quantidade menor de água captada para consumo humano seja necessária, 
deixando-a em seu curso natural, podendo, inclusive, ser utilizada para outros objetivos. 

Outro programa que aborda todos estes itens é o de educação ambiental, onde através dele 
melhora-se as condições da população, tanto no diz respeito ao Direito à Cidade e à 
sustentabilidade ambiental, tanto na promoção da saúde e qualidade de vida, além de 
promover melhorias na prestação dos serviços, fazendo, por exemplo, com que haja 
diminuição dos objetos indesejados que chegam ao tratamento do esgoto, diminuindo os 
custos e melhorando a própria qualidade do tratamento. 
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3.2.1.1. Programa 1 - Coleta de esgoto 

 

  

1

1.1

CURTO MÉDIO LONGO

1.1.1 25.312.750,00 15.607.500,00 97.313.750,00

1.1.2 5.315.400,00 3.774.600,00 24.826.950,00

1.1.3 2.400.000,00

1.1.4 156.250,00

1.1.5 4.500.000,00 10.500.000,00

1.1.6 995.532,00 716.463,00 3.979.221,00

Tarifa

Cadatro técnico da rede coletora existente Tarifa

Substituição de rede coletora - Nova Esperança Tarifa

MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO                                                                                                                   

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
PROGRAMA Coleta de esgoto

OBJETIVO Execução de rede coletora e ligações domiciliares do crescimento vegetativo

FU
N

D
A

M
EN

TA
Ç

Ã
O

Execução de rede coletora e ligações domiciliares do crescimento vegetativo, e das regiões que ainda não possuem 

atendimento.

MÉTODO DE 

MONITORAMENTO 

(INDICADOR)

(População atendida / população da sede urbana) / 100

METAS

Execução de rede coletora (Sede + Distritos) Tarifa

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 35 ANOS

Projetos Executivos e Intervenções Projetos Executivos e Intervenções Projetos Executivos e Intervenções

Tarifa

Execução de ligações domiciliares (Sede + Distritos)

Projetos Executivos

Subsituição de redes coletoras de esgoto - Sede Tarifa

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

CÓDIGO DESCRIÇÃO
PRAZOS POSSÍVEIS FONTES DE 

RECURSOS / RESPONSÁVEL
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3.2.1.2. Programa 2 - Elevatórias e linhas de recalque 

 

  

2

2.1

CURTO MÉDIO LONGO

2.1.1 430.000,00

2.1.2 1.850.000,00 3.700.000,00

2.1.3 430.000,00

2.1.4 430.000,00

2.1.5 430.000,00

2.1.6 430.000,00

2.1.7 430.000,00

2.1.8 430.000,00

2.1.9 430.000,00

2.1.10 430.000,00

2.1.11 430.000,00

2.1.12 145.800,00 38.700,00 111.000,00

Execução de EEE PP - São João de Vereda Tarifa

Execução de EEE PP e LR - Ermidinha Tarifa

Execução de EEE PP e LR - Santa Rosa de Lima Tarifa

Execução de EEE PP e LR - Miralta Tarifa

MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO                                                                                                                   

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
PROGRAMA Estações elevatórias e linhas de recalque

OBJETIVO Implantação de unidades de transporte de esgoto

FU
N

D
A

M
EN

TA
Ç

Ã
O

Para transportar o esgoto já coletado para as Estações de Tratamento, estas unidades deverão ser implantadas.

MÉTODO DE 

MONITORAMENTO 

(INDICADOR)

(População atendida / população da sede urbana) / 100

METAS

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 35 ANOS

Projetos Executivos e Intervenções Projetos Executivos e Intervenções Projetos Executivos e Intervenções

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

CÓDIGO DESCRIÇÃO
PRAZOS POSSÍVEIS FONTES DE 

RECURSOS / RESPONSÁVEL

Execução de EEE PP e LR - Nova Esperança Tarifa

Execução de EEE e LR - Sede Tarifa

Execução de EEE PP e LR - Aparecida do Mundo Novo Tarifa

Execução de EEE PP e LR - Canto do Engenho Tarifa

Execução de EEE PP e LR - São Pedro da Garça Tarifa

Projetos Executivos Tarifa

Execução de EEE PP e LR - Panorâmica Tarifa

Execução de EEE PP e LR - Vila Nova de Minas Tarifa
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3.2.1.3. Programa 3 - ETE 

 

  

3

3.1

CURTO MÉDIO LONGO

3.1.1 41.455.000,00 41.455.000,00

3.1.2 734.250,05

3.1.3 119.983,45

3.1.4 117.511,52

3.1.6 82.334,12

3.1.7 125.945,17

3.1.8 67.882,87

3.1.9 68.263,17

3.1.10 19.775,40

3.1.11 40.121,25

3.1.12 77.769,58

3.1.13 1.283.135,11 1.247.779,99 0,00

Execução de ETE em Ermidinha Tarifa

Execução de ETE em Santa Rosa de Lima Tarifa

Execução de ETE em Miralta Tarifa

Ampliação da capacidade de tratamento da Sede Tarifa

Execução de ETE em Nova Esperança Tarifa

Execução de ETE em Aparecida do Mundo Novo Tarifa

MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO                                                                                                                   

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
PROGRAMA Estação de tratamento de esgoto

OBJETIVO Execução ou Ampliação de Estações de Tratamento de esgotos

MÉTODO DE 

MONITORAMENTO 

(INDICADOR)

1. Vazão de tratamento;                                                                                                                                                                             

2. Qualidade do efluente.

METAS

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 35 ANOS

Execução de ETE em Vila Nova de Minas Tarifa

Projetos Executivos e 

Execução/ampliação de ETEs

Projetos Executivos e Execução/ampliação de 

ETEs

Projetos Executivos e Execução/ampliação 

de ETEs

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

CÓDIGO DESCRIÇÃO
PRAZOS POSSÍVEIS FONTES DE 

RECURSOS / RESPONSÁVEL

Execução de ETE em Canto do Engenho Tarifa

Execução de ETE em São Pedro da Garça Tarifa

Projetos Executivos Tarifa

Execução de ETE em São João de Vereda Tarifa

Execução de ETE em Panorâmica Tarifa
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3.2.1.4. Programa 4 - Gestão 

 

 

3.2.1.5. Cronograma Físico-Financeiro 

A partir dos programas, projetos e ações propostos, foi possível estabelecer um cronograma 
físico-financeiro para os investimentos, dividido em curto, médio e longo prazos. 
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Tabela 165 - Cronograma de Investimentos em esgoto 

 

 

3.2.1.6.  Mecanismos de avaliação sistemática da eficácia, eficiência e efetividade 

Primeiramente, devem ser feitas as seguintes definições: 

 Eficiência – Otimização dos recursos utilizados para obtenção dos resultados; 

 Eficácia – Contribuição dos resultados obtidos para o atingimento dos objetivos 
globais; 

 Efetividade – Relação entre os resultados obtidos para os objetivos propostos. 

Para o monitoramento e a avaliação dos objetivos e metas propostos pelo PMSB de Montes 
Claros, serão definidos, no âmbito do Produto 7, indicadores específicos para o sistema de 
esgotamento sanitário, sendo divididos em técnicos, operacionais e financeiros.  

CURTO MÉDIO LONGO

Execução de rede coletora (Sede + Distritos) 1.1.1 25.312.750,00 15.607.500,00 97.313.750,00

Execução de ligações domiciliares (Sede + Distritos) 1.1.2 5.315.400,00 3.774.600,00 24.826.950,00

Cadatro técnico da rede coletora existente 1.1.3 2.400.000,00

Substituição de rede coletora - Nova Esperança 1.1.4 156.250,00

Subsituição de redes coletoras de esgoto - Sede 1.1.5 4.500.000,00 10.500.000,00

Projetos Executivos 1.1.6 995.532,00 716.463,00 3.979.221,00

34.179.932,00 24.598.563,00 136.619.921,00

Execução de EEE PP e LR - Nova Esperança 2.1.1 430.000,00

Execução de EEE e LR - Sede 2.1.2 1.850.000,00 3.700.000,00

Execução de EEE PP e LR - Aparecida do Mundo Novo 2.1.3 430.000,00

Execução de EEE PP e LR - São Pedro da Garça 2.1.4 430.000,00

Execução de EEE PP e LR - Ermidinha 2.1.5 430.000,00

Execução de EEE PP e LR - Santa Rosa de Lima 2.1.6 430.000,00

Execução de EEE PP e LR - Miralta 2.1.7 430.000,00

Execução de EEE PP - São João de Vereda 2.1.8 430.000,00

Execução de EEE PP e LR - Panorâmica 2.1.9 430.000,00

Execução de EEE PP e LR - Vila Nova de Minas 2.1.10 430.000,00

Execução de EEE PP e LR - Canto do Engenho 2.1.11 430.000,00

Projetos Executivos 2.1.12 145.800,00 38.700,00 111.000,00

5.005.800,00 1.328.700,00 3.811.000,00

Ampliação da capacidade de tratamento da Sede 3.1.1 41.455.000,00 41.455.000,00

Execução de ETE em Nova Esperança 3.1.2 734.250,05

Execução de ETE em Aparecida do Mundo Novo 3.1.3 119.983,45

Execução de ETE em São Pedro da Garça 3.1.4 117.511,52

Execução de ETE em Ermidinha 3.1.5 82.334,12

Execução de ETE em Santa Rosa de Lima 3.1.6 125.945,17

Execução de ETE em Miralta 3.1.7 67.882,87

Execução de ETE em São João de Vereda 3.1.8 68.263,17

Execução de ETE em Panorâmica 3.1.9 19.775,40

Execução de ETE em Vila Nova de Minas 3.1.10 40.121,25

Execução de ETE em Canto do Engenho 3.1.11 77.769,58

Projetos Executivos 3.1.12 1.283.135,11 1.247.779,99

44.054.305,46 42.840.446,22 0,00

Gestão
Elaboração de um programa de monitoramento das fossas sépticas 

na maiores Localidades das áreas rurais
4.1.1 - - -

0,00 0,00 0,00

83.240.037,46 68.767.709,22 140.430.921,00

MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO                                                                                                                                                                                              

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROGRAMA OBJETIVO CÓD.
PRAZOS

Gestão

Total de investimentos necessários 292.438.667,67

Total de investimentos necessários

Coleta de esgoto

Coletores tronco, estações elevatórias e linhas de recalque

Estações 

elevatórias e 

linhas de 

recalque

Estações elevatórias e linhas de recalque

Estação de 

tratamento de 

esgoto

Estação de tratamento de esgoto
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Estes indicadores são importantes para a análise custo-benefício dos mesmos, tendo em 
vista a melhoria da qualidade de vida das populações residentes no Município e a 
preservação ambiental e de Saúde Pública pelo Desenvolvimento Sustentável. 

Além dos indicadores, e também como forma de ajuda na construção dos próprios 
indicadores, em cada uma das fichas que descrevem cada programa (objetivo) existem 
informações sobre o método de monitoramento (indicador), como forma de auxiliar na 
avaliação.  

 

3.3. DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS 

3.3.1. Programação das Ações do PMSB 

Em função do exposto no Produto 3 e das ameaças críticas detectadas para o Município de 
Montes Claros sugere-se a criação de projetos e ações, divididos em cinco programas 
(Hidrologia; Microdrenagem; Macrodrenagem; Defesa Civil, e, Gestão do Sistema). 

São levadas em consideração recomendações de desocupação de áreas de risco, com 
relocações, incentivo às ações mitigadoras, instalação de sistema de previsão e alerta, bem 
como a instituição de órgão de planejamento e execução de serviços e obras programadas, a 
elaboração de Plano Diretor de Drenagem e consolidação do controle social pela atuação 
efetiva de um Conselho Municipal de Meio Ambiente. 

A Figura 244 a seguir resume o exposto pelo Produto 3. 

 

Figura 244: Cenário proposto para Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas 
Fonte: SERENCO, 2015. 
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Na sequência, apresentam-se as propostas detalhadas, dentro dos cinco programas 
sugeridos, em formato de fichas com os objetivos, fundamentação, método de 
monitoramento, metas, projetos, ações, investimentos e possíveis fontes de financiamento:  

 

3.3.1.1. Programa 1 - Hidrologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1.1

CURTO MÉDIO LONGO

DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS

FU
N

D
A

M
EN

TA
Ç

Ã
O

Para se projetar a micro e macrodrenagem, torna-se imprescindível o conhecimento do estudo hidrológico 

da região, ou seja, a transformação de chuva em vazão. Esse estudo deve ser feito levando em consideração 

o histórico de dados pluviométricos existentes na região, observando as características fundamentais da 

chuva: intensidade, duração, frequência e distribuição. Com os dados obtidos, é necessário aplicação de um 

método de ajuste, análise dos pluviogramas, seleção das precipitações, análise estatística das 

intensidades, e determinação da relação intensidade versus duração versus frequência, para se chegar a 

equações que representem as chuvas intensas no município. Além disso, a Prefeitura deverá possui um 

manual para elaboração de projetos e execução de obras de drenagem, para padronizar a construção de 

novas redes, evitando problemas de subdimensionamento, entre outros.

CÓDIGO

1.1.1

LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS

1. Estudo elaborado

Hidrologia

Elaboração de estudo de chuvas intensas e manual para projetos e obras de drenagem

PROGRAMA

OBJETIVO

MÉTODO DE 

MONITORAMENTO 

(INDICADOR)

1.1.2

DESCRIÇÃO

Elaborar Estudo de Chuvas Intensas

Atualizar o estudo

METAS

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS

Elaboração do Estudo de Chuvas Intensas 

e Manual para Projetos e Obras de 

Drenagem

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

POSSÍVEIS FONTES DE 

RECURSOS / RESPONSÁVEL

Prefeitura Municipal

Prefeitura Municipal

PRAZOS

Atualização do estudo Atualização do estudo

MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS

40.000,00 80.000,00

120.000,00

Prefeitura Municipal1.1.3 Elaborar Manual para Projetos e Obras de Drenagem 80.000,00
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3.3.1.2. Programa 2 - Microdrenagem 

 

2

2.1

CURTO MÉDIO LONGO

Prefeitura Municipal2.1.3 Atualizar cadastro 160.000,00 160.000,00

Prefeitura Municipal

2.1.1 Levantamento em campo 800.000,00 Prefeitura Municipal

2.1.2 Elaborar plantas e relatório 160.000,00 -

Levantamento em campo da rede de 

drenagem existente

Elaboração de plantas e relatório do cadastro. 

Atualização
Atualização

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

CÓDIGO DESCRIÇÃO
PRAZOS POSSÍVEIS FONTES DE 

RECURSOS / RESPONSÁVEL

MÉTODO DE 

MONITORAMENTO 

(INDICADOR)

1. Cadastro elaborado

METAS

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS

FU
N

D
A

M
EN

TA
Ç

Ã
O

Dentre as principais carências do sistema de drenagem urbana e manejo das águas pluviais do município, 

destaca-se a falta de um cadastro georreferenciado da rede de microdrenagem. O cadastro permite aos órgãos 

públicos fazer um planejamento exato das áreas com maior carência do atendimento desses serviços, e ainda 

detectar os problemas pontuais da microdrenagem, como o entupimento da rede, sub-dimensionamento, 

ligações de esgoto sanitário, obstruções, entre outros, além de ser ponto inicial para a elaboração do Plano 

Diretor de Drenagem. O cadastro deverá conter informações sobre diâmetro da rede, comprimeto, tipo de 

material utilizado, localização georreferenciada das caixas de ligação, poços de visita e outros componentes 

(com informações sobre cota de fundo e do terreno), declividade e ligações de esgoto sanitário. Quando da 

realização de novas obras de drenagem, o cadastro deverá ser atualizado, incorporando novas informações ao 

banco de dados existente.

DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS

PROGRAMA Microdrenagem

OBJETIVO Elaborar cadastro georreferenciado da rede de microdrenagem do município
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2

2.2

CURTO MÉDIO LONGO

*Valor a ser detalhado na elaboração de projetos executivos

Prefeitura Municipal2.2.2
Implantar sistemas de captação de águas de chuva 

nos prédios públicos da administração municipal
* *

Prefeitura Municipal

Elaboração de projeto de lei, e 

implantação de sistemas de captação de 

águas de chuva nos prédios públicos e 

privados

Implantar sistema em prédios da 

administração municipal

Implantar sistema em prédios da 

administração municipal

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

CÓDIGO DESCRIÇÃO
PRAZOS POSSÍVEIS FONTES DE 

RECURSOS / RESPONSÁVEL

2.2.1

Elaborar projeto de lei incentivando a captação e 

aproveitamento de águas de chuva em novas 

construções

30.000,00

MÉTODO DE 

MONITORAMENTO 

(INDICADOR)

1. Número de imóveis com sistemas de aproveitamento de águas de chuva

METAS

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS

FU
N

D
A

M
EN

TA
Ç

Ã
O

Atualmente, existem diversas tecnologias aplicadas à construção civil para realizar a captação e posterior 

utilização das águas de chuva. No entanto, os municípios brasileiros carecem de incentivos para a utilização 

dessas tecnologias, que tem por objetivo minimizar o uso de água tratada (potável), para fins menos nobres, 

como para vasos sanitários ou máquinas de lavar. Diversos estudos comprovam que a água de chuva é 

recomendada para esses usos. Além disso, com a captação das águas de chuva nas próprias residências, 

diminui-se a quantidade de chuva escoada pelas vias e calçadas públicas, diminuindo também o risco de 

alagamentos e outros problemas relacionados à drenagem urbana.

DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS

PROGRAMA Microdrenagem

OBJETIVO Incentivo ao aproveitamento das águas de chuva
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2

2.3

CURTO MÉDIO LONGO

Prefeitura Municipal2.3.2
Elaborar projeto de lei incentivando a implantação 

do sistema em lotes privados
30.000,00

FU
N

D
A

M
EN

TA
Ç

Ã
O

As práticas convencionais de drenagem baseiam-se no transporte das águas pluviais para o longe o mais 

rápido possível. Porém sabe-se que quanto mais as águas das chuvas nas cidades são retardadas para chegar 

ao curso d'água, menor o risco de inundações. Algumas práticas para que ocorra esse retardamento é a 

retenção no início do escoamento, como por exemplo, nos próprios lotes, ou pela infiltração. Essas medidas 

visam evitar a transferência dos impactos causados pelas cheias em áreas à jusante. Tais práticas agregam 

novas técnicas de controle de drenagem na fonte, utilizando, por exemplo, trincheiras, pavimentos 

permeáveis, bacias de retenção e detenção, valas, telhados verdes e áreas e poços de infiltração.

DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS

PROGRAMA Microdrenagem

OBJETIVO Incentivo à infiltração e descaraga lenta das águas pluviais

MÉTODO DE 

MONITORAMENTO 

(INDICADOR)

1. Número de imóveis com áreas permeáveis nos lotes.

METAS

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS

Prefeitura Municipal

Elaboração de projeto de lei - -

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

CÓDIGO DESCRIÇÃO
PRAZOS POSSÍVEIS FONTES DE 

RECURSOS / RESPONSÁVEL

2.3.1
Elaborar projeto de lei incentivando a retenção e a 

detenção de águas de chuva em áreas públicas
30.000,00
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2

2.4

CURTO MÉDIO LONGO

FU
N

D
A

M
EN

TA
Ç

Ã
O O município de Montes Claros possui grande parte das vias públicas urbanas já pavimentadas com asfalto, ou 

paralelepípedos. No entanto, não há uma legislação municipal com padronização para essas obras, o que pode 

causar diversos problemas relacionados à drenagem urbana. Atualmente já existem tecnologias de 

pavimentação permeável que permitem a passagem de água e ar através de seu material, ajudando na 

prevenção de alagamentos, recarga dos aquíferos subterrâneos e manutenção das vazões dos cursos d'água nas 

épocas de seca. Essas tecnologias podem ser incentivadas pela Prefeitura nas áreas de expansão urbana.

DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS

PROGRAMA Microdrenagem

OBJETIVO Criação de dispositivos legais para regulamentar a pavimentação no município

MÉTODO DE 

MONITORAMENTO 

(INDICADOR)

1. Quilômetros de rede de drenagem com obras de reposição

METAS

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS

Elaboração de projeto de lei Execução de obras de reposição Execução de obras de reposição

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

CÓDIGO DESCRIÇÃO
PRAZOS POSSÍVEIS FONTES DE 

RECURSOS / RESPONSÁVEL

2.4.1

Elaborar projeto de lei regulamentando a 

pavimentação no município, com incentivo às 

tecnologias de pavimentação permeável

30.000,00 Prefeitura Municipal
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2

2.5

CURTO MÉDIO LONGO

Governo Federal

2.5.1 Elaborar projetos para obras de reposição 600.000,00 Governo Federal

2.5.2 Executar as obras projetadas 2.400.000,00 2.400.000,00 7.200.000,00

Elaboração de projetos e execução de 

obras de reposição
Execução de obras de reposição Execução de obras de reposição

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

CÓDIGO DESCRIÇÃO
PRAZOS POSSÍVEIS FONTES DE 

RECURSOS / RESPONSÁVEL

MÉTODO DE 

MONITORAMENTO 

(INDICADOR)

1. Quilômetros de rede de drenagem com obras de reposição

METAS

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS

FU
N

D
A

M
EN

TA
Ç

Ã
O

As redes de microdrenagem existentes no município foram em boa parte executadas juntamente com as obras 

de pavimentação das vias públicas, muitos anos atrás. Como não há registros desses projetos na Prefeitura 

Municipal, e não há um cadastro atualizado da condição dessas redes, muitas delas apresentam problemas de 

sub-dimensionamento e obstruções, e deverão passar por obras de reposição para não causar problemas de 

alagamentos. À partir do cadastro da rede, deverão ser localizadas as áreas para realização das obras de 

intervenção. Foram estimados os valores de 1.000 m de obras de reposição da microdrenagem por ano, ao custo 

de R$ 600,00/m, totalizando R$ 600.000,00/ano, valores que deverão ser confirmados durante a elaboração do 

Plano Diretor de Drenagem Urbana.

DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS

PROGRAMA Microdrenagem

OBJETIVO Obras de reposição da microdrenagem já existente
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2

2.6

CURTO MÉDIO LONGO

*Valores serão estimados conforme os projetos de novos loteamentos forem elaborados

-

2.6.1 Elaborar projetos para obras de reposição * -

2.6.2 Executar as obras projetadas * * *

Elaboração de projetos e execução de 

obras
Execução de obras Execução de obras

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

CÓDIGO DESCRIÇÃO
PRAZOS POSSÍVEIS FONTES DE 

RECURSOS / RESPONSÁVEL

MÉTODO DE 

MONITORAMENTO 

(INDICADOR)

1. Quilômetros de redes de drenagem executadas em áreas de expansão urbana

METAS

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS

FU
N

D
A

M
EN

TA
Ç

Ã
O

Além das obras de reposição das redes de drenagem já existentes, nas áreas de expansão urbanas deverão ser 

projetadas e executadas obras para microdrenagem, como parte da infra-estrutura mínima para a ocupação 

dessas localidades, a cargo dos empreendedores. Os projetos e obras de expansão deverão obedecer o plano 

diretor de drenagem a ser instituído.

DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS

PROGRAMA Microdrenagem

OBJETIVO Obras de rede de microdrenagem para áreas de expansão urbanas
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3.3.1.3. Programa 3 - Macrodrenagem 

 

 

3

3.1

CURTO MÉDIO LONGO

Prefeitura Municipal3.1.2 Revisar o Plano 70.000,00 70.000,00

FU
N

D
A

M
EN

TA
Ç

Ã
O O Plano Diretor de Drenagem Urbana tem por objetivo criar mecanismos de gestão da infra-estrutura urbana, 

relacionados com o escoamento das águas pluviais, dos rios e córregos em áreas urbanas. O Plano tem como 

principais produtos a regulamentação dos novos empreendimentos e planos de controle estrutural e não 

estrutural para os impactos existentes nas bacias urbanas da cidade. Deve-se prever que o Plano Diretor de 

Drenagem Urbana interaja com o Plano Diretor do Município, além das leis e códigos vigentes em Montes 

Claros, e com o modelo de gestão da drenagem a ser implantado.

DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS

PROGRAMA Macrodrenagem

OBJETIVO Elaboração do Plano Diretor de Drenagem Urbana

MÉTODO DE 

MONITORAMENTO 

(INDICADOR)

1. Plano Diretor de Drenagem Urbana elaborado    

METAS

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS

Prefeitura Municipal

Elaboração do Plano Diretor de Drenagem 

Urbana
Revisão do Plano Revisão do Plano

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

CÓDIGO DESCRIÇÃO
PRAZOS POSSÍVEIS FONTES DE 

RECURSOS / RESPONSÁVEL

3.1.1 Elaborar o Plano Diretor de Drenagem Urbana 350.000,00
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3

3.2

CURTO MÉDIO LONGO

*Valores a serem definidos com projetos executivos das obras

Governo Estadual3.2.4
Duplicação das galerias da Av. Flamarion Vanderlei e 

Av. Dep. Esteves Rodrigues
8.321.732,83 6.241.299,62 *

Governo Federal

Execução de obras de recuperação e 

manutenção dos canais e galerias

Execução de obras de recuperação e 

manutenção dos canais e galerias

Execução de obras de recuperação e 

manutenção dos canais e galerias

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

CÓDIGO DESCRIÇÃO
PRAZOS POSSÍVEIS FONTES DE RECURSOS / 

RESPONSÁVEL

3.2.1
Executar obras de recuperação dos canais e galerias 

de macrodrenagem
* * *

MÉTODO DE 

MONITORAMENTO 

(INDICADOR)

1. Quilômetros de canais e galerias com obras de recuperação;                                                                                                                                                                                                                                       

2. Quilômetros de canais e galerias com obras de manutenção.              

METAS

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS

FU
N

D
A

M
EN

TA
Ç

Ã
O

Os canais e galerias de macrodrenagem existentes no município necessitam de manutenção constante, para evitar o 

acúmulo de sedimentos e de materiais que possam dificultar o escoamento das águas pluviais. Quando não há essa 

manutenção periódica, é necessária a realização de obras de recuperação desses canais e galerias, com apoio de 

equipamentos e maquinários para desobstrução dos mesmos. A situação mais crítica encontra-se no canal da Av. 

Professor Afonso Guimarães, no bairro Funcionários, onde as placas de concreto da parede lateral do canal estão 

danificadas, comprometendo a drenagem das águas no local. O valor para recuperação e manutenção dos demais 

canais  deverá ser confirmado com a elaboração do Plano Diretor de Drenagem Urbana e com os projetos executivos 

das obras.

DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS

PROGRAMA Macrodrenagem

OBJETIVO Obras de recuperação e manutenção dos canais de macrodrenagem

Prefeitura Municipal3.2.2
Manutenção dos canais e galerias de 

macrodrenagem
* * *

Governo Federal3.2.3
Executar obras de recuperação do canal da Av. 

Afonso Guimarães
17.683.682,27 * *
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3

3.3

CURTO MÉDIO LONGO

*Valores estimados, que deverão ser confirmados com a elaboração dos projetos executivos

Prefeitura Municipal

Elaboração de projetos de bacias de 

amortecimento e execução de 1 bacia

Elaboração de projetos de bacias de 

amortecimento e execução de 2 bacias

Elaboração de projetos de bacias de 

amortecimento e execução de 4 bacia

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

CÓDIGO DESCRIÇÃO
PRAZOS POSSÍVEIS FONTES DE 

RECURSOS / RESPONSÁVEL

3.3.1 Elaborar projetos de bacias de amortecimento 352.162,50 704.325,00 1.408.650,00

MÉTODO DE 

MONITORAMENTO 

(INDICADOR)

1. Quantidade de bacias de amortecimento;                                                                                                                                                                                         

2. Volume de água reservada.

METAS

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS

FU
N

D
A

M
EN

TA
Ç

Ã
O

Dentre as medidas para minimizar o impacto das chuvas intensas nas áreas urbanas, está a implantação de bacias 

de amortecimento de cheias e de regularização de vazões. São reservatórios construídos para o armazenamento 

temporário das águas das chuvas, que escoam por telhados, pátios, calçadas e redes pluviais, liberando esta água 

acumulada de forma gradual, garantindo assim que o sistema de macrodrenagem local conduza eficientemente os 

picos das enxurradas. Geralmente são utilizadas áreas como bosques e parques dentro das áreas urbanas, com 

maior permeabilidade, fazendo com que uma grande quantidade de água das enxurradas seja infiltrada no solo, 

diminuindo os problemas de inundações e alagamentos. Após a elaboração do Plano Diretor de Drenagem, 

deverão ser locadas áreas para recebimento de bacias de amortecimento.

DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS

PROGRAMA Macrodrenagem

OBJETIVO Implantação de Bacias de Amortecimento de cheias e de Regularização de Vazões

Governo Federal3.3.2 Executar as obras projetadas 7.043.250,00 14.086.500,00 28.173.000,00



 

  

       Página: 674 

 

                                                                                            

3.3.1.4. Programa 4 – Defesa Civil 

 

4

4.1

CURTO MÉDIO LONGO

* Elaboração do PLANCON em andamento

FU
N

D
A

M
EN

TA
Ç

Ã
O

O Plano Municipal de Redução de Riscos elaborado em Montes Claros abrange somente áreas com risco de 

deslizamento, que não representam o principal problema relacionado com a drenagem urbana. É necessário 

que a Defesa Civil elabore seu PLANCON, e nele inclua as áreas com risco de alagamentos e enchentes. Esse 

cadastro deverá ser atualizado periodicamente, para avaliar se as medidas implantadas diminuiram a 

quantidade de áreas afetadas pelas chuvas.

DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS

PROGRAMA Defesa Civil

OBJETIVO Atualização periódica das áreas de risco de deslizamento e enchentes

MÉTODO DE 

MONITORAMENTO 

(INDICADOR)

1.  Quantidade de áreas de risco cadastradas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

METAS

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS

Defesa Civil Municipal

Atualização do cadastro de áreas de risco Atualização do cadastro de áreas de risco Atualização do cadastro de áreas de risco

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

CÓDIGO DESCRIÇÃO
PRAZOS POSSÍVEIS FONTES DE 

RECURSOS / RESPONSÁVEL

4.1.1 Atualizar o cadastro de áreas de risco *
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4

4.2

CURTO MÉDIO LONGO

*Valores deverão ser definidos com estudos mais detalhados

Defesa Civil Estadual

Instalação de pluviômetros automáticos
Instalação do sistema de alerta de cheias e 

deslizamentos
Revisão de equipamentos e sistemas

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

CÓDIGO DESCRIÇÃO
PRAZOS POSSÍVEIS FONTES DE 

RECURSOS / RESPONSÁVEL

4.2.1
Instalar sistema de controle e alerta de enchentes e 

deslizamentos
* * *

MÉTODO DE 

MONITORAMENTO 

(INDICADOR)

1. Sistema em funcionamento

METAS

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS

FU
N

D
A

M
EN

TA
Ç

Ã
O

O município de Montes Claros não conta com um sistema de controle e alerta de cheias e deslizamentos, o que 

deixa a cidade vulnerável ao acontecimento de desastres relacionados às chuvas intensas. Com o controle dos 

índices pluviométricos à montante da área urbana, é possível detectar aumento nos níveis de água dos corpos 

hídricos que cruzam a cidade, podendo assim alertar a população sobre possíveis riscos de enchentes.

DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS

PROGRAMA Defesa Civil

OBJETIVO Implantação de sistema de controle e alerta de cheias e deslizamentos

4

4.3

CURTO MÉDIO LONGO

4.3.1
Instalar sistema de controle e alerta de enchentes e 

deslizamentos
50.000,00 50.000,00 150.000,00 Defesa Civil Municipal

Capacitação de 100 voluntários Capacitação de 100 voluntários Capacitação de 300 voluntários

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

CÓDIGO DESCRIÇÃO
PRAZOS POSSÍVEIS FONTES DE 

RECURSOS / RESPONSÁVEL

MÉTODO DE 

MONITORAMENTO 

(INDICADOR)

1. Quantidade de voluntários capacitados

METAS

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS

DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS

PROGRAMA Defesa Civil

OBJETIVO Capacitação de voluntários para a Defesa Civil

FU
N

D
A

M
EN

TA
Ç

Ã
O

A Coordenadoria de Defesa Civil necessita do apoio de voluntários, moradores das áreas de risco, para alertar 

a população sobre a possibilidade de ocorrência de eventos adversos. Com a capacitação, esses voluntários 

estarão preparados para auxiliar a população sobre quais ações deverão ser tomadas para minimizar os 

impactos desses eventos.
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3.3.1.5. Programa 5 – Gestão do Sistema 

 

 

5

5.1

CURTO MÉDIO LONGO

*Valores a serem definidos quando da criação do Departamento

Prefeitura Municipal

Criar o Departamento Ciração do Sistema de Indicadores
Atualização e acompanhamento do sistema 

de indicadores

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

CÓDIGO DESCRIÇÃO
PRAZOS POSSÍVEIS FONTES DE 

RECURSOS / RESPONSÁVEL

5.1.1 Criar e implantar o Departamento de Drenagem * * *

MÉTODO DE 

MONITORAMENTO 

(INDICADOR)

1. Criar o Departamento de Drenagem vinculado à Secretaria Municipal de Obras                                                                                              

2. Criar um sistema de indicadores de gestão de drenagem

METAS

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS

FU
N

D
A

M
EN

TA
Ç

Ã
O

A Politíca Nacional de Saneamento Básico, no PLANSAB, define a necessidade de elaboração do Plano 

Municipal de Saneamento Básico, a cargo dos Municipios, titulares dos serviços de saneamento básico, 

podendo delegar a organização, a regulação, a fiscalização e a prestação desses serviços, nos Termos do art. 

211 da Constituição Federal e da Lei Nº 11.107/2005. No caso de Montes Claros, os projetos e obras de 

drenagem urbana estão vinculadas à Secretaria Municipal de Obras, que apesar de possuir uma equipe técnica 

qualificada, não possui uma coordenadoria específica. A manutenção do sistema é realizada pela Secretaria 

Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos, mas também conta com uma equipe da CCZ para realizar o 

serviço. Portanto, sugere-se a definição de um modelo em que o sistema esteja integrado em uma só 

instituição, com uma coordenadoria específica para poder executar e fiscalizar os serviços prestados.

DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS

PROGRAMA Gestão do Sistema

OBJETIVO Definição do modelo institucional
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5

5.2

CURTO MÉDIO LONGO

Prefeitura Municipal

5.2.1 Contratar projeto técnico 90.000,00 Prefeitura Municipal

5.2.2 Revisão dos parâmetros e do modelo de gestão * *

Contratar projeto técnico Revisar os parâmetros e o modelo de gestão
Revisar os parâmetros e o modelo de 

gestão

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

CÓDIGO DESCRIÇÃO
PRAZOS POSSÍVEIS FONTES DE 

RECURSOS / RESPONSÁVEL

MÉTODO DE 

MONITORAMENTO 

(INDICADOR)

1. Criar modelo de gestão

METAS

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS

FU
N

D
A

M
EN

TA
Ç

Ã
O

O incentivo à criação de áreas de expansão no município deve conter mecanismos legais exigindo a execuação 

de obras de microdrenagem urbana, para evitar futuros problemas relacionados à alagamentos, inundação e 

outros decorrentes da falta de redes de drenagem, incentivando a implantação de dispositivos para infiltração 

das águas pluviais no solo, implantar telhados para armazenamento, implantar pisos drenantes, reservatórios 

para acumulação das águas de chuva, entre outros.

DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS

PROGRAMA Gestão do Sistema

OBJETIVO Revisão e remodelação dos parâmetros técnicos adotados em leis e códigos vigentes
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5

5.3

CURTO MÉDIO LONGO

Prefeitura Municipal

5.3.1
Criar o Sistema Municipal de Informações de 

Saneamento Básico
200.000,00 Prefeitura Municipal

5.3.2 Atualizar o SMISB - 25.000,00 25.000,00

Criar o SMISB Atualizar os dados Atualizad os dados

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

CÓDIGO DESCRIÇÃO
PRAZOS POSSÍVEIS FONTES DE 

RECURSOS / RESPONSÁVEL

MÉTODO DE 

MONITORAMENTO 

(INDICADOR)

1. Criar o Sistema Municipal de Informações de Saneamento Básico, específico para a drenagem e o manejo 

das águas pluviais urbanas

METAS

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS

FU
N

D
A

M
EN

TA
Ç

Ã
O

Para um melhor controle sobre os indicadores do saneamento básico no município, deverá ser criado um 

sistema de informações de saneamento municipal, contendo indicadores operacionais, econômico-financeiros, 

administrativos e de qualidade, para os sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem 

e manejo de águas pluviais e limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos.

DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS

PROGRAMA Gestão do Sistema

OBJETIVO Criação do Sistema Municipal de Informações de Saneamento Básico
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5

5.4

CURTO MÉDIO LONGO

Prefeitura Municipal

5.4.1 Elaboração do plano 180.000,00 Prefeitura Municipal

5.4.2 Revisão do plano - 50.000,00 50.000,00

Elaborar Plano de Drenagem Rural Revisão do plano Revisão do plano

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

CÓDIGO DESCRIÇÃO
PRAZOS POSSÍVEIS FONTES DE 

RECURSOS / RESPONSÁVEL

MÉTODO DE 

MONITORAMENTO 

(INDICADOR)

1. Plano de Drenagem Rural elaborado

METAS

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS

FU
N

D
A

M
EN

TA
Ç

Ã
O

Para as estradas vicinais no meio rural, a proposta de drenagem pluvial é a recomendação da construção de 

tanques de retenção do escoamento das águas de chuva nas sarjetas das estradas. Os tanques têm a função 

de reter temporariamente as águas de chuva, reduzindo os efeitos de erosão nas ocasiões de precipitações 

mais intensas. Eles funcionarão também como retentores de materiais sólidos, carreados pelas enxurradas, 

responsáveis pelo assoreamento dos cursos d'água. Estes sistemas requerem manutenção periódica, 

principalmente com ações de limpeza de materiais assoreados e reparos das entradas de água. Os tanques 

podem ser construídos com máquinas niveladoras, e são compostos por uma dericação da sarjeta e uma 

depressão no terreno nas margens das estradas. O ideal é que sejam construídos diversos tanques ao longo de 

declives muito acentuados e ao menos um em cada lateral da estrada localizado a aproximadamente 30 metros 

antes das pontes.

DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS

PROGRAMA Gestão do Sistema

OBJETIVO Elaboração de Plano de Drenagem para a Área Rural



 

  

       Página: 680 

 

                                                                                            

 

 

3.3.1.6. Cronograma Físico-Financeiro 

A partir dos programas, projetos e ações propostos, foi possível estabelecer um cronograma 
físico-financeiro para os investimentos na área de drenagem e manejo de águas pluviais 
urbanas, divididas em curto, médio e longo prazos. 

A seguir estão apresentados detalhadamente os custos projetados por programas: 

 

5

5.5

CURTO MÉDIO LONGO

Prefeitura Municipal

5.5.2 Implementar programas * Prefeitura Municipal

5.5.2 Revisão do programa 25.000,00

Prefeitura Municipal

Elaboração do Programa de Educação 

Ambiental

Implementar programa de educação 

ambiental
Revisão do programa

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

CÓDIGO DESCRIÇÃO
PRAZOS POSSÍVEIS FONTES DE 

RECURSOS / RESPONSÁVEL

5.5.1 Criar programa 180.000,00

MÉTODO DE 

MONITORAMENTO 

(INDICADOR)

1. Programa de Educação Ambiental elaborado

METAS

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS

FU
N

D
A

M
EN

TA
Ç

Ã
O

Para atingir os objetivos da drenagem de águas pluviais, é imprescindível a participação da sociedade na 

condução das atividades que interfiram no funcionamento do sistema. Assim, a proposta é a criação de um 

programa contínuo de educação ambiental com o objetivo de esclarecer e cooptar a participação dos cidadãos 

no estabelecimento e operação adequada dos sistemas de drenagem. Este programa terá a missão de agregar 

a estrutura física do sistema de drenagem com o comportamento e colaboração da sociedade no uso e 

ocupação da bacia, entendendo e usando adequadamente. Como metas, este programa deverá buscar a 

divulgação, o envolvimento com esclarecimento da população sobre as questões da drenagem urbana.

DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS

PROGRAMA Gestão do Sistema

OBJETIVO Criar e implementar programa de educação ambiental contínuo para a drenagem pluvial
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Tabela 166 - Estimativa de investimentos - Programa 1 

 
Fonte: SERENCO, 2015 

 
Tabela 167 - Estimativa de investimentos - Programa 2 

 
Fonte: SERENCO, 2015 

 

CURTO MÉDIO LONGO

1.1.1 120.000,00R$      - -

1.1.2 40.000,00R$           80.000,00R$           

1.1.3 80.000,00R$         - -

soma 200.000,00R$      40.000,00R$           80.000,00R$           

total

soma 200.000,00R$      40.000,00R$           80.000,00R$           

total 320.000,00R$                                                                                     

1.1 Elaboração de estudo de chuvas 

intensas e manual para projetos e obras 

de drenagem

1.
H

id
ro

lo
gi

a

320.000,00R$                                                                                     

TOTAL DE INVESTIMENTOS 

NECESSÁRIOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROGRAMA OBJETIVO CÓD.
PRAZOS

CURTO MÉDIO LONGO

2.1.1 800.000,00R$         - -

2.1.2 - 160.000,00R$         -

2.1.3 - 160.000,00R$         160.000,00R$         

soma 800.000,00R$         320.000,00R$         160.000,00R$         

total

2.2.1 30.000,00R$           - -

2.2.2 - - -

soma 30.000,00R$           -R$                        -R$                        

total

2.3.1 30.000,00R$           - -

2.3.2 30.000,00R$           

soma 60.000,00R$           -R$                        -R$                        

total

2.4.1 30.000,00R$           - -

soma 30.000,00R$           -R$                        -R$                        

total

2.5.1 600.000,00R$         - -

2.5.2 2.400.000,00R$     2.400.000,00R$     7.200.000,00R$     

soma 3.000.000,00R$     2.400.000,00R$     7.200.000,00R$     

total

2.6.1 - - -

2.6.2 - - -

soma -R$                        -R$                        -R$                        

total

soma 3.920.000,00R$     2.720.000,00R$     7.360.000,00R$     

total

2.
 M

ic
ro

d
re

n
ag

em

2.1 Elaborar cadastro georreferenciado 

da rede de microdrenagem do 

município

1.280.000,00R$                                                                                    

2.2 Incentivo ao aproveitamento das 

águas de chuva

30.000,00R$                                                                                          

TOTAL DE INVESTIMENTOS 

NECESSÁRIOS 14.000.000,00R$                                                                                 

2.3 Incentivo à infiltração e descaraga 

lenta das águas pluviais

60.000,00R$                                                                                          

2.4 Criação de dispositivos legais para 

regulamentar a pavimentação no 

município 30.000,00R$                                                                                          

2.5 Obras de reposição da 

microdrenagem já existente

12.600.000,00R$                                                                                 

2.6 Obras de rede de microdrenagem 

para áreas de expansão urbanas

-R$                                                                                                      

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROGRAMA OBJETIVO CÓD.
PRAZOS
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Tabela 168 - Estimativa de investimentos - Programa 3 

 
Fonte: SERENCO, 2015 

 
Tabela 169 - Estimativa de investimentos - Programa 4 

 
Fonte: SERENCO, 2015 

 

CURTO MÉDIO LONGO

3.1.1 350.000,00R$         - -

3.1.2 - 70.000,00R$           70.000,00R$           

soma 350.000,00R$         70.000,00R$           70.000,00R$           

total

3.2.1 - - -

3.2.2 - - -

3.2.3 17.683.682,27R$   -

3.2.4 8.321.732,83R$     6.241.299,62R$     -

soma 26.005.415,10R$   6.241.299,62R$     -R$                        

total

3.3.1 352.162,50R$         704.325,00R$         1.408.650,00R$     

3.3.2 7.043.250,00R$     14.086.500,00R$   28.173.000,00R$   

soma 7.395.412,50R$     14.790.825,00R$   29.581.650,00R$   

total

soma 33.750.827,60R$   21.102.124,62R$   29.651.650,00R$   

total 84.504.602,22R$                                                                                 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROGRAMA OBJETIVO CÓD.
PRAZOS

3.
 M

ac
ro

d
re

n
ag

em

3.1 Elaboração do Plano Diretor de 

Drenagem Urbana

490.000,00R$                                                                                       

3.2 Obras de recuperação e manutenção 

dos canais de macrodrenagem

32.246.714,72R$                                                                                 

3.3 Implantação de Bacias de 

Amortecimento de cheias e de 

Regularização de Vazões
51.767.887,50R$                                                                                 

TOTAL DE INVESTIMENTOS 

NECESSÁRIOS

CURTO MÉDIO LONGO

4.1.1 - - -

soma -R$                     -R$                        -R$                        

total

4.2.1 - - -

soma -R$                     -R$                        -R$                        

total

4.3.1 50.000,00R$         50.000,00R$           150.000,00R$         

soma 50.000,00R$         50.000,00R$           150.000,00R$         

total

soma 50.000,00R$         50.000,00R$           150.000,00R$         

total 250.000,00R$                                                                                     

4.2 Capacitação de voluntários para a 

Defesa Civil
-R$                                                                                                    

4.3 Instalação de sistema de controle e 

alerta de enchentes e deslizamentos
250.000,00R$                                                                                     

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROGRAMA OBJETIVO CÓD.
PRAZOS

4.
 D

ef
es

a 
C

iv
il

4.1 Atualização periódica das áreas de 

risco de deslizamento e enchentes
-R$                                                                                                    

TOTAL DE INVESTIMENTOS 

NECESSÁRIOS
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Tabela 170 - Estimativa de investimentos - Programa 5 

 
Fonte: SERENCO, 2015 

 
Tabela 171 - Resumo do Cronograma – Investimentos totais 

 
Fonte: SERENCO, 2015 

 

CURTO MÉDIO LONGO

5.1.1 - - -

soma -R$                     -R$                        -R$                        

total

5.2.1 90.000,00R$         - -

5.2.2 - - -

soma 90.000,00R$         -R$                        -R$                        

total

5.3.1 200.000,00R$      - -

5.3.2 25.000,00R$           25.000,00R$           

soma 200.000,00R$      25.000,00R$           25.000,00R$           

total

5.4.1 180.000,00R$      - -

5.4.2 50.000,00R$           50.000,00R$           

soma 180.000,00R$      50.000,00R$           50.000,00R$           

total

5.5.1 180.000,00R$      - -

5.5.2 - - -

5.5.3 - - 25.000,00R$           

soma 180.000,00R$      -R$                        25.000,00R$           

total

soma 650.000,00R$      75.000,00R$           100.000,00R$         

total

5.
 G

es
tã

o
 d

o
 S

is
te

m
a

5.1 Definição do modelo institucional

-R$                                                                                                    

5.2 Revisão e remodelação dos 

parâmetros técnicos adotados em leis e 

códigos vigentes
90.000,00R$                                                                                       

5.3 Criação do Sistema Municipal de 

Informações de Saneamento Básico

250.000,00R$                                                                                     

TOTAL DE INVESTIMENTOS 

NECESSÁRIOS 825.000,00R$                                                                                     

5.4 Elaboração de Plano de Drenagem 

para a Área Rural

280.000,00R$                                                                                     

5.5 Criar e implementar programa de 

educação ambiental contínuo para a 

drenagem pluvial

205.000,00R$                                                                                     

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROGRAMA OBJETIVO CÓD.
PRAZOS

CURTO MÉDIO LONGO

1. Hidrologia 200.000,00R$         40.000,00R$           80.000,00R$           

2. Microdrenagem 3.920.000,00R$     2.720.000,00R$     7.360.000,00R$     

3. Macrodrenagem 33.750.827,60R$   21.102.124,62R$   29.651.650,00R$   

4. Defesa Civil 50.000,00R$           50.000,00R$           150.000,00R$         

5. Gestão Integrada 650.000,00R$         75.000,00R$           100.000,00R$         

Soma 38.570.827,60R$   23.987.124,62R$   37.341.650,00R$   

TOTAL

QUADRO-RESUMO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROGRAMA
PRAZOS

99.899.602,22R$                                                                                 
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Tabela 172 - Resumo do Cronograma 

 
Fonte: SERENCO, 2015 

 

Nota-se, pela Tabela 173 que os investimentos para a drenagem e manejo de águas pluviais 
urbanas estão diluídos nos 20 anos do Plano, considerando-se curto, médio e longo prazos. 
Observa-se também que os investimentos estão concentrados principalmente no programa 
de macrodrenagem, pois envolve custos de execução de grandes obras de interferência 
urbana. O valor médio anual foi feito pela divisão do custo total pelos 20 anos. O valor do 
programa de macrodrenagem deverá aumentar, visto que com a elaboração de projetos 
técnicos, serão definidos valores mais próximos da realidade. 

Foi possível ainda estimar valores de investimentos por fontes de recursos, sendo elas 
Prefeitura Municipal, Governo Estadual e Governo Federal, conforme tabelas a seguir: 

 
Tabela 173 - Fontes de recurso - Programa 1 

 
Fonte: SERENCO, 2015 

 
Tabela 174 - Fontes de recurso - Programa 2 

 
Fonte: SERENCO, 2015 

 

1. Hidrologia 320.000,00R$                    16.000,00R$            

2. Microdrenagem 14.000.000,00R$              700.000,00R$          

3. Macrodrenagem 84.504.602,22R$              4.225.230,11R$      

4. Defesa Civil 250.000,00R$                    12.500,00R$            

5. Gestão Integrada 825.000,00R$                    41.250,00R$            

Total 99.899.602,22R$              4.994.980,11R$      

PROGRAMA
TOTAL DE 

INVESTIMENTOS

VALOR MÉDIO 

ANUAL

Órgão / Entidade Valor total (20 anos) Valor médio anual

Prefeitura Municipal 320.000,00R$                    16.000,00R$            

Governo Estadual - -

Governo Federal - -

Total 320.000,00R$                    16.000,00R$            

Programa 1 - Hidrologia

Órgão / Entidade Valor total (20 anos) Valor médio anual

Prefeitura Municipal 1.400.000,00R$                70.000,00R$            

Governo Estadual - -

Governo Federal 12.600.000,00R$              630.000,00R$          

Total 14.000.000,00R$              700.000,00R$          

Programa 2 - Microdrenagem
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Tabela 175 - Fontes de recurso - Programa 3 

 
Fonte: SERENCO, 2015 

 
Tabela 176 - Fontes de recurso - Programa 4 

 
Fonte: SERENCO, 2015 

 
Tabela 177 - Fontes de recurso - Programa 5 

 
Fonte: SERENCO, 2015 

Pela Tabela 178 nota-se que os investimentos estão concentrados na Prefeitura Municipal e 
Governo Federal. Com a elaboração dos projetos específicos, principalmente para 
macrodrenagem, os valores poderão ser diluídos com o Governo Estadual. 

 
Tabela 178 - Fontes de recurso – Investimento Total 

 
Fonte: SERENCO, 2015 

 

Os valores detalhados encontram-se nos quadros a seguir: 

 

Órgão / Entidade Valor total (20 anos) Valor médio anual

Prefeitura Municipal 2.955.137,50R$                147.756,88R$          

Governo Estadual 14.563.032,45R$              728.151,62R$          

Governo Federal 66.986.432,27R$              3.349.321,61R$      

Total 84.504.602,22R$              4.225.230,11R$      

Programa 3 - Macrodrenagem

Órgão / Entidade Valor total (20 anos) Valor médio anual

Prefeitura Municipal 250.000,00R$                    12.500,00R$            

Governo Estadual - 625,00R$                  

Governo Federal

Total 250.000,00R$                    12.500,00R$            

Programa 4 - Defesa Civil

Órgão / Entidade Valor total (20 anos) Valor médio anual

Prefeitura Municipal 825.000,00R$                    41.250,00R$            

Governo Estadual - -

Governo Federal - -

Total 825.000,00R$                    41.250,00R$            

Programa 5 - Gestão do Sistema

Órgão / Entidade Valor total (20 anos) Valor médio anual

Prefeitura Municipal 5.750.137,50R$                287.506,88R$          

Governo Estadual 14.563.032,45R$              728.151,62R$          

Governo Federal 79.586.432,27R$              3.979.321,61R$      

Total 99.899.602,22R$              4.994.980,11R$      

Investimentos Previstos
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Quadro 6 - Valores detalhados Programa 1 - Hidrologia 

 

Atualizar o estudo1.1.2
Contratação de consultoria especializada para atualização dos dados 

existentes e revisão do Estudo de Chuvas Intensas. 265 horas de trabalho a R$ 

150,00 a hora = R$ 40.000,00

Contratação de consultoria especializada para elaboração do Manual para 

Obras de Drenagem.                                                                                                                    

500 horas de trabalho a R$ 160,00/hora = R$ 80.000,00

Elaborar Manual para Projetos e Obras de 

Drenagem
1.1.3

PROGRAMA 1 - HIDROLOGIA
OBJETIVO 1.1 Elaboração de estudo de chuvas intensas e manual para projetos e obras de drenagem

Elaborar Estudo de Chuvas Intensas

DESCRIÇÃOCÓD.

1.1.1

Memorial de cálculo detalhado

Contratação de consultoria especializada para análise dos dados 

pluviométricos existentes e elaboração do Estudo de Chuvas Intensas. 800 

horas de trabalho a R$ 150,00/hora = R$120.000,00
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Quadro 7 - Valores detalhados Programa 2 - Microdrenagem 

 
  

2.4.1

Elaborar projeto de lei regulamentando a 

pavimentação no município, com incentivo às 

tecnologias de pavimentação permeável

Valor estimado = R$ 30.000,00

2.3.2
Elaborar projeto de lei incentivando a implantação 

do sistema em lotes privados
Valor estimado = R$ 30.000,00

OBJETIVO 2.4 Criação de dispositivos legais para regulamentar a pavimentação no município

CÓD. DESCRIÇÃO Memorial de cálculo detalhado

Custos a cargo dos empreendedores que irão projetar os novos loteamentos.

OBJETIVO 2.6 Obras de rede de microdrenagem para áreas de expansão urbana

Contratação de empresa de engenharia para elaboração de projetos para obras de reposição.                                                                                                                                                                                                      

Valor estimado em 5% do valor total de obras para os próximos 4 anos.

Valores estimados em R$ 600,00/m, com 1.000m de obras previstas por ano. Valores médios dos 

projetos orçados pela Secretaria Municipal de Obras, com base em obra executadas em 2014.

Memorial de cálculo detalhadoCÓD. DESCRIÇÃO

2.6.2 Executar as obras projetadas

2.6.1
Elaborar projetos para obras de drenagem em 

áreas de expansão urbana

OBJETIVO 2.5 Obras de reposição da microdrenagem já existente 

CÓD. DESCRIÇÃO Memorial de cálculo detalhado

2.5.2 Executar as obras projetadas

2.5.1 Elaborar projetos para obras de reposição

OBJETIVO 2.3 Incentivo à infiltração e descaraga lenta das águas pluviais

CÓD. DESCRIÇÃO

2.3.1
Elaborar projeto de lei incentivando a retenção e a 

detenção de águas de chuva em áreas públicas

Memorial de cálculo detalhado

Valor estimado = R$ 30.000,00

PROGRAMA 2 - MICRODRENAGEM
OBJETIVO 2.1 Atualização do cadastro georreferenciado da rede de microdrenagem do município

CÓD. DESCRIÇÃO

2.1.1 Levantamento em campo

OBJETIVO 2.2 Incentivo ao aproveitamento das águas de chuva

Memorial de cálculo detalhado

Contratação de empresa para realizar o levantamento em campo,                                                                                                                                               

Valor estimado = R$ 500.000,00

2.1.2 Elaborar e atualizar o cadastro
Contratação de empresa especializada para elaboração do cadastro                                                                                                                  

1000 horas de trabalho a R$ 160,00/hora = R$ 80.000,00. 

2.1.3 Atualizar cadastro
Contratação de empresa especializada para elaboração do cadastro                                                                                                                  

500 horas de trabalho a R$ 160,00/hora = R$ 80.000,00. Atualização a cada 5 anos

CÓD. DESCRIÇÃO

2.2.2
Implantar sistemas de captação de águas de chuva 

nos prédios públicos da administração municipal

Memorial de cálculo detalhado

Valor estimado = R$ 30.000,00

Valor a ser detalhado na elaboração de projetos executivos

2.2.1

Elaborar projeto de lei incentivando a captação e 

aproveitamento de águas de chuva em novas 

construções
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Quadro 8 - Valores detalhados Programa 3 - Macrodrenagem 

 
 

Quadro 9 - Valores detalhados Programa 4 – Defesa Civil 

 
  

3.2.1
Executar obras de recuperação dos canais e 

galerias de macrodrenagem

3.1.2 Revisar o Plano
Contratação de empresa de engenharia para revisão periódica do plano. Valor estimado = R$ 70.000,00 

por revisão

OBJETIVO 3.2  Obras de recuperação e manutenção dos canais e galerias de macrodrenagem

CÓD. DESCRIÇÃO

3.3.2 Executar as obras projetadas

Valor estimado em 5% do custo das obras previstas (R$ 352.162,50 por projeto)

Referência: R$ 93,91/m³, para execução de bacia de detenção para o município de Porto Alegre/RS.                        

Estima-se a implantação de 09 bacias de amortecimento com 50.000 m² e altura de 1,50 m, totalizando 

75.000,00 m³. Valor estimado por bacia: R$ 7.043.250,00

PROGRAMA 3 - MACRODRENAGEM
OBJETIVO 3.1 Elaboração do Plano Diretor de Drenagem Urbana

CÓD. DESCRIÇÃO

3.1.1 Elaborar o Plano Diretor de Drenagem Urbana

Memorial de cálculo detalhado

Valor estimado para contratação de empresa de engenharia para uma população compatível com o 

município de Montes Claros

3.2.2
Manutenção dos canais e galerias de 

macrodrenagem

Memorial de cálculo detalhado

Valores estimados, a serem confirmados com a elaboração do Plano Diretor de Drenagem

OBJETIVO 3.3  Implantação de Bacias de Amortecimento de cheias e de Regularização de Vazões

CÓD. DESCRIÇÃO Memorial de cálculo detalhado

3.3.1 Elaborar projetos de bacias de amortecimento

3.2.2
Executar obras de recuperação do canal da Av. 

Afonso Guimarães

Referência: R$ 10.402.166,04/km, para obra de canal localizado no município de Canoas/RS.                              

Para a av. Afonso Guimarães, foi estimado 1,7 km de recuperação do canal, totalizando R$ 

17.683.682,27

3.2.2
Duplicação das galerias da Av. Flamarion Vanderlei 

e Av. Dep. Esteves Rodrigues

Utilizado valor de obra de recuperação de canal no município de Canoas/RS. Como trata-se de 

duplicação de galeria subterrânea o valor foi duplicado, totalizando R$ 20.804.332,08/km.                                                

Para a av. Flamarion Vanderlei foi estimado 400 m de intervenção, totalizando R$ 8.321.732,83.                                                         

Para a av. Dep. Esteves Rodrigues foi estimado 300 m de intervenção, totalizando R$ 6.241.299,62

PROGRAMA 4 - DEFESA CIVIL

OBJETIVO 4.3 Capacitação de voluntários para a Defesa Civil

Memorial de cálculo detalhado

CÓD. DESCRIÇÃO

4.3.1 Cadastrar e capacitar 500 voluntários

OBJETIVO 4.1 Atualização periódica das áreas de risco de deslizamento e enchentes

CÓD. DESCRIÇÃO

4.1.1 Atualizar o cadastro de áreas de risco Elaboração do PLANCON em andamento, que irá mapear as áreas de risco.

Valores estimados para capacitação de voluntários por funcionários da Prefeitura

Memorial de cálculo detalhado

4.2.1
Instalar sistema de controle e alerta de enchentes 

e deslizamentos

Memorial de cálculo detalhado

Valores deverão ser definidos com estudos mais detalhados

OBJETIVO 4.2 Implantação de sistema de controle e alerta de cheias e deslizamentos

CÓD. DESCRIÇÃO
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Quadro 10 - Valores detalhados Programa 5 – Gestão do Sistema 

 

 

3.3.2. Promoção da saúde e a qualidade de vida na Drenagem Urbana 

Para a humanidade, além da importância sobre o metabolismo vital, a água orienta o 
desenvolvimento, o progresso e a prosperidade das civilizações e culturas ao longo dos 
séculos. O ambiente urbano é formado por dois sistemas inter-relacionados: o sistema 
natural, composto do meio físico e biológico; e o sistema antrópico, consistindo no homem e 
suas atividades. Porém, o processo de urbanização e a noção de desenvolvimento a todo 
custo, provocou modificações no ambiente natural, alterando suas estruturas físicas. A 
constante busca por novas áreas de ocupação geram, na maioria das vezes, um 
planejamento urbano mais superficial do que o necessário para que se evitem problemas 
socioambientais.  

A água, durante o seu ciclo, é o elemento que mais sofre com interferências humanas, pois o 
processo de seu armazenamento e transferência no solo é modificado com a 
impermeabilização da superfície. Um exemplo de medida que não é a ideal, porém tomada, 
é a canalização de rios urbanos para minimizar as inundações. Vários rios apresentam 
qualidade de seus afluentes e do percurso principal debilitada, sendo conhecidos, algumas 
vezes, pelo transporte de resíduos e cargas orgânicas elevadas.  

5.5.2 Revisão do programa Valor estimado para atualização = R$ 25.000,00 por revisão

5.5.1 Criar programa
Contratação de empresa especializada para criação do SMISB. Valor estimado 1200 horas a R$ 

150,00/hora = R$ 180.000,00

5.5.2 Implementar programas Valor serão definidos após a elaboração do programa

5.4.2 Revisão do Plano Valor estimado para atualização = R$50.000,00 para cada revisão

OBJETIVO 5.5 Criar e implementar programa de educação ambiental contínuo para a drenagem pluvial

CÓD. DESCRIÇÃO Memorial de cálculo detalhado

OBJETIVO 5.4 Elaboração de Plano de Drenagem para a Área Rural

CÓD. DESCRIÇÃO Memorial de cálculo detalhado

5.4.1 Elaboração do Plano
Contratação de empresa especializada para criação do SMISB. Valor estimado 1200 horas a R$ 

150,00/hora = R$ 180.000,00

5.1.2 Criar e implantar o Departamento de Drenagem
Os valores paraimplantação do Departamento deverão ser definidos quando da criação das mesmas, 

após a definição das responsabilidades e atribuições

5.2.2 Revisão dos parâmetros e do modelo de gestão -

OBJETIVO 5.2 Revisão e remodelação dos parâmetros técnicos adotados em leis e códigos vigentes

CÓD. DESCRIÇÃO Memorial de cálculo detalhado

5.2.1 Contratar projeto técnico Valor estimado = R$ 30.000,00

5.3.2 Atualizar o SMISB Valor estimado para atualização = R$ 25.000,00 a cada 5 anos

OBJETIVO 5.3 Criação do Sistema Municipal de Informações de Saneamento Básico

CÓD. DESCRIÇÃO Memorial de cálculo detalhado

5.3.1
Criar o Sistema Municipal de Informações de 

Saneamento Básico

Contratação de empresa especializada para criação do SMISB. Valor estimado 1.333 horas a R$ 

150,00/hora = R$ 200.000,00

PROGRAMA 5 - GESTÃO DO SISTEMA
OBJETIVO 5.1 Definição do modelo institucional

CÓD. DESCRIÇÃO Memorial de cálculo detalhado
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Devido à ineficiência do sistema de drenagem, a população é a que mais sofre. Inundações e 
alagamentos carregam a poluição da cidade para os habitantes, repercutindo na saúde, ou 
seja, o ambiente insalubre tem um efeito direto no processo saúde-doença. A degradação 
dos rios aumenta a possibilidade de um ciclo infeccioso. A impermeabilização das cidades 
intensifica eventos de enchentes e inundações que podem levar doenças, como a 
leptospirose, à população.  

A impermeabilização pode ser controlada com a implantação de calçadas e quarteirões 
ambientalmente sustentáveis. Estes são elementos fundamentais para se ter um rios limpos, 
uma vez que aumentam as zonas de permeabilidade e recuperam a qualidade de vida da 
cidade, melhorando o relacionamento entre o ambiente antrópico e natural. Diversas 
experiências de revitalização estão sendo implantadas no mundo, sendo uma das mais 
conhecidas a do rio Cheonggyecheon, na Coréia do Sul, que teve sua qualidade 
significativamente melhorada e voltou a ser um ponto de referência para a população. 
Experiências como essas provam que é possível aumentar a sustentabilidade de nossas 
cidades por meio do resgate dos rios urbanos. 

 

3.4. LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

3.4.1. Programação das Ações do PMSB com estimativa de custos 

Apresentam-se a seguir, os programas, planos, projetos, metas e ações tendo em vista os 
cenários anteriormente construídos e sugeridos, suas alternativas concebidas, a serem 
compatibilizadas com os demais setores do PMSB, com seus programas e metas curto, 
médio e longo prazos em busca da universalização do sistema de Limpeza Urbana e Manejo 
de Resíduos Sólidos Urbanos de Montes Claros admitindo-se soluções graduais e 
progressivas. 

As carências atuais (ameaças) diagnosticadas, apoiam o estabelecimento das metas 
indicadas, tendo em vista a tomada de decisões que os executores tais como o poder 
executivo local, os prestadores de serviços e o ente regulador tenham em mãos os 
indicativos necessários para o atendimento dos objetivos, metas e ações propostas neste 
Plano. 

 

3.4.1.1. Programa 1 - Gestão Integrada 

A seguir encontra-se o programa detalhado em fichas, estabelecendo objetivos e metas de 
curto, médio e longo prazo. 
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1

1.1

CURTO MÉDIO LONGO

Prefeitura Municipal 

Cobrança da taxa Cobrança da taxa Cobrança da taxa

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

CÓDIGO DESCRIÇÃO
PRAZOS POSSÍVEIS FONTES DE 

RECURSOS / RESPONSÁVEL

1.1.1
Elaborar estudo econômico-financeiro da Taxa de 

Lixo 
60.000,00

MÉTODO DE 

MONITORAMENTO 

(INDICADOR)

1. Comparação entre receita (s) e despesa (s) para verificação do superávit ou deficit                                                                                          

METAS

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS

FU
N

D
A

M
EN

TA
Ç

Ã
O De acordo com o previsto na Lei nº 11.445/2007 e seu Decreto Regulamentador nº7.217/2010, a busca da

sustentabilidade econômico-financeira do sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos

deverá ser atingida. A partir de 2014 passou a ser cobrado através de guias (boletos) enviados aos

contribuintes a taxa de coleta de Resíduos Sólidos, desvinculada do IPTU, conforme Lei Complementar nº

04/2005. A taxa é cobrada mas não atinge a sustentabilidade do sistema. São utilizados recursos

orçamentários para complementação dos custos.  
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LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

PROGRAMA Gestão Integrada

OBJETIVO Sustentabilidade do Sistema

1

1.2

CURTO MÉDIO LONGO

FU
N

D
A

M
EN

TA
Ç

Ã
O

Os grandes geradores de resíduos, aqueles que produzem mais de 100 litros por dia, devem pagar pelos

serviços prestados através de taxas especiais e proporcionais aos resíduos gerados, bem como pela

disposição no aterro sanitário. Definir a necessidade de elaboração e aprovação dos Planos de

Gerenciamento de Resíduos (PGRS) dos grandes geradores para obtenção de licenciamento ambiental.

Estes resíduos deverão ser coletados por empresas privadas, com os custos repassados diretamente aos

grandes geradores, sem que a Prefeitura disponha seus veículos de coleta para tal fim, diminuindo os

custos deste serviço aos cidadãos.
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LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

PROGRAMA Gestão Integrada

OBJETIVO Definição de procedimentos específicos para os grande geradores

MÉTODO DE 

MONITORAMENTO 

(INDICADOR)

1. Cadastramento dos grandes geradores e acompanhamento dos serviços prestados pelo Município.       

METAS

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS

Prefeitura Municipal

Criar Legislação para manejo de resíduos 

sólidos, com definição dos grandes 

geradores

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

CÓDIGO DESCRIÇÃO
PRAZOS POSSÍVEIS FONTES DE 

RECURSOS / RESPONSÁVEL

1.2.1
Criar Legislação para manejo de resíduos sólidos, 

com definição dos grandes geradores
-
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1

1.3

CURTO MÉDIO LONGO

FU
N

D
A

M
EN

TA
Ç

Ã
O

De acordo com o previsto na Lei nº 11.445/2007 e seu Decreto Regulamentador nº7.217/2010, Art. 27. São

objetivos da regulação: I - estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos serviços e para a

satisfação dos usuários; II - garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas; III - prevenir e

reprimir o abuso do poder econômico, ressalvada a competência dos órgãos integrantes do sistema nacional 

de defesa da concorrência; e IV - definir tarifas e outros preços públicos que assegurem tanto o equilíbrio

econômico-financeiro dos contratos, quanto a modicidade tarifária e de outros preços públicos, mediante

mecanismos que induzam a eficiência e eficácia dos serviços e que permitam a apropriação social dos

ganhos de produtividade. Propõe-se a criação de uma agência reguladora municipal, para regular, não só os

serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, mas os demais componentes do saneamento

básico: abastecimento de água, esgotamento sanitário e drenagem e manejo de águas pluviais urbanas.
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LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

PROGRAMA Gestão Integrada

OBJETIVO Regulação dos serviços prestados

MÉTODO DE 

MONITORAMENTO 

(INDICADOR)

1. Satisfação com os serviços prestados;                                                                                                                                              

2. Satisfação com os preços pagos pelos serviços              

METAS

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS

Prefeitura Municipal

Definição e Implantação de Agência 

Reguladora Municipal
Acompanhar, Fiscalizar e Regular Acompanhar, Fiscalizar e Regular

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

CÓDIGO DESCRIÇÃO
PRAZOS POSSÍVEIS FONTES DE 

RECURSOS / RESPONSÁVEL

1.3.1
Implantar a Regulação dos Serviços de Limpeza 

Urbana e Manejo de Residuos Sólidos no Município
15.000,00 - -
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A Lei Nº 12.305/2010, a qual institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, propõe a 
devolução de embalagens, produtos usados e seus restos aos fabricantes definindo a 
Logística Reversa como “um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a 
viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para 
reaproveitamento, em seu ciclo de vida ou com outros ciclos produtivos, ou outra 
destinação final ambientalmente adequada”. A referida lei estabelece o princípio da 
responsabilidade compartilhada. Isso implica atribuições aos fabricantes, importadores, 
distribuidores, comerciantes, consumidores, serviços de limpeza urbana e de manejo de 
aterros sanitários. O Comitê Orientador do Ministério do Meio Ambiente busca estabelecer 
os acordos setoriais para os diferentes resíduos enquadrados na logística reversa. Pilhas, 
baterias portáteis, lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio, mercúrio e luz mista, 
embalagens plásticas de lubrificantes, embalagens de defensivos agrícolas, pneus, remédios 
vencidos, produtos farmacêuticos, óleos lubrificantes e eletroeletrônicos encontram-se 
parcialmente implantados em alguns Estados e Municípios brasileiros, buscando aprimorar 
os acordos setoriais já existentes e naqueles a serem firmados em breve. Cabe aos 
municípios o acompanhamento, a absorção e o compartilhamento das ações propostas em 
cada acordo setorial.  

 

 

 

1

1.4

CURTO MÉDIO LONGO

*Valores serão definidos com a realização dos estudos necessários

FU
N

D
A

M
EN

TA
Ç

Ã
O De acordo com a Lei nº 12.305/2010 e seu Decreto nº 7.404/2010, ficam obrigados a estruturar e implantar

sistemas de logística reversa dos produtos após o consumo, de forma independente do serviço público de

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de

agrotóxicos, pilhas e bateria, pneus, embalagens de óleos lubrificantes, lâmpadas flurorescentes, produtos

eletrônicos, bem como embalagens plásticas, metálicas ou de vidro, e demais produtos e embalagens

causadoras de impacto à saúde pública e ao meio ambiente.
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LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

PROGRAMA Gestão Integrada

OBJETIVO Planos Setoriais (acordos) para a Logística Reversa

MÉTODO DE 

MONITORAMENTO 

(INDICADOR)

1. Utilização dos indicadores (acompanhamento) a serem fixados pelo Ministério do Meio Ambiente;                                  

2. Percentual de resíduos especiais dispostos no Aterro Sanitário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

METAS

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS

Promover e Intermediar os Acordos 

Setoriais 
Acompanhar e Fiscalizar Acompanhar e Fiscalizar

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

CÓDIGO DESCRIÇÃO
PRAZOS POSSÍVEIS FONTES DE 

RECURSOS / RESPONSÁVEL

Prefeitura Municipal 

1.4.1

Promover e intermediar os Acordos Setoriais, 

estimulando as empresas para a implantação da 

logística reversa

* Prefeitura Municipal 

1.4.2
Acompanhar e fiscalizar a implantação dos acordos 

setoriais
* _ _
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A história do saneamento básico em nosso país registra diferentes momentos relacionados 
aos modelos institucionais utilizados na prestação dos serviços de abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, limpeza pública e manejo de resíduos sólidos urbanos, e drenagem e 
manejo das águas pluviais urbanas. Historicamente, de forma resumida, os modelos 
institucionais utilizados partem dos antigos Departamentos/Serviços de Água e Esgotos e 
dos Departamentos /Serviços/ Superintendências de Limpeza Urbana e/ou de Lixo. 

O Ministério da Saúde, através da Fundação Serviços de Saúde Pública, inicialmente Serviços 
de Saúde Pública, (1.942), do Ministério da Saúde, hoje FUNASA, investiu nos Serviços 
Autônomos de Água e Esgoto (SAAE’s) e também nos Serviços Autônomos Municipais de 
Água e Esgotos (SAMAE’s) implantando os modelos na década de 1950, difundindo-os pelo 
país a fora, atualmente em mais de mil cidades. DAE’s/SAAE’s e SAMAE’s, constituíram-se 
nos modelos institucionais municipais escolhidos por vários Munícipios, buscando a 
implantação/ampliação dos sistemas de abastecimento de água, cujos índices de 
atendimento em termos de quantidade e qualidade eram muito baixos.  

1

1.5

CURTO MÉDIO LONGO

Prefeitura Municipal1.5.3

Definir a prestação dos serviços de limpeza urbana e

manejo de resíduos mediante administração direta,

terceirizada ou concessionada, conforme

alternativas detalhadas a seguir. 

-

Prefeitura Municipal

Criação de Secretaria Municipal de 

Saneamento Básico

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

CÓDIGO DESCRIÇÃO
PRAZOS POSSÍVEIS FONTES DE 

RECURSOS / RESPONSÁVEL

1.5.1
Alterar modelo institucional

(Secretaria Municipal de Saneamento Básico)
-

MÉTODO DE 

MONITORAMENTO 

(INDICADOR)

1. Serviços concessionados         

METAS

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS

FU
N

D
A

M
EN

TA
Ç

Ã
O

A Politíca Nacional de Saneamento Básico, no PLANSAB, define a necessidade de elaboração do Plano

Municipal de Saneamento Básico, a cargo dos Municipios, titulares dos serviços de saneamento básico,

podendo delegar a organização, a regulação, a fiscalização e a prestação desses serviços, nos Termos do

art. 211 da Constituição Federal e da Lei Nº 11.107/2005. No caso de Montes Claros, a fiscalização dos

serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos estão a cargo da Secretaria Municipal de Serviços

Urbanos. A criação de uma Secretaria de Saneamento Básico, trará ao Município a possibilidade de melhor

organizar e fiscalizar os serviços de Saneamento Básico do Município. A Lei Nº 11.445/2007 e seu Decreto

regulamentador detalham o interrelacionamento entre o Poder Concedente, no Municipio de Montes Claros,

os Prestadores de Serviços (Água + Esgoto + Resíduos Sólidos + Drenagem) e o Ente Regulador. As

combinações e os acordos possiveis entre as três partes envolvidas formatará os arranjos institucionais a

serem implementados pelo Poder Públicos Municipal. 
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LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

PROGRAMA Gestão Integrada

OBJETIVO Definição de modelo institucional

Prefeitura Municipal1.5.2 Implementar AMASBE (Agência Municipal de Água,

Saneamento Básico e Energia de Montes Claros)
-
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A partir daí, segundo Niebuhr, (2.009), o arcabouço legal brasileiro disponibiliza à 
Administração Municipal, enquanto titular dos serviços públicos de saneamento básico, uma 
série de modelos para sua gestão. A prestação de serviços passa a ser gerenciada pelo setor 
público, pelo setor privado, ou por ambos. Essa prestação é eminentemente pública quando: 
(a) o próprio titular da atividade, o município, executa os serviços através da administração 
direta, ou de autarquia, ou empresa municipal, através de empresas públicas estaduais, as 
Companhias de Saneamento, por intermédio de contratos e/ou convênios, e ainda através 
de empresas regionais, cujo modelo reúne um conjunto de municípios interligados pela 
figura dos consórcios. 

 A terceirização dos serviços com empresas privadas, principalmente na gestão dos resíduos 
sólidos urbanos acontece, e ainda, se materializa e se diversifica através de Concessões 
Privadas Plenas ou de Parcerias Público-Privadas. Paralelamente a esse panorama de 
modelos institucionais, cresce nos dias atuais, a prestação indireta dos serviços de 
saneamento básico, por empresas privadas, tendo em vista que elas realizam o aporte de 
capital necessário para a expansão das atividades. As leis n.º 8.987/92, 9.074/95 e 11.445/07 
viabilizam juridicamente a prestação exclusiva por empresas privadas através de 
concessão/subconcessão autorizadas pelo poder concedente - o município. A concessão 
outorga ao particular, o exercício da prestação dos serviços de saneamento básico, retendo, 
para si, o município, a titularidade dos mesmos. O concessionário encarrega-se, com 
recursos próprios ou captados em seu nome, em ampliar e melhorar a prestação dos 
serviços contratados.  

O contrato prevê metas e padrões de desempenho, obrigando-se a concessionária/ 
subconcessionária a manter os serviços públicos delegados de forma adequada aos termos 
do contrato, atendendo as metas quantitativas (número de usuários atendidos-
universalização dos serviços), bem como as qualitativas (padrões e normas vigentes, aferidos 
por indicadores setoriais do saneamento básico).  

A combinação de fatores melhor técnica e menor taxa/tarifa define a autorga dos serviços 
licitados pela Administração Municipal. A Associação Brasileira de Concessionárias Privadas 
de Serviços Públicos de Água e Esgoto – ABCON, contabiliza mais de 200 contratos de 
concessão no território nacional. Ainda segundo NIEBUHR, 2009, no período 2000/2005 os 
investimentos médios, por habitante, registraram: 

 Concessionárias/subconcessionárias--------------------------- R$ 39,08 

 Empresas públicas estaduais--------------------------------------R$ 21,55 

 Empresas públicas municipais ------------------------------------R$ 10,21 

O outro modelo de gestão referenciado anteriormente é o sistema misto, ou público-privado 
disciplinado pela Lei N°11.079/2004, ou seja, as parcerias público-privadas, onde o 
Estado/Município participa, integral ou parcialmente, da remuneração da concessionária/ 
subconcessionária. Ainda, em concessões patrocinadas, a administração pública paga ao 
concessionário/subconcessionário a contraprestação pecuniária ao lado das tarifas/taxas 
cobradas dos usuários dos serviços públicos, de modo a complementar a remuneração do 
particular. 
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Já nas concessões/subconcessões administrativas, a Administração Pública remunera 
integralmente a parceria privada. Este modelo se aplica para atividades que não comportam 
cobrança direta de taxas/tarifas dos usuários, seja pela impossibilidade de se identificar uma 
relação contratual entre o tomador e o prestador do serviço, ou pelos interesses sociais 
envolvidos na questão. 

A participação privada nos serviços de água e esgoto teve início em 1995 com o primeiro 
contrato de concessão assinado no município de Limeira, interior de São Paulo. Desde então 
tem crescido gradativamente. Em 2004 com a promulgação da Lei 11.079/04 que 
regulamentou as Parcerias Público- Privadas e mais recentemente em 2007, com a 
promulgação da Lei 11.445/2007 que estabeleceu as diretrizes nacionais para o saneamento 
básico, regulamentada pelo Decreto 7.217 de 21.06.2010, a participação privada foi 
fortalecida, baseada em regras claras e segurança jurídica para os investidores.  

Em 2010 eram 214 contratos, entre eles concessões plenas, parciais, BOT´s (Build, Operate 
and Transfer) e PPP´s (Parceria Público – Privada) em 229 municípios, 13 estados brasileiros, 
atingindo direta ou indiretamente o atendimento de 16,30 milhões de habitantes, 
correspondendo a 11,3% da população urbana. Estavam previstos investimentos de R$ 8,04 
bilhões nesses contratos. A projeção para 2017, 10 anos após a promulgação da Lei é 
atender 30% do mercado nacional. 

Enfim, a consolidação do saneamento básico impulsionada por toda a legislação vigente 
possibilita a escolha de modelos de gestão distintos. A opção menos onerosa para os 
municípios é a concessão comum (privada e plena), dado que nela todos os investimentos 
são realizados pela empresa privada, que presta o serviço por conta e risco, sem necessidade 
de aporte público. Já na parceria público-privada, quer na modalidade concessão 
patrocinada, quer na modalidade concessão administrativa, há, ao menos, a possibilidade de 
os municípios remunerarem diretamente a empresa privada, além da tarifa já cobrada dos 
munícipes. Para que a retomada do serviço traduza ganho em eficiência é imperativo que os 
municípios cotejem as alternativas disponíveis, considerando suas especificidades locais e 
regionais. 
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 Resumidamente tem-se: 

 Modelos Institucionais para a prestação dos Serviços de Saneamento Básico 

(i) 
 

- Administração direta pela Municipalidade (Centralizada) por órgãos e servidores 
públicos – Secretaria, Divisão, Serviço ou Departamento. 

(ii) 
 

- Administração direta descentralizada (outorga) por pessoa com personalidade jurídica 
distinta do Município: 

(iia) - Autarquia Municipal 

(iib) - Empresa de Economia Mista 

(iic) - Empresa Pública 

(iid) - Fundação 

(iii) Administração indireta (delegação) através de licitação: 

(iiia) - Empresas Privadas – Terceirização por Autorização, Permissão ou Concessão. 

(iiib) - Por Concessão Privada Plena 

(iiic) - Por Parceria Público – Privada (PPP) em forma de Concessão Patrocinada ou 
Administrativa. 

(iv) 
 

- Gestão Associada através de Consórcio Público Intermunicipal ou Convênio de 
Cooperação, mediante contrato de programa, e  

(iva) - Companhia Estadual de Saneamento. 

Fonte: SERENCO, 2015. 

 

Segundo VARGAS, (2004), mais importante do que a existência de posições favoráveis ao 
aumento da participação privada nas prestações dos serviços de saneamento, é a baixa 
capacidade de investimento na expansão deste setor demonstrada pela União, favorecendo 
o crescimento das concessões ao setor privado. É possível observar que os Governos 
Federais, Estaduais e Municipais apresentam baixa capacidade de investimento no setor 
saneamento básico. Neste contexto, parece improvável que o setor público possa garantir 
sozinho, os recursos necessários para universalizar o atendimento da população urbana com 
serviços adequados de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza pública e 
manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, tendo em vista 
os déficits de cobertura acumulados e as estimativas de investimentos para superá-los. 

O que explica a fraca participação de concessionárias privadas, sejam de capital nacional ou 
estrangeiro, na prestação de serviços neste setor, não é tanto a resistência política 
organizada das corporações envolvidas e seus aliados na sociedade civil, mas principalmente 
alguns obstáculos jurídico-legais presentes no seu ordenamento institucional. 

As considerações sobre a organização administrativa e institucional do saneamento na atual 
conjuntura política e econômica indicam que o envolvimento privado na prestação dos 
serviços de água e esgotos tende a continuar crescendo em nosso país. 

Começando pelas oportunidades, a possibilidade de atrair capital privado para investir na 
melhoria e ampliação da infraestrutura, numa época de recursos públicos escassos e 
comprometidos com o pagamento de dívidas, é sem dúvida a principal vantagem potencial 
da concessão dos serviços para companhias privadas nacionais ou estrangeiras. Para 
assegurar que este objetivo seja cumprido satisfatoriamente, no entanto, é preciso contar 
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com um aparato regulatório consistente, envolvendo contratos de concessão equilibrados, 
nos quais os direitos e obrigações do poder concedente e da concessionária sejam 
plenamente assegurados, nos moldes do que prevê a Lei de Concessões, além de entidades 
reguladoras dotadas de qualificação técnica e de autonomia decisória e financeira para 
fiscalizar o seu cumprimento.  

Além do investimento, outra vantagem de uma ampliação da participação privada na 
prestação dos serviços de saneamento bastante citada na literatura diz respeito ao aumento 
da eficiência global do setor que seria incentivada pelo aumento da competição entre 
operadores públicos e privados. 

Neste caso, uma participação de companhias privadas transnacionais no contexto brasileiro, 
ainda que minoritária diante das enormes disparidades sociais e regionais do país, é vista 
como vantajosa por incentivar a busca de maior eficiência e competitividade por parte das 
CESBs, além de possibilitar transferência de tecnologia avançada para o setor. 

Assim, concluindo, segundo VARGAS, 2004, nada impede a priori que operadores privados 
possam atuar de forma articulada com as prefeituras e entidades comunitárias em 
intervenções urbanas integradas, visando atender populações desfavoráveis em áreas de       
sub-habitação. 

Resumidamente, apresentam-se as figuras a seguir, as quais detalham as alternativas 
possíveis, ou seja, os cenários para o arranjo institucional proposto para o Município de 
Montes Claros. 
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Figura 245: Arranjos Institucionais 

Fonte: SERENCO, 2015. 
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(x) Inicialmente podendo ser atribuídas as funções do Saneamento Básico ao atual Conselho 
Municipal de Meio Ambiente. 
(XX) Inicialmente podendo ser atribuídas as funções do Saneamento Básico à atual Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente. 

Figura 246: Diagrama Institucional Municipal 
Fonte: SERENCO, 2015. 

Com o advento da Lei n. 11.107/05, criou-se uma nova figura, que embora seja instituída por 
intermédio de um procedimento que culmina com a celebração de um instrumento 
contratual, tem identidade diversa da desse instrumento. Não se trata de um contrato 
destinado a regulamentar relação jurídica entre dois sujeitos de direitos que se mantêm 
autônomos enquanto partes signatárias do contrato. Trata-se de um instrumento contratual 
que objetiva criar uma pessoa jurídica, um sujeito de direitos e deveres, por intermédio da 
cooperação entre os contratantes (consorciados), tal qual o CODANORTE, do qual o 
Município de Montes Claros é parte integrante. 

Entretanto, há duas espécies distintas de consórcios no Direito brasileiro. A primeira é um 
tipo de relação jurídica entre entes federativos de mesma espécie objetivando atender a 
interesses comuns e a segunda modalidade de pessoa jurídica criada por intermédio da 
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associação de entes federativos que objetivam prestar serviços públicos de modo conjunto. 
Vale lembrar, que anteriormente à edição da Lei n. 11.107/05, os consórcios públicos não 
tinham personalidade jurídica própria. Diferenciavam-se dos convênios em virtude dos 
sujeitos participantes do ajuste. 

Atualmente é seguro dizer que, após a edição da Lei Nº 11.107/05, os consórcios não mais se 
confundem com os convênios.  

Pode-se conceituar os consórcios públicos como pessoas jurídicas com personalidade de 
Direito Público ou Privado, formadas exclusivamente por entes federativos, criadas por lei ou 
por intermédio de autorização legislativa dos entes federados, que desejam associar-se, 
para, sem objetivar lucros, atender a serviços públicos de interesse comum dos 
consorciados. 

Desta forma, repita-se, somente podem participar dos consórcios públicos os entes 
federados. É o que se extrai do disposto no art. 241 da Constituição Federal e do caput do 
art. 1º da Lei n. 11.107/05. Isso significa dizer que somente podem ser sujeitos de um 
consórcio público a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. 

Não podem participar do consórcio, portanto, entidades privadas ou da administração 
indireta. Há também restrições expressas e implícitas na lei quanto à formação dos 
consórcios pelos entes federativos. 

O objeto dos consórcios é a prestação de serviços públicos de modo associado. Os objetivos 
devem ser de interesse comum. O consórcio público deverá ter sempre por objeto principal 
a prestação de um serviço público em sentido estrito. Não se podem realizar por intermédio 
de consórcio simples aquisições de bens ou a realização de obras. 

Tampouco se pode delegar o poder de polícia, atos políticos ou atividades inerentes aos 
poderes Legislativo e Judiciário.  

A razão para essas afirmações consiste na redação do art. 241 da Constituição Federal que 
admite apenas a gestão associada de serviços públicos. 

Somente pode o consórcio adquirir bens, realizar obras ou exercer atividades de polícia 
administrativa quando estas atividades forem instrumentais à prestação dos serviços. 

São vantagens da cooperação: 1) racionalização do uso dos recursos existentes, destinados 
ao planejamento, programação e execução de objetivos de interesses comuns; 2) a criação 
de vínculos ou o fortalecimento dos vínculos preexistentes, com a formação ou consolidação 
de uma identidade regional; 3) a instrumentalização da promoção do desenvolvimento local, 
regional e nacional; 4) a conjugação de esforços para atender as necessidades da população, 
as quais não poderiam ser atendidas de outro modo diante de um quadro de escassez de 
recursos, e etc... 

Os consórcios públicos possuem competência para a prática de todos os atos que visem 
atender a sua finalidade de acordo com os termos do protocolo de intenções e das leis que 
os ratificaram. 
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Para o cumprimento de seus objetivos, o consórcio público poderá firmar convênios, 
contratos, acordos de qualquer natureza, receber auxílios, contribuições e subvenções 
sociais ou econômicas de outras entidades e órgãos do governo, promover desapropriações 
e instituir servidões nos termos de declaração de utilidade ou necessidade pública, ou 
interesse social, realizada pelo Poder Público, ser contratado pela administração direta ou 
indireta dos entes da Federação consorciados, dispensada a licitação. 

Os consórcios públicos, segundo o § 2º do artigo 2º da Lei 11.107/05, poderão emitir 
documentos de cobrança e exercer atividades de arrecadação de tarifas e outros preços 
públicos pela prestação de serviços ou pelo uso ou outorga de uso de bens públicos por eles 
administrados ou, mediante autorização específica, pelo ente da Federação consorciado. Já 
o parágrafo 3º do art. 2º da Lei n. 11.107/05 confere, ainda, aos consórcios públicos, 
competência para outorgar concessão, permissão ou autorização de obras e serviços 
públicos. Para isso, no entanto, exige-se prévia autorização no contrato de consórcio 
público, que deverá indicar de forma precisa o objeto da concessão, permissão ou 
autorização e as condições que estas deverão atender além do respeito às normas gerais em 
vigor. 

A contratação de pessoal poderá ser realizada de três maneiras: através de cessão de 
servidores feita ao consórcio pelos entes consorciados (§ 4º do artigo 4º da Lei 11.107/05); 
por processo de contratação a ser celebrado pelo próprio consórcio por intermédio de 
concurso público e por fim, pela nomeação para cargos em comissão. 

É necessário ressaltar que cargos e empregos públicos somente podem ser criados por lei. 
Os consórcios não fogem a essa regra. Esse requisito é satisfeito mediante a previsão no 
protocolo de intenções dos cargos a serem criados e posterior edição da lei ratificadora de 
cada um dos entes federados. 

A Lei Nº 11.107/05 não prevê expressamente a existência de cargos em comissão. É possível, 
contudo, a criação de tais cargos eis que expressamente previstos na Constituição Federal. A 
peculiaridade existente em relação a esses cargos consiste na forma de provimento dos 
mesmos. No protocolo de intenção deverá constar a quem compete indicar as pessoas que 
deverão exercer os cargos comissionados. 

O estatuto poderá dispor sobre o exercício do poder disciplinar e regulamentar, as 
atribuições administrativas, hierarquia, avaliação de eficiência, lotação, jornada de trabalho 
e denominação dos cargos, em relação aos empregados do consórcio público. Tudo deve 
constar previamente no protocolo de intenções, o qual deve ser subscrito por todos os 
pretendentes, devendo conter aquelas cláusulas previstas no artigo 4º da Lei 11.107/05 e no 
artigo 5º do Decreto Nº 6.017/07, em especial, previsão de que o consórcio público é 
associação pública e que a instância máxima do consórcio público é a assembleia geral. 

Lembrando que o protocolo de intenções nada mais é que um contrato preliminar, que 
deverá ser ratificado pelos entes da Federação interessados, convertendo-se ao final em 
contrato de consórcio público. O protocolo de intenções deverá definir o número de votos 
que cada ente da Federação consorciado possui na assembleia geral, sendo assegurado 1 
(um) voto a cada ente consorciado. 
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O protocolo de intenções deverá ser publicado resumidamente, desde que a publicação 
indique o local e o sítio da rede mundial de computadores em que se poderá obter seu texto 
integral. O consórcio público deverá ser organizado por estatutos cujas disposições, sob 
pena de nulidade, deverão atender a todas as cláusulas do seu contrato constitutivo, 
devendo ser aprovado pela assembleia geral. Com a formação do consórcio público, será 
constituída uma nova personalidade jurídica, que fará a gestão compartilhada dos serviços 
públicos de água e esgoto, colocando em prática o plano de saneamento básico ora 
formulado. 

Este novo modelo de gestão, uma vez autorizado por lei, assume a posição de poder 
concedente, podendo dar continuidade aos contratos vigentes, com suas necessárias 
adaptações ou então optar pela extinção e uma nova concessão, o que talvez não seria a 
melhor opção. O cumprimento do prazo contratual é de suma importância para todas as 
partes, em razão da continuidade da prestação dos serviços, da segurança jurídica e 
economicidade. 

A estrutura organizacional do consórcio público exige a existência de uma assembleia geral 
que será integrada pelos diferentes entes federativos consorciados. Não há obrigatoriedade 
de que os consorciados tenham participação igualitária na assembleia. Admite-se que o 
número de votos de cada ente seja diverso em virtude do que dispõe o §2º do art. 4º da Lei 
Nº 11.107/05. 

Compete à assembleia eleger o representante legal do consórcio público que deverá ser 
obrigatoriamente o chefe do Poder Executivo de algum dos entes federados. 

As condições de administração e atuação do consórcio deverão constar no protocolo de 
intenções prévio ou ser objeto de aprovação por lei específica de cada um dos entes 
consorciados. Além da assembleia geral, o consórcio normalmente terá outros órgãos. A 
criação desses órgãos e a competência de cada um deles devem estar previstos no protocolo 
de intenções. A assembleia geral deverá elaborar um estatuto que discipline a organização e 
o funcionamento de cada um dos órgãos integrantes do consórcio. Vale frisar que é possível 
a participação de representantes da sociedade civil ou de representantes dos entes 
consorciados nos órgãos colegiados do consórcio. 

Vale ressaltar que há possibilidade expressa em lei para o ingresso de novos consorciados. 
Ela consiste na hipótese prevista no § 1º do art. 5º da Lei n. 11.107/05, que permite a 
constituição do consórcio sem a assinatura de todos os entes subscritores do protocolo de 
intenções. 
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1

1.6

CURTO MÉDIO LONGO

Prefeitura Municipal

1.6.2
Criar disque-denúncia, para diminuir os despejos 

indiscriminados de resíduos
- Prefeitura Municipal

1.6.3 Melhoria na fiscalização 252.800,00 220.800,00 662.400,00

Prefeitura Municipal

Reformular o sistema de atendimento à 

população
Fiscalização e autuações Fiscalização e autuações

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

CÓDIGO DESCRIÇÃO
PRAZOS POSSÍVEIS FONTES DE 

RECURSOS / RESPONSÁVEL

1.6.1 Reformular o sistema de atendimento à população -

MÉTODO DE 

MONITORAMENTO 

(INDICADOR)

1. Safisfação da população com os serviços de Limpeza Urbana;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2. Pontos de descarte irregulares no município                     

METAS

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS

FU
N

D
A

M
EN

TA
Ç

Ã
O

De acordo com o previsto na Lei nº 11.445/2007 e seu Decreto Regulamentador nº7.217/2010, os serviços

públicos de saneamento básico possuem natureza essencial e deverão ser prestados com base em alguns

princípios, sendo os principais a universalização do acesso; integralidade, compreendida como o conjunto

de todas as atividades e componentes de cada um dos diversos serviços de saneamento básico, propiciando

à população o acesso na conformidade de suas necessidades e maximizando a eficácia das ações e

resultados e segurança, qualidade e regularidade. Para melhorar a qualidade dos serviços, deverão ser

criados procedimentos quando solicitados serviços através dos telefones disponíveis para este fim. Além

disso, também deverá ser criado um Disque-Denúncia, para diminuir os despejos indiscriminados de

resíduos. Com as informações, os fiscais irão atrás do infrator, que tem por obrigação pagar multas ou

retirar o resíduo transportando para um local adequado. As reclamações feitas fora do horário comercial

deverão ser registradas em uma secretária eletrônica, e apuradas pelos fiscais do setor durante a semana. 

MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO                                                                                                                      

LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

PROGRAMA Gestão Integrada

OBJETIVO Gerenciamento dos serviços de limpeza urbana

Prefeitura Municipal

1.6.5

Implantar a fiscalização efetiva dos serviços 

prestados visando a eliminação dos pontos de lixo 

espalhados indevidamente pela área urbana

- Prefeitura Municipal

1.6.4

Tornar a Gestão de Resíduos através, de linhas bem 

claras de ação, pela aplicação de metodologia 

participativa destacando-se a intersetorialidade dos 

diversos órgãos municipais e os prestadores de 

serviços

-



 

  

       Página: 705 

 

                                                                                            

 

 

1

1.7

CURTO MÉDIO LONGO

FU
N

D
A

M
EN

TA
Ç

Ã
O Os resíduos gerados pelas atividades de unidades de serviços de saúde (hospitais, ambulatórios, postos de

saúde, clínicas odontógicas, clínicas veterinárias, etc.) são classificados como RSS. Cada gerador é

responsável pelos seus resíduos e deverá ter seu Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de saúde 

(PGRSS) aprovado pela Vigilância Sanitária Municipal, sendo a responsável pela fiscalização da implantação

dos Planos. A Secretaria municipal da Saúde e Secretaria Municipal de Serviços Urbanos também deverão

participar do processo com o auxílio técnico na análise dos PGRSS.

MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO                                                                                                                      

LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

PROGRAMA Gestão Integrada

OBJETIVO Fiscalizar os geradores de Resíduos de Serviços de Saúde - RSS

MÉTODO DE 

MONITORAMENTO 

(INDICADOR)

1. Vigilância Sanitária contínua                                          

METAS

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS

Prefeitura Municipal

Fiscalização Fiscalização Fiscalização

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

CÓDIGO DESCRIÇÃO
PRAZOS POSSÍVEIS FONTES DE 

RECURSOS / RESPONSÁVEL

1.7.1 Implantar a fiscalização 220.800,00 220.800,00 662.400,00
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1.8

CURTO MÉDIO LONGO

FU
N

D
A

M
EN

TA
Ç

Ã
O

O Município de Montes Claros não possui Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil. A

Consulta Pública do PLANARES, recomenda a eliminação dos Bota Fora, a implantação de Aterros Classe A,

ECOPONTOS, Áreas de Triagem e Transbordo (ATT), até 2014. A reutilização e reciclagem de 100% de RCD,

em instalações de recuperação, até 2023. Também recomenda até 2014, a elaboração dos Planos de

Gerenciamento pelos grandes geradores, sistema declaratório dos geradores, transportadores e áreas de

destinação, a caracterização dos RCD e rejeitos, a elaboração de diagnóstico quantitativo e qualitativo da

geração, coleta e destinação. Para evitar o uso de áreas clandestinas para lançamento de RCCD (bota-

foras), o Município vem instalando Centros de Apoio Simplificado para Carroceiros – CASCO, para coleta

desses resíduos, também denominados de entulhos.Já estão construídos e em operação 09 unidades,

estando programada a implantação de mais 13. Juntamente com os resíduos da construção civil, o município 

deverá criar um Programa de coleta e destinação dos resíduos volumosos (sofás, geladeiras, armários, etc),

para que estes não sejam lançados em Bota-Foras irregulares.

MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO                                                                                                                      

LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

PROGRAMA Gestão Integrada

OBJETIVO Fiscalizar os geradores de Resíduos da Construção Civil e Demolição - RCD

MÉTODO DE 

MONITORAMENTO 

(INDICADOR)

1. Número de áreas públicas e/ou privadas para recebimento de RCD;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2. Indicador I026 (SNIS).                                      

METAS

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS

Prefeitura Municipal

Elaborar e Implantar o Plano de 

Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil

Reutilização e Reciclagem de 50 % dos RCC 

Classe A

Reutilização e Reciclagem de 100 % dos 

RCC Classe A

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

CÓDIGO DESCRIÇÃO
PRAZOS POSSÍVEIS FONTES DE 

RECURSOS / RESPONSÁVEL

1.8.1
Elaborar o Plano de Gerenciamento de Residuos da 

Construção Civil
160.000,00 - -

Prefeitura Municipal

1.8.2
Implantar o Plano de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil
82.500,00 Prefeitura Municipal

1.8.3

Cadastrar e licenciar áreas públicas e/ou privadas 

para recebimento e disposição dos resíduos e 

eliminação dos "bota-fora"

- - -

Prefeitura Municipal

1.8.4 Fiscalizar os grandes geradores de RCD 252.800,00 220.800,00 662.400,00 Prefeitura Municipal

1.8.5
Criar incentivos para a iniciativa privada implantar 

central de processamento de RCD
- - -

Prefeitura Municipal

1.8.6
Aperfeiçoar os Centros de Apoio Simplificado para 

Carroceiros – CASCO, para coleta de RCD
220.000,00 Prefeitura Municipal

1.8.7
Criar legislação especifica para o gerenciamento dos 

RCD
8.000,00
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CURTO MÉDIO LONGO
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De acordo com o previsto na Lei nº 12.305/2010 e seu Decreto Regulamentador nº7.404/2010, o sistema de

coleta seletiva de resíduos sólidos priorizará a participação de cooperativas ou de outras formas de

associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis constituídas por pessoas físicas de baixa

renda. Ainda o PLANARES tem como meta a inclusão e fortalecimento da organização de catadores. Em

Montes Claros, existem catadores autônomos e em Associação/Cooperativa.

MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO                                                                                                                      

LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

PROGRAMA Gestão Integrada

OBJETIVO Inclusão Social e Produtiva dos Catadores e Apoio às Associações e Cooperativas

MÉTODO DE 

MONITORAMENTO 

(INDICADOR)

1. Número de catadores incluídos no Programa em relação aos catadores cadastrados ou estimados;                                                                                                                   

2. Utilizar indicadores I031, I032, I033, I034, I035, I038, I039, I040 e I053 (SNIS), e,                                                                                                                                                                                                                 

3. Número de catadores e quantitativos de materiais recicláveis coletados por 

Grupos/Associações/Cooperativas                                               

METAS

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS

Prefeitura Municipal

Estruturação de uma Associação ou 

Cooperativa. Redução de 30% de resíduos 

recicláveis dispostos em aterro sanitário

Redução de 42% de resíduos recicláveis 

dispostos em aterro sanitário

Redução de 50% de resíduos recicláveis 

dispostos em aterro sanitário

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

CÓDIGO DESCRIÇÃO
PRAZOS POSSÍVEIS FONTES DE 

RECURSOS / RESPONSÁVEL

1.9.1
Realizar campanha de cadastramento de todos os 

catadores de materiais recicláveis da cidade
20.000,00

Ministério do Meio Ambiente 

1.9.2
Apoiar a retomada das atividades da 

Associação/Cooperativa de Catadores
- Prefeitura Municipal

1.9.3
Implantar programa de apoio às organizações de 

catadores com assessoria técnica e administrativa
192.000,00 192.000,00 576.000,00
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1

1.10

CURTO MÉDIO LONGO

Prefeitura Municipal

1.10.2 Implantar o Programa 110.000,00 Prefeitura Municipal

1.10.3 Fiscalização do Programa 12.000,00 12.000,00

Prefeitura Municipal

Elaborar e Implantar Programa de Coleta 

de Remédios Vencidos 
Fiscalizar Fiscalizar 

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

CÓDIGO DESCRIÇÃO
PRAZOS POSSÍVEIS FONTES DE 

RECURSOS / RESPONSÁVEL

1.10.1
Elaboração de Programa para Coleta de Remédios 

Vencidos 
85.000,00

MÉTODO DE 

MONITORAMENTO 

(INDICADOR)

1. Quantidade de remédios vencidos desviados do aterramento;                                                                                                                                                                                            

METAS

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS

FU
N

D
A

M
EN

TA
Ç

Ã
O

A Politica Nacional de Residuos Sólidos estimula que a responsabilidade seja compartilhada, sustentável e

uso racional de medicamentos. Estudos de diversos países tem demonstrado a presença de produtos

farmacêuticos na água, segundo Agência de Proteção dos EUA, o ciclo de vida dos produtos farmacêuticos

foram analisados e determinado que a maior contribuição para a presença dessa substância no ambiente não

são as operações de fabricação, mas o uso e ações dos consumidores. O descarte de medicamentos vencidos

e sobras é feito atualmente por grande parte da população no lixo comum ou na rede pública de esgoto. Em

2009 a ANVISA editou a Resolução RDC Nº44, que permitiu a participação de farmácias e drograrias em

programas de coleta de resíduos domiciliares de medicamentos no país. 
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LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

PROGRAMA Gestão Integrada

OBJETIVO Definição de pontos de entrega voluntária para remédios vencidos 
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1

1.11

CURTO MÉDIO LONGO

Prefeitura Municipal1.11.2 Definir coleta de resíduos domiciliares nos distritos _

Prefeitura Municipal

Definir padrão de acondicionamento para 

os três tipos de resíduos (orgânicos, 

recicláveis e rejeitos) 

Manter Padrão Manter Padrão 

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

CÓDIGO DESCRIÇÃO
PRAZOS POSSÍVEIS FONTES DE 

RECURSOS / RESPONSÁVEL

1.11.1
Definir formas de acondicionamento de resíduos 

convencionais e recicláveis 
_

MÉTODO DE 

MONITORAMENTO 

(INDICADOR)

1. Porcentagem de usuários safisfeitos com a coleta separada em resíduos secos e úmidos, e,                                                

2. Porcentagem de redução de resíduos secos e úmidos direcionados ao Aterro Sanitário,                                                                                                                                                                                            

METAS

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS

FU
N

D
A

M
EN

TA
Ç

Ã
O

Coletar os resíduos sólidos significa recolher o lixo acondicionado por quem o produz para encaminhá-lo,

mediante transporte adequado, eventual tratamento e à disposição final. Em Montes Claros a coleta é feita

porta-a-porta com acondicionamento dos resíduos em sacos plásticos (sacolas de mercado ou sacos de lixo).

Estabelecer mudanças nos hábitos da população estimulando sua colaboração para entregar os resíduos

devidamente separados em rejeitos, acondicionados em sacos (sacolas) plásticas pretos, recicláveis em

sacos (sacolas) plásticas azuis, e orgânicos em bombonas (tambores) plásticos, depositando-os em locais

pré-determinados. 
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LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

PROGRAMA Gestão Integrada

OBJETIVO Padronização do Acondicionamento de Resíduos Domiciliares/Comerciais para a Coleta
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3.4.1.2. Programa 2 - Disposição Final 

A seguir encontra-se o programa detalhado em fichas, estabelecendo objetivos e metas de 
curto, médio e longo prazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2.1

CURTO MÉDIO LONGO

Prefeitura Municipal2.1.2 Executar Obras e Monitoramento 40.000,00 110.000,00

Prefeitura Municipal

Elaborar e implantar projeto de 

remediação complementar
Monitoramento do Aterro Sanitário Monitoramento do Aterro Sanitário 

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

CÓDIGO DESCRIÇÃO
PRAZOS POSSÍVEIS FONTES DE 

RECURSOS / RESPONSÁVEL

2.1.1
Elaborar Plano de Remediação de Áreas Degradadas 

(PRAD)
80.000,00

MÉTODO DE 

MONITORAMENTO 

(INDICADOR)

1. Coleta de amostras dos poços de monitoramento a serem implantados

METAS

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS

FU
N

D
A

M
EN

TA
Ç

Ã
O

Atualmente o Municipio de Montes Claros dispõe seus resíduos em seu próprio Aterro Municipal, localizado

no Bairro São Geraldo II, BR-363, segundo ESURB o custo de coleta e transporte até o aterro é de

R$ 148,00/ toneladas. Quando da visita ao Aterro, utilizou-se o modelo CETESB para avaliação do índice de

qualidade de aterros sanitários IQR, o qual apresentou condições inadequadas. Quando de seu

encerramento, faz-se necessária a elaboração de um plano de remediação de áreas degradadas (PRAD) que

contemple o tratamento do chorume gerado, captação de gases e a implantação de poços de

monitoramento no entorno. Definir novo sistema de disposição final com a CODANORTE, ou com a iniciativa

privada.
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LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

PROGRAMA Disposição Final 

OBJETIVO Remediação do Aterro Municipal e definição de nova disposição final

Prefeitura Municipal2.1.3

Definir se a disposição final será em aterro sanitário 

próprio a ser projetado e construído, da iniciativa 

privada, do CODANORTE e a forma de gestão 

consorciada, concessionada, terceirizada ou 

administração direta

-
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3.4.1.3. Programa 3 - Educação Ambiental 

A seguir encontra-se o programa detalhado em fichas, estabelecendo objetivos e metas de 
curto, médio e longo prazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

3.1

CURTO MÉDIO LONGO

FU
N

D
A

M
EN

TA
Ç

Ã
O

Deverá ser elaborado um Programa amplo e específico de Educação Ambiental através de conscientização da

população urbana e flutuante do Município. Segundo o PEAMSS (2007) – Programa Nacional de Educação Ambiental

e Mobilização Social em Saneamento as três principais funções da mobilização social e educação ambiental para o

saneamento são: A formação de cidadãos conscientes, comprometidos com a vida, com o bem-estar de cada um e

da coletividade; Fortalecer e qualificar o exercício do controle social sobre os serviços de saneamento quanto aos

aspectos relacionados à qualidade,equidade e universalidade dos serviços de saneamento e a terceira refere-se ao

comprometimento coletivo com os investimentos realizados, contribuindo com medidas preventivas para

conservação e adequado funcionamento dos sistemas e serviços disponíveis.
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LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

PROGRAMA Educação Ambiental 

OBJETIVO Elaborar e Implementar Programa de Educação Ambiental

MÉTODO DE 

MONITORAMENTO 

(INDICADOR)

1.  Análise dos resultados obtidos na redução gradativa de materiais recicláveis e orgânicos enviados à disposição 

final.                                                                                                                                                                                                                                            

2.Redução dos Bota-fora irregulares                                                           

METAS

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS

Elaboração e implantação do programa Monitoramento do programa Monitoramento do programa

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

CÓDIGO DESCRIÇÃO
PRAZOS POSSÍVEIS FONTES DE 

RECURSOS / RESPONSÁVEL

Prefeitura Municipal

3.1.1 Elaborar Programa de Educação Ambiental 108.000,00 Prefeitura Municipal

3.1.2

Implantar o Programa (Comunicação para Educação 

Ambiental através de campanhas de conscientização 

e mobilização da população urbana focada na 

limpeza urbana e no manejo de resíduos sólidos

2.000.000,00 2.000.000,00 6.000.000,00

Prefeitura Municipal

3.1.3 Formação de Educadores Ambientais 150.000,00 150.000,00 450.000,00 Prefeitura Municipal

3.1.4

Utilizar os caminhões compactadores como 

outdoors móveis para Educação Ambiental 

(Continuidade do programa utilizado pela ESURB)

12.000,00 12.000,00 18.000,00
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3.4.1.4. Programa 4 - Produção/Redução de Resíduos 

A seguir encontra-se o programa detalhado em fichas, estabelecendo objetivos e metas de 
curto, médio e longo prazo. 

 

 

4

4.1

CURTO MÉDIO LONGO

MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO                                                                                                                      

LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

FU
N

D
A

M
EN

TA
Ç

Ã
O

Segundo estimativas do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada(IPEA), o Brasil deixa de lucrar R$8 bilhões

por ano, com a destinação de materiais recicláveis para aterros sanitários e lixões. Esses resíduos tem

grande valor de mercado, e podem ser utilizados na fabricação de novos produtos, diminuindo custos

ambientais com a extração de recursos naturais. O município de Montes Claros não possui um programa

de coleta seletiva no municipio. Sendo que os resíduos gerados são destinados ao Aterro Municipal de

Montes Claros. Além do retorno financeiro e ambiental, a implantação de uma coleta seletiva regular,

institucionalizada, traria melhores condições de vida aos catadores, mediante apoio concreto das

Associações e Cooperativas de catadores de materiais recicláveis. 

CÓDIGO

4.1.1

LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS

1. Quantidade de materiais recicláveis coletados;                                                                                                                                                                                                                

2. Quantidade de materiais recicláveis comercializados nos depósitos/indústrias da Região;                                                                                                                           

3. Indicadores Básicos do  SNIS.   

Produção/Redução de Residuos

Implantar o Programa de Coleta Seletiva de Materiais Potencialmente Recicláveis 

PROGRAMA

OBJETIVO

MÉTODO DE 

MONITORAMENTO 

(INDICADOR)

4.1.2

DESCRIÇÃO

Elaborar Plano de Coleta Seletiva para materiais 

reciclaveis 

Adquirir 05 veiculos com carroceirias apropriadas 

METAS

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS

Redução de 30% de resíduos recicláveis 

dispostos em aterro sanitário

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

POSSÍVEIS FONTES DE 

RECURSOS / RESPONSÁVEL

Prefeitura Municipal 

Prefeitura Municipal 

PRAZOS

Redução de 42% de resíduos recicláveis 

dispostos em aterro sanitário

Redução de 50% de resíduos recicláveis 

dispostos em aterro sanitário

MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS

486.000,00 162.000,00 162.000,00

160.000,00
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3.4.2. Cronograma Físico-Financeiro  

A partir dos programas, projetos e ações propostos, foi possível estabelecer um cronograma 
físico-financeiro para os investimentos na área de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos 
Sólidos, divididas curto, médio e longo prazos. A seguir estão apresentados detalhadamente 
os custos projetados por programas: 

 

 

 

 

 

 

 
  

4

4.2

CURTO MÉDIO LONGO

Prefeitura Municipal

4.2.3 Implantar central de compostagem 2.200.000,00 Ministério do Meio Ambiente

4.2.4 Adquirir triturador para resíduos de poda 45.000,00

Ministério do Meio Ambiente

4.2.1
Elaborar  Plano de coleta seletiva de materiais 

orgânicos para a compostagem/vermicompostagem
128.000,00 Prefeitura Municipal

4.2.2 Implantar sistema de coleta 232.804,00 116.402,00 116.402,00

Redução de 25% de resíduos orgânicos 

dispostos em aterro sanitário

Redução de 45% de resíduos orgânicos 

dispostos em aterro sanitário

Redução de 55% de resíduos orgânicos 

dispostos em aterro sanitário

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

CÓDIGO DESCRIÇÃO
PRAZOS POSSÍVEIS FONTES DE 

RECURSOS / RESPONSÁVEL

MÉTODO DE 

MONITORAMENTO 

(INDICADOR)

1. Quantidade de resíduos orgânicos desviados do aterramento;                                                                                                                                                                                            

2. Quantidade de composto/vermicomposto produzido;                                                                                                                                                                                                  

3. Aumento do tempo de vida útil do Aterro Sanitário;                                                                                                                                                                                                       

4. Indicadores do SNIS

METAS

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 20 ANOS

FU
N

D
A

M
EN

TA
Ç

Ã
O Os resíduos orgânicos aparecem na caracterização dos resíduos como a maior parcela (49,1%) da composição

total. Esse material possui grande potencial para aproveitamento através da Compostagem e a

Vermicompostagem. A mistura desses materiais orgânicos com o produto da podação triturado, capina e

roçagem permitirá em usina de compostagem/ vermicompostagem/ bioenergia reduzir as quantidades a

serem aterradas, aumentando a vida útil do aterro sanitário. Os grandes geradores deverão ser os primeiros a

serem convocados a participar do Programa. 
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LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

PROGRAMA Produção/Redução de Residuos

OBJETIVO Implantar o Sistema de Coleta Seletiva de Materiais Orgâncios 
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Tabela 179 - Investimentos Programa Gestão Integrada 

 
Fonte: SERENCO, 2015. 

 

CURTO MÉDIO LONGO

1.1.1 60.000,00R$                 - -

soma 60.000,00R$                 -R$                             -R$                                  

total

1.2.1 - - -

soma -R$                              -R$                             -R$                                  

total

1.3.1 15.000,00R$                 - -

soma 15.000,00R$                 -R$                             -R$                                  

total

1.4.1 - - -

1.4.2 - - -

soma -R$                              -R$                             -R$                                  

total

1.5.1 - - -

1.5.2 - - -

1.5.3 - - -

soma -R$                              -R$                             -R$                                  

total

1.6.1 - - -

1.6.2 - - -

1.6.3 252.800,00R$               220.800,00R$              662.400,00R$                   

1.6.4 - - -

1.6.5 - - -

soma 252.800,00R$               220.800,00R$              662.400,00R$                   

total

1.7.1 220.800,00R$               220.800,00R$              662.400,00R$                   

soma 220.800,00R$               220.800,00R$              662.400,00R$                   

total

1.8.1 120.000,00R$               - -

1.8.2 82.500,00R$                 - -

1.8.3 - - -

1.8.4 252.800,00R$               220.800,00R$              662.400,00R$                   

1.8.5 - - -

1.8.6 220.000,00R$               - -

1.8.7 8.000,00R$                    - -

soma 683.300,00R$               220.800,00R$              662.400,00R$                   

total

1.9.1 20.000,00R$                 - -

1.9.2 - - -

1.9.3 192.000,00R$               192.000,00R$              576.000,00R$                   

soma 212.000,00R$               192.000,00R$              576.000,00R$                   

total

1.10.1 85.000,00R$                 - -

1.10.2 110.000,00R$               - -

1.10.3 - 12.000,00R$                12.000,00R$                      

soma 195.000,00R$               12.000,00R$                12.000,00R$                      

total

1.11.1 - - -

1.11.2 - - -

soma -R$                              

total

soma 1.638.900,00R$           866.400,00R$              2.575.200,00R$                

total

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROGRAMA OBJETIVO CÓD.
PRAZOS

1
. G

e
st

ão
 In

te
gr

ad
a

1.1 Sustentabilidade

do Sistema
60.000,00R$                                                                                                                

1.2 Definição de

procedimentos 

específicos para os -R$                                                                                                                            

1.104.000,00R$                                                                                                          

1.8 Fiscalizar os

geradores de

Resíduos da

Construção Civil e

Demolição

1.566.500,00R$                                                                                                          

1.3 Regulação dos

serviços prestados
15.000,00R$                                                                                                                

1.4 Planos Setoriais

(acordos) para a

Logística Reversa
-R$                                                                                                                            

1.5 Definição do

modelo institucional

-R$                                                                                                                            

1.9 Inclusão Social e 

Produtiva dos 

Catadores e Apoio às 

Associações e 

Cooperativas 980.000,00R$                                                                                                             

-R$                                                                                                                            

TOTAL DE 

INVESTIMENTOS 

NECESSÁRIOS
5.080.500,00R$                                                                                                          

1.6 Gerenciamento

dos serviços de

limpeza urbana

1.136.000,00R$                                                                                                          

1.7 Fiscalizar os

geradores de

Resíduos de Serviços

de Saúde - RSS

1.10 Definição de

pontos de entrega

voluntária para

remédios vencidos 
219.000,00R$                                                                                                             

1.11 Padronização do

Acondicionamento 

de Resíduos

Domiciliares/ 

Comerciais para a

Coleta
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Tabela 180 - Investimentos Programa Disposição Final 

 
Fonte: SERENCO, 2015. 

 
Tabela 181 - Investimentos Programa Educação Ambiental  

 
Fonte: SERENCO, 2015. 

 
Tabela 182 - Investimentos Programa Produção/Redução de Resíduos 

 
Fonte: SERENCO, 2015. 

CURTO MÉDIO LONGO

2.1.1 80.000,00R$                 - -

2.1.2 -R$                              40.000,00R$                110.000,00R$                   

2.1.3 -R$                              - -

soma 80.000,00R$                 40.000,00R$                110.000,00R$                   

total

soma 80.000,00R$                 40.000,00R$                110.000,00R$                   

total

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

2.
 D

is
p

o
si

çã
o

 F
in

al 2.1 Remediação do 

Aterro Municipal e 

definição de nova 

disposição final
230.000,00R$                                                                                                             

TOTAL DE 

INVESTIMENTOS 

NECESSÁRIOS
230.000,00R$                                                                                                             

PROGRAMA OBJETIVO CÓD.
PRAZOS

CURTO MÉDIO LONGO

3.1.1 81.000,00R$                 - -

3.1.2 2.000.000,00R$           2.000.000,00R$          6.000.000,00R$                

3.1.3 150.000,00R$               150.000,00R$              450.000,00R$                   

3.1.4 12.000,00R$                 12.000,00R$                18.000,00R$                      

soma 2.243.000,00R$           2.162.000,00R$          6.468.000,00R$                

total

soma 2.243.000,00R$           2.162.000,00R$          6.468.000,00R$                

total

PROGRAMA OBJETIVO CÓD.
PRAZOS

3.
 E

d
u

ca
çã

o
 A

m
b

ie
n

ta
l

3.1 Elaborar e 

Implementar 

Programa de 

Educação Ambiental

10.873.000,00R$                                                                                                       

TOTAL DE 

INVESTIMENTOS 

NECESSÁRIOS
10.873.000,00R$                                                                                                       

CURTO MÉDIO LONGO

4.1.1 160.000,00R$               - -

4.1.2 486.000,00R$               162.000,00R$              162.000,00R$                   

soma 646.000,00R$               162.000,00R$              162.000,00R$                   

total

4.2.1 128.000,00R$               - -

4.2.2 232.804,00R$               116.402,00R$              116.402,00R$                   

4.2.3 2.200.000,00R$           - -

4.2.4 45.000,00R$                 - -

soma 2.605.804,00R$           116.402,00R$              116.402,00R$                   

total

soma 3.251.804,00R$           278.402,00R$              278.402,00R$                   

total

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROGRAMA OBJETIVO CÓD.
PRAZOS

4.
 P

ro
d

u
çã

o
/ 

R
ed

u
çã

o
 d

e 
R

es
íd

u
o

s 4.1 Implantar Sistema 

de Coleta Seletiva de 

Materiais Recicláveis
970.000,00R$                                                                                                             

4.2 Implantar sistema 

de coleta seletiva de 

materiais orgânicos

2.838.608,00R$                                                                                                          

TOTAL DE 

INVESTIMENTOS 

NECESSÁRIOS
3.808.608,00R$                                                                                                          
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Os investimentos para Limpeza Urbana e Manejo de RSU estão diluídos nos 20 anos do 
Plano, considerando-se os prazos curto, médio e longo. Na tabela a seguir, pode-se observar 
que os investimentos estão concentrados no Programa de Educação Ambiental e Gestão 
Integrada. O valor médio anual obtido pela divisão do custo total em 20 anos. 

Tabela 183 - Resumo dos Investimentos por Programa 

 
Fonte: SERENCO, 2015. 

 

Foi possível também, estimar valores de investimentos por fontes de recursos, sendo elas 
Prefeitura Municipal, Iniciativa Privada, Ministério do Meio Ambiente. As tabelas a seguir 
demonstram, por programas, quais as possíveis fontes de recursos:  

Tabela 184 - Despesas por fonte de recursos para o Programa Gestão Integrada 

 
Fonte: SERENCO, 2015. 

 
 

Tabela 185 - Despesas por fonte de recursos para o Programa Disposição Final 

 
Fonte: SERENCO, 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CURTO MÉDIO LONGO

1. Gestão Integrada 1.638.900,00R$               866.400,00R$              2.575.200,00R$                     

2. Disposição final 80.000,00R$                     40.000,00R$                 110.000,00R$                         

3. Educação Ambiental 2.243.000,00R$               2.162.000,00R$           6.468.000,00R$                     

4. Produção/Redução de Resíduos 3.251.804,00R$               278.402,00R$              278.402,00R$                         

Soma 7.213.704,00R$               3.346.802,00R$           9.431.602,00R$                     

TOTAL

QUADRO-RESUMO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROGRAMA
PRAZOS

19.992.108,00R$                                                                                                                 

Órgão / Entidade Valor total (20 anos) Valor médio anual

Prefeitura Municipal 4.160.500,00R$                       208.025,00R$                                  

Iniciativa Privada - -

Ministério do Meio Ambiente 960.000,00R$                           48.000,00R$                                    

Total 5.120.500,00R$                       256.025,00R$                                  

Programa 1 - Gestão Integrada 

Órgão / Entidade Valor total (20 anos) Valor médio anual

Prefeitura Municipal 230.000,00R$                           11.500,00R$                                    

Iniciativa Privada - -

Ministério do Meio Ambiente - -

Total 230.000,00R$                           11.500,00R$                                    

Programa 2 - Disposição Final
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Tabela 186 - Despesas por fonte de recursos para o Programa Educação Ambiental 

 
Fonte: SERENCO, 2015. 

 
Tabela 187 - Despesas por fonte de recursos para o Programa Produção/Redução de Resíduos 

 
Fonte: SERENCO, 2015. 

Portanto, pode-se concluir que os investimentos necessários para os próximos 20 anos na 
área de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos no município de Montes Claros, 
estarão concentrados no orçamento da Prefeitura Municipal. 

 
Tabela 188 - Resumo de Investimentos por Fonte de Recursos 

 
Fonte: SERENCO, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Órgão / Entidade Valor total (20 anos) Valor médio anual

Prefeitura Municipal 10.900.000,00R$                     545.000,00R$                                  

Iniciativa Privada - -

Ministério do Meio Ambiente - -

Total 10.900.000,00R$                     545.000,00R$                                  

Programa 3 - Educação Ambiental 

Órgão / Entidade Valor total (20 anos) Valor médio anual

Prefeitura Municipal 1.143.000,00R$                       57.150,00R$                                    

Iniciativa Privada - -

Ministério do Meio Ambiente 2.665.608,00R$                       133.280,40R$                                  

Total 3.808.608,00R$                       190.430,40R$                                  

Programa 4 - Produção/Redução de Resíduos

Órgão / Entidade Valor total (20 anos) Valor médio anual

Prefeitura Municipal 16.433.500,00R$                     821.675,00R$                                  

Iniciativa Privada -R$                                          -R$                                                 

Ministério do Meio Ambiente 3.625.608,00R$                       181.280,40R$                                  

Total 20.059.108,00R$                     1.002.955,40R$                              

Investimentos Previstos
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3.4.2.1. Memorial de Cálculo 

Os quadros a seguir apresentam o memorial de cálculo e suas referências para cada 
programa. 

Quadro 11 - Valores detalhados Programa 1 – Gestão Integrada 

OBJETIVO 1.1 Ampliar o Programa de Coleta Seletiva de Materiais Potencialmente Recicláveis  

CÓD. DESCRIÇÃO Memorial de cálculo detalhado Referência 

1.1.1 
Elaborar Plano de 
Coleta Seletiva para 
materiais recicláveis 

Contratação de consultoria especializada 
para elaboração do Plano de Coleta 
Seletiva para materiais recicláveis 800 
horas de trabalho a R$ 200,00/hora = R$ 
160.000,00 

Elaboração do Plano de Coleta 
Seletiva de Materiais Recicláveis do 
município de Paranaguá (PR), com 
população de 142 mil habitantes, ao 
custo de R$ 85.000,00 no ano de 2010 

1.1.2 
Adquirir veículo com 
carroceria 
apropriada 

Caminhão Baú WV 7100 ou similar =                     
R$ 162.000,00, considerando 3 caminhões, 
R$486.000,00 

Caminhão Volkswagen 13.180 = R$ 
150.000,00 (Concessionária SERVOPA 
- Curitiba/PR) e carroceria furgão de 
alumínio R$ 12.000,00 (Empresa 
EDARP - Guarulhos/SP) aprox. 24 m³ 

OBJETIVO 1.2 Implantar do sistema de coleta seletiva de materiais orgânicos 

CÓD. DESCRIÇÃO Memorial de cálculo detalhado Referência 

1.2.1 

Elaboração do  
Plano de coleta 
seletiva de materiais 
orgânicos para a 
compostagem/  
vermicompostagem 

Contratação de consultoria especializada 
para elaboração do Plano de Coleta 
Seletiva Resíduos Sólidos Orgânicos para 
Compostagem/Vermicompostagem/ 
Bioenergia/Briquetagem   640 horas de 
trabalho a R$ 200,00/hora = R$ 128.000,00 

Elaboração do Plano de Coleta 
Seletiva de Resíduos Sólidos 
Orgânicos para Compostagem do 
município de Ribeirão Claro (PR), com 
população de 11 mil habitantes, ao 
custo de           R$ 15.000,00 no ano de 
2011 

1.2.2 
Implantação do 
sistema 

Aquisição dos caminhões para transporte 
de bombonas de plásticos com tampa; 
aquisição de 20 bombonas por caminhão + 
20 bombonas de reposição (total = 40 
tambores).                                                                                              
40 bombonas de plástico com tampa (200 
l) Tipo Azeitona Tampa Rosca = R$ 55,00 
(unitário) = R$ 2.200,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        
1 Caminhão Iveco Daily Chassi 35S14 CS 
3450, ou similar = R$ 99.202,00           1 
carrocerias adaptada para transporte de 
tambores, com plataforma elevatória 
Serro Carrocerias ou similar = R$ 15.000,00                                            
Cada caminhão completo= R$116.402,00, 
considerado 2 inicialmente                                                                                                                                                                                                                                                                      

Bombonas de plástico tipo Azeitona 
Tampa Rosca 200 l (empresa BR Sul 
Plásticos - Curitiba/PR) = R$ 55,00                                             
Caminhão Iveco Daily Chassi 35S14 2 
pt Diesel 0 km (Concessionária 
Florença Caminhões - São José dos 
Pinhais/PR) = R$ 84.202,00                                                                                                             
Carroceria adaptada para transporte 
de tambores com plataforma 
elevatória (Serro Carrocerias - Campo 
Largo/PR) = R$ 15.000,00 

Continua... 
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Continuação. 

OBJETIVO 1.5 Definição de modelo institucional 

CÓD. DESCRIÇÃO Memorial de cálculo detalhado Referência 

1.5.1 

Alterar modelo 
institucional 
(Secretaria 
Municipal de 
Saneamento 
Básico) 

- - 

1.5.2 

Implementar 
AMASBE (Agência 
Municipal de 
Água, Saneamento 
Básico e Energia 
de Montes Claros) 

- - 

1.5.3 

Definir a prestação 
dos serviços de 
limpeza urbana e 
manejo de 
resíduos mediante 
administração 
direta, terceirizada 
ou concessionada, 
conforme 
alternativas 
detalhadas a 
seguir. 

- - 

OBJETIVO 1.6 Gerenciamento dos serviços de Limpeza Urbana 

CÓD. DESCRIÇÃO Memorial de cálculo detalhado Referência 

1.6.1 

Reformular o 
sistema de 
atendimento à 
população 

- - 

1.6.2 

Criar disque-
denúncia, para 
diminuir os 
despejos 
indiscriminados de 
resíduos 

- - 

1.6.3 
Melhoria da 
Fiscalização 

Aquisição de 1 carro (Gol VW) = R$ 
32.000,00   Contratação de 2 técnicos, 
R$2.300,00/mês X 2 ou R$55.200,00/ano 

Fonte: Plano de Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos do município de 
Campo Largo/PR 

Continua... 
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Continuação. 

1.6.4 

Tornar a Gestão de 
Resíduos através 
de linhas bem 
claras de ação pela 
aplicação de 
metodologia 
participativa 
destacando-se a 
intersetorialidade 
dos diversos 
órgãos municipais 
e os prestadores 
de serviços 

- - 

1.6.5 

Implantar a 
fiscalização efetiva 
dos serviços 
prestados visando 
a eliminação dos 
pontos de lixo 
espalhados 
indevidamente 
pela área urbana 

- - 

OBJETIVO 1.7 Fiscalizar os geradores de Resíduos de Serviço de Saúde - RSS 

CÓD. DESCRIÇÃO Memorial de cálculo detalhado Referência 

1.7.1 
Implantar a 
Fiscalização 

Contratação de equipe de fiscalização 
dos geradores de RSS, constituída por 2 
técnicos a R$ 4.600,00/mês ou R$ 
55.200,00/ano 

- 

OBJETIVO 1.8 Destinação adequada de RCC 

CÓD. DESCRIÇÃO Memorial de cálculo detalhado Referência 

1.8.1 

Elaborar Plano de 
Gerenciamento de 
Resíduos da 
Construção Civil- 
PGRCC 

Contratação de consultoria especializada 
para elaboração do PGRCC 800 horas de 
trabalho a R$ 200,00/hora = R$ 
160.000,00 

Elaboração do Plano Municipal de 
Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil do município de 
Araucária/PR (119 mil habitantes) por 
R$ 90.000,00 em 2007 

1.8.2 

Implantar o Plano 
de Gerenciamento 
de Resíduos da 
Construção Civil  

Valor estimado para implantação do 
Plano (ECOPONTO) - R$ 82.500,00 

- 

Continua... 
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Continuação. 

1.8.3 

Cadastrar e 
licenciar áreas 
públicas e/ou 
privadas para 
recebimento e 
disposição dos 
resíduos (aterro 
classe A) e 
eliminação dos 
"bota-fora" 

- - 

1.8.4 
Fiscalizar os 
grandes geradores 
de RCC 

Aquisição de 1 carro (Gol VW) = R$ 
32.000,00   Contratação de 2 técnicos, 
R$2.300,00/mês X 2 ou R$55.200,00/ano 

Fonte: Plano de Gestão Integrada de 
Resíduos Sólidos do município de 
Campo Largo/PR 

1.8.5 

Criar incentivos 
para iniciativa 
privada implantar 
central de 
processamento de 
RCC 

 

- 

 

- 

1.8.6 

Aperfeiçoar os 
Centros de Apoio 
Simplificado para 
Carroceiros – 
CASCO – para 
coleta de RCD 

Valor estimado para melhorias em cada 
CASCO – R$ 10.000,00 cada (9 instalados 
e mais 13 a serem instalados) 

- 

1.8.7 

Criar legislação 
especifica para o 
gerenciamento 
dos RCD 

Contratação de Advogado para 
Elaboração da Minuta de Lei - 
Honorários estimados para 40 horas -     
R$ 8.000,00 

- 

OBJETIVO 1.9 Inclusão Social e Produtiva dos Catadores e Apoio às Associações/Cooperativas 

CÓD. DESCRIÇÃO Memorial de cálculo detalhado Referência 

1.9.1 

Realizar campanha 
de cadastramento 
de todos os 
catadores de 
materiais 
recicláveis da 
cidade 

Valor estimado = 20.000,00 
Contratação de dois assistentes sociais 
ao custo de R$ 92,65/hora técnica x 
107 horas cada 

Continua... 
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Continuação. 

1.9.2 

Incentivar a 
criação de uma 
Associação ou 
Cooperativa de 
Catadores  

- - 

1.9.3 

Implantar 
programa de apoio 
às organizações de 
catadores com 
assessoria técnica 
e administrativa 

Contratar 2 técnicos a R$ 2.000,00/mês 
para dar apoio técnico e administrativo 
às organizações de catadores 

Contratação de dois técnicos ao custo 
de R$ 2.000,00/mês, ou R$ 
24.000,00/ano cada 

OBJETIVO 1.10 Definição de pontos de entrega voluntária para remédios vencidos  

CÓD. DESCRIÇÃO Memorial de cálculo detalhado Referência 

1.10.1 

Elaboração de 
Programa para 
Coleta de 
Remédios 
Vencidos  

Contratação de consultoria especializada 
para elaboração do Programa de Coleta 
para Remédio Vencidos - Valor estimado  
= R$ 85.000,00 

Elaboração do Plano de Gerenciamento 
de Resíduos de Serviços de Saúde para 
o Município de Araucária/PR (119 mil 
habitantes) - R$ 50.000,00 

1.10.2 
Implantar 
Programa  

Valor estimado para implantação do 
Programa  - Pontos de entrega 
voluntário e coleta dos remédios 
vencidos - R$ 110.000,00 

Valor para implantação do Programa 
em Araucária/PR - 35.000,00 em 2007 

1.10.3 
Fiscalização do 
Programa  

Contratação de um técnico ao custo de 
R$ 1.000,00/mês, ou R$ 12.000,00/ano  

- 

OBJETIVO 1.11 Padronização do Acondicionamento de Resíduos Domiciliares/Comerciais para a Coleta 

CÓD. DESCRIÇÃO Memorial de cálculo detalhado Referência 

1.11.1 

Definir formas de 
acondicionamento 
de resíduos 
convencionais e 
recicláveis  

_ _ 

1.11.2 

Definir coleta de 
resíduos 
domiciliares nos 
distritos  

_ _ 
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Quadro 12 - Valores detalhados Programa 2 – Disposição Final 

OBJETIVO 2.1 Remediação do Aterro Municipal e definição de nova disposição final 

CÓD. DESCRIÇÃO Memorial de cálculo detalhado Referência 

2.1.1 

Elaborar Plano de 
Remediação de 
Áreas Degradadas 
(PRAD) 

Valor para contratação de empresa de 
engenharia = R$ 80.000,00 

Elaboração de Projeto Executivo de 
Remediação de Áreas Degradadas pela 
Disposição de Resíduos Sólidos 
Urbanos no município de Itaqui/RS (38 
mil habitantes) = R$ 25.000,00 

2.1.2 
Executar Obras e 
Monitoramento 

Valores de análises da amostra dos 
poços de monitoramento, valor 
estimado R$ 3.000,00/ano -                           
R$ 15.000,00 

Valores de amostra de solo e água = R$ 
3.000,00/análise (Laboratório Curitiba), 
para 2 poços de monitoramento (um a 
montante e um a jusante) 

2.1.3 

Definir se a 
disposição final 
será em aterro 
sanitário próprio a 
ser projetado e 
construído, da 
iniciativa privada, 
do CODANORTE e 
a forma de gestão 
consorciada, 
concessionada, 
terceirizada ou 
administração 
direta 

_ _ 

 
Quadro 13 - Valores detalhados Programa 3 – Disposição Final 

OBJETIVO 3.1 Elaborar e Implementar de Programa de Educação Ambiental 

CÓD. DESCRIÇÃO Memorial de cálculo detalhado Referência 

3.1.1 

Elaborar o 
Programa de 
Educação 
Ambiental 

Contratação de consultoria especializada 
para elaboração Programa de Educação 
Ambiental 540 horas de trabalho a R$ 
200,00/hora = R$ 108.000,00 

Elaboração do Programa de Educação 
Ambiental para o município de 
Ortigueira/PR (23 mil habitantes) = R$ 
15.000,00 

Continua... 
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Continuação. 

3.1.2 

Implantar o 
Programa 
(Comunicação 
para Educação 
Ambiental através 
de campanhas de 
conscientização e 
mobilização da 
população urbana 
focada na limpeza 
urbana e no 
manejo de 
resíduos sólidos 

Valor estimado= R$ 500.000,00/ano para 
ações de educação ambiental diversas 

Valor estimado= R$ 500.000,00/ano 
para ações de educação ambiental 
diversas 

3.1.3 
Formação de 
Educadores 
Ambientais 

Treinamento de 30 educadores 
ambientais, curso de 32hrs a  
R$2.500/técnico = R$75.000,00 

Treinamento para 30 educadores 
ambientais do município de 
Ortigueira/PR = R$ 2.500,00/técnico 

3.1.4 

Utilizar os 
caminhões 
compactadores 
como outdoors 
móveis para 
Educação 
Ambiental 

Custo estimado por caminhão R$ 
1.000,00, foi considerado 6 caminhões e 
a troca do outdoor de 2 em 2 anos 

- 

 
Quadro 14 - Valores detalhados Programa 4 – Produção/Redução de Resíduos 

OBJETIVO 4.1 Ampliar o Programa de Coleta Seletiva de Materiais Potencialmente Recicláveis  

CÓD. DESCRIÇÃO Memorial de cálculo detalhado Referência 

4.1.1 

Elaborar Plano de 
Coleta Seletiva para 
materiais 
recicláveis 

Contratação de consultoria 
especializada para elaboração do Plano 
de Coleta Seletiva para materiais 
recicláveis 800 horas de trabalho a R$ 
200,00/hora = R$ 160.000,00 

Elaboração do Plano de Coleta Seletiva 
de Materiais Recicláveis do município 
de Paranaguá (PR), com população de 
142 mil habitantes, ao custo de R$ 
85.000,00 no ano de 2010 

4.1.2 
Adquirir veículo 
com carroceria 
apropriada 

Caminhão Baú WV 7100 ou similar =                     
R$ 162.000,00, considerando 3 
caminhões, R$486.000,00 

Caminhão Volkswagen 13.180 = R$ 
150.000,00 (Concessionária SERVOPA - 
Curitiba/PR) e carroceria furgão de 
alumínio R$ 12.000,00 (Empresa 
EDARP - Guarulhos/SP) aprox. 24 m³ 

Continua... 
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Continuação. 

OBJETIVO 4.2 Implantar do sistema de coleta seletiva de materiais orgânicos 

CÓD. DESCRIÇÃO Memorial de cálculo detalhado Referência 

4.2.1 

Elaboração do  
Plano de coleta 
seletiva de 
materiais orgânicos 
para a 
compostagem/  
vermicompostagem 

Contratação de consultoria 
especializada para elaboração do Plano 
de Coleta Seletiva Resíduos Sólidos 
Orgânicos para 
Compostagem/Vermicompostagem/ 
Bioenergia/Briquetagem   640 horas de 
trabalho a R$ 200,00/hora = R$ 
128.000,00 

Elaboração do Plano de Coleta Seletiva 
de Resíduos Sólidos Orgânicos para 
Compostagem do município de 
Ribeirão Claro (PR), com população de 
11 mil habitantes, ao custo de           R$ 
15.000,00 no ano de 2011 

4.2.2 
Implantação do 
sistema 

Aquisição dos caminhões para 
transporte de bombonas de plásticos 
com tampa; aquisição de 20 bombonas 
por caminhão + 20 bombonas de 
reposição (total = 40 tambores).                                                                                              
40 bombonas de plástico com tampa 
(200 l) Tipo Azeitona Tampa Rosca = R$ 
55,00 (unitário) = R$ 2.200,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        
1 Caminhão Iveco Daily Chassi 35S14 CS 
3450, ou similar = R$ 99.202,00           1 
carrocerias adaptada para transporte de 
tambores, com plataforma elevatória 
Serro Carrocerias ou similar = R$ 
15.000,00                                            Cada 
caminhão completo= R$116.402,00, 
considerado 2 inicialmente                                                                                                                                                                                                                                                                      

Bombonas de plástico tipo Azeitona 
Tampa Rosca 200 l (empresa BR Sul 
Plásticos - Curitiba/PR) = R$ 55,00                                             
Caminhão Iveco Daily Chassi 35S14 2 pt 
Diesel 0 km (Concessionária Florença 
Caminhões - São José dos Pinhais/PR) = 
R$ 84.202,00                                                                                                             
Carroceria adaptada para transporte 
de tambores com plataforma 
elevatória (Serro Carrocerias - Campo 
Largo/PR) = R$ 15.000,00 

4.2.3 
Implantar central 
de compostagem 

Custo com aquisição de equipamentos 
para uma unidade de compostagem de 
R$ 2.200.000,00 

Estimativa para Implantação de Usina 
de Compostagem elaborada pelo 
Grupo PENA, Bordeaux/França  

4.2.4 
Adquirir triturador 
para resíduos de 
poda 

Valor estimado = R$ 45.000,00 

Custo de aquisição de triturador de 
resíduos para 36 m³/mês para o 
município de Juiz de Fora/MG = R$ 
91.000,00 
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3.4.2.2. Custos Operacionais dos Serviços de Limpeza Urbana 

Com base nos custos operacionais levantados no Diagnóstico do Plano foram projetados os 
custos operacionais da prestação de serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos 
sólidos.  

Foi considerado na projeção dos custos a correção monetária de 6% ao ano, com base na 
média do IPCA dos anos de 2012, 2013 e 2014. Cabe observar que estes custos estarão 
sujeitos a variações decorrentes do processo de licitação a que serão submetidos.  

Tabela 189 - Média do IPCA 

ANO IPCA (%) 

2012 5,84 

2013 5,91 

2014 6,40 

Média: 6,05 
Fonte: IBGE, 2014. 

Os custos operacionais dos serviços de limpeza urbana varrição, capina, roçagem e poda, 
que atualmente é realizado pela Prefeitura, não foi possível estimar os custos operacionais. 

Os custos operacionais dos serviços de manejo de resíduos sólidos foram estimados, de 
acordo com os seguintes parâmetros: 

- Coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos domiciliares/comerciais, atualmente 
realizado pela ESURB até 2014, em 2015 o serviço foi transferido para Prefeitura de Montes 
Claros;  

- Aterramento de resíduos sólidos urbanos, atualmente dispostos no Aterro Municipal de 
Montes Claros, responsabilidade pela Prefeitura. 

A projeção dos custos de Coleta e Aterramento de Resíduos foi realizada considerando a 
projeção da geração de resíduos descrita anteriormente, e o valor cobrado pela tonelada de 
resíduos, com a correção monetária de 6% ao ano. A tabela a seguir apresenta custos 
operacionais de Coleta e Transporte de Resíduos, segundo os indicadores de 2012 do 
Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), custo unitário de coleta é de R$ 
117,01 – (I023), por tonelada de resíduo e segundo informações da ESURB de 2014 o custo é 
de R$ 148,00 por tonelada, sendo o valor utilizado no plano. 
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Tabela 190 - Custos Operacionais de Coleta e Transporte de Resíduos  

 
Fonte: SERENCO, 2015. 

A tabela a seguir apresenta custos operacionais para aterramento, valor estimada de R$ 
60,00 por tonelada.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANO 

População 

Residente 

Urbana 

(Habitantes)

Projeção da 

Geração de 

Resíduos 

(t/ano)

Preço/ 

tonelada 

Coleta

Inflação 

(6%)

Coleta e transporte 

de resíduos sólidos 

urbanos domiciliares 

/comerciais 

2014 373.282 87.087 148,00R$    8,88R$          R$          12.888.945,14 

2015 379.635 89.663 156,88R$    9,41R$          R$          14.066.345,18 

2016 385.988 92.275 166,29R$    9,98R$          R$          15.344.718,79 

2017 392.341 94.924 176,27R$    10,58R$       R$          16.732.309,32 

2018 398.694 97.610 186,85R$    11,21R$       R$          18.238.007,70 

2019 405.047 100.332 198,06R$    11,88R$       R$          19.871.401,83 

2020 411.400 103.090 209,94R$    12,60R$       R$          21.642.829,57 

2021 417.752 105.885 222,54R$    13,35R$       R$          23.563.379,34 

2022 424.105 108.717 235,89R$    14,15R$       R$          25.645.172,78 

2023 430.458 111.585 250,04R$    15,00R$       R$          27.901.104,03 

2024 436.811 114.490 265,05R$    15,90R$       R$          30.345.124,21 

2025 443.164 117.432 280,95R$    16,86R$       R$          32.992.264,62 

2026 449.517 120.410 297,81R$    17,87R$       R$          35.858.718,13 

2027 455.870 123.425 315,67R$    18,94R$       R$          38.961.926,53 

2028 462.223 126.476 334,61R$    20,08R$       R$          42.320.674,33 

2029 468.576 129.564 354,69R$    21,28R$       R$          45.955.189,44 

2030 474.929 132.689 375,97R$    22,56R$       R$          49.887.251,30 

2031 481.281 135.850 398,53R$    23,91R$       R$          54.140.194,32 

2032 487.634 139.047 422,44R$    25,35R$       R$          58.739.474,43 

2033 493.987 142.282 447,79R$    26,87R$       R$          63.712.275,56 

2034 500.340 145.553 474,66R$    28,48R$       R$          69.087.612,03 
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Tabela 191 - Custos Operacionais para Aterramento 

  
*Valor estimado por tonelada aterrada. 

Fonte: SERENCO, 2015. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANO 

População 

Residente 

Urbana 

(Habitantes)

Projeção da 

Geração de 

Resíduos 

(t/ano)

Preço/ tonelada 

para 

Aterramento 

(Estimado)*

Inflação 

(6%)

Aterramento de 

resíduos sólidos 

urbanos 

2014 373.282 87.087 60,00R$               3,60R$        R$ 5.225.248,03

2015 379.635 89.663 63,60R$               3,82R$        R$ 5.702.572,37

2016 385.988 92.275 67,42R$               4,04R$        R$ 6.220.831,94

2017 392.341 94.924 71,46R$               4,29R$        R$ 6.783.368,64

2018 398.694 97.610 75,75R$               4,54R$        R$ 7.393.786,91

2019 405.047 100.332 80,29R$               4,82R$        R$ 8.055.973,71

2020 411.400 103.090 85,11R$               5,11R$        R$ 8.774.120,10

2021 417.752 105.885 90,22R$               5,41R$        R$ 9.552.721,35

2022 424.105 108.717 95,63R$               5,74R$        R$ 10.396.691,67

2023 430.458 111.585 101,37R$             6,08R$        R$ 11.311.258,39

2024 436.811 114.490 107,45R$             6,45R$        R$ 12.302.077,38

2025 443.164 117.432 113,90R$             6,83R$        R$ 13.375.242,41

2026 449.517 120.410 120,73R$             7,24R$        R$ 14.537.318,16

2027 455.870 123.425 127,98R$             7,68R$        R$ 15.795.375,62

2028 462.223 126.476 135,65R$             8,14R$        R$ 17.157.030,13

2029 468.576 129.564 143,79R$             8,63R$        R$ 18.630.482,21

2030 474.929 132.689 152,42R$             9,15R$        R$ 20.224.561,34

2031 481.281 135.850 161,57R$             9,69R$        R$ 21.948.727,43

2032 487.634 139.047 171,26R$             10,28R$     R$ 23.813.300,44

2033 493.987 142.282 181,54R$             10,89R$     R$ 25.829.300,90

2034 500.340 145.553 192,43R$             11,55R$     R$ 28.008.491,36
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Tabela 192 - Custos Operacionais Manejo de RSU 

 

Fonte: SERENCO, 2015. 
 

Analisando a composição dos custos, é possível perceber que a coleta e o transporte de 
resíduos tem um custo bem mais elevado que o aterramento dos resíduos, otimizar esta 
atividade poderá contribuir com a redução destes valores. 

 

ANO 

População 

Residente 

Urbana 

(Habitantes)

Projeção da 

Geração de 

Resíduos 

(t/ano)

Coleta e transporte 

de resíduos sólidos 

urbanos domiciliares 

/comerciais 

Aterramento de 

resíduos sólidos 

urbanos 

Total Serviços 

terceirizados 

Manejo de RSU

2014 373.282 87.087  R$          12.888.945,14 R$ 5.225.248,03  R$       18.114.193,17 

2015 379.635 89.663  R$          14.066.345,18 R$ 5.702.572,37  R$       19.768.917,55 

2016 385.988 92.275  R$          15.344.718,79 R$ 6.220.831,94  R$       21.565.550,74 

2017 392.341 94.924  R$          16.732.309,32 R$ 6.783.368,64  R$       23.515.677,97 

2018 398.694 97.610  R$          18.238.007,70 R$ 7.393.786,91  R$       25.631.794,61 

2019 405.047 100.332  R$          19.871.401,83 R$ 8.055.973,71  R$       27.927.375,54 

2020 411.400 103.090  R$          21.642.829,57 R$ 8.774.120,10  R$       30.416.949,67 

2021 417.752 105.885  R$          23.563.379,34 R$ 9.552.721,35  R$       33.116.100,69 

2022 424.105 108.717  R$          25.645.172,78 R$ 10.396.691,67  R$       36.041.864,45 

2023 430.458 111.585  R$          27.901.104,03 R$ 11.311.258,39  R$       39.212.362,42 

2024 436.811 114.490  R$          30.345.124,21 R$ 12.302.077,38  R$       42.647.201,59 

2025 443.164 117.432  R$          32.992.264,62 R$ 13.375.242,41  R$       46.367.507,03 

2026 449.517 120.410  R$          35.858.718,13 R$ 14.537.318,16  R$       50.396.036,29 

2027 455.870 123.425  R$          38.961.926,53 R$ 15.795.375,62  R$       54.757.302,15 

2028 462.223 126.476  R$          42.320.674,33 R$ 17.157.030,13  R$       59.477.704,46 

2029 468.576 129.564  R$          45.955.189,44 R$ 18.630.482,21  R$       64.585.671,65 

2030 474.929 132.689  R$          49.887.251,30 R$ 20.224.561,34  R$       70.111.812,63 

2031 481.281 135.850  R$          54.140.194,32 R$ 21.948.727,43  R$       76.088.921,74 

2032 487.634 139.047  R$          58.739.474,43 R$ 23.813.300,44  R$       82.552.774,87 

2033 493.987 142.282  R$          63.712.275,56 R$ 25.829.300,90  R$       89.541.576,46 

2034 500.340 145.553  R$          69.087.612,03 R$ 28.008.491,36  R$       97.096.103,39 
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Figura 247 - Custos Operacionais de Manejo de resíduos sólidos  
Fonte: SERENCO, 2015. 

  

3.4.2.3. Receitas e Sustentabilidade  

A tabela a seguir apresenta as receitas para o Manejo dos Resíduos Sólidos Urbanos em 
Montes Claros, oriundos da arrecadação prevista para 2014 da Taxa de Coleta de Resíduos 
Sólidos, conforme Lei Complementar nº04/2014. 
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Tabela 193- Receitas Manejo de RSU 

 

Fonte: SERENCO, 2015. 
 

3.4.2.4. Mecanismos de avaliação sistemática da eficácia, eficiência e efetividade 

Primeiramente, devem ser feitas as seguintes definições: 

 Eficiência – Otimização dos recursos utilizados para obtenção dos resultados; 

 Eficácia – Contribuição dos resultados obtidos para o atingimento dos objetivos 
globais; 

 Efetividade – Relação entre os resultados obtidos para os objetivos propostos. 

Para o monitoramento e a avaliação dos objetivos e metas propostos pelo PMSB de Montes 
Claros, serão definidos, no âmbito do Produto 6, indicadores específicos para o sistema de 
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.  

ANO 

População 

Residente 

Urbana 

(Habitantes)

Projeção da 

Geração de 

Resíduos 

(t/ano)

Taxa de Coleta de 

Lixo
Inflação (6%)

Total de Receitas 

Diponíveis para o 

Manejo de RSU

2014 373.282 87.087 11.596.052,00R$     -R$                      11.596.052,00R$     

2015 379.635 89.663 11.596.052,00R$     695.763,12R$       12.291.815,12R$     

2016 385.988 92.275 12.291.815,12R$     737.508,91R$       13.029.324,03R$     

2017 392.341 94.924 13.029.324,03R$     781.759,44R$       13.811.083,47R$     

2018 398.694 97.610 13.811.083,47R$     828.665,01R$       14.639.748,48R$     

2019 405.047 100.332 14.639.748,48R$     878.384,91R$       15.518.133,39R$     

2020 411.400 103.090 15.518.133,39R$     931.088,00R$       16.449.221,39R$     

2021 417.752 105.885 16.449.221,39R$     986.953,28R$       17.436.174,67R$     

2022 424.105 108.717 17.436.174,67R$     1.046.170,48R$   18.482.345,15R$     

2023 430.458 111.585 18.482.345,15R$     1.108.940,71R$   19.591.285,86R$     

2024 436.811 114.490 19.591.285,86R$     1.175.477,15R$   20.766.763,01R$     

2025 443.164 117.432 20.766.763,01R$     1.246.005,78R$   22.012.768,79R$     

2026 449.517 120.410 22.012.768,79R$     1.320.766,13R$   23.333.534,92R$     

2027 455.870 123.425 23.333.534,92R$     1.400.012,10R$   24.733.547,02R$     

2028 462.223 126.476 24.733.547,02R$     1.484.012,82R$   26.217.559,84R$     

2029 468.576 129.564 26.217.559,84R$     1.573.053,59R$   27.790.613,43R$     

2030 474.929 132.689 27.790.613,43R$     1.667.436,81R$   29.458.050,23R$     

2031 481.281 135.850 29.458.050,23R$     1.767.483,01R$   31.225.533,25R$     

2032 487.634 139.047 31.225.533,25R$     1.873.531,99R$   33.099.065,24R$     

2033 493.987 142.282 33.099.065,24R$     1.985.943,91R$   35.085.009,16R$     

2034 500.340 145.553 35.085.009,16R$     2.105.100,55R$   37.190.109,71R$     
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Estes indicadores são importantes para a análise custo-benefício dos mesmos, tendo em 
vista a melhoria da qualidade de vida das populações residentes no Município e a 
preservação ambiental e de Saúde Pública pelo Desenvolvimento Sustentável. 

Além dos indicadores, e também como forma de ajuda na construção dos próprios 
indicadores, em cada uma das fichas que descrevem cada programa (objetivo) existem 
informações sobre o método de monitoramento (indicador), como forma de auxiliar na 
avaliação.  
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4. AÇÕES PARA EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS  

4.1. ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

4.1.1. Considerações Preliminares 

Toda atividade com potencial de gerar uma ocorrência anormal, cujas consequências 
possam provocar danos às pessoas, ao meio ambiente e a bens patrimoniais, inclusive de 
terceiros, devem ter, como atitude preventiva, um planejamento para ações de emergências 
e contingências. 

Para o Plano Municipal de Saneamento Básico a aplicabilidade da preparação do município 
para as situações emergenciais está definida na Lei Federal n.º 11.445/2007, como condição 
compulsória, dada a importância dos serviços classificados como “essenciais”. 

O objetivo é prever as situações de anormalidade nos serviços de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário e para estas situações estabelecer as ações mitigadoras e de 
correção, garantindo funcionalidade e condições operacionais aos serviços mesmo que em 
caráter precário. 

Este planejamento estará contido e descrito em documento denominado “Plano de 
Atendimento a Emergências e Contingências para o Saneamento Básico” (PAE-SAN), cujos 
elementos básicos serão apresentados neste trabalho. 

O Plano de Emergência e Contingência é um documento onde estão definidos os cenários de 
emergências, suas ações e as responsabilidades estabelecidas para atendê-las bem como as 
informações detalhadas sobre as características da área e pessoal envolvidos. 

É um documento desenvolvido com o intuito de treinar, organizar, orientar, facilitar, agilizar 
e uniformizar as ações necessárias às respostas de controle e combate às ocorrências 
anormais. No âmbito do Saneamento Básico, estas ações compreendem dois momentos 
distintos para sua elaboração.  

O primeiro passo compreende a Fase de Identificação de cenários emergenciais e definição 
de ações para contingenciamento e soluções das anormalidades. 

O segundo passo compreende a definição dos critérios e responsabilidades para a 
operacionalização do PAE-SAN. Esta tarefa deverá ser articulada pela administração 
municipal juntamente com os diversos órgãos envolvidos e que de forma direta ou indireta 
participem das ações. Entretanto, o Plano Municipal de Saneamento Básico apresentará 
subsídios importantes para sua preparação. 

4.1.2. Identificação para Análise de Cenários para Emergências e Contingências 

A operação em contingência é uma atividade de tempo real que mitiga os riscos para a 
segurança dos serviços e contribui para a sua manutenção quanto à disponibilidade e 
qualidade em casos de indisponibilidade de funcionalidades de partes dos sistemas. 
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Dentre os segmentos que compõem o saneamento básico, certamente o abastecimento de 
água para consumo humano se destaca como a principal atividade em termos de 
essencialidade. 

Os impactos causados em emergências em sistemas de esgotamento sanitário comumente 
refletem-se mais significativamente sobre as condições gerais do ambiente externo através 
da contaminação do solo e das águas superficiais e subterrâneas, entretanto, estas 
condições conferem à população impactos sobre a qualidade das águas captadas por poços 
ou mananciais superficiais, odores desagradáveis entre outros inconvenientes. 

Diante das condições apresentadas, foram identificadas situações que podem caracterizar 
anormalidades aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, e 
respectivas ações de mitigação de forma a controlar e sanar a condição de anormalidade. 

Visando sistematizar estas informações, foi elaborado quadro de inter-relação dos cenários 
de emergência e respectivas ações associadas, para os principais elementos que compõe as 
estruturas de saneamento.  

A seguir, são apresentados os quadros com a descrição das medidas emergenciais previstas 
bem como as específicas para os sistemas de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário, quanto aos eventos emergenciais identificados. 

 Quadro 15 - Medidas para Situações Emergenciais nos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento 
Sanitário 

MEDIDA EMERGENCIAL DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS EMERGENCIAIS 

1 Paralisação Completa da Operação 

2 Paralisação Parcial da Operação 

3 Comunicação ao Responsável Técnico 

4 Comunicação à Administração pública - Secretaria ou Órgão responsável 

5 Comunicação à Defesa Civil e/ou Corpo de Bombeiros 

6 Comunicação ao Órgão Ambiental e/ou Polícia Ambiental 

7 Comunicação à População 

8 Substituição de equipamento 

9 Substituição de Pessoal 

10 Manutenção Corretiva 

11 Uso de equipamento ou veículo reserva 

12 Solicitação de Apoio a municípios vizinhos 

13 Manobra Operacional 

14 Descarga de rede 

15 Isolamento de área e Remoção de pessoas 

Fonte: SERENCO, 2015. 
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Quadro 16 - Eventos emergenciais previstos para o sistema de abastecimento de água 

 

Fonte: SERENCO, 2015.  
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Quadro 17 - Eventos emergenciais previstos para o sistema de esgotamento sanitário 

 

Fonte: SERENCO, 2015.  
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4.1.3. Planejamento para Estruturação Operacional do PAE-SAN. 

Conforme destacado, o Plano Municipal de Saneamento Básico prevê os cenários de 
emergência e as respectivas ações para mitigação, entretanto, estas ações deverão ser 
detalhadas de forma a permitir sua efetiva operacionalização. A fim de subsidiar os 
procedimentos para operacionalização do PAE-SAN, destaca-se a seguir aspectos a serem 
contemplados nesta estruturação. 

Os procedimentos operacionais do PAE-SAN estão baseados nas funcionalidades gerais de 
uma situação de emergência. Assim, o PAE-SAN deverá estabelecer as responsabilidades das 
agências públicas, privadas e não governamentais envolvidas na resposta às emergências, 
para cada cenário e respectiva ação. 

4.1.3.1. Medidas para a Elaboração do PAE - SAN 

São medidas previstas para a elaboração do PAE-SAN: 

 Identificação das responsabilidades de organizações e indivíduos que desenvolvem 
ações específicas ou relacionadas às emergências; 

 Identificação de requisitos legais (legislações) aplicáveis às atividades e que possam 
ter relação com os cenários de emergência; 

 Descrição das linhas de autoridade e relacionamento entre as partes envolvidas, com 
a definição de como as ações serão coordenadas; 

 Descrição de como as pessoas, o meio ambiente e as propriedades serão protegidas 
durante emergências; 

 Identificação de pessoal, equipamentos, instalações, suprimentos e outros recursos 
disponíveis para a resposta às emergências, e como serão mobilizados; 

 Definição da logística de mobilização para ações a serem implementadas; 

 Definição de estratégias de comunicação para os diferentes níveis de ações previstas; 

 Planejamento para a coordenação do PAE-SAN. 

4.1.3.2. Medidas para Validação do PAE - SAN 

São medidas previstas para a validação do PAE-SAN: 

 Definição de Programa de treinamento; 

 Desenvolvimento de práticas de simulados; 

 Avaliação de simulados e ajustes no PAE-SAN; 

 Aprovação do PAE-SAN; e, 

 Distribuição do PAE-SAN às partes envolvidas. 
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4.1.3.3. Medidas para Atualização do PAE - SAN 

São medidas previstas para a atualização do PAE-SAN: 

 Análise crítica de resultados das ações desenvolvidas; 

 Adequação de procedimentos com base nos resultados da análise crítica; 

 Registro de Revisões; e, 

 Atualização e distribuição às partes envolvidas, com substituição da versão anterior. 

A partir destas orientações, a administração municipal através de pessoal designado para a 
finalidade específica de coordenar o PAE-SAN, poderá estabelecer um planejamento de 
forma a consolidar e disponibilizar uma importante ferramenta para auxílio em condições 
adversas dos serviços de saneamento básico. 

 

4.2. DRENAGEM E MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS E LIMPEZA URBANA E 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

As ações para emergências e contingências buscam destacar as estruturas disponíveis e 
estabelecer as formas de atuação dos órgãos operadores, tanto de caráter preventivo como 
corretivo, procurando elevar o grau de segurança e a continuidade operacional das 
instalações afetadas com os serviços de saneamento. 

Na operação e manutenção dos serviços de saneamento deverão ser utilizados mecanismos 
locais e corporativos de gestão, no sentido de prevenir ocorrências indesejadas através do 
controle e monitoramento das condições físicas das instalações e dos equipamentos visando 
minimizar ocorrência de sinistros e interrupções na prestação dos serviços. 

Em caso de ocorrências atípicas, que extrapolam a capacidade de atendimento local, os 
órgãos operadores deverão dispor de todas as estruturas de apoio (mão de obra, materiais e 
equipamentos), de manutenção estratégica, das áreas de gestão operacional, de controle de 
qualidade, de suporte como comunicação, suprimentos e tecnologias de informação, dentre 
outras. A disponibilidade de tais estruturas possibilitará que os sistemas de saneamento 
básico mantenham a segurança e a continuidade operacional comprometidas ou 
paralisadas. 

As ações de caráter preventivo, em sua maioria, buscam conferir grau adequado de 
segurança aos processos e instalações operacionais, evitando descontinuidades nos serviços. 
Como em qualquer atividade, no entanto, existe a possibilidade de ocorrência de situações 
imprevistas. As obras e os serviços de engenharia em geral, e as de saneamento em 
particular, são planejadas respeitando-se determinados níveis de segurança resultantes de 
experiências anteriores e expressos em legislações e normas técnicas específicas. 

Ao considerar as emergências e contingências, foram propostas, de forma conjunta, ações e 
alternativas que o executor (prestador de serviço) deverá levar em conta no momento de 
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tomada de decisão em eventuais ocorrências atípicas, em consonância com o Plano 
Municipal de Saneamento Básico (PMSB). 

Destaca também as ações que podem ser previstas para minimizar o risco de acidentes, e 
orientar a atuação dos setores responsáveis para controlar e solucionar os impactos 
causados por situações críticas não esperadas. 

Com relação à Drenagem Urbana e Manejo das Águas Pluviais Urbanas, atualmente, a 
Coordenadoria de Defesa Civil está se estruturando para garantir a eficiência das ações de 
prevenção, e emergência. Encontra-se em elaboração o Plano de Contingência de Proteção e 
Defesa Civil (PLANCON), que traz um detalhamento quanto às ações de emergências e 
contingências a serem tomadas quando há ocorrência de eventos adversos. 

Os quadros a seguir, apresenta um elenco de ações a serem tomadas em casos de 
emergências e contingências.  
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Quadro 18 - Emergências e Contingências - Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas 
Ocorrência Origem Ações para emergência e Contingência 

Alagamento localizado  Boca de Lobo e Ramal 
assoreado/entupido. 

Sub-dimensionamento da 
rede existente. 

 

Deficiência nas 
declividades da via 

pública. 

 

Deficiência no 
engolimento das bocas de 

lobo. 

Comunicação à Defesa Civil para verificação dos danos e 
riscos à população. 

Comunicação à Secretaria de Infraestrutura e Serviços 
Urbano, e Defesa Civil para limpeza da área afetada e 

desobstrução de redes e ramais. 

Estudo e verificação dos sistema de drenagem existente 
para corrigir o problema existente. 

Sensibilização e participação da comunidade através de 
iniciativas de educação evitando o lançamento de lixo nas 

vias públicas e bocas de lobo (bueiros). 

Inundação, enchente 
provocada por 

transbordamento de Rio 
ou Córrego 

Deficiência no 
dimensionamento da 
calha do curso d’água. 

 

Assoreamento  

 

Estrangulamento do curso 
d’água por estruturas de 

travessias existentes. 

 

Impermeabilização 
descontrolada da bacia.  

Comunicação à Coordenadoria de Defesa Civil 

Comunicação à Secretaria de Infraestrutura e Serviços 
Urbanos 

Estudo para controle das cheias nas bacias. 

Medidas para proteger pessoas e bens situados nas zonas 
críticas de inundação. 

Limpeza e desassoreamento dos córregos com utilização 
de equipamentos mecanizados. 

Estudo para controle de ocupação urbana. 

Sensibilização e participação da comunidade através de 
iniciativas de educação evitando o lançamento de lixo nas 

vias públicas e nas captações. 

Mau cheiro exalado 
pelas bocas de lobo 

Interligação clandestina de 
esgoto nas galerias. 

Lixo orgânico lançados na 
boca de lobo. 

Comunicação à operadora de serviços de esgotamento 
sanitário para detecção do ponto de lançamento e 

regularização da ocorrência. 

Limpeza de boca de lobo (Bueiros). 

Sensibilização e participação da comunidade através de 
iniciativas de educação evitando o lançamento de lixo nas 

vias públicas e esgoto nas captações. 

Deslizamento de 
encostas  

Ocupação de áreas de 
forma inadequada de uso 

e ocupação do solo. 

Acionar a Coordenadoria de Defesa Civil 

Comunicação à Secretaria de Infraestrutura e Serviços 
Urbanos 

Fonte: SERENCO, 2015. 
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Quadro 19 - Emergências e Contingências – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 
Ocorrência Origem Ações para emergência e Contingência 

Quebra de equipamento 
coletor de resíduos por 

falha mecânica ou 
acidente. 

Falha, defeito mecânico 
ou acidente no trânsito da 

cidade. 

Providenciar veículo reboque. 

Comunicar a ocorrência ao Departamento de Trânsito. 

Providenciar veículo equivalente para conclusão da coleta 
na rota prevista e atendimento nos dias seguintes. 

Verificar os trâmites legais e operacionais da PM de 
Montes Claros 

Impedimento de acesso 
ao Aterro Sanitário.  

Greve de funcionários, 
Ação Pública de 

impedimento ao acesso de 
veículos coletores. 

Mobilizar os poderes constituídos para desobstrução do 
acesso. 

Transferir os resíduos, diretamente pelos veículos 
coletores, a outros aterros sanitários licenciados na 

Região. 

Impedimento de 
utilização dos veículos 
coletores da empresa 

terceirizada/ Prefeitura  

Greve de garis e/ou 
motoristas da empresa 

terceirizada ou ação 
judicial que impeça o 

funcionamento normal do 
sistema. 

Mobilização dos Poderes Constituídos tendo em vista a 
reconstrução da ordem. 

Mobilização de Empresas e veículos previamente 
cadastrados, os quais deverão ser acionados para 

assumirem emergencialmente a coleta nos roteiros 
programados, dando prosseguimentos aos trabalhos. 

Impedimento para a 
disposição final no 
Aterro Sanitário. 

Greve de funcionários da 
empresa, Ação Pública de 
impedimento ao acesso. 

Os resíduos deverão ser transportados e dispostos em 
outros aterros devidamente licenciado, em caráter 

emergencial. 

Falhas no processo 
operacional do Aterro ou 

condições climáticas 
desfavoráveis 
prolongadas. 

Idem, Idem,  

A Prefeitura ou Empresa responsável pelo Aterro, deverá 
ter seu respectivo Plano de Emergências e Contingências 

protocolado e aprovado junto aos Órgãos Ambientais 
Estadual/Municipal e à Defesa Civil. 

Ação do Órgão Fiscalizador 
Estadual  

Idem, Idem. 

A Prefeitura ou Empresa responsável pelo Aterro deverá 
submeter-se às determinações do Órgão Estadual  

Paralisação do Sistema 
de Varrição, capina e 

roçagem. 

Greve de funcionários Acionar os funcionários da Secretaria Municipal de 
Serviços Urbanos, Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente, para efetuarem a limpeza dos pontos mais 
críticos e centrais da cidade. 

Paralisação da Coleta de 
Resíduos de Serviços de 

Saúde. 

Greve de funcionários da 
empresa terceirizada. 

Celebrar contrato emergencial com empresas licenciadas 
e especializadas na coleta. 

Fonte: SERENCO, 2015. 
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5. TERMO DE REFERÊNCIA PARA A ELABORAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES 

MUNICIPAL 

5.1. INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO 

O monitoramento das metas estipuladas no Plano deve ser feito por indicadores que as 
meçam, visando atendimento legal de regulação municipal e controle proposto na Lei nº 
11.445 de 2007. Um sistema contextualizando esses indicadores serve para a divulgação 
para o controle social, orientação de atividades regulatórias, orientação para aplicação de 
recursos e avaliação de desempenho. 

A criação do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) em 1995, iniciou o 
processo de disseminação das informações sobre o setor, especificamente quanto aos 
serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Somente a partir de 2002, o 
componente resíduos sólidos foi introduzido no SNIS e o componente de Drenagem Urbana 
quase não se possui contribuições devido à falta de políticas públicas e investimentos nesse 
setor. 

Uma forma de gerir essas informações é através do desenvolvimento de um banco de dados 
para compor o Sistema de Informação Municipal de Saneamento Básico de Montes Claros 
(SIM-SB/MOC), permitindo assim acesso de informações sobre a qualidade, eficiência e 
sustentabilidade dos serviços de saneamento. 

As principais bases de dados sobre o setor de saneamento, nessa região de estudo, podem 
ser encontradas nos órgãos federais, estaduais e municipais, sendo algumas delas 
apresentadas a seguir: 

 Federal: ANA (Agência Nacional de Águas), DATASUS (Ministério da Saúde), FUNASA 
(Ministério da Saúde), IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e SNIS 
(Ministério das Cidades), CODEVASF (Companhia de Desenvolvimento dos Vales São 
Francisco e do Parnaíba) e DNOCS (Departamento Nacional de Obras contra a seca); 

 Estadual: COPASA (Companhia de Saneamento de Minas Gerais), IGAM (Instituto 
Mineiro de Gestão das Águas), SISEMA (Sistema Estadual de Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos), FJP (Fundação João Pinheiro), SEMAD (Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente), SP (Secretaria de Planejamento) e SES (Secretaria de Estado de 
Saúde); 

 Municipal: SO (Secretaria de Obras), SISU (Secretaria de Infraestrutura e Serviços 
Urbanos), SS (Secretaria de Saúde) e SMA (Secretaria do Meio Ambiente); 

 

5.2. OBJETO 

Desenvolvimento de um Termo de Referência para a elaboração do Sistema de Informação 
Municipal de Saneamento Básico de Montes Claros (SIM-SB/MOC) que poderá ser 
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desenvolvido diretamente pela Prefeitura ou através de contratação de firma especializada 
em desenvolvimento de software. 

Esse sistema conterá um conjunto de indicadores relacionados às quatro vertentes do 
saneamento (abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem) 
de forma com que o programa possa ser alimentado periodicamente com informações de 
cada área, buscando avaliar a evolução das metas do Plano Municipal de Saneamento Básico 
de Montes Claros. 

 

5.3. OBJETIVO 

Possibilitar a construção de um Sistema de Informação Municipal de Saneamento Básico de 
Montes Claros – SIM-SB/MOC, de fácil entendimento e alimentação de dados, capaz de 
avaliar a situação dos serviços de saneamento prestados no município. 

O banco de dados de cada vertente será composto por uma série de indicadores, que 
representam de maneira simples alguma característica do sistema, possibilitando o 
acompanhamento das fases do Plano pela população e pelo ente regulador. 

O sistema deverá atender as diretrizes do Sistema Nacional de Informação em Saneamento – 
SINISA, do Ministério das Cidades criado pela Lei Nacional de Saneamento Básico. Enquanto 
o SINISA não estiver desenvolvido e disponível deverá ser utilizado, como referência, o 
Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS, para as quatro vertentes. 

 

5.4. ESCOPO DO TRABALHO 

Na avaliação dos prestadores de serviços de saneamento básico, como em qualquer outro 
setor de prestação de serviços, o controle, segundo CHIAVENATO (1993), é exercido como 
função restritiva e coercitiva, como sistema de regulação e como função administrativa. 
Destaca-se o sistema de regulação como elemento de avaliação ligado ao planejamento. A 
avaliação, segundo REDDIN (1981), leva a identificar os estímulos ambientais e externos à 
organização prestadora de serviços de saneamento básico, permitindo sua adaptação e 
consequentemente reagindo em busca de adaptações. 

A avaliação é usada para padronizar o desempenho, proteger os bens organizacionais, 
padronizar a qualidade, limitar a quantidade de autoridade, medir e dirigir o desempenho, 
buscando atingir os objetivos preconizados pela Lei nº11.445/2007, a qual institui a Política 
Nacional de Saneamento Básico em nosso País. 

Para que a avaliação seja efetivada, são necessários o estabelecimento de padrões ou 
critérios, a observação do desempenho, a comparação do desempenho com o padrão 
estabelecido e a ação para corrigir o desvio entre o desempenho atual e o desempenho 
esperado. Os Padrões de Potabilidade, fixados pelo Ministério da Saúde, são em exemplo, 
requerendo o exercício do estabelecimento de indicadores e índices. 
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5.4.1. Conceitos sobre Indicadores 

Entende-se por indicador a informação que explicita o atributo que permite a qualificação 
das condições dos serviços. Já índice, é o parâmetro que mede o indicador, atribuindo-lhe 
valores numéricos. O índice tem referência, sendo a medida em relação a um certo 
referencial qualquer daquele indicador, obtido ou desejado em um determinado caso. 
Acrescentam-se as variáveis, como componentes de cada indicador ou atividade e as 
unidades de medida, as quais são a dimensão que medem as variáveis. Assim, os indicadores 
podem ser construídos pelas relações entre as variáveis que os compõem. Podem ser ainda, 
compostos por mais de uma variável e pela relação entre um conjunto de variáveis. 

Indicadores, segundo o Guia Referencial para Medição de Desempenho e Manual para 
Construção de Indicadores servem para: 

 Mensurar os resultados e gerir o desempenho; 

 Embasar a análise crítica dos resultados obtidos e do processo de tomada de decisão; 

 Contribuir para a melhora contínua dos processos organizacionais; 

 Facilitar o planejamento e o controle do desempenho, e, 

 Viabilizar a análise comparativa de desempenho da organização e do desempenho de 
diversas organizações atuantes em áreas ou ambientes semelhantes. 

Na construção de um sistema de indicadores é importante saber que estes são estruturados 
em função dos objetivos do que se quer medir. Isto implica na clareza do sistema e ser 
medido. 

Segundo GARCIAS (1992), os indicadores devem atender quatro requisitos fundamentais: 

 Serem válidos: medirem realmente o que se supõe que devam medir; 

 Serem objetivos: apresentarem o mesmo resultado quando a medição for feita por 
pessoas distintas em situações análogas; 

 Serem sensíveis: terem a capacidade de captar as mudanças ocorridas na situação, e, 

 Serem específicos: refletirem só as mudanças ocorridas na situação de que tratem. 

 

 Isto posto, a contribuição de indicadores segue uma rotina: 

 

Fonte: SERENCO, 2015 

 Especificações do indicador: 

Nome  Especificação  Forma de Apuração  Representação. 

Identificação 
de variáveis

Identificação 
das unidades 
de medida de 
cada variável

Construção do 
indicador 

propriamente 
dito

Cálculo do 
índice
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É importante tornar bem claro, os objetivos do que se quer medir, explicitando 
detalhadamente as metas considerando todas as variáveis que intervenham ou possam 
intervir nos resultados alcançados, e definir se os controles desejados referem-se a variáveis 
de qualidade, quantidade ou produtividade. 

Para os indicadores de qualidade é preciso definir os padrões desejados para que os 
resultados medidos sejam possíveis de serem avaliados comparando os resultados 
previamente definidos. Neste caso, o objetivo poderá ser a construção dos padrões de 
referência. 

Para os indicadores de quantidade, a diferença está na determinação dos indicadores 
envolvidos em duas dimensões: a primeira é o que se tem realmente como unidade de 
medida e a segunda dimensão é a desejada ou que serve de referência ou limite 
determinado para a variável. O quociente será o resultado medido em relação ao desejado. 

Os indicadores de produtividade geralmente estão associados a custos, logo, representam a 
medição da produção em relação aos custos investidos para esta realização. 

A necessidade de ampliação das informações dos indicadores pode ser obtida pela 
agregação/associação de indicadores em sistemas que reúnem diversos indicadores em uma 
ou mais dimensões. 

 

5.4.2. Principais Sistemas de Indicadores sobre saneamento 

Na sequência serão listados os principais sistemas nacionais existentes relacionados a 
indicadores sobre o saneamento: 

 O Guia de Referência para Medição do Desempenho (GRMD) praticado para o 
Prêmio Nacional de Qualidade em Saneamento (PNQS), da Associação Brasileira de 
Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES), assegura a implantação efetiva de um 
sistema de medição de desempenho aplicável a todas as organizações de 
saneamento, e alinhado a todas as áreas do saneamento conforme preconizado pela 
Lei 11.445/07. Possui 15 indicadores econômico-financeiros, 14 Indicadores relativos 
aos clientes e ao mercado, 9 relativos à sociedade, 12 relativos às pessoas, 32 
relativos aos processos e 7 relativos aos fornecedores; 

 A Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (2008), feita pelo IBGE em convênio com 
o Ministério das Cidades, que avalia os serviços de saneamento prestados à 
população pelas entidades que atuam no setor, além de possibilitar análises das 
condições ambientais e suas implicações diretas com a saúde e qualidade de vida da 
população. Possui 24 tabelas relativas à gestão municipal do saneamento, 24 de 
abastecimento de água, 17 de esgotamento sanitário, 18 de manejo de águas pluviais 
e 26 de manejo de resíduos sólidos; 

 A Associação Brasileira de Agências de Regulação (ABAR) publicou em novembro de 
2014 a pesquisa Saneamento Básico: Regulação 2014, já na sexta edição. Promove a 
colaboração entre as associadas e os poderes públicos, na busca do aprimoramento 



 

  

       Página: 746 

 

                                                                                            

da atividade regulatória em todo o Brasil, possuindo indicadores gerais, receitas, 
despesas, financeiras, pessoal, operacional, entre outros, sobre regulação dos 
serviços; 

 O Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento (SNIS), vinculado ao 
Ministério das Cidades, reúne informações e indicadores sobre a prestação dos 
serviços de água, esgotos e manejo de resíduos sólidos provenientes de uma amostra 
de prestadores que operam no Brasil. As informações são colhidas anualmente e 
devem ser enviadas pelos municípios. 

 

A Lei 11.445/2007 estabelece a criação do SINISA (Sistema Nacional de Informações em 
Saneamento Básico), um sistema mais abrangente que certamente irá incorporar o SNIS. Até 
o presente momento o SINISA não foi implementado. 

O banco de dados do SNIS contém informações de caráter institucional, administrativo, 
operacional, gerencial, econômico-financeiro e de qualidade sobre a prestação de serviços 
de água, de esgotos e de manejo de resíduos sólidos. Para os serviços de água e de esgotos, 
os dados são atualizados anualmente desde o ano de referência 1995. Em relação aos 
serviços de manejo de resíduos sólidos, os dados são também atualizados anualmente desde 
o ano de referência 2002. 

Alguns propósitos desse banco de dados são: planejamento e execução de políticas públicas 
de saneamento; orientação da aplicação de recursos; conhecimento e avaliação do setor 
saneamento; avaliação de desempenho dos prestadores de serviços; aperfeiçoamento da 
gestão, elevando os níveis de eficiência e eficácia; orientação de atividades regulatórias; 
benchmarking e guia de referência para medição de desempenho. 

Esse sistema possui em seu site na internet um aplicativo de Série Histórica de dados, onde é 
possível visualizar todos os indicadores fornecidos, reproduzidos na sequência com o 
seguinte glossário: 

Tabela 194: Glossário de Indicadores do SNIS – Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário 

REF. DEFINIÇÃO DO INDICADOR UNIDADE SETOR 

INDICADORES OPERACIONAIS - ÁGUA 

IN001 Densidade de economias de água por ligação econ./lig. A 

IN009 Índice de hidrometração % A 

IN010 Índice de micromedição relativo ao volume disponibilizado % A 

IN011 Índice de macromedição % A 

IN013 Índice de perdas faturamento % A 

IN014 Consumo micromedido por economia m³/mês/econ. A 

IN017 Consumo de água faturado por economia m³/mês/econ. A 

IN020 Extensão da rede de água por ligação m/lig. A 

IN022 Consumo médio percapita de água l/hab./dia A 

IN023 Índice de atendimento urbano de água % A 

IN025 Volume de água disponibilizado por economia m³/mês/econ. A 
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REF. DEFINIÇÃO DO INDICADOR UNIDADE SETOR 

IN028 Índice de faturamento de água % A 

IN043 
Participação das economias residenciais de água no total das economias de 

água 
% A 

IN044 Índice de micromedição relativo ao consumo % A 

IN049 Índice de perdas na distribuição % A 

IN050 Índice bruto de perdas lineares m³/dia/Km A 

IN051 Índice de perdas por ligação l/dia/lig. A 

IN052 Índice de consumo de água % A 

IN053 Consumo médio de água por economia m³/mês/econ. A 

IN055 Índice de atendimento total de água % A 

IN057 Índice de fluoretação de água % A 

IN058 Índice de consumo de energia elétrica em sistemas de abastecimento de água kWh/m³ A 

INDICADORES OPERACIONAIS - ESGOTO 

IN015 Índice de coleta de esgotos  % E 

IN016 Índice de tratamento de esgoto  % E 

IN021 Extensão da rede de esgoto por ligação  m/lig. E 

IN024 
Índice de atendimento urbano de esgoto referido aos municípios atendidos 

com água 
% E 

IN046 Índice de esgoto tratado referido à água consumida  % E 

IN047 
Índice de atendimento urbano de esgoto referido aos municípios atendidos 

com esgoto 
% E 

IN056 
Índice de atendimento total de esgoto referido aos municípios atendidos com 

água 
% E 

IN059 Índice de consumo de energia elétrica em sistemas de esgotamento sanitário kWh/m³ E 

INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS 

IN002 Índice de produtividade: economias ativas por pessoal próprio econ./empreg. A + E 

IN003 Despesa total com os serviços por m3 faturado R$/m³ A + E 

IN004 Tarifa média praticada (água + esgoto) R$/m³ A + E 

IN005 Tarifa média de água R$/m³ A 

IN006 Tarifa média de esgoto R$/m³ E 

IN007 
Incidência de desp. de pessoal e de serv. de terc. nas despesas totais com os 

serviços 
% A + E 

IN008 Despesa média anual por empregado R$/empreg. A + E 

IN012 Indicador de desempenho financeiro % A + E 

IN018 Quantidade equivalente de pessoal total empreg. A + E 

IN019 Índice de produtividade: economias ativas por pessoal total econ./empreg. A + E 

IN026 Despesa de exploração por m3 R$/m³ A + E 

IN027 Despesa de exploração por economia R$/ano/econ A + E 

IN029 Índice de evasão de receitas % A + E 

IN030 Margem da despesa de exploração % A + E 

IN031 Margem da despesa com pessoal próprio % A + E 
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REF. DEFINIÇÃO DO INDICADOR UNIDADE SETOR 

IN032 Margem da despesa com pessoal próprio total (equivalente) % A + E 

IN033 Margem do serviço da dívida % A + E 

IN034 Margem das outras despesas de exploração % A + E 

IN035 Participação da despesa com pessoal próprio nas despesas de exploração % A + E 

IN036 
Participação da despesa com pessoal total (equivalente) nas despesas de 

exploração 
% A + E 

IN037 Participação da despesa com energia elétrica nas despesas de exploração % A + E 

IN038 Participação da despesa com produtos químicos nas despesas de exploração % A + E 

IN039 Participação das outras despesas nas despesas de exploração % A + E 

IN040 Participação da receita operacional direta de água na receita operacional total % A 

IN041 
Participação da receita operacional direta de esgoto na receita operacional 

total 
% E 

IN042 Participação da receita operacional indireta na receita operacional total % A + E 

IN045 Índice de produtividade: empregados próprios por mil ligações de água 
empreg./mil 

lig. 
A 

IN048 Índice de produtividade: empreg. próprios por mil ligações (A e E) 
empreg./mil 

lig. 
A + E 

IN054 Dias de faturamento comprometidos com contas a receber dias A + E 

IN060 
Índice de despesa por consumo de energia elétrica no sistemas de água e 

esgoto 
R$/kWh A + E 

IN101 Indicador de suficiência de caixa % A + E 

IN102 Índice de produtividade de pessoal total (equivalente) lig./empreg. A + E 

INDICADORES DE BALANÇO 

IN061 Liquidez corrente  - A + E 

IN062 Liquidez geral  - A + E 

IN063 Grau de endividamento  - A + E 

IN064 Margem operacional com depreciação  % A + E 

IN065 Margem líquida com depreciação  % A + E 

IN066 Retorno sobre o patrimônio líquido  % A + E 

IN067 Composição de exigibilidades  % A + E 

IN068 Margem operacional sem depreciação  % A + E 

IN069 Margem líquida sem depreciação  % A + E 

INDICADORES DE QUALIDADE 

IN071 Economias atingidas por paralisações  econ./paralis. A 

IN072 Duração média das paralisações  horas/paralis. A 

IN073 Economias atingidas por intermitências  econ./interrup. A 

IN074 Duração média das intermitências  horas/interrup. A 

IN075 Incidência das análises de cloro residual fora do padrão  % A 

IN076 Incidência das análises de turbidez fora do padrão  % A 

IN077 Duração média dos reparos de extravasamentos de esgotos  horas/extrav. A 

IN079 Índice de conformidade da quantidade de amostras - cloro residual  % A 
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REF. DEFINIÇÃO DO INDICADOR UNIDADE SETOR 

IN080 Índice de conformidade da quantidade de amostras - turbidez  % A 

IN082 Extravasamentos de esgotos por extensão de rede  extrav./km E 

IN083 Duração média dos serviços executados  hora/serviço A + E 

IN084 Incidência das análises de coliformes totais fora do padrão  % A 

IN085 Índice de conformidade da quantidade de amostras - coliformes totais % A 

Fonte: SNIS, 2015 

 
Tabela 195: Glossário de Indicadores do SNIS – Resíduos Sólidos 

REF. DEFINIÇÃO DO INDICADOR UNIDADE 

INDICADORES SOBRE DESPESAS E TRABALHADORES 

IN001 Taxa de empregados em relação à população urbana empreg./1000 hab. 

IN002 Despesa média por empregado alocado nos serviços de RSU  R$/empreg. 

IN003 Incidência de despesas com RSU na prefeitura  % 

IN004 Incidência de despesas com empresas contratadas  % 

IN005 Autossuficiência financeira da prefeitura % 

IN006 Despesas per capita com RSU em relação à população urbana R$/hab. 

IN007 Incidência de empregados próprios  % 

IN008 Incidência de empreg. de empr. contrat. no total de empregados % 

IN010 Incidência de empreg. gerenciais e admin. no total de empregados % 

IN011 Receita arrecada per capita com taxas ou outras formas de cobrança R$/hab./ano 

INDICADORES SOBRE COLETA DOMICILIAR E PÚBLICA 

IN014 Taxa de cobertura do serviço de coleta da população urbana % 

IN015 Taxa de cobertura do serviço de coleta em relação à população total % 

IN016 Taxa de cobertura da coleta em relação à população urbana % 

IN017 Taxa de terceirização da coleta em reação à quantidade coletada % 

IN018 Produtividade média de coletadores e motorista  kg/empreg./dia 

IN019 Taxa de empregados na coleta pela população urbana empreg./1000 hab. 

IN021 Massa coletada per capita em relação à pop. urbana kg/hab./dia 

IN022 Massa RDO coletada per capita em relação à pop. atendida kg/hab./dia 

IN023 Custo unitário médio da coleta  kg/t 

IN024 Incidência do custo da coleta no custo total do manejo  % 

IN025 Incidência de empregados de coleta no total de empregados % 

IN027 
Taxa da quantidade total coletada de resíduos públicos (rpu) em relação à 

quantidade total 
% 

IN028 
Massa de resíduos domiciliares e públicos per capita em relação à pop. total 

atendida 
kg/hab./dia 

INDICADORES SOBRE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 

IN026 
Taxa de resíduos da const. civil coletada pela prefeitura em relação à quantidade 

total 
% 

IN029 Massa per capita em relação à pop. urbana kg/hab./dia 

INDICADORES SOBRE COLETA SELETIVA E TRIAGEM 
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REF. DEFINIÇÃO DO INDICADOR UNIDADE 

IN030 Taxa de coleta seletiva em relação à pop. urbana % 

IN031 Taxa de recuperação de recicláveis em relação à quantidade total % 

IN032 Massa recuperada per capita em relação à pop. urbana kg/hab./ano 

IN033 Relação entre quantidades da coleta seletiva e RDO  % 

IN034 Incidência de papel/papelão no total material recuperado  % 

IN035 Incidência de plásticos no total material recuperado  % 

IN038 Incidência de metais no total material recuperado  % 

IN039 Incidência de vidros no total de material recuperado  % 

IN040 Incidência de ''outros'' materiais no total de material recuperado  % 

IN053 Taxa de material recolhido pela coleta em relação à quantidade total % 

IN054 Massa per capita de materiais recicláveis recolhidos via coleta kg/hab./ano 

INDICADORES SOBRE COLETA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

IN036 Massa de RSS coletada per capita em relação à pop. urbana Kg/1000 hab./dia 

IN037 Taxa de RSS em relação à quantidade total coletada % 

INDICADORES SOBRE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINA E ROÇADA 

IN041 Taxa de terceirização de varredores  % 

IN042 Taxa de terceirização de varrição  % 

IN043 Custo unitário médio da varrição  R$/km 

IN044 Produtividade média dos varredores  km/empreg./dia 

IN045 Taxa de varredores em relação à pop. urbana empreg./1000 hab. 

IN046 Incidência do custo da varrição no custo total % 

IN047 Incidência de varredores no total de empregados no manejo  % 

IN048 Extensão total anual de varrição per capita km/hab./ano 

IN051 Taxa de capinadores em relação à pop. urbana empreg./1000 hab. 

IN052 Relação de capinadores no total de empregados no manejo  % 

Fonte: SNIS, 2015 

 

Pelos indicadores anteriormente referenciados (SNIS) e em prática pelos Municípios, 
observa-se que os indicadores técnicos, operacionais e financeiros da prestação dos serviços 
encontram-se bem detalhados para os setores abastecimento de água, esgotamento 
sanitário, e, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. 

Para o setor drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, muito pouco existe em termos 
de indicadores padronizados. Vários trabalhos científicos têm sido publicados referenciando 
à drenagem urbana, diversas variáveis, conforme segue: 

 Dimensão Legal: adequação do sistema de drenagem urbana à legislação vigente, 
incluindo Planos Diretores, Leis Federais de Recursos Hídricos, Leis Estaduais, Código 
de Posturas Municipais, sendo avaliada pelo critério de atendimento à legislação; 

 Dimensão Econômica: refere-se aos custos de implantação, manutenção e operação. 
Através do índice de custos, conforme segue: 
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ICk =
∑ 𝐶𝑘𝑛

𝑘=1

Ck
 (índice de custos referentes à alternativa k) 

Ck = Custo da Alternativa k 

N = Número total de alternativas 

 Dimensão Social: utilização de critérios sociais relacionados ao bem estar da 
população afetada pelos sistemas de drenagem urbana, composta pelos indicadores 
de necessidade de Intervenção na Propriedade Privada (Desapropriação da Área), de 
Aceitação Social do Sistema de Drenagem, e de Riscos e Vulnerabilidade à Saúde 
Pública; 

 Dimensão Ambiental: pela avaliação da qualidade das águas da rede hidrográfica o 
controle sobre a proliferação de insetos e a produção de odores; 

 Dimensão de Práticas Sustentáveis: pela avaliação do uso de Princípios Sustentáveis 
através de políticas que permitam que o desenvolvimento seja sustentável sob o 
ponto de vista econômico, social e ecológico, pela possibilidade de utilização das 
águas pluviais urbanas, pelo escalonamento dos objetivos ao longo do tempo e pela 
possibilidade de monitoramento da qualidade das águas pluviais urbanas; 

 Dimensão Técnica: pela alteração do meio físico: 

IAMF = [
𝐴𝑖𝑎−𝐴𝑖𝑑

𝐴𝑖𝑎
] + [

𝐴𝑣𝑑−𝐴𝑣𝑎

𝐴𝑣𝑎
] 

Aia = Área impermeável antes da implantação do sistema de drenagem 

Aid = Área impermeável depois da implantação do sistema de drenagem 

Avd = Área verde antes da implantação do sistema de drenagem 

Ava = Área verde depois da implantação do sistema de drenagem (m²) 

 pelas alterações na vazão de pico: 

IVVP = [
𝑄𝑝𝑎−𝑄𝑝𝑑

𝑄𝑝𝑎
] + [− (

𝑇𝑝𝑎−𝑇𝑝𝑑

𝑇𝑝𝑎
)] 

Qpa – Vazão de pico antes da implantação da drenagem 

Qpd – Vazão de pico depois da implantação da drenagem 

Tpa – Tempo de pico da vazão antes da implantação da drenagem 

Tpd – Tempo de pico da vazão depois da implantação da drenagem 

 pelo tempo de retorno previsto para inundações dentro da área de drenagem: 

ITR =
𝑇𝑟𝑝

𝑇𝑟𝑑
 ≤ 1 

Trp – Tempo de retorno de projeto 

Trd – Tempo de retorno desejável 
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 pela confiabilidade, apoiada na dificuldade de monitoramento do funcionamento do 
sistema, a possibilidade de tomar ações concretas antes da ocorrência de falhas e o 
risco de comprometimento das funções técnicas em função de falhas no sistema, e, 
pela definição das categorias de desempenho segundo critérios de avaliação (método 
TOPSIS ou ELECTRE TRI). 

Outros indicadores seriam: 

Tabela 196: Indicadores de Drenagem e Manejo de Água Pluviais Urbanas 

INDICADOR FÓRMULA UNIDADE 

Atendimento do Sistema de 

Drenagem  

(População Urbana Atendida por Sistema de 
Drenagem Urbana/ População Urbana do 

Município) * 100 

% 

Vias Urbanas com Sistema de 

Drenagem  

(Extensão do Sistema de Drenagem 
Urbana/Extensão Total do Sistema Viário Urbano) 

* 100 

% 

Ocorrência de Alagamentos  
Total de Ocorrências de Alagamentos no período de 

um ano/ área do Perímetro Urbano 

Nº Pontos de 

Alagamento/km2 

Eficiência do Sistema de 

Drenagem Urbana 

(Número de vias com sistema de drenagem urbana 
sem ocorrência de alagamentos / Número de vias 

com sistema de drenagem urbana) * 100 

% 

Área urbanizada 
(Área urbanizada do Município / Área total do 

Município) * 100 
% 

Periodicidade de Manutenção 

do Canal  
Último intervalo entre Manutenções, por canal meses 

 
 

5.4.3. Indicadores selecionados 

Diversos indicadores foram apresentados anteriormente como forma de monitoramento das 
vertentes de saneamento. No presente produto serão escolhidos ou produzidos 4 
indicadores para cada vertente do saneamento, capazes de traduzir as informações mais 
relevantes à população, baseados no SNIS. Além desses, foram apresentados mais 
indicadores de caráter epidemiológico, ambiental e socioeconômico. 

À medida que o SIG for criado, deverá ser possível a fácil criação de outros indicadores que 
se achar necessário. A maioria das ações e metas possui esses indicadores selecionados para 
a avaliação do Plano, sendo eles: 

Tabela 197: Indicadores selecionados para a criação do SIG 

INDICADOR [UNIDADE] FÓRMULA 

IAB - ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Ica: Índice de atendimento 
(cobertura) com abastecimento de 

água 

(Pop. urbana atendida / Pop. urbana do município) 

Ipe: Índice de Perdas na 

distribuição 

1 – [{(Vol. de água produzido – Vol. de serviço) – Vol. de água 

consumido} / (Vol. de água produzido - Vol. de serviço)] 

Ihi: Índice de Hidrometação                                
(Quantidade de ligações ativas de água micromedidas / Quantidade de 

ligações ativas) 
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INDICADOR [UNIDADE] FÓRMULA 

G1: Índice de reclamações do 

serviço de água [%] 

(Nº de reclamações relativas ao serviço de abastecimento de água no 

período de referência / Nº total de domicílios urbanos) * 100 

IES - ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Ice: Índice de atendimento 
(cobertura) com coleta de 

esgotamento sanitário 

(Pop. urbana atendida com coleta / Pop. urbana do município) 

Itr: Índice de tratamento de esgoto 

(Nº de economias residenciais ativas ligadas ao sistema de coleta de 
esgotos afluentes à estação de tratamento de esgoto / Nº de economias 

ligadas ao sistema de esgoto) 

Irs: Índice de rede separadora de 

esgotamento sanitário 

Extensão de rede separadora / (extensões de rede separadora + 

unitária) 

G2: Índice de reclamações do 

serviço de esgotos [%] 

Número de reclamações relativas ao serviço de esgotos no período de 

referência / Número total de domicílios urbanos 

IRES - LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Icc: Índice de cobertura por serviço 

de coleta convencional 

Pop. urbana atendida por coleta direta de resíduos sólidos / Pop. 

Urbana 

Ics: Índice de cobertura por serviço 
de coleta seletiva de materiais 

recicláveis 

Pop. urbana atendida por coleta seletiva direta e indireta / Pop. Urbana 

Idf: Disposição final (Modelo IQR 

da CETESB)   [0 a 10] 

(Avaliação das condições atuais do aterro sanitário, de acordo com o 
modelo IQR – Índice de Qualidade de Resíduos, elaborado pela 

CETESB) / 10 

G3: Índice de reclamações do 
serviço de limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos [%] 

(Número de reclamações relativas ao serviço de limpeza urbana e 
manejo de resíduos sólidos no período de referência / Número total de 

domicílios urbanos) * 100 

IDR - DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS 

Ima: Condições de Manutenção da 

macrodrenagem 
Satisfatório = 1,0 ; Insatisfatório = 0,5 ; Inexistente = 0,0 

Iau: Índice de impermeabilização 

das áreas urbanizadas 

 Área urbanizada do Município / Área total do Município 

0 a 30%: Condições Satisfatórias  recebe Iau = 1,0 

30 a 70%: Condições Médias  recebe Iau = 0,6 

Acima de 70%: Condições Adversas  recebe Iau = 0,0 

Resultado: Montes Claros = 2,87 %, assim recebe Iau = 1,0 

Ial: Ocorrência de Alagamentos 

Total de áreas com Alagamentos / Área urbana do Município 

0 a 2%: Condições Satisfatórias  recebe Ial = 1,0 

2 a 6%: Condições Médias  recebe Ial = 0,6 

Acima de 6%: Condições Adversas  recebe Ial = 0,0 

Resultado: Montes Claros = 3,86 %, assim recebe Ial = 0,6 

G4: Índice de reclamações dos 
serviços de manejo de águas 

pluviais e drenagem urbana [%] 

(Número de reclamações relativas aos serviços de drenagem / Número 

total de domicílios urbanos) * 100 

IEP - EPIDEMIOLÓGICO 

Imip: Índice de morbidade por 

doenças infecciosas e parasitárias 

Valor obtido do DATASUS:  

DATASUS <= 3,0  recebe Imip = 1,0 (BOM) 

3,0 < DATASUS <= 4,0  recebe Imip = 0,5 (REGULAR) 

DATASUS > 4,0  RECEBE imip = 0,0 (RUIM) 

Resultado: Montes Claros = 2,4 %, assim recebe Imip = 1,0 

Imor: Índice de mortalidade por 

todas as causas 

DATASUS <= 4,0  recebe Imor = 1,0 (BOM) 

4,0 < DATASUS <= 5,0  recebe Imor = 0,5 (REGULAR) 
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INDICADOR [UNIDADE] FÓRMULA 

DATASUS > 5,0  RECEBE Imor = 0,0 (RUIM) 

Resultado: Montes Claros = 4,07 %, assim recebe Imor = 0,5 

Imin: Índice de mortalidade 

infantil 

1 – (Número de óbitos infantis, menores de 1 ano / 1.000 

nascidos vivos)/100 

IAM - AMBIENTAL 

Iri: Índice de qualidade das águas 
dos rios (IQA do Rio Vieiras pelo 

IGAM) 

Valor obtido do IGAM (IQA do 3º trimestre de 2013) / 100:  

90 < IQA <= 100 : Excelente  Iri = IQA / 100 

70 < IQA <= 90 : Bom  Iri = IQA / 100 

50 < IQA <= 70 : Médio  Iri = IQA / 100 

25 < IQA <= 50 : Ruim  Iri = IQA / 100 

0 < IQA <= 25 : Muito Ruim  Iri = IQA / 100 

Resultado: Montes Claros = 40,6, assim Iri = 0,406 

Iap: Existência de Áreas de 

Proteção Ambiental 
(Área de proteção ambiental / Área total do Município) *10 

Iqa: Índice de qualidade do ar 

Valor obtido da FEAM-MG (IQAr) e CPTEC/INPE: 

0 a 50  recebe Imin = 1,0 (BOA) 

51 a 100  recebe Imin = 0,8 (REGULAR) 

101 a 200  recebe Imin = 0,6 (INADEQUADA) 

201 a 300  recebe Imin = 0,4 (MÁ) 

301 a 400  recebe Imin = 0,2 (PÉSSIMA) 

401 a 500  recebe Imin = 0,0 (CRÍTICA) 

Resultado: Montes Claros = BOA, assim Imin = 1,00 

ISE - SOCIOECONÔMICO 

Irp: Índice de renda per capita 

(IDHM Renda) 

Índice do Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil 2013 realizado 

pela Organização das Nações Unidas (ONU): 

0 a 0,499: Muito Baixo / 0,5 a 0,599: Baixo / 0,6 a 0,699: Médio / 0,7 a 

0,799: Alto / 0,8: Muito Alto 

Ipr: índice que quantifica a pop. 
Com renda menor que 2 salários 

mínimos (IBGE 2010) 

1 - (Pop. com renda menor de 2 salários mínimos / pop. total do 

Município) 

IDH: Índice de Desenvolvimento 

Urbano (IDHM) 

Índice do Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil 2013 realizado 

pela Organização das Nações Unidas (ONU): 

0 a 0,499: Muito Baixo / 0,5 a 0,599: Baixo / 0,6 a 0,699: Médio / 0,7 a 

0,799: Alto / 0,8: Muito Alto 

Fonte: SERENCO, 2015. 

 

5.5. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Os sistemas denominados SIG possuem uma ampla área de aplicações, muito utilizados em 
órgãos públicos nos níveis federal, estadual e municipal, em institutos de pesquisa, empresas 
de prestação de serviço de utilidade pública (água luz e telefone), na área de segurança 
militar, agronegócios, diversos tipos de empresas privadas, entre outros. 

Segundo TEIXEIRA (1995), um Sistema de Informação Geográfica (SIG) é um “conjunto de 
programas, equipamentos, metodologias, dados e pessoas (usuário), perfeitamente 
integrados, de forma a tornar possível a coleta, o armazenamento, o processamento e a 
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análise de dados georreferenciados, bem como a produção de informação derivada de sua 
aplicação”. 

De maneira geral, os sistemas SIG são desenvolvidos integrados à um banco de dados, 
possibilitando armazenamento de informações sobre a localização geográfica, características 
geométricas e uma série de outras informações de cada entidade presente no sistema. 

Os dados georreferenciados possuem atributos relacionados a sua localização geográfica, 
dentro de um sistema de coordenadas. 

Os SIG precisam armazenar os dados e torná-los disponíveis para operações de consulta e 
análise. O formato mais usual na construção dos SIG é a que utiliza um sistema de 
gerenciamento de banco de dados (atributos não-gráficos) acoplado a um componente de 
software, responsável pelo gerenciamento dos atributos espaciais. 

Assim, o sistema SIM-SB/MOC finalizado deve conter um banco de dados associado à uma 
ferramenta de geoprocessamento que facilite a manipulação dos dados, e permita uma 
visualização da situação de cada serviço ofertado (indicador) nas diferentes regiões do 
Município. Isso permitirá o acompanhamento da realidade dos serviços de saneamento no 
município, permitindo planejamento de execução de obras, verificação de áreas críticas, 
vulneráveis à doenças e impactos ambientais, assim como, acompanhar se as metas contidas 
no Plano estão sendo seguidas. 

Essa ferramenta será essencial para o monitoramento e a avaliação sistemática da 
implementação do Plano Municipal de Saneamento, assim como para a integração da 
Política Municipal com a Política Federal de Saneamento Básico, com o Plansab e com o 
SNIS. 

Alguns softwares utilizados para introdução de indicadores e gestão dos dados, necessário 
para a aplicação do SIM-SM/MOC, estão demonstrados na sequência. Esses softwares são 
públicos e gratuitos disponibilizados pelo governo federal, para a gestão de serviços das 
prefeituras: 

 GSAN: sistema integrado de gestão de serviços de saneamento. O GSAN é um 
sistema de Gerência de Operações Comerciais e de Controle da execução de serviços 
internos, disponível gratuitamente para prestadores dos serviços de saneamento 
brasileiros e para atendimento de seus usuários. Criado com o objetivo de elevar o 
nível de desempenho e de eficiência das empresas de abastecimento de água e 
coleta de esgotos, e pode ser adaptado a empresas de pequeno, médio e grande 
portes; 

 E-CIDADE: destina-se a informatizar a gestão dos Municípios Brasileiros de forma 
integrada entre os entes municipais: Prefeitura Municipal, Câmara Municipal, 
Autarquias, Fundações e outros; 

 PREFEITURA LIVRE: solução de gestão municipal com suporte comercial de uma rede 
de empresas especializadas. Solução de gestão municipal que implementa os 
principais conceitos associados ao Cadastro Técnico Multifinalitário (CTM) e ao 
Geoprocessamento Corporativo. 
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O software a ser desenvolvido deverá ser compatível com as ferramentas de 
geoprocessamento disponíveis na Prefeitura, facilitando a manipulação de dados e a 
visualização de cada serviço prestado. 

 

5.6. PRODUTOS ESPERADOS 

Para atendimento do presente Termo de Referência, a empresa contratada deverá seguir 
algumas Etapas de trabalho, com entrega de Produtos parciais para monitoramento da 
Comissão da Prefeitura do andamento do trabalho de desenvolvimento do SIM-SB/MOC. 

Entre as primeiras etapas do processo está na definição do software a ser utilizado, de forma 
a atender os seguintes itens: facilidade de alimentação de dados (variáveis dos indicadores), 
possibilidade de inclusão de novos indicadores pela Prefeitura, registro de alterações, acesso 
por internet e intranet, controle por senha das pessoas que terão acesso ao sistema e boa 
visualização dos resultados permitindo associação com às ferramentas de 
geoprocessamento da Prefeitura. 

O sistema deverá utilizar os indicadores de saneamento anteriormente apresentados, 
disponibilizar acesso para entrada das variáveis de cada indicador, calcular e demonstrar de 
maneira visual seus índices finais. 

Deverão ser instituídos, após definição junto à equipe da Prefeitura, controle de 
administrador para uma pessoa ou algumas pessoas. Assim como definição dos responsáveis 
pelo fornecimento dos índices dos indicadores, os quais fornecerão o índice para o 
administrador ou terão acesso com senha e registro para alteração.  

Como última etapa, deverá ser realizado o treinamento do pessoal da Prefeitura responsável 
pela atualização e manutenção futura do sistema, pela empresa contratada. Esta deverá 
elaborar um manual explicativo completo do sistema, contendo todas as informações 
relevantes de funcionamento, operação e manutenção. 

Os seguintes produtos deverão ser entregues para o desenvolvimento do trabalho. Seus 
respectivos prazos de entrega estão apresentados no capítulo posterior. 

 Produto 1: Definição do software a ser utilizado na elaboração do SIM-SB/MOC, 
compatíveis com as ferramentas de geoprocessamento utilizadas pela Prefeitura; 

 Produto 2: Georreferenciamento, divisão urbana em algumas macrorregiões e 
desenvolvimento de aplicações de SIG associando os indicadores propostos; 

 Produto 3: Elaboração do software baseados nos indicadores. Desenvolvimento da 
base cartográfica digital com as informações georreferenciadas e definição da 
divulgação através de endereço eletrônico; 

 Produto 4: Definição da equipe responsável e Treinamento do sistema desenvolvido. 
Relação dos administradores, alimentadores, senhas de acesso e manual de 
funcionamento, acréscimo de informações e manutenção. 
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Os produtos serão entregues em volumes em versão preliminar, para avaliação e aprovação 
da municipalidade. As versões definitivas deverão ser entregues após aprovação formal do 
Grupo de Trabalho, condensados em um único Produto Final e entregue para a Prefeitura 
quando finalizado todo o serviço. 

 

5.7. PRAZOS 

Para atendimento dos produtos esperados, foi programado o seguinte cronograma de 
execução, totalizando 8 meses a partir da ordem de início do trabalho. 

Tabela 198: Cronograma de entrega dos Produtos 

PRODUTOS 
MESES 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 

Produto 1         

Produto 2         

Produto 3         

Produto 4         

 

Lembrando que deverá ser entregue o Produto Final ao término do serviço, condensando 
todos os produtos parciais acima descritos. 

 

5.8. ORÇAMENTO 

O presente contrato tem o valor global de R$___________ (__________________) conforme 
proposta apresentada para o desenvolvimento do SIM-SM/MOC, que integra o presente 
Termo de Referência e que é de pleno conhecimento das partes. 

Os pagamentos serão efetuados em até 30 dias do mês subsequente ao serviço executado, 
mediante apresentação de nota fiscal. 

 

5.9. MANUAL DE MANUTENÇÃO E DE OPERAÇÃO 

Uma das entregas que deverá ser realizada pela empresa contratada para a elaboração do 
SIM-SB/MOC, no Produto 4, é o manual de manutenção e operação do sistema. 

Mesmo com o treinamento que deverá ser realizado, deve-se ter em mente que os 
operadores do sistema podem não possuir conhecimento específico sobre o SIG, ou seja, a 
linguagem do manual deve ser simples e clara, bem explicativa com minúcia em detalhes, 
contendo passo a passo de uma determinada ação. 

Obrigatoriamente o manual deve demonstrar todos os indicadores e como são inseridas 
suas informações, instrução para alimentar o banco de dados do sistema, 
georreferenciamento dos dados em macrorregiões, desenvolvimento das aplicações de SIG, 
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montagem de base cartográfica digital, interface com as ferramentas de geoprocessamento 
da Prefeitura, procedimentos específicos de alteração de dados e visualização dos 
resultados, armazenamento de dados, segurança, e disponibilização via internet. 

 

5.10. SOLUÇÃO DE CONSULTA E ENTRADA DE DADOS VIA WEB 

A alteração dos dados de entrada e a consulta dos resultados para cada indicador de cada 
vertente do saneamento será realizada através de um endereço eletrônico na internet. A 
Prefeitura deverá disponibilizar um link de acesso ao site do sistema para que a população 
também possa visualizar os resultados. 

Deve-se ter uma explicação geral do sistema assim como o que representa cada indicador de 
cada vertente, e o modo como acessar os resultados. 
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6. MECANISMOS E PROCEDIMENTOS PARA A AVALIAÇÃO SISTEMÁTICA 

6.1. PROCEDIMENTOS PARA O MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO SISTEMÁTICA DOS 
OBJETIVOS E METAS DO PMSB 

Na avaliação dos prestadores de serviços de saneamento básico, como em qualquer outro 
setor de prestação de serviços, o controle, segundo CHIAVENATO (1993), é exercido como 
função restritiva e coercitiva, como sistema de regulação e como função administrativa. 
Destaca-se o sistema de regulação como elemento de avaliação ligado ao planejamento. A 
avaliação, segundo REDDIN (1981), leva a identificar os estímulos ambientais e externos à 
organização prestadora de serviços de saneamento básico, permitindo sua adaptação e 
consequentemente reagindo em busca de adaptações. 

Logo, o planejamento precisa ser bem alimentado para avaliação do sistema implantado. A 
avaliação é usada para padronizar o desempenho, proteger os bens organizacionais, 
padronizar a qualidade, limitar a quantidade de autoridade, medir e dirigir o desempenho, 
buscando atingir os objetivos preconizados pela Lei nº11.445/2007, a qual institui a Política 
Nacional de Saneamento Básico em nosso País. 

Para que a avaliação seja efetivada, são necessários o estabelecimento de padrões ou 
critérios, a observação do desempenho, a comparação do desempenho com o padrão 
estabelecido e a ação para corrigir o desvio entre o desempenho atual e o desempenho 
esperado. Os Padrões de Potabilidade, fixados pelo Ministério da Saúde, são em exemplo, 
requerendo o exercício do estabelecimento de indicadores e índices. 

Pela Teoria da Contingência, diferentes ambientes levam as organizações a adotar novas 
estratégias, e as novas estratégias exigem diferentes estruturas organizacionais para serem 
implementadas com eficiência e eficácia simultaneamente. A eficácia mede o alcance de 
resultados, enquanto a eficiência mede a utilização dos recursos disponíveis nesse processo. 
A eficácia se refere à capacidade de satisfazer as necessidades da sociedade, enquanto a 
eficiência mede a relação entre insumos e resultados. 

CHIAVENATO (1993), afirma “a eficiência está voltada para a melhor maneira (best way) pela 
qual os serviços devem ser executados (métodos), a fim de que os recursos (pessoas, 
máquinas, matérias primas) sejam aplicados da forma mais racional possível. A eficiência 
não se preocupa com os fins, mas com os meios. O alcance dos objetivos visados não entra 
na esfera de competência da eficiência, é um assunto da eficácia”. 
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Figura 248: Relação entre Eficiência e Eficácia. 
Fonte: CHIAVENATO, 1993. 

A eficácia administrativa é encontrada pelo exercício das seguintes medidas: 

 Capacidade de administração em atrair força de trabalho de alto nível; 

 Moral dos empregados e satisfação no trabalho; 

 Rotação do pessoal; 

 Relações interpessoais nos estratos organizacionais; 

 Relações departamentais; 

 Percepção dos executivos a respeito dos objetivos globais da organização, e, 

 Utilização da força de trabalho de alto nível e eficácia organizacional em adaptar-se 
ao ambiente externo. 

“A verdadeira qualidade de uma organização só se obtém se houver eficiência com eficácia, 
ou seja, efetividade”, segundo PETERS (1993). A figura a seguir, apresenta 
esquematicamente a inter-relação entre eficácia, eficiência e efetividade. 
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Figura 249: Relação Eficácia, Eficiência e Efetividade. 

Fonte: Marcovitch, 1983. 

 Eficiência – Otimização dos recursos utilizados para obtenção dos resultados. 

 Eficácia – Contribuição dos resultados obtidos para o atingimento dos objetivos 
globais. 

 Efetividade – Relação entre os resultados obtidos para os objetivos propostos. 

Sua aplicabilidade após a fixação de metas graduais (curto, médio e longo prazos) é definida 
através de indicadores genéricos: sociais, ambientais, saúde e de acesso aos serviços de 
saneamento básico, os quais possibilitam o estabelecimento da hierarquização das áreas de 
intervenção prioritária. 

Relativamente à avaliação sistemática da eficiência, eficácia e efetividade dos serviços de 
saneamento básico prestados à população, os indicadores técnicos, operacionais e 
financeiros são importantes para a análise custo-benefício dos mesmos, tendo em vista a 
melhoria da qualidade de vida das populações residentes no Município e a preservação 
ambiental e de Saúde Pública pelo Desenvolvimento Sustentável. 

Assim, o monitoramento e a avaliação dos objetivos e metas do PMSB de Montes Claros e 
dos resultados das suas ações no acesso aos serviços de saneamento básico prestados, 
necessariamente, levará em conta a utilização de indicadores detalhados na sequência. 
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6.2. INDICADORES 

6.2.1. Conceituação 

Entende-se por indicador a informação que explicita o atributo que permite a qualificação 
das condições dos serviços. Já índice, é o parâmetro que mede o indicador, atribuindo-lhe 
valores numéricos. O índice tem referência, sendo a medida em relação a um certo 
referencial qualquer daquele indicador, obtido ou desejado em um determinado caso. 
Acrescentam-se as variáveis, como componentes de cada indicador ou atividade e as 
unidades de medida, as quais são dimensão que medem as variáveis. Assim, os indicadores 
podem ser construídos pelas relações entre as variáveis que os compõem. Podem ser ainda, 
compostos por mais de uma variável e pela relação entre um conjunto de variáveis. 

Indicadores, segundo o Guia Referencial para Medição de Desempenho e Manual para 
Construção de Indicadores servem para: 

 Mensurar os resultados e gerir o desempenho; 

 Embasar a análise crítica dos resultados obtidos e do processo de tomada de decisão; 

 Contribuir para a melhora contínua dos processos organizacionais; 

 Facilitar o planejamento e o controle do desempenho; 

 Viabilizar a análise comparativa de desempenho da organização e do desempenho de 
diversas organizações atuantes em áreas ou ambientes semelhantes. 

Na construção de um sistema de indicadores é importante ter presente de que estes são 
estruturados em função dos objetivos do que se quer medir. Isto implica na clareza do 
sistema e ser medido. Logo, as variáveis representam seus componentes e as unidades de 
medida suas dimensões específicas. A relação entre as variáveis, representadas por valores 
obtidos nas avaliações das dimensões em suas unidades de medida, são os índices dos 
indicadores. 

Segundo GARCIAS (1992), os indicadores devem atender 4 requisitos fundamentais: 

 Serem válidos – medirem realmente o que se supõe que devam medir; 

 Serem objetivos – apresentarem o mesmo resultado quando a medição for feita por 
pessoas distintas em situações análogas; 

 Serem sensíveis – terem a capacidade de captar as mudanças ocorridas na situação; 

 Serem específicos – refletirem só as mudanças ocorridas na situação de que tratem. 

  Isto posto, a contribuição de indicadores segue uma rotina: 

 
Figura 250: Construção de Indicadores. 

Fonte: SERENCO, 2015. 

Identificação de 
variáveis

Identificação das 
unidades de 

medida de cada 
variável

Construção do 
indicador 

propriamente 
dito

Cálculo do índice
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Especificações do indicador: 

 Nome  Especificação  Forma de Apuração  Representação 

É importante tornar bem claro, os objetivos do que se quer medir, explicitando 
detalhadamente as metas considerando todas as variáveis que intervenham ou possam 
intervir nos resultados alcançados, definindo se os controles desejados referem-se a 
variáveis de qualidade, quantidade ou produtividade. 

Para os indicadores de qualidade é preciso definir os padrões desejados para que os 
resultados medidos sejam possíveis de serem avaliados comparando os resultados 
previamente definidos. Neste caso, o objetivo poderá ser a construção dos padrões de 
referência. 

Para os indicadores de quantidade, a diferença está na determinação dos indicadores 
envolvidos em duas dimensões: a primeira é o que se tem realmente como unidade de 
medida e a segunda dimensão é a desejada ou que serve de referência ou limite 
determinado para a variável. O quociente será o resultado medido em relação ao desejado. 

Os indicadores de produtividade geralmente estão associados a custos, logo, representam a 
medição da produção em relação aos custos investidos para esta realização. 

 

6.2.2. Associação de Indicadores 

A necessidade de ampliação das informações dos indicadores pode ser obtida pela 
agregação/associação de indicadores em sistemas que reúnem diversos indicadores em uma 
ou mais dimensões, como por exemplo, o modelo proposto por FREIRIA (2002) a seguir: 

Tabela 199. Associação de Indicadores 

MODELO DIMENSÕES INDICADORES 

Indicador de Qualidade Urbana 

 

IQAU =
(ISE + ISP + IAM)

3
 

 

Socioeconômico (ISE) 

 

 

Moradia, Transporte, Trabalho, 
Saúde (x), Lazer, Segurança, Social, 
Educação, Renda e Populacional. 

(x) IS = (IMI + IMH + IMR) / 3 

ISE = (IM + IT + ITR + IS + IL + ISEG + ISO + IE + IR + IPO) / 10 

Serviços Públicos (ISP) 

Abastecimento de Água, 
Esgotamento Sanitário, Resíduos 

Sólidos, Drenagem Urbana e Energia 
Elétrica 

ISP = (IAA + IES + IRS + IDR + IEL) / 5 

Ambiental (IAM) 
Rios (Hidrografia), Riscos Geológicos, 

Áreas Verdes e Quantidade do Ar. 

IAM = (IRH + IRG + IAV + IAR) / 4 

Fonte: FREIRIA, 2002. 

Outro modelo de associação, desenvolvido por GARCIAS (1992), denominado de Coeficiente 
de Deficiência do Atendimento – CDA, agrega indicadores em um único indicador, obtido 
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pelo resultado da leitura direta da área de sombreamento, a qual representa a área não 
atendida ou o CDA, demonstrado graficamente pela figura a seguir. 

 
Figura 251: Coeficiente de Deficiência do Atendimento - CDA. 

Fonte: GARCIAS, 1992. 

CDA =
𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓í𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎çã𝑜 (𝑂𝐴𝐵𝐶𝐷𝐸𝐹𝑌)

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓í𝑐𝑖𝑒 𝑂𝑋𝑌
= 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎çã𝑜 𝑑𝑒 0,0 𝑎 1,0 

 

Outro modelo utilizado é o Círculo de Atendimento Pleno, onde os valores dos indicadores 
são representados sobre o raio que varia de 0,0 a 1,0, em um círculo. 

Ligando-se os valores X1, X2, Xn, obtém-se a poligonal que representa o executado ou 
obtido na medição. O ideal é a poligonal tendendo ao círculo, demonstrada graficamente 
pela figura a seguir. 

 A% - Atendimento com o Sistema S1; 

 B% - Atendimento acumulado com os Sistemas S1 e S2; 

 C% - Atendimento acumulado com os Sistemas S1, S2 e S3; 

 D% - Atendimento acumulado com os Sistemas S1, S2, S3 e S4; 

 E% - Atendimento acumulado com os Sistemas S1, S2, S3, S4 e S5; 

 F% - Atendimento acumulado com os Sistemas S1, S2, S3, S4, S5 e 
S6. 
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Figura 252: Círculo de Atendimento Pleno. 

Fonte: GARCIAS, 1992. 

Cada segmento da reta (0,0 a 1,0) significa o resultado de um indicador que compõe o 
sistema, sendo o valor 0 para não atendimento e 1 para atendimento total do indicador 
medido. O valor entre zero (0,0) a x, representa o resultado obtido na medição daquele 
indicador. 

 

6.3. INDICADORES TÉCNICOS, OPERACIONAIS E FINANCEIROS DA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS 

Como ponto de partida, tem-se o Guia de Referência para Medição do Desempenho (GRMD) 
– Prêmio Nacional de Qualidade em Saneamento (PNQS), da Associação Brasileira de 
Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES) que afere os seguintes indicadores: 

 Indicadores econômico-financeiros – IFn01 a IFn15; 

 Indicadores relativos à clientes e ao mercado – ICm01 a ICm14; 

 Indicadores relativos à sociedade – ISc01 a ISc09; 

 Indicadores relativos às pessoas – IPe01 a IPe012; 

 Indicadores relativos aos processos – ISp01 a ISp22 (IPa01 a IPa10); 

 Indicadores relativos aos fornecedores – IFr01 a IFr07. 

Já a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (2008), feita pelo IBGE em convênio com o 
Ministério das Cidades, que avalia os serviços de saneamento prestados à população pelas 
entidades que atuam no setor, possibilita análises das condições ambientais e suas 
implicações diretas com a saúde e qualidade de vida da população. Possui 24 tabelas 
relativas à gestão municipal do saneamento, 24 de abastecimento de água, 17 de 
esgotamento sanitário, 18 de manejo de águas pluviais e 26 de manejo de resíduos sólidos. 
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A Associação Brasileira de Agências de Regulação (ABAR) também possui indicadores 
publicados em novembro de 2014 para a pesquisa Saneamento Básico: Regulação 2014, em 
sua sexta edição. Promove a colaboração entre as associadas e os poderes públicos, na 
busca do aprimoramento da atividade regulatória em todo o Brasil, possuindo indicadores 
gerais, receitas, despesas, financeiras, pessoal, operacional, entre outros, sobre regulação 
dos serviços. 

Por mais que essas três fontes citadas possuam bons indicadores sobre o saneamento, são 
os indicadores referenciados no Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) 
aqueles já utilizados de forma rotineira pelos municípios brasileiros, por vários anos. 

A Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, do Ministério das Cidades, apresenta 
anualmente os indicadores referentes ao Diagnóstico dos Serviços de Saneamento Básico do 
Brasil, referenciados no SNIS. Seu banco de dados do SNIS contém informações de caráter 
institucional, administrativo, operacional, gerencial, econômico-financeiro e de qualidade 
sobre a prestação de serviços de água, de esgotos e de manejo de resíduos sólidos. Para os 
serviços de água e de esgotos, os dados são atualizados anualmente desde o ano de 
referência 1995. Em relação aos serviços de manejo de resíduos sólidos, os dados são 
também atualizados anualmente desde o ano de referência 2002. 

Apresentam-se a seguir os indicadores referenciados no SNIS, relativos ao saneamento 
básico. 

Tabela 200: Glossário de Indicadores do SNIS – Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário 

REF. DEFINIÇÃO DO INDICADOR UNIDADE SETOR 

INDICADORES OPERACIONAIS - ÁGUA 

IN001 Densidade de economias de água por ligação econ./lig. A 

IN009 Índice de hidrometração % A 

IN010 Índice de micromedição relativo ao volume disponibilizado % A 

IN011 Índice de macromedição % A 

IN013 Índice de perdas faturamento % A 

IN014 Consumo micromedido por economia m³/mês/econ. A 

IN017 Consumo de água faturado por economia m³/mês/econ. A 

IN020 Extensão da rede de água por ligação m/lig. A 

IN022 Consumo médio percapita de água l/hab./dia A 

IN023 Índice de atendimento urbano de água % A 

IN025 Volume de água disponibilizado por economia m³/mês/econ. A 

IN028 Índice de faturamento de água % A 

IN043 
Participação das economias residenciais de água no total das economias de 

água 
% A 

IN044 Índice de micromedição relativo ao consumo % A 

IN049 Índice de perdas na distribuição % A 

IN050 Índice bruto de perdas lineares m³/dia/Km A 

IN051 Índice de perdas por ligação l/dia/lig. A 

IN052 Índice de consumo de água % A 
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REF. DEFINIÇÃO DO INDICADOR UNIDADE SETOR 

IN053 Consumo médio de água por economia m³/mês/econ. A 

IN055 Índice de atendimento total de água % A 

IN057 Índice de fluoretação de água % A 

IN058 Índice de consumo de energia elétrica em sistemas de abastecimento de água kWh/m³ A 

INDICADORES OPERACIONAIS - ESGOTO 

IN015 Índice de coleta de esgotos  % E 

IN016 Índice de tratamento de esgoto  % E 

IN021 Extensão da rede de esgoto por ligação  m/lig. E 

IN024 
Índice de atendimento urbano de esgoto referido aos municípios atendidos 

com água 
% E 

IN046 Índice de esgoto tratado referido à água consumida  % E 

IN047 
Índice de atendimento urbano de esgoto referido aos municípios atendidos 

com esgoto 
% E 

IN056 
Índice de atendimento total de esgoto referido aos municípios atendidos com 

água 
% E 

IN059 Índice de consumo de energia elétrica em sistemas de esgotamento sanitário kWh/m³ E 

INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS 

IN002 Índice de produtividade: economias ativas por pessoal próprio econ./empreg. A + E 

IN003 Despesa total com os serviços por m3 faturado R$/m³ A + E 

IN004 Tarifa média praticada (água + esgoto) R$/m³ A + E 

IN005 Tarifa média de água R$/m³ A 

IN006 Tarifa média de esgoto R$/m³ E 

IN007 
Incidência de desp. de pessoal e de serv. de terc. nas despesas totais com os 

serviços 
% A + E 

IN008 Despesa média anual por empregado R$/empreg. A + E 

IN012 Indicador de desempenho financeiro % A + E 

IN018 Quantidade equivalente de pessoal total empreg. A + E 

IN019 Índice de produtividade: economias ativas por pessoal total econ./empreg. A + E 

IN026 Despesa de exploração por m3 R$/m³ A + E 

IN027 Despesa de exploração por economia R$/ano/econ A + E 

IN029 Índice de evasão de receitas % A + E 

IN030 Margem da despesa de exploração % A + E 

IN031 Margem da despesa com pessoal próprio % A + E 

IN032 Margem da despesa com pessoal próprio total (equivalente) % A + E 

IN033 Margem do serviço da dívida % A + E 

IN034 Margem das outras despesas de exploração % A + E 

IN035 Participação da despesa com pessoal próprio nas despesas de exploração % A + E 

IN036 
Participação da despesa com pessoal total (equivalente) nas despesas de 

exploração 
% A + E 

IN037 Participação da despesa com energia elétrica nas despesas de exploração % A + E 

IN038 Participação da despesa com produtos químicos nas despesas de exploração % A + E 
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REF. DEFINIÇÃO DO INDICADOR UNIDADE SETOR 

IN039 Participação das outras despesas nas despesas de exploração % A + E 

IN040 Participação da receita operacional direta de água na receita operacional total % A 

IN041 
Participação da receita operacional direta de esgoto na receita operacional 

total 
% E 

IN042 Participação da receita operacional indireta na receita operacional total % A + E 

IN045 Índice de produtividade: empregados próprios por mil ligações de água 
empreg./mil 

lig. 
A 

IN048 Índice de produtividade: empreg. próprios por mil ligações (A e E) 
empreg./mil 

lig. 
A + E 

IN054 Dias de faturamento comprometidos com contas a receber dias A + E 

IN060 
Índice de despesa por consumo de energia elétrica no sistemas de água e 

esgoto 
R$/kWh A + E 

IN101 Indicador de suficiência de caixa % A + E 

IN102 Índice de produtividade de pessoal total (equivalente) lig./empreg. A + E 

INDICADORES DE BALANÇO 

IN061 Liquidez corrente  - A + E 

IN062 Liquidez geral  - A + E 

IN063 Grau de endividamento  - A + E 

IN064 Margem operacional com depreciação  % A + E 

IN065 Margem líquida com depreciação  % A + E 

IN066 Retorno sobre o patrimônio líquido  % A + E 

IN067 Composição de exigibilidades  % A + E 

IN068 Margem operacional sem depreciação  % A + E 

IN069 Margem líquida sem depreciação  % A + E 

INDICADORES DE QUALIDADE 

IN071 Economias atingidas por paralisações  econ./paralis. A 

IN072 Duração média das paralisações  horas/paralis. A 

IN073 Economias atingidas por intermitências  econ./interrup. A 

IN074 Duração média das intermitências  horas/interrup. A 

IN075 Incidência das análises de cloro residual fora do padrão  % A 

IN076 Incidência das análises de turbidez fora do padrão  % A 

IN077 Duração média dos reparos de extravasamentos de esgotos  horas/extrav. A 

IN079 Índice de conformidade da quantidade de amostras - cloro residual  % A 

IN080 Índice de conformidade da quantidade de amostras - turbidez  % A 

IN082 Extravasamentos de esgotos por extensão de rede  extrav./km E 

IN083 Duração média dos serviços executados  hora/serviço A + E 

IN084 Incidência das análises de coliformes totais fora do padrão  % A 

IN085 Índice de conformidade da quantidade de amostras - coliformes totais % A 

Fonte: SNIS, 2015. 
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Tabela 201: Glossário de Indicadores do SNIS – Resíduos Sólidos 

REF. DEFINIÇÃO DO INDICADOR UNIDADE 

INDICADORES SOBRE DESPESAS E TRABALHADORES 

IN001 Taxa de empregados em relação à população urbana empreg./1000 hab. 

IN002 Despesa média por empregado alocado nos serviços de RSU  R$/empreg. 

IN003 Incidência de despesas com RSU na prefeitura  % 

IN004 Incidência de despesas com empresas contratadas  % 

IN005 Autossuficiência financeira da prefeitura % 

IN006 Despesas per capita com RSU em relação à população urbana R$/hab. 

IN007 Incidência de empregados próprios  % 

IN008 Incidência de empreg. de empr. contrat. no total de empregados % 

IN010 Incidência de empreg. gerenciais e admin. no total de empregados % 

IN011 Receita arrecada per capita com taxas ou outras formas de cobrança R$/hab./ano 

INDICADORES SOBRE COLETA DOMICILIAR E PÚBLICA 

IN014 Taxa de cobertura do serviço de coleta da população urbana % 

IN015 Taxa de cobertura do serviço de coleta em relação à população total % 

IN016 Taxa de cobertura da coleta em relação à população urbana % 

IN017 Taxa de terceirização da coleta em reação à quantidade coletada % 

IN018 Produtividade média de coletadores e motorista  kg/empreg./dia 

IN019 Taxa de empregados na coleta pela população urbana empreg./1000 hab. 

IN021 Massa coletada per capita em relação à pop. urbana kg/hab./dia 

IN022 Massa RDO coletada per capita em relação à pop. atendida kg/hab./dia 

IN023 Custo unitário médio da coleta  kg/t 

IN024 Incidência do custo da coleta no custo total do manejo  % 

IN025 Incidência de empregados de coleta no total de empregados % 

IN027 
Taxa da quantidade total coletada de resíduos públicos (rpu) em relação à 

quantidade total 
% 

IN028 
Massa de resíduos domiciliares e públicos per capita em relação à pop. total 

atendida 
kg/hab./dia 

INDICADORES SOBRE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 

IN026 
Taxa de resíduos da const. civil coletada pela prefeitura em relação à quantidade 

total 
% 

IN029 Massa per capita em relação à pop. urbana kg/hab./dia 

INDICADORES SOBRE COLETA SELETIVA E TRIAGEM 

IN030 Taxa de coleta seletiva em relação à pop. urbana % 

IN031 Taxa de recuperação de recicláveis em relação à quantidade total % 

IN032 Massa recuperada per capita em relação à pop. urbana kg/hab./ano 

IN033 Relação entre quantidades da coleta seletiva e RDO  % 

IN034 Incidência de papel/papelão no total material recuperado  % 

IN035 Incidência de plásticos no total material recuperado  % 

IN038 Incidência de metais no total material recuperado  % 

IN039 Incidência de vidros no total de material recuperado  % 
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REF. DEFINIÇÃO DO INDICADOR UNIDADE 

IN040 Incidência de ''outros'' materiais no total de material recuperado  % 

IN053 Taxa de material recolhido pela coleta em relação à quantidade total % 

IN054 Massa per capita de materiais recicláveis recolhidos via coleta kg/hab./ano 

INDICADORES SOBRE COLETA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

IN036 Massa de RSS coletada per capita em relação à pop. urbana Kg/1000 hab./dia 

IN037 Taxa de RSS em relação à quantidade total coletada % 

INDICADORES SOBRE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINA E ROÇADA 

IN041 Taxa de terceirização de varredores  % 

IN042 Taxa de terceirização de varrição  % 

IN043 Custo unitário médio da varrição  R$/km 

IN044 Produtividade média dos varredores  km/empreg./dia 

IN045 Taxa de varredores em relação à pop. urbana empreg./1000 hab. 

IN046 Incidência do custo da varrição no custo total % 

IN047 Incidência de varredores no total de empregados no manejo  % 

IN048 Extensão total anual de varrição per capita km/hab./ano 

IN051 Taxa de capinadores em relação à pop. urbana empreg./1000 hab. 

IN052 Relação de capinadores no total de empregados no manejo  % 

Fonte: SNIS, 2015 

 

Pelos indicadores anteriormente referenciados (SNIS) e em prática pelos Municípios, 
observa-se que os indicadores técnicos, operacionais e financeiros da prestação dos serviços 
encontram-se bem detalhados para os setores abastecimento de água, esgotamento 
sanitário e limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. 

Para o setor drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, muito pouco existe em termos 
de indicadores padronizados. Vários trabalhos científicos têm sido publicados referenciando 
à drenagem urbana, diversas variáveis, conforme segue: 

 Dimensão Legal: adequação do sistema de drenagem urbana à legislação vigente, 
incluindo Planos Diretores, Leis Federais de Recursos Hídricos, Leis Estaduais, Código 
de Posturas Municipais, sendo avaliada pelo critério de atendimento à legislação; 

 Dimensão Econômica: refere-se aos custos de implantação, manutenção e operação. 
Através do índice de custos, conforme segue: 

ICk =
∑ 𝐶𝑘𝑛

𝑘=1

Ck
 (índice de custos referentes à alternativa k) 

Ck = Custo da Alternativa k 

N = Número total de alternativas 

 Dimensão Social: utilização de critérios sociais relacionados ao bem estar da 
população afetada pelos sistemas de drenagem urbana, composta pelos indicadores 
de necessidade de Intervenção na Propriedade Privada (Desapropriação da Área), de 
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Aceitação Social do Sistema de Drenagem, e de Riscos e Vulnerabilidade à Saúde 
Pública; 

 Dimensão Ambiental: pela avaliação da qualidade das águas da rede hidrográfica o 
controle sobre a proliferação de insetos e a produção de odores; 

 Dimensão de Práticas Sustentáveis: pela avaliação do uso de Princípios Sustentáveis 
através de políticas que permitam que o desenvolvimento seja sustentável sob o 
ponto de vista econômico, social e ecológico, pela possibilidade de utilização das 
águas pluviais urbanas, pelo escalonamento dos objetivos ao longo do tempo e pela 
possibilidade de monitoramento da qualidade das águas pluviais urbanas; 

 Dimensão Técnica: pela alteração do meio físico: 

IAMF = [
𝐴𝑖𝑎−𝐴𝑖𝑑

𝐴𝑖𝑎
] + [

𝐴𝑣𝑑−𝐴𝑣𝑎

𝐴𝑣𝑎
] 

Aia = Área impermeável antes da implantação do sistema de drenagem 

Aid = Área impermeável depois da implantação do sistema de drenagem 

Avd = Área verde antes da implantação do sistema de drenagem 

Ava = Área verde depois da implantação do sistema de drenagem (m²) 

 pelas alterações na vazão de pico: 

IVVP = [
𝑄𝑝𝑎−𝑄𝑝𝑑

𝑄𝑝𝑎
] + [− (

𝑇𝑝𝑎−𝑇𝑝𝑑

𝑇𝑝𝑎
)] 

Qpa – Vazão de pico antes da implantação da drenagem 

Qpd – Vazão de pico depois da implantação da drenagem 

Tpa – Tempo de pico da vazão antes da implantação da drenagem 

Tpd – Tempo de pico da vazão depois da implantação da drenagem 

 pelo tempo de retorno previsto para inundações dentro da área de drenagem: 

ITR =
𝑇𝑟𝑝

𝑇𝑟𝑑
 ≤ 1 

Trp – Tempo de retorno de projeto 

Trd – Tempo de retorno desejável 

 pela confiabilidade, apoiada na dificuldade de monitoramento do funcionamento do 
sistema, a possibilidade de tomar ações concretas antes da ocorrência de falhas e o 
risco de comprometimento das funções técnicas em função de falhas no sistema, e, 
pela definição das categorias de desempenho segundo critérios de avaliação (método 
TOPSIS ou ELECTRE TRI). 

Outros indicadores seriam: 
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Tabela 202: Indicadores de Drenagem e Manejo de Água Pluviais Urbanas 

INDICADOR FÓRMULA UNIDADE 

Atendimento do Sistema de 

Drenagem  

(População Urbana Atendida por Sistema de 
Drenagem Urbana/ População Urbana do 

Município) * 100 

% 

Vias Urbanas com Sistema de 

Drenagem  

(Extensão do Sistema de Drenagem 
Urbana/Extensão Total do Sistema Viário Urbano) 

* 100 

% 

Ocorrência de Alagamentos  
Total de Ocorrências de Alagamentos no período de 

um ano/ área do Perímetro Urbano 

Nº Pontos de 

Alagamento/km2 

Eficiência do Sistema de 

Drenagem Urbana 

(Número de vias com sistema de drenagem urbana 
sem ocorrência de alagamentos / Número de vias 

com sistema de drenagem urbana) * 100 

% 

Área urbanizada 
(Área urbanizada do Município / Área total do 

Município) * 100 
% 

Periodicidade de Manutenção 

do Canal  
Último intervalo entre Manutenções, por canal meses 

Fonte: SERENCO, 2015. 

 

6.4. INDICADORES DE IMPACTOS NA QUALIDADE DE VIDA, NA SAÚDE E NOS RECURSOS 
NATURAIS. 

Na contribuição de indicadores da qualidade de vida, na saúde e nos recursos naturais, cita-
se o estabelecimento do Indicador de Bem Estar Urbano (IBEU), proposto pelo Observatório 
das Metrópoles, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, elaborado em 2013, para 18 
Regiões Metropolitanas Brasileiras, incluindo a Região integrada de Desenvolvimento 
Econômico do Distrito Federal, definindo a Associação de 05 (cinco) indicadores, conforme 
segue: 

IBEU =
D1 + D2 + D3 + D4 + D5

5
  , sendo 

 D1 = Mobilidade Urbana; 

 D2 = Condições Ambientais Urbanas; 

 D3 – Condições Habitacionais Urbanas; 

 D4 – Condições de Serviços Coletivos; 

 D5 – Infraestruturas Urbanas. 

Obs: Intervalo de zero a um. Quanto mais próximo de um, melhor é sua condição. 
Detalhamento: 
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Tabela 203. Peso dos Indicadores na Dimensão e no Índice 
 

DIMENSÃO/ 

INDICADORES 
DESCRIÇÃO DO INDICADOR 

PESO NA 

DIMENSÃO 

PESO NO 

ÍNDICE 

I. MOBILIDADE URBANA 1 1/5 

Tempo de 
deslocamento 
casa-trabalho 

Proporção de pessoas que trabalham fora do domicílio de 
residência e retornam do trabalho diariamente no período de até 1 

hora 
1 1/5 

II. CONDIÇÕES AMBIENTAIS URBANAS 1 1/5 

Arborização no 
entorno do 
domicílio 

Proporção de pessoas que moram em domicílios cujo entorno 
possui Arborização 

1/3 1/15 

Esgoto a céu 
aberto no entorno 

do domicílio 

Proporção de pessoas que moram em domicílios cujo entorno não 

possui esgoto a céu aberto 
1/3 1/15 

Lixo acumulado 
nos logradouros 

Proporção de pessoas que moram em domicílios cujo entorno não 
possui lixo acumulado nos logradouros 

1/3 1/15 

III. CONDIÇÕES HABITACIONAIS URBANAS 1 1/5 

Aglomerado 
subnormal 

Proporção de pessoas que não moram em aglomerado subnormal 1/5 1/25 

Densidade 
domiciliar 

Proporção de pessoas que moram em domicílio com até 2 
residentes por dormitório 

1/5 1/25 

Densidade de 
banheiro 

Proporção de pessoas que moram em domicílio com até 4 
residentes por banheiro 

1/5 1/25 

Parede 
Proporção de pessoas que moram em domicílio com material de 

parede adequado 
1/5 1/25 

Espécie do 
domicílio 

Proporção de pessoas que moram em domicílio cuja espécie é 

Adequada 
1/5 1/25 

IV. ATENDIMENTO DE SERVIÇOS COLETIVOS URBANOS 1 1/5 

Atendimento de 
Água 

Proporção de pessoas que moram em domicílios com atendimento 
adequado de água 

1/5 1/25 

Atendimento de 
Esgoto 

Proporção de pessoas que moram em domicílios com atendimento 
adequado de esgoto 

2/5 2/25 

Coleta de Lixo 
Proporção de pessoas que moram em domicílios com coleta 

adequada de lixo 
1/5 1/25 

Atendimento de 
Energia 

Proporção de pessoas que moram em domicílios com atendimento 
adequado de energia 

1/5 1/25 

V. INFRAESTRUTURA URBANA 1 1/5 

Iluminação 
pública 

Proporção de pessoas que moram em domicílios cujo entorno 
possui Iluminação 

1/7 1/35 

Pavimentação 
Proporção de pessoas que moram em domicílios cujo entorno 

possui Pavimentação 
1/7 1/35 

Calçada 
Proporção de pessoas que moram em domicílios cujo entorno 

possui Calçada 
1/7 1/35 

Meio-fio/Guia 
Proporção de pessoas que moram em domicílios cujo entorno 

possui meio fio ou guia 
1/7 1/35 

Bueiro ou boca de 
lobo 

Proporção de pessoas que moram em domicílios cujo entorno 
possui bueiro ou boca de lobo 

1/7 1/35 
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DIMENSÃO/ 

INDICADORES 
DESCRIÇÃO DO INDICADOR 

PESO NA 

DIMENSÃO 

PESO NO 

ÍNDICE 

Rampa para 
cadeirante 

Proporção de pessoas que moram em domicílios cujo entorno 
possui rampa para cadeirante 

1/7 1/35 

Logradouros 
Proporção de pessoas que moram em domicílios cujo entorno 

possui Logradouros 
1/7 1/35 

Fonte: Observatório das Metrópoles, 2013. 

 

Demonstra-se com isso, a complexidade da construção desse indicador, tendo em vista a 
obtenção das informações em campo ou em banco de dados existentes no Município. 

Outros conjuntos de indicadores podem ser utilizados tais como: 

 Saúde: Mortalidade Infantil, Morbidade por Cauda Determinada e Mortalidade por 
todas as causas. 

 Econômicas: Renda per capita e População com renda menor que 2 salários mínimos; 

 Qualidade de Vida: Moradia, Transporte e Trabalho. 

 Infraestrutura: 

 Abastecimento de água: População atendida, Controle de qualidade nas 
edificações e Limiar de capacidade do sistema. 

 Esgotamento sanitário: População atendida, Rede coletora existente e 
Tratamento. 

 Drenagem Urbana: Densidade de drenagem urbana, Área urbana drenada, 
Retenções de excessos de volumes de água e Controle de áreas de risco. 

 Resíduos Sólidos Urbanos: Atendimento da coleta, Tratamento e Existência de 
coleta seletiva. 

 Ambientais: Qualidade das águas dos rios, Qualidade do ar e Ruídos urbanos. 

Os indicadores de Qualidade Ambiental Urbana, podem se transformar em instrumentos de 
análises urbanas, para tanto, necessitam ampliar seu potencial de informação e orientação. 
Isto pode ser atingido com a estruturação de uma série significativa de indicadores de forma 
associada, os quais poderão ser aplicados em diversas realidades urbanas. 

A aferição desses indicadores, buscando os limites de variação dos mesmos, podem indicar 
os limites aceitáveis dos respectivos índices, transformando-os em padrões de referência. 

A lei nº 7.750, de 31 de março de 1992, que institui a Política Estadual de Saneamento do 
Estado de São Paulo no seu Art. 2º, Inciso II, define a salubridade ambiental como a 
qualidade ambiental capaz de prevenir a ocorrência de doenças veiculadas pelo meio 
ambiente e de promover o aperfeiçoamento das condições mesológicas favoráveis à saúde 
da população urbana e rural. 
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6.5. INDICADORES SANITÁRIOS, EPIDEMIOLÓGICOS, AMBIENTAIS E SOCIOECONÔMICOS. 

Tendo em vista a construção do Indicador de Salubridade Ambiental, algumas variáveis se 
destacam, devendo compor a sua estruturação básica. Sugerem-se as seguintes: 

Tabela 204. Indicadores Primários Sugeridos 

VARIÁVEIS INDICADORES PRIMÁRIOS 

Sanitários 

Abastecimento de Água 

Esgotamento Sanitário 

Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas 

Epidemiológicos (Saúde) 

Mortalidade por todas as causas 

Morbidade por doenças infecciosas e parasitárias 

Mortalidade Infantil 

Ambientais 

Qualidade das águas dos rios 

Existência de Áreas de Proteção Ambiental 

Qualidade do Ar 

Socioeconômicos 

Renda per capita 

População com renda menor que 2 salários mínimos 

Desenvolvimento Humano - IDH 

Fonte: SERENCO, 2015. 

Para cada indicador primário, sugerem-se os indicadores secundários, conforme segue: 

Sanitários: 

 Abastecimento de Água: 

 Índice de atendimento (cobertura) com abastecimento de água; 

 Índice de Perdas; 

 Índices de Hidrometação. 

 Esgotamento Sanitário: 

 Índice de atendimento (cobertura) com coleta de esgotamento sanitário; 

 Índice de tratamento; 

 Índice de rede separadora de esgotamento sanitário. 

 Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos: 

 Índice de cobertura por serviço de coleta convencional; 

 Índice de cobertura por serviço de coleta seletiva de materiais recicláveis; 

 Disposição final (Modelo IQR da CETESB). 

 Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanos: 

 Condições de manutenção do sistema de macrodrenagem; 

 Índice de impermeabilização das áreas urbanizadas; 
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 Índice de Ocorrência de Alagamentos. 

Epidemiológicos (Saúde): 

 Mortalidade por todas as causas; 

 Morbidade por doenças infecciosas e parasitárias; 

 Mortalidade infantil. 

Ambientais: 

 Qualidade das águas dos rios – Índice IQA; 

 Existência de áreas de proteção ambiental – Índice de áreas proteção 
ambiental; 

 Qualidade do ar. 

Socioeconômicos: 

 Renda per capita – IDHM Renda; 

 População com renda menor que 2 salários mínimos – Índice (% habitantes); 

 Desenvolvimento Humano – IDH. 

6.6. SALUBRIDADE AMBIENTAL 

A construção do ISA, Indicadores de Salubridade Ambiental, após a elaboração dos 
diagnósticos, prognósticos, programas, projetos e ações estabelece os mecanismos e 
procedimentos para monitoramento e a avaliação sistemática da eficiência, eficácia e 
efetividade das ações previstas no PMSB de Montes Claros, apoia-se em indicadores 
secundários e primários de ordem sanitária, epidemiológica, ambiental e socioeconômica, 
conforme detalhado no item anterior, atendendo a metodologia adaptada da Lei Nacional 
de Saneamento Básico, apresentada pelo Ministério das Cidades, Livro I – Instrumento das 
Políticas e da Gestão dos Serviços Públicos de Saneamento Básico. 

Para a construção dos índices setoriais foram utilizados os indicadores de qualificação dos 
serviços de cada setor de saneamento básico (abastecimento de água, esgotamento 
sanitário, drenagem urbana e resíduos sólidos) e agregaram-se outros aspectos importantes 
tais como saúde (mortalidade infantil, mortalidade por todas as causas e morbidade por 
doenças infecciosas e parasitárias), ambientais (qualidade das águas dos rios, existência de 
Áreas de Preservação Ambiental e qualidade do ar) e socioeconômicos (renda per capita, 
população com renda menor que 2 salários mínimos e desenvolvimento humano – IDH). 

A partir disso, construiu-se o ISA de Montes Claros como um todo, conforme segue. 

Futuramente, após a implantação de um adequado banco de dados para monitoramento e 
avaliação sistemática, será possível ampliar a base dos indicadores primários e secundários, 
possibilitando ainda a abertura do ISA de todo o Município para os ISA’s regionais das 10 
(dez) Unidades Territoriais de Planejamento do distrito Sede. 
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 Índice Sanitário (ISan), quantifica e qualifica os serviços de abastecimento de água 
(Iab), esgotamento sanitário (Ies), drenagem urbana (Idr) e resíduos sólidos (Ires), no 
Município. Dentro de cada uma dessas quatro vertentes do saneamento, existirão 
mais 3 indicadores, apresentados posteriormente; 

 Índice Epidemiológico (IEp), quantifica e qualifica os índices de morbidade por 
doenças infecciosas e parasitárias (Imip), mortalidade por todas as causas (Imor) e 
mortalidade infantil (Imin), no Município. 

 Índice Ambiental (IAm), quantifica e qualifica os índices de qualidade das águas dos 
rios (Iri), da existência de Áreas de Proteção Ambiental (Iap) e qualidade do ar (Iqa), 
no Município. 

 Índice Socioeconômico (ISe), quantifica e qualifica os índices de renda per capita 
(Irp), população com renda menor que dois salários mínimos (Ipr) e Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH). 

O cálculo do indicador é calculado pela seguinte fórmula: 

ISA = 0,60 (ISan) + 0,10 (IEp) + 0,10 (IAm) + 0,20 (ISe) 

O ISA possuirá um valor compreendido entre 0 a 1. O menor valor consiste para piores 
condições dos serviços e o maior valor para boas condições. Pela fórmula do indicador, 
percebe-se que cada um dos índices (ISan, IEp, IAm e ISe) também possuirão valores 
compreendidos entre 0 e 1. 

Explicitando mais a fórmula do ISA, tem-se: 

ISA = (0,60) . [Iab + Ies + Idr + Ires]  + (0,10) . [Imip + Imor + Imin]     + 

                                      ISan                                                  IEp 

                  + (0,10) . [Iri + Iap + Iqa]  + (0,20) . [Irp + Ipr + IDH] 

                                           IAm                                       ISe 

 

O peso de cada indicador no cálculo do ISA pode ser visualizado abaixo. 
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Figura 253: Composição do Índice de Salubridade Ambiental. 
Fonte: SERENCO, 2015. 

Detalhando mais o Indicador de Salubridade Ambiental (ISA), compondo indicadores 
secundários para cada vertente do saneamento, tem-se: 

Índice Sanitário (ISan) 

- Abastecimento de Água (Iab) 

- Esgotamento Sanitário (Ies) 

- Drenagem Urbana (Idr) 

- Resíduos Sólidos (Ires) 

Ica + Ipe + Ihi 

Ice + Itr + Irs 

Ima + Iau + Idc 

Icc + Ics + Idf 

Índice Epidemiológico (IEp) - Imip + Imor + Imin 

Índice Ambiental (IAm) - Iri + Iap + Iqa 

Índice Socioeconômico (ISe) - Irp + Ipr + IDH 

 

Como pode ser observado pela tabela acima, existem indicadores secundários para o 
abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e resíduos sólidos, 
detalhados a seguir: 

 Iab = índice de atendimento (cobertura) com abastecimento de água (Ica)  + índice de 
perdas (Ipe) + índice de hidrometração (Ihi); 

 Ies = índice de atendimento (cobertura) com coleta de esgotamento sanitário (Ice) + 
índice de tratamento (Itr) + índice de rede separadora de esgotamento sanitário (Irs); 

 Ires = índice de cobertura com coleta convencional (Icc) + índice de cobertura com 
coleta seletiva de materiais recicláveis (Ics) + índice de disposição final (Idf); 

 Idr = índice das condições de manutenção do sistema de galerias e canais de 
macrodrenagem (Ima) + índice de impermeabilização das áreas urbanizadas (Iau) + 
índice de ocorrência de alagamentos (Ial). 

O cálculo do ISA, explicitado da maneira mais detalhada possível, pode ser calculado pela 
seguinte expressão: 
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 ISA =  [(0,15).(Ica + Ipe + Ihi) + (0,15).(Ice + Itr + Irs) + (0,15).(Icc + Ics + Idf) 

                        Iab                                    Ies                                    Ires 

+ (0,15).(Ima + Iau + Ial) ]   + (0,10).(Imip + Imor + Imin) 

            Idr                                             IEp 

+ (0,10).(Iri + Iap + iqa) +  (0,20).(Irp + Ipr + IDH) 

               IAm                                       ISe 

 

Formulação dos indicadores propostos:  

IS
an

 (
0,

60
) 

Iab 

(0,15) 

Ica = População urbana atendida / população urbana do município 

Ipe = Índice de perdas 

Ihi = Índice de ligações com hidrômetros 

Ies 

(0,15) 

Ice = População urbana atendida com coleta de esgoto / população urbana 

Itr = Índice de esgoto tratado 

Irs = Índice que define o percentual de rede separadora 

Ires 

(0,15) 

Icc = População atendida pela coleta convencional / população urbana 

Ics = População atendida pela coleta seletiva / população urbana 

Idf = índice de qualidade de disposição de resíduos em aterro sanitário (IQR – CETESB) 

Idr 

(0,15) 

Ima = Condições de manutenção em que se encontra a macrodrenagem 

Iau = Índice de impermeabilização das áreas urbanizadas 

Ial = Ocorrência de alagamentos 

IEp 

(0,10) 

Imip = Índice de morbidade por doenças infecciosas e parasitárias 

Imor = Índice de mortalidade por todas as causas 

Imin = Índice de qualidade do ar 

IAm 

(0,10) 

Iri = Índice de qualidade das águas dos rios 

Iap = Existência de Áreas de Proteção Ambiental 

Iqa = Índice de qualidade do ar 

ISe 

(0,20) 

Irp = Índice renda per capita 

Ipr = Índice que quantifica a população com renda menor que dois salários mínimos 

IDH = Índice de Desenvolvimento Humano 

 

6.6.1. Cálculo do Indicador de Salubridade Ambiental (ISA) de Montes Claros 

Foram calculados os índices de todos os indicadores apresentados anteriormente na 
composição do ISA. Suas fórmulas e valores adotados estão apresentados a seguir: 
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Tabela 205: Indicadores do ISA de Montes Claros 

INDICADOR [UNIDADE] FÓRMULA VALOR 

IAB - ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Ica: Índice de atendimento 
(cobertura) com abastecimento de 

água 

(Pop. urbana atendida / Pop. urbana do município) 0,996 

Ipe: Índice de Perdas na 

distribuição 

1 – [{(Vol. de água produzido – Vol. de serviço) – Vol. de 
água consumido} / (Vol. de água produzido - Vol. de 

serviço)] 
0,600 

Ihi: Índice de Hidrometação                                
(Quantidade de ligações ativas de água micromedidas / 

Quantidade de ligações ativas) 
1,000 

IES - ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Ice: Índice de atendimento 
(cobertura) com coleta de 

esgotamento sanitário 

(Pop. urbana atendida com coleta / Pop. urbana do município) 0,982 

Itr: Índice de tratamento de esgoto 

(Nº de economias residenciais ativas ligadas ao sistema de 
coleta de esgotos afluentes à estação de tratamento de esgoto / 

Nº de economias ligadas ao sistema de esgoto) 
0,600 

Irs: Índice de rede separadora de 

esgotamento sanitário 

Extensão de rede separadora / (extensões de rede separadora + 

unitária) 
1,000 

IRES - LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Icc: Índice de cobertura por 

serviço de coleta convencional 

Pop. urbana atendida por coleta direta de resíduos sólidos / 

Pop. Urbana 
1,000 

Ics: Índice de cobertura por 
serviço de coleta seletiva de 

materiais recicláveis 

Pop. urbana atendida por coleta seletiva direta e indireta / 

Pop. Urbana 
0,000 

Idf: Disposição final (Modelo IQR 

da CETESB)   [0 a 10] 

(Avaliação das condições atuais do aterro sanitário, de acordo 
com o modelo IQR – Índice de Qualidade de Resíduos, 

elaborado pela CETESB) / 10 
0,490 

IDR - DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS 

Ima: Condições de Manutenção da 

macrodrenagem 
Satisfatório = 1,0 ; Insatisfatório = 0,5 ; Inexistente = 0,0 0,500 

Iau: Índice de impermeabilização 

das áreas urbanizadas 

 Área urbanizada do Município / Área total do Município 

0 a 30%: Condições Satisfatórias  recebe Iau = 1,0 

30 a 70%: Condições Médias  recebe Iau = 0,6 

Acima de 70%: Condições Adversas  recebe Iau = 0,0 

Resultado: Montes Claros = 2,87 %, assim recebe Iau = 

1,0 

1,000 

Ial: Ocorrência de Alagamentos 

Total de áreas com Alagamentos / Área urbana do Município 

0 a 2%: Condições Satisfatórias  recebe Ial = 1,0 

2 a 6%: Condições Médias  recebe Ial = 0,6 

Acima de 6%: Condições Adversas  recebe Ial = 0,0 

Resultado: Montes Claros = 3,86 %, assim recebe Ial = 0,6 

0,600 

IEP - EPIDEMIOLÓGICO 

Imip: Índice de morbidade por 

doenças infecciosas e parasitárias 

Valor obtido do DATASUS:  

DATASUS <= 3,0  recebe Imip = 1,0 (BOM) 

3,0 < DATASUS <= 4,0  recebe Imip = 0,5 (REGULAR) 

DATASUS > 4,0  RECEBE imip = 0,0 (RUIM) 

Resultado: Montes Claros = 2,4 %, assim recebe Imip = 

1,0 

1,000 
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INDICADOR [UNIDADE] FÓRMULA VALOR 

Imor: Índice de mortalidade por 

todas as causas 

DATASUS <= 4,0  recebe Imor = 1,0 (BOM) 

4,0 < DATASUS <= 5,0  recebe Imor = 0,5 (REGULAR) 

DATASUS > 5,0  RECEBE Imor = 0,0 (RUIM) 

Resultado: Montes Claros = 4,07 %, assim recebe Imor = 

0,5 

0,500 

Imin: Índice de mortalidade 

infantil 

1 – (Número de óbitos infantis, menores de 1 ano / 1.000 

nascidos vivos)/100 
0,834 

IAM - AMBIENTAL 

Iri: Índice de qualidade das águas 
dos rios (IQA do Rio Vieiras pelo 

IGAM) 

Valor obtido do IGAM (IQA do 3º trimestre de 2013) / 100:  

90 < IQA <= 100 : Excelente  Iri = IQA / 100 

70 < IQA <= 90 : Bom  Iri = IQA / 100 

50 < IQA <= 70 : Médio  Iri = IQA / 100 

25 < IQA <= 50 : Ruim  Iri = IQA / 100 

0 < IQA <= 25 : Muito Ruim  Iri = IQA / 100 

Resultado: Montes Claros = 40,6, assim Iri = 0,406 

0,406 

Iap: Existência de Áreas de 

Proteção Ambiental 
(Área de proteção ambiental / Área total do Município) *10 0,196 

Iqa: Índice de qualidade do ar 

Valor obtido da FEAM-MG (IQAr) e CPTEC/INPE: 

0 a 50  recebe Imin = 1,0 (BOA) 

51 a 100  recebe Imin = 0,8 (REGULAR) 

101 a 200  recebe Imin = 0,6 (INADEQUADA) 

201 a 300  recebe Imin = 0,4 (MÁ) 

301 a 400  recebe Imin = 0,2 (PÉSSIMA) 

401 a 500  recebe Imin = 0,0 (CRÍTICA) 

Resultado: Montes Claros = BOA, assim Imin = 1,00 

1,000 

ISE - SOCIOECONÔMICO 

Irp: Índice de renda per capita 

(IDHM Renda) 

Índice do Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil 2013 

realizado pela Organização das Nações Unidas (ONU): 

0 a 0,499: Muito Baixo / 0,5 a 0,599: Baixo / 0,6 a 0,699: 

Médio / 0,7 a 0,799: Alto / 0,8: Muito Alto 

0,707 

Ipr: índice que quantifica a pop. 

Com renda menor que 2 salários 

mínimos (IBGE 2010) 

1 - (Pop. com renda menor de 2 salários mínimos / pop. total 

do Município) 
0,133 

IDH: Índice de Desenvolvimento 

Urbano (IDHM) 

Índice do Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil 2013 

realizado pela Organização das Nações Unidas (ONU): 

0 a 0,499: Muito Baixo / 0,5 a 0,599: Baixo / 0,6 a 0,699: 

Médio / 0,7 a 0,799: Alto / 0,8: Muito Alto 

0,770 

Fonte: SERENCO, 2015. 

 

Pela tabela acima, pode-se perceber que os indicadores propostos estão apresentados de 
forma que seu índice seja um valor compreendido entre 0 a 1, sendo que 0 seria o valor da 
pior condição e 1 o de melhor condição. Com isso, quanto maior for o resultado do ISA, 
melhor será a qualidade dos serviços prestados pelo município. 

Colocando os resultados na fórmula do ISA, chega-se a seguinte expressão: 

 ISA =  [(0,15).(0,996 + 0,600 + 1,000)/3 + (0,15).(0,982 + 0,600 + 1,000)/3 + 
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+ (0,15).(1,000 + 0,000 + 0,490)/3 + (0,15).(0,500 + 1,000 + 0,600)/3 ] + 

+ (0,10).(1,000 + 0,500 + 0,834)/3 + (0,10).(0,406 + 0,196 + 1,000)/3 + 

+ (0,20).(0,707 + 0,133 + 0,770)/3 

ISA = 0,677 

Da forma que o ISA foi apresentado, seu valor final mínimo pode ser de 0 e máximo de 1. 
Como resultado final do ISA, pode-se enquadrar o município nas seguintes condições de 
salubridade ambiental. 

Tabela 206: Condições de Salubridade Ambiental 

ISA CONDIÇÕES E SALUBRIDADE 

AMBIENTAL 

< 0,8 a 1,0 Ótimas 

< 0,6 a 0,8 Boas 

< 0,4 a 0,6 Regulares 

< 0,2 a 0,4 Ruins 

0 a 0,2 Péssimas 

Fonte: SERENCO, 2015. 

Assim, Montes Claros com um ISA de 0,677 encontra-se em Condições Boas de Salubridade 
Ambiental. 

Esse indicador pode ser utilizado em outros municípios semelhantes para efeito de 
comparação, mas principalmente deve ser usado nos anos seguintes no próprio município 
de Montes Claros, para verificar a evolução ou redução da qualidade dos serviços. 

Outra forma se comparação é sobrepor a figura, demonstrada abaixo, de um ano para o 
outro, baseado no círculo de atendimento pleno proposto por GARCIAS (1992). Vale lembrar 
que o círculo possui o raio de 1, valor máximo de cada indicador. 

 
Figura 254: Círculo de Atendimento Pleno. 

Fonte: SERENCO, 2015. 
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6.7.  INDICADORES DO ACESSO, DA QUALIDADE E DA RELAÇÃO COM OUTRAS POLÍTICAS 
DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

A Governança Municipal para a busca de resultados, gestão e mensuração do desempenho 
público se apoia em múltiplos arranjos com a participação de diversos atores tais como 
estado / município, terceiro setor (prestação de serviços), mercado, etc. 

O município torna-se o “orquestrador, direcionador estratégico, indutor e fomentador 
absolutamente essencial para a ativação e orientação das capacidades dos demais atores. 
Este paradigma promove a adoção de modelos de gestão pós e néo-burocráticos, tais como: 
redes, modelos de gestão orgânicos (flexíveis, orientados para resultados, foco no 
beneficiário), mecanismos amplos de accountability, controle e permeabilidade”, conforme 
o Guia Referencial para Medição de Desempenho e Manual para Construção de Indicadores, 
elaborado pela Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Brasília, 2009. 
Acrescenta-se “alcançar resultados no setor público, é atender às demandas, aos interesses 
e às expectativas dos beneficiários, sejam cidadãos ou organizações, criando valor público”. 

Logo, para que os resultados sejam obtidos, faz-se necessária a harmonização de todos os 
fatores sob o abrigo de um modelo robusto de gestão para resultados. O modelo de gestão 
deverá ser dinâmico, abrangente e multidimensional cuja concepção e implementação são 
um desafio, segundo a referência supracitada. 

Isto posto, em consultas mantidas com a administração municipal de Montes Claros, foi 
possível verificar que a governança local não apresenta ainda, condições de acesso, de 
qualidade e de relação com outras políticas de desenvolvimento urbano. O Plano Diretor do 
município, em fase de revisão no presente momento, não apresenta elementos de conexão, 
através de indicadores com o PMSB. O mesmo também ocorre com o Plano Municipal de 
Saúde e o Plano Local de Habitação de Interesse Social. 

 

6.8. INDICADORES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO A SEREM SEGUIDOS 
PELOS PRESTADORES DE SERVIÇO 

Pelo exposto anteriormente, observa-se que os prestadores de serviços de saneamento, 
deverão buscar a eficiência, a eficácia e a efetividade dos serviços prestados, medindo seus 
desempenhos através de indicadores, quais sejam: 

 SNIS, Ministério das Cidades (apresentados no item 1.3); 

 Metas do PLANSAB, 2013; 

 Indicadores de Metas Quantitativas e Qualitativas para os serviços de abastecimento 
de água e esgotamento sanitário; 

 Indicadores de eficiência na prestação dos serviços e no atendimento ao público, e, 

 Indicadores de nível de cortesia e de qualidade percebido pelos usuários na 
prestação do serviço. 
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Metas do PLANSAB 2013 

O Plano Nacional de Saneamento Básico – PLANSAB (2013), recomenda que sejam atendidas 
as metas apresentadas a seguir, de acordo com os indicadores selecionados: 

 A1 a A7  – Abastecimento de Água; 

 E1 a E6   – Esgotamento Sanitário; 

 R1 a R5   – Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos; 

 D1           – Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas; 

 G1 a G4  – Gestão dos Serviços. 

Tabela 207. Metas para abastecimento de água potável nas macrorregiões e no País (em %) 

INDICADOR ANO BRASIL N NE SE S CO 

A1. % de domicílios urbanos e rurais 
abastecidos por rede de distribuição e por 
poço ou nascente com canalização interna 

2010 

2018 

2023 

2033 

90 

93 

95 

99 

71 

79 

84 

94 

79 

85 

89 

97 

96 

98 

99 

100 

98 

99 

99 

100 

94 

96 

98 

100 

A2. % de domicílios urbanos abastecidos 
por rede de distribuição e por poço ou 

nascente com canalização interna 

2010 

2018 

2023 

2033 

95 

99 

100 

100 

82 

96 

100 

100 

91 

98 

100 

100 

97 

99 

100 

100 

98 

100 

100 

100 

96 

99 

100 

100 

A3. % de domicílios rurais abastecidos por 
rede de distribuição e por poço ou nascente 

com canalização interna 

2010 

2018 

2023 

2033 

61 

67 

71 

80 

38 

43 

46 

52 

42 

53 

60 

74 

85 

91 

95 

100 

94 

96 

98 

100 

79 

88 

93 

100 

A4. % de análises de coliformes totais na 
água distribuída em desacordo com o 
padrão de potabilidade (portaria nº 

518/04) 

2018 

2023 

2033 

(1) 

A5. % de economias atingidas por 
intermitências no abastecimento de água 

2010 

2018 

2023 

2033 

31 

29 

27 

25 

100 

86 

77 

60 

85 

73 

65 

50 

23 

20 

18 

14 

9 

8 

8 

7 

8 

8 

7 

6 

A6. % do Índice de perdas na distribuição 
de água 

2010 

2018 

2023 

2033 

39 

36 

34 

31 

51 

45 

41 

33 

51 

44 

41 

33 

34 

33 

32 

29 

35 

33 

32 

29 

34 

32 

31 

29 

A7. % de serviços de abastecimento de 
água que cobram tarifa 

2008 

2018 

2023 

2033 

94 

96 

98 

100 

85 

92 

95 

100 

90 

95 

97 

100 

95 

99 

100 

100 

99 

100 

100 

100 

96 

99 

100 

100 

 (1) Para o indicador A4 foi prevista a redução dos valores de 2010 em desconformidade com a Portaria 
nº2.914/2011 do Ministério da Saúde, em 15%, 25% e 60% nos anos 2018, 2023 e 2033, respectivamente. 

Fonte: PLANSAB, 2013. 
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Tabela 208. Metas para esgotamento sanitário, nas macrorregiões e no País (em %) 

INDICADOR ANO BRASIL N NE SE S CO 

E1. % de domicílios urbanos e rurais 
servidos por rede coletora ou fossa séptica 

para os excretas ou esgotos sanitários 

2010 

2018 

2023 

2033 

67 

76 

81 

92 

33 

52 

63 

87 

45 

59 

68 

85 

87 

90 

92 

96 

72 

81 

87 

99 

52 

63 

70 

84 

E2. % de domicílios urbanos servidos por 
rede coletora ou fossa séptica para os 

excretas ou esgotos sanitários 

2010 

2018 

2023 

2033 

75 

82 

85 

93 

41 

56 

68 

89 

57 

66 

73 

86 

91 

94 

95 

98 

78 

84 

88 

96 

56 

69 

77 

92 

E3. % de domicílios rurais servidos por rede 
coletora ou fossa séptica para os excretas 

ou esgotos sanitários 

2010 

2018 

2023 

2033 

17 

35 

46 

69 

8 

24 

34 

55 

11 

28 

39 

61 

27 

49 

64 

93 

31 

46 

55 

75 

13 

40 

53 

74 

E4. % de tratamento de esgoto coletado 

2008 

2018 

2023 

2033 

53 

69 

77 

93 

62 

75 

81 

94 

66 

77 

82 

93 

46 

63 

72 

90 

59 

73 

80 

94 

90 

92 

93 

96 

E5. % de domicílios urbanos e rurais com 
renda até três salários mínimos mensais 
que possuem unidades hidrossanitárias 

2010 

2018 

2023 

2033 

89 

93 

96 

100 

70 

82 

89 

100 

81 

89 

93 

100 

98 

99 

99 

100 

97 

98 

99 

100 

97 

98 

99 

100 

E6. % de serviços de esgotamento sanitário 
que cobram tarifa 

2008 

2018 

2023 

2033 

49 

65 

73 

90 

48 

62 

70 

84 

31 

51 

61 

81 

53 

70 

78 

95 

51 

69 

77 

95 

86 

90 

92 

96 

Fonte: PLANSAB, 2013. 
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Tabela 209. Metas para limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos nas macrorregiões e no País (em %) 

INDICADOR ANO BRASIL N NE SE S CO 

R1. % de domicílios urbanos atendidos por 
coleta direta de resíduos sólidos (1) 

2010 

2018 

2023 

2033 

90 

94 

97 

100 

84 

90 

94 

100 

80 

88 

93 

100 

93 

99 

100 

100 

96 

99 

100 

100 

92 

95 

97 

100 

R2. % de domicílios rurais atendidos por 
coleta direta e indireta de resíduos sólidos 

2010 

2018 

2023 

2033 

27 

42 

51 

70 

14 

28 

37 

55 

19 

33 

42 

60 

41 

58 

69 

92 

46 

62 

71 

91 

19 

37 

49 

72 

R3. % de municípios com presença de 
lixão/vazadouro de resíduos sólidos 

2008 

2018 

2023 

2033 

51 

0 

0 

0 

86 

0 

0 

0 

89 

0 

0 

0 

19 

0 

0 

0 

16 

0 

0 

0 

73 

0 

0 

0 

R4. % de municípios com coleta seletiva de 
resíduos sólidos domiciliares 

2008 

2018 

2023 

2033 

18 

28 

33 

43 

5 

12 

15 

22 

5 

14 

18 

28 

25 

36 

42 

53 

38 

48 

53 

63 

7 

15 

19 

27 

R5. % de municípios que cobram taxa de 
resíduos sólidos 

2008 

2018 

2023 

2033 

11 

39 

52 

80 

9 

30 

40 

61 

5 

26 

36 

56 

15 

49 

66 

100 

15 

49 

66 

100 

12 

34 

45 

67 

 (1) Para as metas, assume-se a coleta na área urbana (R1) com frequência mínima de três vezes por semana. 

Fonte: PLANSAB, 2013. 

 

Tabela 210. Metas para drenagem e manejo das águas pluviais urbanas nas macrorregiões e no País (em %) 

INDICADOR ANO BRASIL N NE SE S CO 

D1. % de municípios com inundações e/ou 
alagamentos ocorridos na área urbana, nos 

últimos cinco anos (1) 

2008 

2018 

2023 

2033 

41 

- 

- 

11 

33 

- 

- 

6 

36 

- 

- 

5 

51 

- 

- 

15 

43 

- 

- 

17 

26 

- 

- 

5 

(1) O indicador D1 adotado é o único em que se dispõe de série histórica capaz de orientar a projeção de 
metas. Na avaliação, monitoramento e revisões do Plano, deverão ser progressivamente incorporados 

elementos do Plano Nacional de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres Naturais. 

Fonte: PLANSAB, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

       Página: 787 

 

                                                                                            

Tabela 211. Metas para gestão dos serviços de saneamento básico nas macrorregiões e no País (em %) 

INDICADOR ANO BRASIL N NE SE S CO 

G1. % de municípios com estrutura única 
para tratar da política de saneamento 

básico 

2011 

2018 

2023 

2033 

30 

43 

52 

70 

42 

48 

52 

60 

19 

32 

41 

60 

31 

46 

58 

80 

37 

50 

60 

80 

46 

51 

54 

60 

G2. % de municípios com Plano Municipal 
de Saneamento Básico  

2011 

2018 

2023 

2033 

5 

32 

51 

90 

4 

28 

45 

80 

2 

27 

44 

80 

6 

36 

57 

100 

8 

37 

58 

100 

4 

28 

45 

80 

G3. % de municípios com serviços públicos 
de saneamento básico fiscalizados e 

regulados 

2018 

2023 

2033 

30 

50 

70 

20 

40 

60 

20 

40 

60 

40 

60 

80 

40 

60 

80 

20 

50 

60 

G4. % de municípios com instância de 
controle social das ações e serviços de 
saneamento básico (órgãos colegiados) 

2011 

2018 

2023 

2033 

11 

36 

54 

90 

8 

31 

47 

80 

9 

32 

48 

80 

11 

40 

60 

100 

11 

39 

59 

100 

15 

36 

50 

80 

Nota: As metas para os indicadores de gestão referenciam-se no Decreto Presidencial nº 7.217, de 21 de junho 
de 2010, que regulamenta a Lei nº 11.445/2007. 

Fonte: PLANSAB, 2013. 

 

Indicadores de Metas Quantitativas – Abastecimento de Água 

As metas quantitativas deverão atender as projeções destacadas nos quadros de 
planejamento físico econômico e financeiro para os seguintes aspectos: 

 Implantação e substituição de redes de abastecimento; 

 Ligações de água; 

 Substituição de hidrômetros; 

Atendimento às áreas não contempladas pelos serviços públicos. 

Indicadores de Metas Qualitativas – Abastecimento de Água 

As metas qualitativas compreendem um conjunto de indicadores que permitam avaliar o 
desempenho geral da prestação dos serviços de abastecimento de água, os quais estão 
destacados na tabela que segue: 

Tabela 212. Indicadores para o Sistema de Abastecimento de Água 

INDICADOR DESCRIÇÃO 

IQA Índice de Qualidade da Água 

ICSA Índice de Cobertura dos Serviços de Água 

IH Índice de Hidrometração 

IPT Índice de Perdas Totais 

CMP Consumo Médio Per Capita 

IR Índice de Reservação 

ICA Índice de Continuidade do Abastecimento 
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Onde: 

 IQA = Quantidade de Amostras de Turbidez e Cloro Residual fora do padrão 
                                   Quantidade total de Amostras de Turbidez e Cloro Residual 

 ICSA = Nº de habitantes atendidos pelos serviços de abastecimento de água 
                                                      Número total de habitantes 

 IH =  Número total de ligações com hidrômetro 
                                        Número total de ligações 

 IPT =  (Volume Produzido – Volume de Serviços) – Volume Consumido 
                                        Volume Produzido – Volume de Serviços 

 CMP = Volume de água consumido (l/hab.dia) 
                                  Número total de habitantes 

 IR =  Volume total de reservação 
                       Volume máximo diário produzido 

 ICA =  NRFA x 1000 
                                 NLA 

Sendo, NRFA = n° de reclamações de falta de água justificadas (exclui por exemplo 
reclamações de clientes cortados); e NLA = n° de ligações de água. 

A seguir apresenta-se a tabela de metas qualitativas a serem atendidas no período do Plano: 

Tabela 213. Metas Qualitativas – Abastecimento de Água 

ANO 
INDICADOR E METAS 

IQA ICSA IH IPT CMP IR ICA 

2014 >99,0% >95% 100% 40% Max 150 24,4% < 5 

2015 >99,0% >95% 100% 39% Max 150 24,3% < 5 

2016 >99,0% >95% 100% 37% Max 150 29,2% < 5 

2017 >99,0% >95% 100% 35% Max 150 34,4% < 5 

2018 >99,0% >95% 100% 33% Max 150 34,9% < 5 

2019 >99,0% >95% 100% 31% Max 150 35,4% < 5 

2020 >99,0% >95% 100% 29% Max 150 35,9% < 5 

2021 >99,0% >95% 100% 28% Max 150 35,8% < 5 

2022 >99,0% >95% 100% 27% Max 150 35,8% < 5 

2023 >99,0% >95% 100% 26% Max 150 35,7% < 5 

2024 >99,0% >95% 100% 25% Max 150 35,7% < 5 

2025 >99,0% >95% 100% 25% Max 150 35,2% < 5 

2026 >99,0% >95% 100% 25% Max 150 34,7% < 5 

2027 >99,0% >95% 100% 25% Max 150 34,2% < 5 

2028 >99,0% >95% 100% 25% Max 150 33,7% < 5 

2029 >99,0% >95% 100% 25% Max 150 37,9% < 5 

2030 a 2049 >99,0% >95% 100% 25% Max 150 37,4% < 5 
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Indicadores de Metas Quantitativas – Esgotamento Sanitário 

As metas quantitativas deverão atender as projeções destacadas nas tabelas apresentados, 
para os seguintes aspectos: 

 Implantação de redes coletoras; 

 Ligações de esgoto; 

 Implantação e ampliação do tratamento de esgotos; 

 Atendimento às áreas não contempladas pelos serviços públicos. 

 

Indicadores de Metas Qualitativas – Esgotamento Sanitário 

As metas qualitativas compreendem um conjunto de indicadores que permitam avaliar o 
desempenho geral da prestação dos serviços de esgotamento sanitário, os quais estão 
destacados na tabela que segue: 

Tabela 214. Indicadores para o Sistema de Esgotamento Sanitário 

INDICADOR DESCRIÇÃO 

IQE Índice de Qualidade de Esgotos 

ICSE Índice de Cobertura com tratamento dos Serviços de Esgoto 

IORD Índice de Obstrução de Ramais Domiciliares 

IORC Índice de Obstrução de Redes Coletoras 

Onde: 

 IQE =  Quantidade de Amostras com DBO dentro do Padrão 
                                     Quantidade total de amostras de DBO 

 ICSE =   Núm. de hab. atendidos por tratamento de esgotamento sanitário 
                                                    Número total de habitantes 

 O Índice de Obstrução de Ramais Domiciliares – IORD, deverá ser apurado 
mensalmente e consistirá na relação entre a quantidade de desobstruções de ramais 
realizadas no período por solicitação dos usuários e o número de imóveis ligados à 
rede, no primeiro dia do mês, multiplicada por 10.000 (dez mil). 

 O Índice de Obstrução de Redes Coletoras – IORC, será apurado mensalmente e 
consistirá na relação entre a quantidade de desobstruções de redes coletoras 
realizadas por solicitação dos usuários e a extensão desta em quilômetros, no 
primeiro dia do mês, multiplicada por 1.000 (um mil). 

A seguir apresenta-se a tabela de metas qualitativas a serem atendidas no período do Plano: 
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Tabela 215 - Metas Qualitativas – Esgotamento Sanitário 

ANO 
INDICADOR E METAS 

IQE ICSE IORD IORC 

2014 >85% 60,0% >40 > 350 

2015 >90% 60,0% >35 > 320 

2016 >95% 70,0% >35 > 320 

2017 >98% 80,0% >30 > 300 

2018 >98% 98,0% >30 > 300 

2019 >98% 99,0% >30 > 300 

2020 >98% 100,0% >30 > 300 

2021 >98% 100,0% >30 > 300 

2022 >98% 100,0% >30 > 300 

2023 >98% 100,0% >30 > 300 

2024 >98% 100,0% >30 > 300 

2025 >98% 100,0% >30 > 300 

2026 a 2049 >98% 100,0% >30 > 300 

 

Indicadores de Eficiência na Prestação do Serviço e no atendimento ao Público 

A eficiência no atendimento ao público e na prestação do serviço pelo prestador será 
avaliada através do Índice de Eficiência na Prestação do Serviço e no Atendimento ao Público 
- IESAP. 

O IESAP será calculado com base na avaliação de fatores indicativos da performance do 
prestador quanto à adequação de seu atendimento às solicitações e necessidades dos 
usuários. 

Para cada um dos fatores de avaliação da adequação do serviço será atribuído um peso de 
forma a compor-se o indicador para a verificação. 

Os fatores que deverão ser considerados na apuração do IESAP, mensalmente, são os 
seguintes: 

 

FATOR 1: prazos de atendimento dos serviços de maior frequência, que corresponderá ao 
período de tempo decorrido entre a solicitação do serviço pelo usuário e a data efetiva de 
conclusão; 

a) a tabela padrão dos prazos de atendimento dos serviços é apresentada a seguir: 

SERVIÇO 
PRAZO PARA ATENDIMENTO DAS 

SOLICITAÇÕES 

Ligação de água  5 dias úteis 

Reparo de vazamentos na rede ou ramais de água 24 horas 

Falta d'água local ou geral  24 horas 

Ligação de esgoto  5 dias úteis 
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SERVIÇO 
PRAZO PARA ATENDIMENTO DAS 

SOLICITAÇÕES 

Desobstrução de redes e ramais de esgotos 24 horas 

Ocorrências relativas à ausência ou má qualidade da repavimentação 5 dias úteis 

Verificação da qualidade da água  24 horas 

Restabelecimento do fornecimento de água  24 horas 

Ocorrências de caráter comercial 24 horas 

 

b) o índice de eficiência dos prazos de atendimento será determinado como segue: 

I 1 = (Quantidade de serviços realizados no prazo estabelecido x 100) / (Quantidade total de 
serviços realizados) 

 

FATOR 2: Disponibilização de estruturas de atendimento ao público, que serão avaliadas pela 
oferta ou não das seguintes possibilidades: 

a) atendimento em escritório do prestador; 

b) sistema “0800” para atendimento telefônico dos usuários 

c) atendimento personalizado domiciliar, ou seja, o funcionário do prestador 
responsável pela leitura dos hidrômetros e ou entrega de contas, aqui denominado “agente 
comercial”, deverá atuar como representante da administração junto aos usuários, 
prestando informações de natureza comercial sobre o serviço, sempre que solicitado. Para 
tanto o prestador deverá treinar sua equipe de agentes comerciais, fornecendo-lhes todas as 
indicações e informações sobre como proceder nas diversas situações que se apresentarão; 

d) os programas de computadores de controle e gerenciamento do atendimento que 
deverão ser processados em rede de computadores do prestador. 

O quesito previsto neste fator poderá ser avaliado pela disponibilização ou não das 
estruturas elencadas, e terá os seguintes valores: 

ESTRUTURAS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO VALOR 

1 (uma) ou menos estruturas 0 

2(duas) ou 3 (três) das estruturas 0.5 

as 4 (quatro) estruturas 1.0 

 

FATOR 3: adequação da estrutura de atendimento em prédio(s) do prestador que será 
avaliada pela oferta ou não das seguintes possibilidades: 

a) facilidade de estacionamento de veículos ou existência de estacionamento próprio; 

b) facilidade de identificação; 

c) conservação e limpeza; 
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d) coincidência do horário de atendimento com o da rede bancária local; 

e) número máximo de atendimentos diários por atendente menor ou igual a 70 
(setenta); 

f) período de tempo médio entre a chegada do usuário ao escritório e o início do 
atendimento menor ou igual a 30 (trinta) minutos; 

g) período de tempo médio de atendimento telefônico no sistema “0800” menor ou 
igual a 5 (cinco) minutos; 

Este fator será avaliado pelo atendimento ou não dos itens elencados, e terá os seguintes 
valores: 

ADEQUAÇÃO DAS ESTRUTURAS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO VALOR 

Atendimento de 5(cinco) ou menos itens 0 

Atendimento de 6 (seis) itens 0.5 

Atendimento de 7 (sete) itens 1.0 

Com base nas condições definidas nos itens anteriores, o Índice de Eficiência na Prestação 
do Serviço e do Atendimento ao Público - IESAP será calculado de acordo com a seguinte 
fórmula: 

IESAP = 5.(Valor Fator 1) + 3.(Valor Fator 2) + 2.(Fator 3) 

 

O sistema de prestação de serviços e atendimento ao público do prestador, a ser avaliado 
anualmente pela média dos valores apurados mensalmente, será considerado: 

 I - inadequado se o valor do IESAP for igual ou inferior a 5 (cinco); 

 II - adequado se for superior a 5 (cinco), com as seguintes gradações: 

 III - regular se superior a 5 (cinco) e menor ou igual a 6 (seis); 

 IV - satisfatório se superior a 6 (seis); 

Metas: 

 A partir de 2015 – IESAP = Adequado a Regular; 

 A partir de 2018 - IESAP = Regular a Satisfatório. 

 

Indicador de nível de cortesia e de qualidade percebida pelos usuários na Prestação do 
Serviço 

A verificação dos resultados obtidos pelo prestador será feita anualmente, até o mês de 
dezembro, através de uma pesquisa de opinião realizada por empresa independente, 
capacitada para a execução do serviço. 
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A pesquisa a ser realizada deverá abranger um universo representativo de usuários que 
tenham tido contato devidamente registrado com o prestador, no período de 3 (três) meses 
que antecederem a realização da pesquisa. 

Os usuários deverão ser selecionados aleatoriamente, devendo, no entanto, ser incluído no 
universo da pesquisa, os três tipos de contato possíveis: 

I - atendimento via telefone; 

II - atendimento personalizado; 

III - atendimento na ligação para execução de serviços diversos. 

Para cada tipo de contato o usuário deverá responder a questões que avaliem 
objetivamente o seu grau de satisfação em relação ao serviço prestado e ao atendimento 
realizado, assim, entre outras, o usuário deverá ser questionado: 

I - se o funcionário foi educado e cortês; 

II - se o funcionário resolveu satisfatoriamente suas solicitações; 

III - se o serviço foi realizado a contento e no prazo compromissado; 

IV - se, após a realização do serviço, o pavimento foi adequadamente reparado e o 
local limpo; 

V - outras questões de relevância poderão ser objeto de formulação, procurando 
inclusive atender a condições peculiares. 

As respostas a essas questões devem ser computadas considerando-se 5 (cinco) níveis de 
satisfação do usuário: 

I – ótimo;  II – bom;  III - regular;  IV – ruim;  V – péssimo. 

A compilação dos resultados às perguntas formuladas, sempre considerando o mesmo valor 
relativo para cada pergunta independentemente da natureza da questão ou do usuário 
pesquisado, deverá resultar na atribuição de porcentagens de classificação do universo de 
amostragem em cada um dos conceitos acima referidos. 

Os resultados obtidos pelo prestador serão considerados adequados se a soma dos 
conceitos ótimo e bom corresponderem a 70% (setenta por cento) ou mais do total, onde 
este resultado representa o indicador ISC (Índice de satisfação do cliente). 

Meta: 

 A partir de 2015 - ISC=70 % 

 A partir de 2016 - ISC superior a 90 %. 

 

6.9. DETERMINAÇÃO DOS VALORES DOS INDICADORES E DEFINIÇÃO DOS PADRÕES E 
NÍVEIS DE QUALIDADE E EFICIÊNCIA A SEREM SEGUIDOS PELOS PRESTADORES DE 
SERVIÇOS 
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Os valores dos indicadores dentro das metas recomendadas pelo Plano Nacional de 
Saneamento Básico, 2013, definem padrões e níveis de qualidade e eficiência a serem 
seguidos pelos prestadores de serviços foram referenciados no item anterior (1.8). 

 

6.10.  DEFINIÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, TECNOLOGIAS E 
ADMINISTRATIVOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO, AVALIAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E 
MONITORAMENTO DO PLANO 

A definição das diretrizes de ação, projetos e intervenções prioritárias no horizonte de 
planejamento já consiste em grande avanço. Entretanto, tais definições poderão se tornar 
inócuas, caso não venham acopladas a um mecanismo institucional e operativo robusto e 
eficiente de operacionalização das mesmas. Tal mecanismo tem que ser capaz de garantir o 
fortalecimento e estruturação do arranjo institucional específico para viabilização do Plano 
Municipal, adequação normativa e regularização legal dos sistemas, estruturação, 
desenvolvimento e aplicação de ferramentas operacionais e de planejamento. 

Dentro desta lógica, o PMSB está sendo concebido como um tripé composto de elementos 
fundamentais: estruturais, normativo e gestão. Tal configuração é mostrada na Figura a 
seguir. 

 

Figura 255: Esquema do tripé de elementos fundamentais do PMSB. 
Fonte: SERENCO, 2015. 

Para responder aos desafios e para alcançar o sucesso do PMSB, o presente documento 
propõe, além do conjunto de programas estruturais nas áreas de abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos urbanos e manejo de drenagem urbana, 
a implantação de um programa estruturante na área de gestão. Nessa perspectiva, o 
programa proposto procura sistematizar as articulações entre a operação, ampliação e 
modernização da infraestrutura setorial e a gestão integrada sob o ponto de vista político-
institucional, técnico e financeiro do Plano. Dentro da lógica atual do planejamento público 

Lei Municipal que Aprova e 
Regulamenta o PMSB no Município 
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em qualquer setor, tais objetivos não deverão estar dissociados da busca, em nível macro, 
da sustentabilidade ambiental e da melhoria de qualidade de vida da população. 

Os desafios de implementar um Plano da magnitude do PMSB mediante uma perspectiva 
integrada não são triviais e requerem uma base institucional e legal consistente e inovadora, 
em termos de sua instrumentalização e da forma como atua o poder público. Neste sentido, 
o setor de saneamento básico no âmbito da Prefeitura Municipal de Montes Claros reúne 
algumas vantagens relativas, em decorrência da existência do Consórcio Intermunicipal de 
Desenvolvimento Ambiental Sustentável do Norte de Minas, da Associação dos Municípios 
da Microrregião da Mantiqueira (AMMA), do Comitê de Bacia Hidrográfica do Verde Grande 
e da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF), 
com arcabouços técnicos, administrativos, financeiros e jurídicos próprios. Apesar da 
existência das estruturas citadas já representaram um grande avanço em termos 
institucionais é necessário atentar para o fato de que apesar de bem estruturadas, já contam 
com grande demanda de serviços, sendo que o acúmulo das atribuições atuais somadas 
àquelas que serão decorrentes da implementação dos Planos, poderá, ao invés de trazer 
melhorias ao setor, resultar na geração de ineficiências. 

Assim sendo, um dos principais aspectos a serem incorporados ao Plano, no bojo do 
Programa de Gestão a ser proposto, é a reestruturação e ampliação da capacidade funcional 
da Estrutura Municipal existente, por meio da estruturação de um arranjo institucional que 
contemple uma Unidade de Gestão do Plano – UGPLAN. A criação desta Unidade, de forma 
centralizada e adequada junto às atuais atribuições distribuídas em várias Secretarias 
Municipais, permitirá à Prefeitura criar condições estruturais de governabilidade e de 
governança, ambas essas condições contemplando um modelo institucional que se 
vislumbra com potencial elevado focando-se a modelagem proposta no fortalecimento da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Município (denominada Secretaria de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente), ou na criação de uma Secretaria Municipal 
de Saneamento Básico. 

 

(x) Opção: Criação de Secretaria Municipal de Saneamento Básico 

Figura 256: UGPLAN – Montes Claros. 
Fonte: SERENCO, 2015. 

Pelo exposto, as principais diretrizes que regem a estruturação do Programa de Gestão são: 

 Ênfase no estabelecimento de mecanismos de gestão (aspectos legais, institucionais, 
de planejamento e da base de informações), apoiado em estudos e projetos 
consistentes sob o ponto de vista técnico; 

Município de 
Montes Claros 
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 Proposição de arranjo institucional, a fim de promover o fortalecimento institucional 
das Estruturas Municipais e Regionais Existentes; 

 Organização, monitoramento e avaliação da operação e manutenção dos sistemas 
existentes, de modo a evitar a perda de patrimônio público e o desempenho 
inadequado das infraestruturas já instaladas;  

 Ampliação progressiva das infraestruturas, de modo a otimizar os recursos 
disponíveis e evitar dispersões, conferindo prioridade às obras para o atendimento 
de demandas mais urgentes e para a viabilização dos benefícios esperados pelos 
Planos;  

 Estruturação de um sistema de informações capaz de ordenar o fluxo, acesso e 
disponibilização das informações inerentes aos setores e aos Planos, que se configure 
não apenas como banco de dados, mas como sistema de apoio à decisão; 

 Atenção com os encargos relativos ao gerenciamento da implementação do 
Programa de Gestão, para o qual dever-se-á contar com o apoio de consultores 
especializados e estruturar um conjunto de indicadores de acompanhamento da 
execução que explicitem avanços nas obras físicas, nas metas de qualidade dos 
serviços e ambiental e nos objetivos de natureza institucional, além de contemplar 
aspectos relevantes de comunicação social e de educação sanitária e ambiental, 
nesta e em fases de extensão futura do Plano. 

O Programa de Gestão do PMSB tem por objetivo principal criar condições gerenciais para a 
consecução de metas estabelecidas no conjunto de programas estruturais, a implementação 
de um sistema integrado de informações e a constante avaliação dos resultados com vistas à 
eficiência e à sustentabilidade dos sistemas e serviços integrantes do setor de saneamento 
básico no Município de Montes Claros. 

Para a consecução do objetivo geral do Programa, em decorrência das diretrizes expostas 
anteriormente, destacam-se os seguintes objetivos específicos: 

 Regularizar os serviços de saneamento; 

 Adequar o arcabouço legal vigente, quando necessário; 

 Criar no Município uma estrutura institucional específica para o Saneamento Básico, 
fortalecendo as ações do Poder Concedente – a Prefeitura de Montes Claros;  

 Implementar o cadastro dos sistemas; 

 Implantar rede integrada de monitoramento e avaliação; 

 Implantar sistema integrado de informações. 

A lógica empregada para o estabelecimento e ordenamento das metas deste Programa de 
Gestão são o gerenciamento, regularização e operacionalização voltada à efetivação do 
PMSB.  

A efetividade deste programa de Gestão estará associada aos respectivos programas de 
abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza pública e manejo de resíduos 
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sólidos urbanos, e, drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, tendo como substrato 
fundamental a abordagem dos aspectos normativos intervenientes. Para tanto, torna-se 
essencial criar no Município uma estrutura institucional específica para aumentar a 
eficiência e eficácia dos Serviços de Saneamento, conferindo-lhe condições de atuação 
respaldada pelo devido aparato em termos de recursos humanos, tecnológicos, operacionais 
e financeiros. 

Assim sendo, este programa deve estar voltado ao Planejamento Institucional Estratégico e à 
reestruturação organizacional da Secretaria Municipal de Meio Ambiente ou 
alternativamente à criação de uma nova Secretaria Municipal de Saneamento Básico, 
incluindo o estudo de funções, gestão das pessoas (plano de cargos e salários e funções 
gratificadas) e programas de capacitação e treinamento, além de reforço institucional em 
termos de instalações e equipamentos básicos. 

O desenvolvimento de Regularização tem como substrato fundamental a abordagem dos 
aspectos legais intervenientes. Para tanto, torna-se essencial averiguar a legalidade jurídica 
dos sistemas implantados, especialmente em termos de licenciamento ambiental e 
atendimento à legislação de recursos hídricos, dentre outras, de modo a garantir o 
funcionamento dos mesmos em consonância com a lei, reduzindo a fragilidade existente 
frente a ações judiciais, multas e embargos.  

Em adição, na gestão do PMSB, será necessário acrescentar preocupações relativas à 
operacionalização e à sistemática de monitoramento e avaliação dos resultados pretendidos, 
por meio de indicadores relativos à execução física e financeira, às metas previstas e aos 
objetivos de cunho institucional.  

Para tanto, a Operacionalização demanda o desenvolvimento de ferramentas de apoio ao 
planejamento e decisão. Partindo de uma visão abrangente e estratégica na perspectiva da 
gestão integrada de todo o mosaico de obras, projetos e sistemas que compõem os PMSB, 
este componente contempla: 

 O desenvolvimento e implantação de um sistema integrado capaz de congregar 
informações técnicas, operacionais, financeiras e gerenciais de todos os sistemas que 
integram o PMSB; 

 A elaboração de cadastro dos sistemas de cada setor; 

 A implantação de uma rede de monitoramento e avaliação; 

 Elaboração de planos de contingência para o enfrentamento de situações de 
calamidades, especialmente inundações e alagamentos. 

Além deste conjunto de ações, torna-se relevante, na interlocução junto aos atores e setores 
sociais diversos, o desenvolvimento de ações de comunicação social. Tendo em vista ainda 
que o saneamento básico não deve ser visto apenas como infraestrutura, mas como 
elemento de saúde pública, torna-se fundamental transcender as proposições e a atuação 
do PMSB à questão do controle social. Desta forma é fundamental o desenvolvimento e 
implementação permanente de ações de informação ao usuário, por meio de um Sistema de 
Informações de Saneamento Básico. 
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Para a efetiva implementação do Plano Municipal de Saneamento Básico com a ampla 
variedade de ações é necessário que seja montada uma estrutura organizacional que, ao 
mesmo tempo: (i) possua legitimidade institucional, no bojo da organização da 
administração pública municipal; (ii) tenha condições de agilidade e eficiência necessárias à 
implantação de Planos desta natureza. 

Neste sentido, este documento tem por objetivo apresentar uma primeira proposta para a 
modelagem do arranjo institucional para a execução do PMSB, delineado fundamentalmente 
a partir da reestruturação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente no Município e as suas 
respectivas integrações.  

A estrutura proposta é composta de dois elementos principais, uma instância participativa e 
de controle social, representada por um Conselho Deliberativo e uma instância executiva e 
operacional representada pela Unidade de Gerenciamento do Plano – UGPLAN, a ser criada 
ou adaptada no âmbito municipal das estruturas já existentes ou a serem criadas. 

A UGPLAN tem por objetivo geral executar as atividades de gerenciamento e a coordenação 
da implementação das ações do PMSB, devendo, no âmbito de suas competências, 
desempenhar as seguintes funções: 

 Realizar com apoio de auditorias independentes, a supervisão física das ações em 
execução; 

 Preparar em conjunto, as Diretrizes para Elaboração do Plano Operativo Anual – POA 
com vistas a aprovação prévia pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente; 

 Coordenar e supervisionar a execução dos estudos, projetos e obras integrantes do 
PMSB; 

 Realizar o acompanhamento e gestão administrativa e financeira das ações 
integrantes do PMSB aprovadas nos respectivos POA; 

 Realizar o acompanhamento físico-financeiro das atividades integrantes do PMSB; 

 Solicitar a mobilização de recursos e preparar propostas orçamentárias para os 
exercícios financeiros anuais. 
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Figura 257: Estrutura proposta para a UGPLAN. 
Fonte: SERENCO, 2015. 

Outro aspecto do modelo institucional para gestão dos serviços de saneamento básico, de 
fundamental importância, refere-se à regulação, fiscalização e controle dos serviços 
prestados. São condições para a regulação: 

 Existência de plano de saneamento básico; 

 Existência de estudo comprovando a viabilidade técnica e econômico-financeira da 
prestação universal e integral dos serviços;  

 A existência de normas de regulação que prevejam os meios para o cumprimento das 
diretrizes estabelecidas na Lei N°11.445/2007 e seu Decreto N° 7.217/2010, incluindo 
a designação da entidade de regulação e fiscalização; 

 A realização prévia de audiência e de consultas públicas sobre o edital de licitação, no 
caso de concessão, e sobre a minuta do contrato; 

 Indicação dos respectivos prazos e metas a serem atendidas; 

 Definição de metas progressivas e graduais de expansão dos serviços, de qualidade, 
de eficiência de uso dos recursos naturais; 

 Diferença das condições de sustentabilidade e equilíbrio econômico-financeiro dos 
serviços incluindo: o sistema de cobrança, a composição de taxas e tarifas e a 
sistemática de reajustes e de revisões, e a política de subsídios; 

 Definição dos mecanismos de controle social e as hipóteses de intervenção e de 
retomada dos serviços. 

O exercício da função de regulação deverá atender aos seguintes princípios: 



 

  

       Página: 800 

 

                                                                                            

 Independência decisória, incluindo autonomia administrativa, orçamentária e 
financeira; 

 Transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões; 

 Edição de normas relativas às dimensões técnicas, econômicas e sociais de prestação 
dos serviços tais como: 

 Padrões e indicadores de qualidade; Requisitos operacionais e de manutenção 
dos sistemas; Medição, faturamento, cobrança e monitoramento dos custos; 
Aplicação das regras relativas a estrutura, reajuste e revisão de taxas e tarifas 
e de auditoria e certificação dos investimentos. 

Por Decreto Estadual, a regulação dos serviços de saneamento cabe à Agência Reguladora de 
Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais 
(ARSAE), conforme figura a seguir, parte integrante da Gestão do PMSB. Com o princípio 
término de concessão com a COPASA, foi criada em março de 2014 a Agência Municipal de 
Água, Saneamento e Energia de Montes Claros (AMASBE) passando a exercer a regulação 
dos serviços a partir desta data. 

 

(x) Opção: Criação da Secretaria Municipal de Saneamento Básico 

Figura 258: Poder Concedente / Prestadores de Serviços / Agência Reguladora. 
Fonte: SERENCO, 2015. 

Finalmente, a figura a seguir, resume graficamente a proposta para o estabelecimento da 
Política e do Sistema Municipal de Saneamento Básico. 
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Figura 259. Proposta para a Política e o Sistema Municipal de Saneamento Básico 

 

(x) No caso do Município instituir uma Secretaria Municipal de Saneamento Básico, as atribuições poderão 
migrar. 

(xx) Poderá ser um Grupo Gestor (GG) dentro da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

Figura 260: Proposta para a Política e o Sistema Municipal de Saneamento Básico. 
Fonte: SERENCO, 2015. 

6.11.  MECANISMOS PARA DIVULGAÇÃO E ACESSO DA POPULAÇÃO AO PLANO 

O Plano Municipal de Saneamento Básico, deverá ter ampla divulgação por todos os meios 
de comunicação disponibilizados pela Prefeitura Municipal de Montes Claros. Sugere-se a 
criação de um Portal Saneamento, com acesso via Internet, tendo em vista manter grande 
parte da população notificada das ações em desenvolvimento. Cópias do PMSB deverão ser 
disponibilizadas aos Centros de Ensino e Cultura do Município, às Bibliotecas, Associações de 
Classes, entre outras. 

O processo tem por objetivo divulgar as características, critérios e procedimentos 
recomendados pelo Plano, bem como, em fases posteriores, os resultados de desempenho 
físico-financeiro e gestão para subsidiar uma nova etapa de planejamento, quando da 
revisão do Plano. 

Especificamente a divulgação tem como objetivos: 

 Garantir que as instituições públicas e privadas, bem como as concessionárias 
prestadoras de serviço, tenham amplo conhecimento das ações do Plano e suas 
respectivas responsabilidades; 
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 Manter mobilizada a população e assegurar o amplo conhecimento das ações 
necessárias para a efetiva implementação do mesmo, bem como das suas 
responsabilidades; 

 Transparecer as atividades do Plano. 

Os conteúdos e estratégias levarão em conta os seguintes conteúdos mínimos necessários: 

 Estratégias e políticas federais, estaduais e municipais sobre o Saneamento Básico; 

 Princípios, objetivos e diretrizes do PMSB; 

 Objetivos específicos e metas de cada Setor do PMSB; 

 Programas e projetos a serem implantados para a operacionalização do Plano; 

 Procedimentos, avaliação e monitoramento do PMSB. 

O principal meio de divulgação a ser utilizado será o Sistema de Informações Municipal de 
Saneamento Básico de Montes Claros, o SIM-SB/MOC a ser criado, e ali devem estar 
disponíveis todas as informações pertinentes, conforme o PMSB. O SIM-SB/MOC deverá 
estar interligado ao portal da Prefeitura, e deverá ser de fácil localização. 

Assim, devem ser utilizados os seguintes meios de comunicação: 

 Sistema de Informações Municipal de Saneamento Básico de Montes Claros (SIM-
SB/MOC); 

 Conferência Municipal de Saneamento Básico e Pré-Conferências; 

 Realização de Seminários e Palestras em parceria com ONG’s e instituições de ensino; 

 Meios de Comunicação Massiva: jornal, rádio, televisão; 

 Capacitações e Treinamentos para servidores; 

 Elaboração de uma cartilha explicativa do PMSB; 

 Boletins, panfletos, pôster, cartazes, entre outros. 

O responsável pela divulgação do Plano, necessariamente deve ser o Titular dos serviços 
também responsável pela elaboração do Plano. Portanto a Prefeitura Municipal de Montes 
Claros, através do órgão Municipal incumbido do Planejamento e Gestão do Saneamento 
Básico, deverá ser o responsável pela divulgação do PMSB. Este órgão deverá executar as 
seguintes ações: 

 Implantação do Sistema de Informações Municipal de Saneamento Básico de Montes 
Claros – SIM-SB/MOC; 

 Alocação de técnicos especializados em supervisão, acompanhamento e contratação 
dos serviços para elaboração de cartilhas, boletins e panfletos, e meios de 
divulgação; 

 Estabelecimento de um serviço de recepção de queixas e denúncias sobre o 
andamento do Plano (Ouvidoria). 
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Utilizando a própria estrutura e capacidade da Prefeitura Municipal de Montes Claros, 
deverão ser realizadas as seguintes atividades: 

 Compatibilização com outros sistemas de informações municipais e atualização 
permanente das informações disponibilizadas através do SIM-SB/MOC, assim como 
ampliações do sistema; 

 Auxiliar o futuro Conselho Municipal de Saneamento Básico na realização das Pré-
Conferências e na Conferência Municipal de Saneamento Básico, garantindo a 
participação de (i) representantes, lideranças e técnicos das instituições públicas e 
população civil organizada; (ii) representantes de ONG’s (comunidades, associações, 
cooperativas e outros); (iii) representantes das instituições técnicas regionais. Para 
estes eventos deverão ser preparadas cartilhas informativas para garantir o acesso às 
informações pertinentes aos eventos, e divulgar o material e ata através do SIM-
SB/MOC; 

 Realizar palestras e seminários abordando os conceitos das atividades do plano, 
apresentando a proposta de programação ao futuro Conselho Municipal de 
Saneamento Básico, para sua avaliação e recomendações. Para estes eventos 
deverão ser preparados materiais informativos para garantir o acesso às informações 
pertinentes ao evento, e divulgar o material e ata através do SIM-SB/MOC; 

 Capacitações e Treinamentos para servidores através de reuniões especiais e oficinas 
para amplo conhecimento das ações do plano, bem como das responsabilidades de 
cada entidade para uma efetiva implementação do PMSB; 

 Produção de Boletins, cartilhas, cartazes, pôsteres, panfletos que serão utilizados 
e/ou entregues com motivo dos seminários, palestras, treinamento e outros eventos 
e divulgação do Plano. Trata-se de objetivar em linguagem simples e resumida os 
conteúdos do Plano para facilitar sua compreensão aos membros da sociedade civil 
organizada, poderes executivos, legislativo e judiciário, bem como das entidades 
privadas e população em geral. 

 

6.11.1. Banco de Dados 

6.11.1.1. Levantamento com aparelho GPS 

A SERENCO utilizou equipamento de rastreamento de Posicionamento Global de Satélites 
(GPS) para o cadastro das unidades de saneamento de Montes Claros. 

A rede brasileira de monitoramento consiste em bases fixas de rastreamento de satélites 
operando 24 horas, espalhadas pelo Brasil. Os dados são acessados pelo site do IBGE em 
http://www.ibge.gov.br/geociencias/rbmc. 

O processamento resulta em uma base de dados em coordenadas WGS84 UTM 23S. Todos 
os pontos apresentam precisão superior a 40 cm. 

 

http://www.ibge.gov.br/geociencias/rbmc
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6.11.2. Caracterização Espacial 

6.11.2.1. Localização 

Para representação dos mapas de localização são utilizados os arquivos de divisão política 
das unidades federativas (IBGE, 2012), e os limites municipais do estado de Minas Gerais 
(IBGE, 2010). 

6.11.2.2. População 

O banco de dados populacional foi adquirido de duas fontes contendo os setores censitários 
de Montes Claros. São dois grupos de dados, sendo o primeiro proveniente da Malha Digital 
municipal do estado de Minas Gerais (IBGE, 2010) e o outro do programa ESTATCART 
(ESTATCART, 2010). 

6.11.2.3. Malha Digital 

A malha digital contém a divisão dos setores censitários com atributos como distritos, 
subdistritos e bairros. 

6.11.2.4. ESTATCART 

A base do Sistema de Recuperação de Informações Georreferenciadas, ESTATCART – Setores 
Censitários contém a divisão dos setores censitários e tabela de atributos. As informações 
para cada setor censitário são referentes à situação do setor censitário, domicílios e 
características da população. As definições de cada atributo são definidas pelo IBGE (2011). 

6.11.2.5. Áreas de Preservação 

As áreas de preservação federais foram adquiridas junto ao ICMBio – Instituto Chico Mendes 
de Conservação e Biodiversidade do Ministério de Meio Ambiente (ICMBIO, 2012). Além das 
informações municipais disponibilizadas como das APAs de abastecimento de água. 

6.11.2.6. Base 

É definido como base, os arquivos que caracterizam a configuração do território, como vias, 
hidrografia, planimetria, altimetria. Alguns arquivos foram disponibilizados pela Prefeitura e 
outros foram obtidos pelos sites do IBGE e ANA. 

 

6.12. MECANISMOS DE REPRESENTAÇÃO DA SOCIEDADE PARA O ACOMPANHAMENTO, 
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PMSB. 

De suma importância, após a implantação do PMSB e seu PGIRS, deverá ser instituído um 
modelo de acompanhamento dos mesmos através de instrumentos de avaliação e 
monitoramento dos Programas, Planos, Projetos e Ações propostas e detalhadas 
anteriormente. Destacam-se: 
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Instrumento de Avaliação e Monitoramento 

O Plano Municipal de Saneamento Básico se integrará ao conjunto de políticas públicas de 
saneamento básico de Montes Claros, e assim, seu conhecimento e sua efetividade na 
execução são de interesse público e deve haver um controle sobre sua aplicação. Neste 
contexto, a avaliação e o monitoramento assumem um papel fundamental como ferramenta 
de gestão e sustentabilidade do Plano. 

Segundo a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), podemos entender avaliação 
como: “prática de atribuir valor a ações. No caso dos projetos, programas e políticas do 
governo, significa uma atividade cujo objetivo é de maximizar a eficácia dos programas na 
obtenção dos seus fins e a eficiência na alocação de recursos para a consecução dos 
mesmos.”  

Ainda segundo a ENAP, podemos entender mais detalhadamente: “Avaliação: Ferramenta 
que contribui para integrar as atividades do ciclo de gestão pública. Envolve tanto 
julgamento como atribuição de valor e mensuração. Não é tarefa neutra, mas comprometida 
com princípios e seus critérios. Requer uma cultura, uma disciplina intelectual e uma 
familiaridade prática, amparadas em valores. Deve estar presente, como componente 
estratégico, desde o planejamento e formulação de uma intervenção, sua implementação (os 
consequentes ajustes a serem adotados) até as decisões sobre sua manutenção, 
aperfeiçoamento, mudança de rumo ou interrupção, indo até o controle.” 

Quanto ao monitoramento, a ENAP nos diz: “Monitoramento: Também conhecido como 
avaliação em processo, trata-se da utilização de um conjunto de estratégias destinadas a 
realizar o acompanhamento de uma política, programa ou projeto. É uma ferramenta 
utilizada para intervir no curso de um programa, corrigindo sua concepção. É o exame 
contínuo dos processos, produtos, resultados e os impactos das ações realizadas. O 
monitoramento permite identificar tempestivamente as vantagens e os pontos frágeis na 
execução de um programa e efetuar os ajustes necessários à maximização dos seus 
resultados e impactos.” 
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Conselho Instrumentos de Controle Social 

 

 

Conselho Municipal de Meio Ambiente 

Os Conselhos provêm do princípio da participação comunitária (Constituição de 1988) tendo 
origem em experiências de caráter informal sustentadas por movimentos sociais.  Os 
Conselhos têm o intuito de se firmar como um espaço de cogestão entre o estado e a 
sociedade. 

Audiência Pública 

A audiência pública se destina a obter manifestações e provocar debates em sessão pública 
especificamente designada acerca de determinada matéria.  

É considerada uma instância no processo de tomada da decisão administrativa ou legislativa. 

Consulta Pública 

É o mecanismo que possibilita que o cidadão comum opine sobre questões técnicas, 
utilizado por diversos órgãos da administração pública e por algumas entidades na 
elaboração de projetos, resoluções ou na normatização de um determinado assunto. 

Conferência 

A Conferência Municipal de Saneamento Básico é realizada a cada dois anos, servindo para 
subsidiar a formulação da política e a elaboração ou reformulação do PMSB. É uma forma 
eficaz de mobilização, por permitir a democratização das decisões e o controle social da ação 
pública. 

Instrumentos de Gestão  

 Política Municipal de Saneamento Básico;  

 Plano Municipal de Saneamento Básico;  

 Estruturação Administrativa;  
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 Fundo Municipal de Meio Ambiente;  

 Sistema Municipal de Informações Municipal em Saneamento Básico; 

Instrumentos regulatórios setoriais e gerais da prestação dos serviços. 

Instrumentos de Avaliação 

A fim de acompanhar o processo de efetivação quantitativa e qualitativa das ações e 
demandas planejadas, se faz relevante a adoção de indicadores para avaliação das diretrizes 
apresentadas no plano (aplicada pelo município). 

Como instrumentos de avaliação do PMSB do Município de Montes Claros serão adotados os 
Indicadores do Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento – SNIS, os quais têm 
sido utilizados pela quase totalidade das Operadoras de Serviços de Água e Esgoto e 
Resíduos Sólidos existentes no Brasil, e o monitoramento se dará pelo acompanhamento e 
análise do processo de avaliação.  

As informações são fornecidas pelas instituições responsáveis pela prestação dos serviços. O 
SNIS recebe as informações mediante um aplicativo de coleta de dados. Os programas de 
investimentos do Ministério das Cidades, incluindo o PAC – Programa de Aceleração do 
Crescimento exigem o envio regular de dados ao SNIS, como critério de seleção, de 
hierarquização e de liberação de recursos financeiros.  

O ente regulador e os prestadores de serviços, deverão, de comum acordo, estabelecer o 
processo de avaliação conjunta com os setores abastecimento de água, esgotamento 
sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, e drenagem e manejo de águas 
pluviais urbanas. 

Novos indicadores poderão ser criados e aplicados, conforme demanda da Prefeitura 
Municipal de Montes Claros e detalhadas nas fichas das metas e ações anteriormente 
particularizadas. 

A implantação de software conjugando os diferentes instrumentos existentes permitirá a 
construção de um site disponibilizando à população de Montes Claros o acesso a todas as 
informações disponíveis sobre a gestão integrada dos serviços prestados. 

Tendo em vista a disponibilização do Plano Municipal de Saneamento Básico e do Plano de 
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, a todos os interessados, com o objetivo de colher 
contribuições dirigidas à construção dos mesmos e consequentemente na Construção das 
revisões bianuais, destacam-se as recomendações a seguir listadas. 

Racionalização e sistematização dos serviços prestados 

Para a racionalização e sistematização dos serviços prestados de saneamento, recomenda-se 
à Secretaria Municipal de Meio Ambiente a implantação de Procedimentos (Regulamentos) 
Normativos para todos os serviços prestados pela iniciativa pública e/ou privada nas quatro 
áreas do saneamento, sugerindo-se os seguintes procedimentos: 



 

  

       Página: 808 

 

                                                                                            

 Administrativos: leitura e emissão de contas, verificação e afeição de medidores, 
suspensão/religação do fornecimento de água, execução de novas ligações de água 
e/ou conexão de esgotamento sanitário, entre outros; 

 Técnicos: qualidade da água distribuída, qualidade dos efluentes tratados de esgoto 
sanitário, entre outros; 

 Operacionais: de ETA’s, estações elevatórias, adutoras, reservatórios, redes, perdas e 
água, de ETE’s, estações elevatórias, tomadas em tempo seco, micro e 
macrodrenagem urbana, entre outros; 

 Atendimento aos usuários pelos meios de comunicação disponíveis ou pessoalmente. 

As peculiaridades de cada Município deverão ser consideradas bem como as características 
próprias de cada empresa Concessionária e dos respectivos prestadores de serviços 
contratados. 

Avaliações sistemáticas da efetividade, eficiência e eficácia dos serviços prestados 

As avaliações sistemáticas para aferição da efetividade, eficiência e eficácia dos serviços 
prestados deverão ser implementadas através de indicadores. Os indicadores para 
abastecimento de água, esgotamento sanitário e limpeza urbana e manejo de resíduos 
sólidos já estão consagrados em nosso País, obedecendo ao disposto pelo Ministério das 
Cidades, Secretaria Nacional de Saneamento, Sistema Nacional de Informações em 
Saneamento Ambiental (Básico), SNIS. Deverão ser instituídos no Município de Montes 
Claros, seguindo os trâmites oficiais para seu encaminhamento. Quanto aos indicadores de 
drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, ainda não estão disponibilizados, mas em 
breve serão instituídos. Os indicadores sugeridos foram anteriormente apresentados e 
formulados em um novo indicador denominado Indicador de Salubridade Ambiental (ISA).  

Essas avaliações ficam a cargo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e seus dados 
armazenados em um banco de dados junto à UGPLAN. 

Instrumentos e mecanismos de divulgação, controle social na gestão dos serviços de 
saneamento básico 

O Plano deverá ter ampla divulgação por todos os meios de comunicação disponibilizados 
pela Prefeitura Municipal de Montes Claros. Recomenda-se a criação de um Portal 
Saneamento, com acesso via Internet, tendo em vista manter grande parte da população 
notificada das ações em desenvolvimento. Cópias dos PMSB e do PGIRS deverão ser 
disponibilizadas aos Centros de Ensino e Cultura do Município, às Bibliotecas, Associações de 
Classe, entre outras. O processo tem por objetivo divulgar as características, critérios e 
procedimentos recomendados pelo Plano, bem como, em fases posteriores, os resultados de 
desempenho físico-financeiro e de gestão para subsidiar um nova etapa de planejamento, 
quando das revisões do Plano.  

Quanto aos mecanismos de participação e controle social na gestão dos serviços de 
saneamento básico, o PMSB e o PGIRS remetem às Conferências Anuais de Saneamento 
Básico a serem realizadas anualmente, ao Conselho Municipal de Meio Ambiente, à 
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Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Ouvidoria), ao Arranjo Institucional para Gestão do 
Saneamento Básico no Município de Montes Claros a ser instituído, aos Prestadores de 
Serviços (Ouvidoria), à Agência Reguladora, ao PROCON e em última instância à Promotoria 
Pública. 

Essas recomendações e outras que certamente serão acrescentadas após a consulta e a 
audiência pública a serem efetivadas serão inseridas na Versão Final do PMSB de Montes 
Claros. 

Sustentabilidade dos Sistemas  

De fundamental importância, tendo em vista os desafios financeiros dos próximos vinte 
anos, é a cobrança de taxas/tarifas em busca da sustentabilidade de cada setor. 

Integração Institucional  

Finalmente, sugere-se uma forte ação de integração institucional, tendo em vista a 
universalização dos sistemas de saneamento básico do Município de Montes Claros. O PMSB 
poderá vir a ser o grande aglutinador de ideias, as quais fomentarão a execução dos 
programas, projetos e ações propostas para que as metas do Plano sejam atingidas. O 
arranjo institucional proposto, em complementação ao arranjo institucional presente, 
deverá ter como ponto focal, a integração de todos com o apoio da população local. 

 

6.13. ADOÇÃO DE DIRETRIZES PARA O PROCESSO DE REVISÃO DO PLANO E SUA 
PERIODICIDADE 

O estabelecido na Lei 11.445/2007 e seu Decreto regulador instituem a revisão do PMSB no 
máximo a cada 04 (quatro) anos. Sugere-se o seguinte cronograma. 

Figura 261. Cronograma de revisões do PMSB 

 

Fonte: SERENCO, 2015.  
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7. ANEXOS 

7.1. MINUTA DE LEI PARA APROVAÇÃO DO PMSB 

 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS 

LEI Nº [...]/2015 

“Dispõe sobre a Política Municipal de Saneamento Básico 
do Município de Montes Claros e dá outras providências.” 

[...] Ruy Adriano Borges Muniz, Prefeito Municipal de Montes Claros, Estado de 
Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e 
ele sanciona a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 

DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 

Art. 1º – A Política Municipal de Saneamento Básico de Montes Claros tem como 
objetivo melhorar a qualidade da sanidade pública e manter o meio ambiente equilibrado, 
buscando o desenvolvimento sustentável, fornecendo diretrizes ao Poder Público e à 
coletividade para a defesa, conservação e recuperação da qualidade e salubridade 
ambiental, cabendo a todos o direito de exigir a adoção de medidas nesse sentido. 

Parágrafo único – Para os efeitos desta lei, considera-se saneamento básico o 
conjunto de serviços, infraestrutura e instalações operacionais de: 

I – abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infraestruturas e 
instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as 
ligações prediais e respectivos instrumentos de medição; 

II – esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infraestruturas e 
instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos 
esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente; 

III – limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, 
infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e 
destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de logradouros e 
vias públicas, inclusive a triagem para fins de reuso, reciclagem ou compostagem, e os 
serviços de varrição, capina e poda de árvores em vias e logradouros públicos e outros 
eventuais serviços pertinentes à limpeza pública; 

IV – drenagem e manejo de águas pluviais urbanas: conjunto de atividades, 
infraestruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de 
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transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e 
disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas. 

Art. 2º – Os recursos hídricos não integram os serviços de saneamento básico. 

Parágrafo único – A utilização de recursos hídricos na prestação de serviços 
públicos de saneamento básico, inclusive para a disposição ou diluição de esgotos e outros 
resíduos líquidos, é sujeita a outorga de direito de uso, nos termos da Lei Federal nº 9.433, 
de 08 de janeiro de 1997, de seus regulamentos e da legislação estadual. 

Art. 3º – Não constitui serviço público de saneamento a ação executada por meio 
de soluções individuais, desde que o usuário não dependa de terceiros para operarem os 
serviços, bem como as ações de saneamento básico de responsabilidade privada, incluindo o 
manejo de resíduos de responsabilidade do gerador. 

Art. 4º – O lixo originário de atividades comerciais, industriais e de serviços cuja 
responsabilidade pelo manejo não seja atribuída ao gerador pode, por decisão do Poder 
Público, ser considerado resíduo sólido urbano. 

Art. 5º – Para o estabelecimento da Política Municipal de Saneamento Básico 
serão observados os seguintes princípios fundamentais: 

I – universalização do acesso; 

II – integralidade, compreendida como o conjunto de todas as atividades e 
componentes de cada um dos diversos serviços de saneamento básico, propiciando à 
população o acesso, na conformidade de suas necessidades, e maximizando a eficácia das 
ações e resultados;  

III – abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos realizados de formas adequadas à saúde pública e à proteção do meio 
ambiente; 

IV – disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços de drenagem e de 
manejo das águas pluviais adequados à saúde pública e à segurança da vida e do patrimônio 
público e privado; 

V – adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as peculiaridades 
locais e regionais; 

VI – articulação com políticas de desenvolvimento urbano e regional, de 
habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, de promoção 
da saúde e outras de relevante interesse social voltadas para a melhoria da qualidade de 
vida, para as quais o saneamento básico seja fator determinante; 

VII – eficiência e sustentabilidade econômica; 

VIII – utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de 
pagamento dos usuários e a adoção de soluções graduais e progressivas; 

IX – transparência das ações, baseada em sistemas de informações e processos 
decisórios institucionalizados; 
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X – controle social; 

XI – segurança, qualidade e regularidade; 

XII – integração das infraestruturas e serviços com a gestão eficiente dos 
recursos hídricos. 

CAPÍTULO II 

DOS ÓRGÃOS EXECUTORES DA POLÍTICA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

Art. 6º – A Política Municipal de Saneamento Básico de Montes Claros será 
executada pela Prefeitura Municipal de Montes Claros e distribuída de forma transdisciplinar 
em todas as secretarias e órgãos da Administração Municipal, respeitadas as suas 
competências. 

CAPÍTULO III 

DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO 

Art. 7º – Os serviços básicos de saneamento de que trata o parágrafo único do 
art. 1º desta Lei poderão ser executados das seguintes formas: 

I – de forma direta pela Prefeitura Municipal de Montes Claros ou por órgãos de 
sua administração indireta; 

II – por empresa contratada para a prestação dos serviços por meio de processo 
licitatório; 

III – por empresa concessionária escolhida em processo licitatório de concessão, 
nos termos da Lei Federal nº. 8.987/95 e Lei Federal nº 11.079/04; 

IV – por gestão associada com órgãos da administração direita e indireta de 
entes públicos federados por convênio de cooperação ou em consórcio público, por meio de 
contrato de programa, nos termos do art. 241 da Constituição Federal e da Lei Federal nº 
11.107/05. 

§ 1º – A prestação de serviços públicos de saneamento básico por entidade que 
não integre a administração municipal depende de celebração de contrato, sendo vedado a 
sua disciplina mediante convênios, termos de parceria ou outros instrumentos de natureza 
precária. 

§ 2º – Excetuam-se do disposto no artigo anterior os serviços autorizados para 
usuários organizados em cooperativas, associações ou condomínios, desde que se limite a: 

I - determinado condomínio; 

II - localidade de pequeno porte, predominantemente ocupada por população de 
baixa renda, onde outras formas de prestação apresentem custos de operação e 
manutenção incompatíveis com a capacidade de pagamento dos usuários. 
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§ 3º – Da autorização prevista no parágrafo anterior, deverá constar a obrigação 
de transferir ao titular os bens vinculados aos serviços por meio de termo específico, com os 
respectivos cadastros técnicos. 

Art. 8º – São condições de validade dos contratos que tenham por objeto a 
prestação de serviços públicos de saneamento básico: 

I – a existência de estudo comprovando a viabilidade técnica e econômico-
financeira da prestação universal e integral dos serviços; 

II – a existência de normas de regulação que prevejam os meios para o 
cumprimento das diretrizes desta Lei, incluindo a designação da entidade ou órgão de 
regulação e de fiscalização; 

III – a realização prévia de audiência e de consulta públicas sobre o edital de 
licitação, no caso de concessão, e sobre a minuta do contrato. 

Parágrafo único – Para atendimento ao disposto no art. 8º, inciso II, da presente 
Lei, em caso de delegação dos serviços públicos de saneamento básico fica o Departamento 
de Água e Esgoto de Montes Claros designado como entidade de regulação e de fiscalização 
dos serviços públicos delegados. 

Art. 9º – Nos casos de serviços prestados mediante contratos de concessão ou de 
programa, as normas previstas no inciso II, do artigo anterior, deverão prever: 

I – a autorização para a contratação dos serviços, indicando os respectivos prazos 
e a área a ser atendida; 

II – inclusão, no contrato, das metas progressivas e graduais de expansão dos 
serviços, de qualidade, de eficiência e de uso racional da água, da energia e de outros 
recursos, em conformidade com os serviços a serem prestados; 

III – as prioridades de ação, compatíveis com as metas estabelecidas; 

IV – as condições de sustentabilidade e equilíbrio econômico-financeiro da 
prestação de serviços, em regime de eficiência, incluindo: 

a) o sistema de cobrança e a composição de taxas e tarifas; 

b) a sistemática de reajustes e de revisões de taxas e tarifas; 

c) a política de subsídios. 

V – mecanismos de controle social nas atividades de planejamento, regulação e 
fiscalização dos serviços; 

VI – as hipóteses de intervenção e de retomada dos serviços. 

§ 1º – Os contratos não poderão conter cláusulas que prejudiquem as atividades 
de regulação e de fiscalização ou de acesso às informações sobre os serviços contratados. 

§ 2º – Na prestação regionalizada, o disposto neste artigo e no anterior poderá 
se referir ao conjunto de municípios por ela abrangidos. 
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Art. 10 – Nos serviços públicos de saneamento básico em que mais de um 
prestador execute atividade interdependente com outra, a relação entre elas deverá ser 
regulada por contrato e haverá órgão único encarregado das funções de regulação e de 
fiscalização. 

Parágrafo único – Na regulação, deverá ser definido, pelos menos: 

I – as normas técnicas relativas à qualidade e regularidade dos serviços aos 
usuários e entre os diferentes prestadores envolvidos; 

II – as normas econômicas e financeiras relativas às tarifas, aos subsídios e aos 
pagamentos por serviços prestados aos usuários e entre os diferentes prestadores dos 
serviços; 

III – a garantia de pagamento de serviços prestados entre os diferentes 
prestadores dos serviços; 

IV – os mecanismos de pagamento de diferenças relativas a inadimplemento dos 
usuários, perdas comerciais e físicas e outros créditos devidos, quando for o caso; 

V – o sistema contábil específico para os prestadores que atuem em mais de um 
Município. 

Art. 11 – O contrato a ser celebrado entre os prestadores de serviços a que se 
refere o artigo anterior deverá conter cláusulas que estabeleçam pelo menos: 

I – as atividades ou insumos contratados; 

II – as condições recíprocas de fornecimento e de acesso às atividades ou 
insumos; 

III – o prazo de vigência, compatível com as necessidades de amortização de 
investimentos, e as hipóteses de sua prorrogação; 

IV – os procedimentos para a implantação, ampliação, melhoria e gestão 
operacional das atividades; 

V – os direitos e deveres sub-rogados ou os que autorizam a sub-rogação; 

VI – as hipóteses de extinção, inadmitida a alteração e a rescisão administrativas 
unilaterais; 

VII – as penalidades a que estão sujeitas as partes em caso de inadimplemento; 

VIII – a designação do órgão ou entidade responsável pela regulação e 
fiscalização das atividades ou insumos contratados. 

CAPÍTULO IV 

DA PARTICIPAÇÃO REGIONALIZADA EM SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO 

Art. 12 – O Município poderá participar da prestação regionalizada de serviços de 
saneamento básico que é caracterizada por: 

I – um único prestador dos serviços para vários Municípios, contíguos ou não; 
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II – uniformidade de fiscalização e regulação dos serviços, inclusive sua 
remuneração; 

III – compatibilidade de planejamento. 

§ 1º – Na prestação de serviços de que trata este artigo, as atividades de 
regulação e fiscalização poderão ser exercidas: 

I - por órgão ou entidade de ente da Federação a que o titular tenha delegado o 
exercício dessas competências por meio de convênio de cooperação técnica entre entes da 
Federação, obedecido o disposto no art. 241 da Constituição Federal; 

II - por consórcio público de direito público integrado pelos titulares dos serviços. 

Art. 13 – A prestação regionalizada de serviços públicos de saneamento básico 
poderá ser realizada por: 

I – órgão, autarquia, fundação de direito público, consórcio público, empresa 
pública ou sociedade de economia mista estadual ou municipal; 

II – empresa a que se tenha concedido os serviços. 

§ 1º – O serviço regionalizado de saneamento básico poderá obedecer o plano 
de saneamento básico elaborado para o conjunto dos municípios.  

§ 2º – Os prestadores deverão manter sistema contábil que permita registrar e 
demonstrar, separadamente, os custos e as receitas de cada serviço para cada um dos 
municípios atendidos. 

CAPÍTULO V 

DA REGULAÇÃO E CONTROLE 

Art. 14 – São objetivos da regulação: 

I – estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos serviços e para 
a satisfação dos usuários; 

II – garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas; 

III – prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, ressalvada a competência 
dos órgãos integrantes do sistema nacional de defesa da concorrência; 

IV – definir tarifas que assegurem o equilíbrio econômico-financeiro dos 
contratos como a modicidade tarifária, mediante mecanismos que induzem a eficiência e 
eficácia dos serviços e que permitam a apropriação social dos ganhos de produtividade; 

V – definir as penalidades. 

Art. 15 – A entidade reguladora designada no art. 8º, parágrafo único da 
presente Lei, editará normas relativas às dimensões técnica, econômica e social de prestação 
dos serviços, que abrangerão, pelo menos, os seguintes aspectos: 

I – padrões e indicadores de qualidade da prestação dos serviços; 
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II – requisitos operacionais e de manutenção dos sistemas; 

III – as metas progressivas de expansão e de qualidade dos serviços e os 
respectivos prazos; 

IV – regime, estrutura e níveis tarifários, bem como os procedimentos e prazos 
de sua fixação, reajuste e revisão; 

V – medição, faturamento e cobrança de serviços; 

VI – monitoramento dos custos; 

VII – avaliação da eficiência e eficácia dos serviços prestados; 

VIII – plano de contas e mecanismos de informação, auditoria e certificação; 

IX – subsídios tarifários e não tarifários; 

X – padrões de atendimento ao público e mecanismo de participação e 
informação; 

XI – medidas de contingências e de emergências, inclusive racionamento. 

§ 1º – As normas previstas neste artigo deverão fixar prazo para os prestadores 
de serviços comunicarem aos usuários as providências adotadas em face de queixas ou de 
reclamações relativas aos serviços. 

§ 2º – A entidade fiscalizadora deverá receber e se manifestar conclusivamente 
sobre as reclamações que, a juízo do interessado, não tenham sido suficientemente 
atendidas pelos prestadores dos serviços. 

Art. 16 – Em caso de gestão associada ou prestação regionalizada dos serviços, 
poderão ser adotados os mesmos critérios econômicos, sociais e técnicos da regulação em 
toda a área de abrangência da associação ou prestação. 

Art. 17 – Os prestadores de serviços de saneamento básico deverão fornecer ao 
órgão ou entidade reguladora todos os dados e informações necessárias para o desempenho 
de suas atividades, na forma das normas legais, regulamentares e contratuais. 

§ 1º – Incluem-se entre os dados e informações a que se refere o caput deste 
artigo aquelas produzidas por empresas ou profissionais contratados para executarem 
serviços ou fornecer materiais e equipamentos específicos. 

§ 2º – Compreendem-se, nas atividades de regulação, a interpretação e a fixação 
de critérios para a fiel execução dos contratos, dos serviços e para a correta administração 
de subsídios. 

Art. 18 – Deve ser dada publicidade aos relatórios, estudos e decisões e 
instrumentos equivalentes que se refiram à regulação ou à fiscalização dos serviços, bem 
como aos direitos e deveres dos usuários e prestadores, a eles podendo ter acesso qualquer 
do povo, independentemente da existência de interesse direto. 
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§ 1º – Excluem-se do disposto no caput deste artigo os documentos 
considerados sigilosos em razão de interesse público relevante, mediante prévia e motivada 
decisão. 

CAPÍTULO VI 

DOS ASPECTOS ECONÔMICOS E SOCIAIS 

Art. 19 – Os serviços de saneamento básico de que trata esta Lei terão a 
sustentabilidade econômico-financeira assegurada, sempre que possível, mediante 
remuneração pela cobrança dos serviços: 

I – de abastecimento de água e esgoto sanitário: por tarifas e outros preços 
públicos, que poderão ser estabelecidos para cada um dos serviços ou conjuntamente; 

II – de limpeza urbana e manejo de resíduos urbanos: por taxas ou tarifas e 
outros preços públicos, em conformidade com o regime de prestação do serviço ou de suas 
atividades; 

III – de manejo de águas pluviais urbanas: na forma de taxa, em conformidade 
com o regime de prestação do serviço ou de suas atividades. 

§ 1º – Na instituição das tarifas, preços públicos e taxas para aos serviços de 
saneamento básico serão observadas as seguintes diretrizes: 

a) ampliação do acesso dos cidadãos e localidades de baixa renda aos serviços; 

b) geração dos recursos necessários à realização dos investimentos, objetivando 
o cumprimento das metas e objetivos do serviço; 

c) inibição do consumo supérfluo e do desperdício de recursos; 

d) recuperação dos custos incorridos na prestação do serviço, em regime de 
eficiência; 

e) remuneração adequada do capital investido pelos prestadores dos serviços; 

f) estímulo ao uso de tecnologias modernas e eficientes, compatíveis com os 
níveis exigidos de qualidade, continuidade e segurança na prestação dos serviços; 

g) incentivo à eficiência dos prestadores dos serviços. 

§ 2º – O Município poderá adotar subsídios tarifários e não tarifários para os 
usuários e localidades que não tenham capacidade de pagamento ou escala econômica 
suficiente para cobrir o custo integral dos serviços. 

Art. 20 – Observado o disposto no artigo anterior, a estrutura de remuneração e 
cobrança dos serviços públicos de saneamento básico poderá levar em consideração os 
seguintes fatores: 

I – categorias de usuários, distribuídos por faixas ou quantidades crescentes de 
utilização ou de consumo; 

II – padrões de uso ou de qualidade requeridos; 
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III – quantidade mínima de consumo ou de utilização do serviço, visando à 
garantia de objetivos sociais, como a preservação da saúde pública, o adequado 
atendimento dos usuários de menor renda e a proteção do meio ambiente; 

IV – custo mínimo necessário para disponibilidade do serviço em quantidade e 
qualidade adequadas; 

V – ciclos significativos de aumento de demanda dos serviços, em períodos 
distintos; 

VI – capacidade de pagamento dos consumidores. 

Art. 21 – As taxas ou tarifas decorrentes da prestação de serviço público de 
limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos devem levar em conta a adequada 
destinação dos resíduos coletados e poderão considerar, em conjunto ou separadamente: 

I – o nível de renda da população da área atendida; 

II – as características dos lotes urbanos, as áreas edificadas e a sua utilização; 

III – o peso ou volume médio coletado por habitante ou por domicílio; 

IV – consumo de água do domicílio. 

Art. 22 – A cobrança pela prestação do serviço público de drenagem e manejo de 
águas pluviais urbanas deve levar em conta, em cada lote, os percentuais de 
impermeabilização e a existência de dispositivos de amortecimento ou de retenção de água 
de chuva, podendo considerar também: 

I – o nível de renda da população da área atendida; 

II – as características dos lotes urbanos, áreas edificadas e sua utilização. 

Art. 23 – As tarifas devem ser fixadas de forma clara e objetiva, devendo os 
reajustes e as revisões serem tornados públicos com antecedência mínima de 30 (trinta) dias 
com relação à sua aplicação. 

Art. 24 – Os serviços poderão ser interrompidos pelo prestador das seguintes 
hipóteses:  

I – situações de emergência que atinjam a segurança de pessoas e bens; 

II – necessidade de efetuar reparos, modificações ou melhorias de qualquer 
natureza no sistema; 

III – negativa do usuário em permitir a instalação de dispositivo de leitura de 
consumo, após ter isso previamente notificado a respeito; 

IV – manipulação indevida de qualquer tubulação, medidor ou outra instalação 
do prestador, por parte do usuário; 

V – inadimplemento do usuário do serviço, quanto ao pagamento das tarifas, 
após ter sido formalmente notificado. 
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§ 1º – As interrupções programadas serão previamente comunicadas ao 
regulador e aos usuários. 

§ 2º – A suspensão dos serviços prevista nos incisos III e V será precedida de 
prévio aviso ao usuário, não inferior a 30 (trinta) dias da data prevista para a suspensão. 

§ 3º – A interrupção ou a restrição do fornecimento de água por inadimplência a 
estabelecimentos de saúde, a instituições educacionais e de internação de pessoas e a 
usuário residencial de baixa renda beneficiário de tarifa social deverá obedecer a prazos e 
critérios que preservem condições mínimas de manutenção da saúde das pessoas atingidas. 

Art. 25 – Desde que previsto nas normas de regulação, grandes usuários poderão 
negociar suas tarifas com o prestador dos serviços, mediante contrato específico, ouvido 
previamente o regulador. 

Art. 26 – Os valores investidos em bens reversíveis pelos prestadores 
constituirão créditos perante o titular, a serem recuperados mediante a exploração dos 
serviços, nos termos das normas regulamentares e contratuais. 

§ 1º – Não gerarão crédito perante o titular os investimentos feitos sem ônus 
para o prestador, tais como os decorrentes de exigência legal aplicável à implantação de 
empreendimentos imobiliários e os provenientes de subvenções ou transferências fiscais 
voluntárias. 

§ 2º – Os investimentos realizados, os valores amortizados, a depreciação e os 
respectivos saldos serão anualmente auditados e certificados pelo órgão ou ente regulador. 

§ 3º – Os créditos decorrentes de investimentos devidamente certificados 
poderão constituir garantia de empréstimos aos delegatários, destinados exclusivamente a 
investimentos nos sistemas de saneamento objeto do respectivo contrato. 

CAPÍTULO VII 

DOS ASPECTOS TÉCNICOS 

Art. 27 – O serviço prestado atenderá a requisitos mínimos de qualidade, 
incluindo a regularidade, a continuidade e às condições operacionais e de manutenção dos 
sistemas. 

Art. 28 – Toda edificação permanente urbana será conectada às redes públicas 
de abastecimento de água e de esgotamento sanitário disponível e sujeita ao pagamento 
das tarifas e de outros preços públicos decorrentes da conexão e do uso desses serviços, 
ressalvadas as disposições em contrário da entidade de regulação e do meio ambiente. 

§ 1º – Na ausência de redes públicas de saneamento básico, serão admitidas 
soluções individuais de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, observadas as 
normas reguladoras. 

§ 2º – A instalação hidráulica predial ligada à rede de abastecimento de água não 
poderá ser também alimentada por outras fontes. 
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CAPÍTULO VIII 

DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO 

Art. 29 – Fica criado o Conselho Municipal de Saneamento como órgão superior 
de assessoramento e consulta da administração municipal. 

Art. 30 – São atribuições do Conselho Municipal de Saneamento: 

I – elaborar seu regimento interno; 

II – dar encaminhamento às deliberações da Conferência Municipal de 
Saneamento Básico; 

III – opinar sobre questões de caráter estratégico para o desenvolvimento das 
políticas públicas de saneamento básico quando couber; 

IV – acompanhar a implantação do Plano Municipal de Saneamento Básico 
previsto nesta Lei. 

Art. 31 – No Conselho Municipal de Saneamento será assegurada a participação 
de representantes: 

I – da Prefeitura Municipal de Montes Claros; 

II - de órgãos governamentais relacionados ao setor de saneamento básico; 

III - dos prestadores de serviços públicos de saneamento básico; 

IV - dos usuários de serviços de saneamento básico; e, 

V - de entidades técnicas, organizações da sociedade civil e de defesa do 
consumidor relacionadas ao setor de saneamento básico. 

§ 1º – O Conselho será presidido pelo representante da Prefeitura Municipal de 
Montes Claros. 

Art. 32 – São atribuições do Presidente do Conselho: 

I – convocar e presidir as reuniões do Conselho; 

II – solicitar pareceres técnicos sobre temas de relevante na área de saneamento 
e nos processos submetidos ao Conselho; 

III – firmar as atas das reuniões e homologar as resoluções e decisões. 

CAPÍTULO IX 

DA PARTICIPAÇÃO POPULAR 

Art. 33 – A Participação Popular tem por objetivo valorizar e garantir a 
participação e o envolvimento da comunidade, de forma organizada, na gestão pública e nas 
atividades políticas administrativas. 

Art. 34 – A garantia da participação dos cidadãos é responsabilidade do governo 
municipal e tem por objetivos: 
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I – a socialização do homem e a promoção do seu desenvolvimento integral 
como indivíduo e membro da coletividade; 

II – o pleno atendimento das aspirações coletivas no que se refere aos objetivos 
e procedimentos da gestão pública, influenciando nas decisões e no seu controle; 

III – a permanente valorização e aperfeiçoamento do Poder Público como 
instrumento a serviço da coletividade. 

CAPÍTULO X 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 35 – Fica instituído, no Município de Montes Claros, Estado de Minas Gerais, 
o “PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DE DRENAGEM E 
MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS E DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS”, elaborado em consonância com a Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, 
que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento e dá outras providências, e com o 
Decreto Federal nº 7.217, de 21 de junho de 2010, que a regulamenta. 

Parágrafo Único - O "PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO", em anexo, 
passa a ser parte integrante da presente Lei. 

Art. 36 – Este plano e sua implantação ficam sujeitos a contínuo 
acompanhamento, revisão e adaptação às circunstâncias emergentes e será revisto em 
prazo não superior 04 (quatro) anos. 

Art. 37 – Ao Poder Executivo Municipal compete dar ampla divulgação do Plano 
Municipal de Saneamento Básico e das demais normas municipais referentes ao 
saneamento básico. 

Art. 38 – Os regulamentos dos serviços de abastecimento de água, esgotamento 
sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas 
pluviais urbanas serão propostos pela entidade reguladora. 

Art. 39 – Enquanto não forem editados os regulamentos específicos, ficam em 
uso as atuais normas e procedimentos relativos aos serviços de água e esgotos sanitários, 
bem como as tarifas e preços públicos em vigor, que poderão ser reajustadas anualmente 
pelos índices de correção setoriais. 

Art. 40 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Prefeitura de Montes Claro, [-] de [-] de 2015. 

[...] 

Ruy Adriano Borges Muniz 

(Prefeito Municipal) 
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