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1. CARACTERIZAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO 

1.1.  Localização 

O Município de Coqueiral possui área territorial de 296,163 km², segundo a distribuição do IBGE, e 

localiza-se na região sul de Minas Gerais, a 270 quilômetros da capital Belo Horizonte. Situado a 845 

metros de altitude, possui as seguintes coordenadas geográficas: Latitude: 21° 11' 10'' Sul, Longitude: 

45° 26' 38'' Oeste (datum SIRGAS 2000). 

Coqueiral foi fundada em 1948 e conta com os seguintes municípios limítrofes: Boa Esperança, 

Aguanil, Nepomuceno e Santana da Vargem.  

A Figura 1 apresenta a localização do município de Coqueiral. 

Figura 1 - Mapa de localização do município de Coqueiral. 

 

Fonte: Preserva Jr., 2019. 

1.2. Caracterização geral das bacias hidrográficas 

A Bacia Hidrográfica do Rio Grande (BHRG), com área nos Estados de Minas Gerais e São Paulo, 

abrange uma superfície de 143.000 km2, desde a Serra da Mantiqueira, no sul de Minas Gerais, até a 

região do Triângulo Mineiro, a oeste do Estado. Sua área de drenagem no estado de Minas Gerais é de 

aproximadamente 86.800 km2, correspondendo a 60,8% da área total da bacia. Nesta bacia é gerada 
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cerca de 67% de toda energia hidrelétrica produzida em Minas Gerais. De acordo com a Deliberação 

Normativa nº 06/2002 do CERH/MG e suas alterações, a Bacia Hidrográfica do Rio Grande foi 

dividida em oito Unidades de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos – UPGRH's, quais sejam: 

GD1 - Alto Rio Grande; GD2 - Rio Mortes e Jacaré; GD3 - Reservatório do Entorno de Furnas; GD4 

- Rio Verde; GD5 - Rio Sapucaí; GD6 - Rios Mogi-Guaçu e Pardo; GD7 - Afluentes do Médio Rio 

Grande; GD8 - Afluentes do Baixo Rio Grande; e a bacia do Rio Piracicaba e Jaguari (PJ1). Estas 

UPGRHs foram estabelecidas visando a implantação dos instrumentos da Política Estadual e da Gestão 

Descentralizada dos Recursos Hídricos no Estado de Minas Gerais. 

O Rio Grande nasce no Alto do Mirante, na Serra da Mantiqueira, município de Bocaina de Minas, a 

uma altitude próxima de 1980 metros. Seu curso apresenta direção de Noroeste a Sudoeste até as 

proximidades da cidade de Piedade de Minas. A partir daí, passa a correr para noroeste até próximo a 

barragem de Jaguará, na divisa dos municípios de Sacramento e Conquista, quando passa a correr 

segundo a direção Leste-Oeste, até sua confluência com o Rio Paranaíba. Neste trecho, recebe 

contribuintes importantes do Estado de São Paulo, bastante diferentes dos pequenos rios do lado 

mineiro da bacia, pertencentes à região do Triângulo Mineiro. 

Os principais afluentes do Rio Grande, pela margem esquerda, são os rios Aiuruoca, Capivari, Verde, 

São João, Carmo Sapucaí (paulista), Pardo e Turvo, onde os quatros últimos apresentam suas nascentes 

localizadas em território paulista. Pela margem direita, destacam-se os rios da Morte, Jacaré, Santana, 

Formiga, Pouso Alegre, Uberaba, São Francisco e Verde (Feio) e os ribeirões Borá, Dourados, Ponte 

Alta, Conquistinha, Ponte Alta/Toldas, do Buriti, da Bagagem, São Mateus, do Frutal, Marimbondo, 

da Moeda, Parafuso, do Bonito, Tronqueira, Monte Alto e da Mutuca.  

As principais sub-bacias de médio porte são as dos rios da Mortes, Sapucaí e Verde. A sub-bacia do 

Rio das Mortes drena uma área com predominância de cambissolos distróficos/álicos, com elevado 

potencial de produção de sedimentos e intenso processo de ravinamento acelerado. As sub-bacias dos 

rios Sapucaí e Verde são intensamente ocupadas por agropecuária tecnificada, em especial 

bataticultura, café e pastagens, além de núcleos urbanos de médio porte e variadas atividades 

industriais, refletindo-se no comprometimento tanto da qualidade quanto da quantidade de recursos 

hídricos superficiais e subterrâneos. Assim, coexistem problemas ambientais difusos, decorrentes da 

agropecuária, e relativamente pontuais - núcleos urbanos e industriais. 

A região hidrográfica do Rio Grande é grande produtora de grãos, predominando a agricultura de 

sequeiro, embora a utilização da irrigação encontre-se em expansão. O aspecto relevante para o 
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desenvolvimento da irrigação é o equacionamento da disponibilidade de água. Na margem do Rio 

Grande, onde a água é abundante, as captações são complexas, especialmente devido à operação dos 

reservatórios para fins de produção de energia elétrica. No interior das sub-bacias, devido ao regime 

fluviométrico dos mananciais superficiais, a disponibilidade de água para irrigação é limitada, 

especialmente no período seco do ano. 

Conforme estudos realizados no âmbito do programa HIDROTEC, a área de drenagem da bacia 

hidrográfica do Rio Grande em território mineiro corresponde a 64.024 km2. Ocupa o segundo lugar 

em termos de produção de água (vazões mínimas e médias) e contribui com 20,0% da vazão mínima 

(Q7,10) produzida no Estado. Em termos de produtividade hídrica (Q7,10 em L/s.km2), ocupa, no ranking 

estadual, o quarto lugar. A Figura 2 apresenta a delimitação das bacias hidrográficas estaduais inseridas 

na Bacia do Rio Grande. 

 

Figura 2 - Unidades de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos (UPGRH’s). 

 

Fonte: IGAM, 2016. 
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A Unidade de Planejamento e Gestão dos Recursos Hídricos (UPGRH) implementada pela 

Deliberação Normativa CERH-MG n°06, de 4 de outubro de 2002, pertence à Bacia Hidrográfica do 

Rio Grande. 

De maneira geral, as UPGRH são definidas como unidades físico-territoriais, identificadas dentro das 

bacias hidrográficas do Estado, que apresentam uma identidade regional caracterizada por aspectos 

físicos, sócio-culturais, econômicos e políticos. A delimitação destas unidades pretende orientar o 

planejamento e o gerenciamento dos recursos hídricos de maneira descentralizada, a partir da atuação 

dos Comitês e aplicação dos instrumentos de gestão, preconizados pela Política Estadual de Recursos 

Hídricos, e que visam à manutenção e recuperação da qualidade e quantidade da água. 

A Bacia Hidrográfica do Entorno do Reservatório de Furnas (GD3) compreende uma área de 

aproximadamente 16.643 km² e é composta por 48 municípios. Consiste em uma sub-bacia do Rio 

Grande, abrangendo praticamente todo o reservatório da Usina Hidroelétrica de Furnas (UHE 

FURNAS).  

O município de Coqueiral, objeto deste PMSB, possui 296,12 km² de área municipal inserida na 

UPGRH GD3 – Entorno do Reservatório de Furnas, totalizando 100%. A Figura 3 apresenta o mapa 

delimitando a Bacia Hidrográfica do Entorno do Reservatório de Furnas (GD3). A Figura 4 apresenta 

a localização de Coqueiral no GD3. 
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Figura 3 - Bacia Hidrográfica do Entorno do Reservatório de Furnas (GD3). 

  

Fonte: IGAM, 2016. 
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Figura 4 - Localização de Coqueiral no GD3 - Bacia Hidrográfica do Entorno do Reservatório de 

Furnas. 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 

Os principais cursos d’água que banham Coqueiral são o Córrego do Fundo e o Rio Pinheiros. A rede 

hidrográfica está caracterizada na Figura 5. 
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Figura 5 - Rede hidrográfica de Coqueiral. 

 

Fonte: Preserva Jr., 2019. 

1.3. Temperatura e precipitação 

Segundo Köppen e Geiger, o clima da região é quente e temperado. No inverno existe muito menos 

pluviosidade que no verão. Coqueiral tem uma temperatura média de 20,4 °C e sua média anual de 

pluviosidade é de 1.389 mm. 

1.4. Dados climatológicos de Coqueiral 

A Tabela 1 apresenta temperaturas e precipitação ao longo do ano de 2016 para Coqueiral. 

Tabela 1 - Temperaturas e precipitação ao longo do ano de 2016 para Coqueiral. 

 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Temperatura 
média (°C) 

23.1 23 21.8 20 17.9 16.7 17.2 18.8 20.5 21.6 22.1 21.8 

Temperatura 
mínima (°C) 

17.5 17.4 16 13.7 10.8 9.3 9.4 11.1 13.5 15.4 16.4 16.1 

Temperatura 
máxima (°C) 

28.8 28.6 27.7 26.4 25 24.2 25 26.5 27.5 27.8 27.9 27.5 

Precipitação (mm) 248 191 155 60 40 22 19 20 62 131 181 260 

Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia, 2016 
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1.5. Paisagem 

A análise e interpretação da estrutura da paisagem possibilitam a obtenção de um conjunto de 

conhecimentos essenciais para o planejamento de uma área ou região, permitindo identificar os 

principais impactos negativos que afetam os ecossistemas do planeta, buscando, a partir de princípios 

do desenvolvimento sustentável, soluções compatíveis às esferas ecológica, social, cultural e 

econômica (Zanella, 2006). 

1.6. Relevo  

Segundo dados fornecidos pelo IBGE/EMPRAPA, no município de Coqueiral, o relevo que predomina 

é o Planalto. Planaltos são relevos constituídos por irregularidades (de forma ondulada), grande parte 

dos casos localizados em altitudes superiores a 300 metros acima do nível do mar. A Figura 6 apresenta 

o mapa de relevo de MG. 

Figura 6 - Mapa de relevo de MG. 

 

 Fonte: IBGE/EMBRAPA, via: IDE–Sisema. 

 

1.7. Pedologia  

Podemos encontrar três tipos de solos no município de Coqueiral: Argissolo Vermelho-amarelo 

Distroférrico, Cambissolo Háplico TB e, com um pouco mais de predominância, Latossolo Vermelho 

Ácrico. 
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Segundo a Embrapa, nos Latossolos, os teores mais altos dos óxidos de ferro, presentes no material 

originário em ambientes bem drenados, configuram ao solo características de cor, textura e estrutura 

uniformes em profundidade. Esses solos ocorrem predominantemente em áreas de relevo plano e suave 

ondulado, propiciando a mecanização agrícola. Em menor expressão, podem ocorrer em áreas de 

relevo ondulado. A Figura 7 apresenta o mapa de solos para o município de Coqueiral. 

Figura 7 - Mapa de solos para o município de Coqueiral 

 
Fonte: BDiA – Bancos de Dados de Informações Ambientais  

1.8. Geomorfologia  

O conceito de geomorfologia é o estudo da origem e a estrutura das formas de relevo. A formação de 

elementos da superfície terrestre é identificada pela natureza das rochas, pelo clima e por fatores 

endógenos e exógenos. A partir do sensoriamento remoto é possível a análise e observação das 

características geomorfológicas na superfície terrestre. A Tabela 2 apresenta a predominância da 

geomorfologia em Coqueiral. 
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Tabela 2 – Predominância da geomorfologia em Coqueiral. 

Patamares de Campo Belo e Formiga:  31,49% 

Patamares de Varginha: 37,11% 

Planalto de Andrelândia: 29,60% 29,60% 

Planícies e Terraços Fluviais: 0,27% 

Fonte: BDiA - Banco de Dados de Informações Ambientais. 

 

A Figura 8 ilustra o Mapa de geomorfologia no município de Coqueiral. 

Figura 8 - Mapa da geomorfologia no município de Coqueiral 

 
Fonte: BDiA - Banco de Dados de Informações Ambientais 

1.9. Biodiversidade 

Quando discutimos a biodiversidade do munícipio de Coqueiral, no que se refere às coleções 

biológicas, o CRIA (Centro de Referência em Informação Ambiental) em conjunto com o IEF 

(Instituto Estadual de Florestas) catalogaram cerca de 750 espécies. A Figura 9 ilustra o número de 

espécies catalogadas no município de Coqueiral. 
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Figura 9 - Número de espécies catalogadas no município de Coqueiral. 

 
Fonte: IDE-Sisema (http://idesisema.meioambiente.mg.gov.br/). 

1.10. Vegetação e áreas de preservação  

O município de Coqueiral está inserido no limite do bioma Mata Atlântica, que é protegido e 

regulamentado pela Lei Federal n° 11.428/2006, que dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação 

nativa do Bioma Mata Atlântica e dá outras providências. A Figura 10 apresenta mapa dos biomas em 

Minas Gerais. 
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Figura 10 - Vegetação: biomas em MG. 

 
Fonte: IDE-Sisema - http://idesisema.meioambiente.mg.gov.br/. 

Segundo inventário florestal do IEF (2009), em Coqueiral, há predominância da Floresta Estacional 

Semidecidual Montana. A Figura apresenta o mapa caracterizando a vegetação de Minas Gerais. 

http://idesisema.meioambiente.mg.gov.br/
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Figura 11 - Mapa caracterizando a vegetação de MG. 

 
Fonte: IDE-Sisema - http://idesisema.meioambiente.mg.gov.br/ 

Sua nomenclatura refere-se à marcante característica apresentada por esta vegetação que, em função 

de dois diferentes períodos de influência climática (chuva e secas), perde parcialmente suas folhas. 

Assim, as árvores podem regular seu balanço hídrico, perdendo suas folhas em períodos de menor 

incidência das chuvas e temperaturas mais elevadas ou vestindo-se de verde nos períodos mais 

chuvosos do ano.  Isto ocorre porque o conjunto florestal pode perder entre 20 e 50 % das folhas 

conforme as estações. Assim, podemos interpretar que "estacional" refere-se à estação do ano; "semi" 

significa em parte; e "decidual" refere-se à decídua, proveniente do latim de decidere, que significa 

parcial.  

Estruturada em camadas, esta floresta apresenta um estrato arbóreo com dossel elevado, formado por 

árvores que podem atingir até 40 metros de altura. Abaixo, observa-se o estrato arbustivo, rico em 

diversidade de plantas, e por fim, a camada herbácea, composta por um vasto conjunto de plantas de 

pequeno porte. Além desses estratos, esta floresta cheia de vida conta com bactérias e fungos 

decompositores, que reciclam a biomassa presente nos troncos, galhos, folhas e sementes caídos no 

solo. Entre todos estes ambientes encontra-se grande quantidade de epífitas (plantas que se hospedam 

sobre outras árvores). Esses cipós proporcionam uma característica tipicamente tropical.  

Os fatores físicos, como clima e solos, influenciados pelas suas diferenças de temperatura, chuvas e 

relevo, propiciam, dentro da Floresta Estacional Semidecidual, as seguintes subdivisões: 

http://idesisema.meioambiente.mg.gov.br/
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 Floresta Estacional Semidecidual Aluvial:  formam matas ciliares que ocorrem associadas nas 

margens dos rios; 

 Floresta Estacional Semidecidual Submontana: se desenvolvem em solos mais secos, nas 

regiões abaixo das montanhas;  

 Floresta Estacional Semidecidual Montana: ocorre em áreas montanhosas com elevações 

médias acima de 400 metros de altitude. 

1.11. Unidades de Conservação (UCs) 

Unidades de Conservação (UCs) são áreas naturais criadas e protegidas pelo Poder Público municipal, 

estadual e federal. Elas são reguladas pela Lei nº 9.985, de 2000, que institui o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação (SNUC). De acordo com o SNUC, Unidade de Conservação é definida como 

um espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características 

naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites 

definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. 

Existem vários tipos de UCs, com diferentes nomes, diretrizes, finalidade e tipos de atividades 

permitidas na área. De acordo com as suas características e finalidades, são divididas em dois tipos: 

Unidades de Proteção Integral e Unidades de Uso Sustentável. As primeiras possuem normas mais 

restritas e são mais voltadas para a pesquisa e conservação da biodiversidade. Nelas, exceto alguns 

casos previstos na lei, é admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais. Já as Unidades de 

Uso Sustentável são mais voltadas para visitação e atividades educativas e uso sustentável de seus 

recursos. Elas têm o objetivo de compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de 

parte de seus recursos naturais. 

Em Coqueiral, há uma Unidade de Conservação de Uso Sustentável, que é a Área de Proteção 

Ambiental Municipal de Coqueiral – APA Coqueiral, instituída pela Lei Municipal nº 1.457 de 13 de 

maio de 2002. Possui área total oficial de 6.837,5 hectares, é rica em nascentes e cursos d’água, é 

drenada por importantes bacias e a sua rede hidrográfica é formada por um total de 154,47 km de 

cursos d’água. A APA apresenta uma capacidade de drenagem classificada como média-alta.  

A atividade humana, tal como o desmatamento nas matas ciliares, fornece impactos de grandes 

consequências nos recursos hídricos, tais como a erosão e o assoreamento dos rios. A APA, por ser 

uma Unidade de Conservação de Uso Sustentável, permite o desenvolvimento de atividades 

agropastoris. No entanto, devido ao relevo da área ser movimentado, apresentando altas declividades, 
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a agricultura deve ser estabelecida com critério, utilizando um plano de manejo adequado (SOUZA, 

ZANELLA, BORÉM, 2010). 

A Figura 12 apresenta imagem de satélite com a delimitação da área da APA (em amarelo), o município 

de Coqueiral (em vermelho) e os municípios vizinhos (também em vermelho). 

Figura 12 - Imagem de satélite da área da APA Coqueiral no município. 

 
Fonte: Google Earth e IDE-Sisema. 

1.12. Uso e ocupação do solo 

Foi elaborado um mapa de uso e ocupação do solo do município de Coqueiral. A Figura 13 apresenta 

este mapa. 
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Figura 13 – Mapa de uso do solo de Coqueiral. 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 

Pode-se observar que há predomínio de pastagem (40,54%), seguido por agricultura (32,56%), floresta 

(20,62%), campo (2,97%), água (1,86%) eucalipto (0,90%), área urbana (0,39%) e solo exposto 

(0,16%). 

1.13. Dinâmica demográfica 

O crescimento da população mundial, associado a padrões não sustentáveis de consumo, implica em 

um impacto cada vez maior nas condições do planeta de sustentar a vida. Esses processos interativos 

afetam o uso da terra, a água, o ar, a energia e outros recursos. As cidades que apresentam um 

crescimento acelerado, caso mal administradas, deparam-se com problemas ambientais gravíssimos. 

Dessa maneira, é de suma importância que haja todo um planejamento para uma administração dos 

recursos em que a política adote o desenvolvimento sustentável, sabendo que os fatores humanos são 

elementos fundamentais a considerar nesse conjunto. Tais políticas devem atentar para os elos 

existentes entre as tendências e os fatores demográficos, a utilização dos recursos, a difusão de 

tecnologias adequadas e o desenvolvimento. As políticas de controle demográfico também devem 

reconhecer o papel desempenhado pelos seres humanos sobre o meio ambiente e o desenvolvimento. 

É necessário acentuar a percepção dessa questão entre as pessoas em posição de tomar decisões em 
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todos os níveis e oferecer, de um lado, melhores informações para apoiar as políticas nacionais e 

internacionais e, de outro, uma estrutura conceitual para a interpretação dessas informações. 

Há a necessidade de desenvolver estratégias para reduzir tanto o impacto adverso das atividades 

humanas sobre o meio ambiente como o impacto adverso das mudanças ambientais sobre as 

populações humanas.  

As implicações das transformações demográficas para a questão regional indicam a indispensabilidade 

de a política atentar para as distintas necessidades locais de investimento produtivo, como a 

qualificação de capital humano em populações com cada vez maiores proporções de jovens. Também 

se mostra urgente preparar o país para o envelhecimento populacional em curso, a fim de que os idosos 

possam envelhecer de maneira ativa e saudável e nossa sociedade expandir as oportunidades geradas 

por esse processo de mudança na composição. 

A dinâmica demográfica destes municípios mostra as características ou o perfil da constituição das 

comunidades, bem como sua distribuição espacial e sua mobilidade. A Tabela 3 apresenta o perfil 

demográfico de Coqueiral. 

Tabela 3 - Perfil demográfico de Coqueiral. 

População estimada: 9.191 pessoas 

População no último censo 9.289 pessoas   

Densidade demográfica 31,36 hab/km² 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico de 2010. 

Em termos de estrutura etária, a relação entre a população idosa e o contingente de crianças 

corresponde a um importante indicador. Consiste em uma derivação do índice de envelhecimento 

populacional, cuja interpretação sugere que quanto maior sua magnitude, mais elevada é a proporção 

de idosos (65 anos e mais) em relação a de crianças (menos de 15 anos). Assim, podemos ver abaixo, 

na Figura 14, a pirâmide etária da cidade de Coqueiral (em cores) em relação ao resto do país (em 

cinza).  
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Figura 14 - Pirâmide etária – evolução populacional 2010. 

 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 

A população do município em área urbana corresponde a 70,92%. Desta forma, o número de pessoas 

da zona urbana equivale aproximadamente a 6.588 pessoas e, da zona rural, a 2.701 pessoas, sendo a 

porcentagem da área rural de 29,18%.   

A partir desses dados, é possível fazer todo um planejamento urbano para que se possa estruturar de 

maneira mais viável o dimensionamento de serviços e estruturas urbanas que contemplem o adequado 

atendimento à população. 

Quando se tem um aumento da concentração de domicílios, tende-se a facilitar certos serviços de 

saneamento, como coleta de resíduos e atendimento com ligações de água e esgoto, influenciando na 

redução de custos com tubulações extensas.  

Segundo IBGE (2010), dos 9.289 habitantes de Coqueiral, apenas 70,3% têm acesso ao sistema de 

esgotamento adequado, sendo o SAAE responsável pela Estação de Tratamento de Esgoto localizada 

próxima ao Bairro Lajinha, que trata 40% do esgoto da cidade.  

 

1.14. Condições de vida da população 

Quando abordamos o conceito de condições de vida, estamos analisando todos serviços e recursos que 

o município tem oferecido à população. Através de dados coletados, podemos analisar as informações 



 

 

42 
 

referentes à qualidade de vida, medida pelos indicadores sociais, de vulnerabilidade ambiental, saúde, 

educação e outros fatores que influenciam no bem-estar de seus habitantes. 

Segundo dados apresentados pelo IBGE, a partir de 2016, temos a seguinte perspectiva no quesito 

trabalho e rendimentos, mostrados na Tabela 4. 

Tabela 4 - Trabalho e rendimentos de Coqueiral. 

Salário médio mensal dos trabalhadores formais 1,6 salários mínimos. 

Pessoal ocupado  898 pessoas 

Proporção de pessoas ocupadas em relação à população 

total  

9,5 % 

Percentual da população com rendimento nominal 

mensal per capita de até 1/2 salário mínimo [2010] 

35,1 % 

Fonte: IBGE., 2016. 

Em comparação com os outros municípios do Estado de Minas Gerais levantados pelo IBGE, nos 

quesitos de trabalho e rendimento, Coqueiral ocupava as posições 435° de 853 e 566° de 853, 

respectivamente. Já em comparação com cidades do país todo, ficava na posição 4075° de 5570 e 

3363º de 5570, respectivamente.  

Segundo o IBGE, considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por 

pessoa, Coqueiral tem 35,1% da população nessas condições, o que colocava o município na posição 

521° de 853 dentre as cidades do estado e na posição 3547° de 5570 dentre as cidades do Brasil. 

Nas relações econômicas, baseados em dados levantados a partir de 2017, Coqueiral apresenta o 

seguinte desempenho: 

 PIB per capita: R$ 18.565,19 

 Percentual das receitas oriundas de fontes externas (2015): 83,6 % 

 Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) (2010): 0,694 

 Total de receitas: R$ 18.242,00 

 Total de despesas empenhadas: R$ 17.655,00  

 

1.15. Patrimônio histórico-cultural 

Quanto ao Patrimônio Histórico-Cultural, a cidade apresenta algumas edificações ligadas às atividades 

econômicas antigas e atuais, além de bens relacionados às infraestruturas básicas. O Lago de Furnas e 
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a Pedra do Ermo são as principais atrações turísticas do município, sendo que a Pedra foi declarada 

uma Área de Preservação Ambiental (APA) há 17 anos, pela Lei Municipal nº 1.457/2002. A Figura 

15 ilustra um dos patrimônios históricos do município, que é a igreja Matriz do Divino Espírito Santo. 

Figura 15 - Igreja Matriz do Divino Espírito Santo. 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Coqueiral. 

1.16. Educação  

No que se refere à educação, o município de Coqueiral possui dados quanto a média de alunos por 

turma, sendo expressos na Tabela 5 os totais nas áreas rurais e urbana de todas as instituições públicas 

(municipais e estaduais): 
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Tabela 5 - Número de alunos por turma no ano de 2018. 

Média de Alunos por Turma - Municípios - 2018 

Média de Alunos por Turma da Educação Básica - (Creche, Pré-Escola), Ensino Fundamental e 
Ensino Médio, por Localização e Dependência Administrativa - Municípios - 2018. 

Localização 
Dependência 
Administrativa 

Média de Alunos por Turma / Etapas de Ensino 

Educação 
Infantil 

Ensino Fundamental 
8 e 9 anos 

Ensino 
Médio 

Total Total Total 

Urbana Estadual e municipal 15,3 23,0 30,2 

Rural Estadual e municipal 14,7 11,6 -- 

Urbana e rural Estadual -- 23,9 30,2 

Urbana Estadual -- 23,9 30,2 

Urbana e rural Municipal 15,2 11,7 -- 

Urbana Municipal 15,3 12,3 -- 

Rural Municipal 14,7 11,6 -- 

Urbana e rural Pública 15,2 19,9 30,2 

Urbana Pública 15,3 23,0 30,2 

Fonte: Censo da Educação Básica 2018/INEP. 

Segundo dados do IBGE, a população estimada de Coqueiral é de aproximadamente 9.159 pessoas 

(zona rural e urbana). Deste total, segundo dados da prefeitura, 1.703 alunos estão matriculados em 

escolas no município. 

As escolas existentes em Coqueiral e o número de alunos matriculados nestas estão apresentados na 

Tabela 6: 
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Tabela 6 - Total de alunos matriculados por escola, localização e faixa etária. 

 Alunos Matriculados por Escola 

Escola Localização Nível de ensino 
Faixa Etária 

(anos) 

Número de 
Alunos 

Matriculados 

Escola Estadual 
Frei Eustáquio 

Urbana 
Ensino 

Fundamental 
6 a 11 184 

Escola Estadual 
Maria de Araújo 
Magalhães Pinto 

Urbana 
Ensino 

Fundamental 
6 a 11 177 

Escola Estadual 
Padre Anchieta 

Urbana 
Fundamental e 
Ensino Médio 

Variável ¹ 904 

Pré-Escolar 
Municipal Dona 

Lia 
Urbana 

Educação 
Infantil e Ensino 

Fundamental 

4 a 11 
(matutino); 4 a 5 

(diurno) 
339 

Escola Municipal 
da Capituvas 

Rural 
Educação 

Infantil e Ensino 
Fundamental 

4 a 11 17 

Escola Municipal 
do Ermo 

Rural 
Educação 

Infantil e Ensino 
Fundamental 

4 a 11 23 

Escola Municipal 
Córrego Romeu 

Moreira Maia 
Rural 

Educação 
Infantil e Ensino 

Fundamental 
4 a 11 59 

¹ Alunos do ensino fundamental, do ensino médio e do programa Educação de Jovens e Adultos. 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Coqueiral. 

1.16.1. IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

O IDEB é utilizado como um indicador nacional para medir a qualidade do ensino e estabelecer metas 

para sua melhoria. Ele é calculado a partir de dois componentes: a taxa de rendimento escolar (índices 

de aprovação, através do Censo Escolar) e as médias de desempenho nos exames aplicados pelo INEP 

(Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). 

Existe uma margem para classificar uma determinada população, sendo essa:  

 IDH  0,499 = baixo;  

 0,5  IDH  0,799 = médio; 

 0,8  IDH   1 = alto. 

As metas estabelecidas pelo IDEB são diferenciadas para cada escola e rede de ensino, com o objetivo 

único de alcançar 6 pontos até 2022, média correspondente ao sistema educacional dos países 

desenvolvidos. 

De acordo com o site do IDEB, Coqueiral alcançou as metas em 2013 e 2015, porém, em 2017, teve 

uma média de 4,93, quando a meta era de 5,6 (Tabela 7). Para 2019, há uma projeção (meta) de 5,2. A 

Tabela 7 apresenta o IDEB da rede de ensino público de Coqueiral. 
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Tabela 7 - IDEB – Rede pública. 

Média IDEB: 
Ensino 

Fundamental 

ANO 

2013 2015 2017 

Observado 5,7 5,55 4,93 

Metas Projetadas 5,1 5,35 5,6 

 Fonte: IDEB/Inep. 

Segundo o IBGE, em 2015, os alunos dos anos iniciais da rede pública da cidade tiveram nota média 

de 6,5 no IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica). Para os alunos dos anos finais, essa 

nota foi de 4,6. Na comparação com cidades do mesmo estado, a nota dos alunos dos anos iniciais 

colocava a cidade na posição 182° de 853.  

Dados fornecidos pelo IBGE, considerando a nota dos alunos de Coqueiral dos anos finais, mostra que 

a cidade ocupava a posição 393° dentre 853 municípios. A taxa de escolarização para pessoas de 6 a 

14 anos foi de 97,4% em 2010. Isso posicionava o município na 493° posição de 853 cidades do Estado, 

e na posição 3079° de 5570 cidades do país. 

A Figura 16 apresenta o número de matriculados em cada nível de ensino no município. 
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Figura 16 - Número de matrículas nos diferentes níveis de ensino no decorrer dos anos. 

 

Fonte: IBGE, 2010. 

1.16.2. Taxa de analfabetismo 

Segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, a escolaridade da população adulta (acima 

de 25 anos de idade) carrega uma grande inércia devido ao peso das gerações antigas de menor 

escolaridade. Mas, com o empenho do poder público, estes números estão evoluindo e o número de 

analfabetos está cada vez menor. A Figura 17 apresenta os percentuais, segundo os censos de 1991, 

2000 e 2010: 

Figura 17 - Escolaridade da população de 25 anos ou mais. 
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Fonte: PNUD, 2019. 

1.16.3. Análise do sistema educacional 

Segundo os dados apresentados, nota-se que a educação sempre deve ser uma preocupação do poder 

público. Em Coqueiral, o sistema educacional é considerado um meio para a promoção do 

conhecimento, qualidade de vida, saúde e salubridade no município. 

Reforçamos ainda a importância de uma boa base educacional, pois é uma forma da população receber 

informação e diretrizes quanto à saúde e saneamento básico, os quais afetam diretamente a qualidade 

de vida dos coqueirenses. Além disso, a escola é um meio de veiculação de educação ambiental, 
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previsto pela Lei Federal nº 9.795, de 27 de abril de 1999, que dispõe sobre a Educação Ambiental, 

institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. 

1.16.4. Programas e projetos existentes 

Em Coqueiral não há programas ou projetos educacionais diretamente relacionados ao Saneamento 

Básico. A importância desses está em assegurar à população os princípios fundamentais da 

universalidade, equidade e integralidade desses serviços: os direitos humanos fundamentais de acesso 

à água potável em qualidade e quantidade suficientes e a vida em ambiente salubre nas cidades. Além 

do conhecimento sobre o assunto, que faz toda a diferença, é importante salientar que um Plano de 

Saneamento Básico é efetivo quando há participação da população. Explorar programas e projetos é 

um meio de fazer a população entender o que é o saneamento, os problemas relacionados a este, as 

soluções e o que cada um deve fazer pelo sistema. 

1.17. Saúde 

A rede de serviços básicos de saúde do município de Coqueiral possui uma cobertura populacional de 

99%. Essa rede na atenção básica é estruturada entre as três unidades de Programa Saúde da Família 

na zona urbana, um PSF na zona rural e o Centro de Especialidades. 

Unidades do Programa Saúde da Família: 

Posto de Saúde Doutor Geraldo Rossi de Figueiredo (PSF I) 

Avenida Evaristo Batista de Figueiredo, 130 – Bairro Lasmar 

Atendimento de segunda a sexta das 07:00 às 17:00 

 

Posto de Saúde da Família (PSF II) 

Rua Boa Esperança, 245 – Centro  

Atendimento de segunda a sexta das 07:00 às 17:00 

 

Centro de Saúde Antônio Vitório Siviero (PSF III) 

Praça Rui Barbosa, 410 – Distrito de Frei Eustáquio 

Atendimento de segunda a sexta das 07:00 às 17:00 

 

Posto de Saúde Prefeito Antônio Idone Vilela (PSF IV) 

Rua Juca Faustino, 140 – Bairro Lajinha  

Atendimento de segunda a sexta das 07:00 às 17:00 
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O Centro de Especialidades possui um quadro de serviços que oferta psiquiatria, reumatologia, 

cardiologia, neurologia, ortopedia e pequenas cirurgias. As ofertas deste Centro foram estipuladas com 

base na demanda municipal. 

Em 2018, a gestão municipal passou por desafios devido à escassez de recursos financeiros. Com isso, 

o SUS atuou de forma satisfatória mantendo a transparência quanto aos serviços. Após esse período 

houve uma maior participação do Conselho de Saúde nessa gestão. 

O município de Coqueiral faz parte de três consórcios de saúde. Um deles é o CISSUL, consórcio 

privado relacionado à arrecadação do FPM, sendo aprovado por lei. O CISSUL-SAMU é consórcio da 

macro sul, relativo a rede urgência e emergência. E o CISLAGOS é um consórcio administrativo, que 

repassa um valor fixo mensal de R$5.000,00 (cinco mil reais) para o município. A rede de consórcios 

mudou positivamente a oferta e qualidade dos serviços de saúde para o município no ano de 2018. 

1.17.1. Dados demográficos e de morbimortalidade 

A população estimada por sexo e faixa etária está apresentada na Tabela 8. 

Tabela 8 - População estimada por sexo e faixa etária em Coqueiral 

Faixa Etária Masculino Feminino Total 

0 a 4 anos 264 247 511 

5 a 9 anos 338 278 616 

10 a 14 anos 377 401 778 

15 a 19 anos 381 415 796 

20 a 29 anos 698 730 1.428 

30 a 39 anos 670 654 1.324 

40 a 49 anos 637 579 1.216 

50 a 59 anos 611 607 1.218 

60 a 69 anos 426 383 809 

70 a 79 anos 272 246 518 

80 anos e mais 110 135 245 

Total 4.784 4.675 9.459 

Fonte: DATASUS - http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?novapop/cnv/popbr.def. 

Usando como referência os dados extraídos do DATASUS de 2015, verifica-se que a população de 

Coqueiral é predominantemente adulta, sendo a faixa etária de 20 a 59 anos a mais populosa. Essa 

faixa etária indica que a população em sua maioria é jovem e ativa. A longo prazo, a população se 

tornará predominantemente idosa. Por isso, deve-se priorizar políticas públicas que promovam 

prevenção e promoção de saúde e bem-estar para essa população. 

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?novapop/cnv/popbr.def
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1.17.2. Mortalidade por grupos de causas 

A Tabela 9 apresenta o número de casos de mortalidade dos residentes de Coqueiral, segundo capítulo 

CID-10 (Código Internacional de Doenças). 

Tabela 9 - Número de casos de mortalidade dos residentes de Coqueiral. 

Capítulo CID-10 2015 2016 

I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias 1 1 

II. Neoplasias (tumores) 11 12 

III. Doenças do sangue e dos órgãos hematopoiéticos 

e alguns transtornos imunitários 
1 - 

IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 2 1 

V. Transtornos mentais e comportamentais 2 - 

VI. Doenças do sistema nervoso 2 - 

VII. Doenças do olho e anexos - - 

VIII. Doenças do ouvido e da apófise mastoide - - 

IX. Doenças do aparelho circulatório 18 28 

X. Doenças do aparelho respiratório 9 9 

XI. Doenças do aparelho digestivo 5 3 

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo - - 

XIII. Doenças sistema osteomuscular e tecido 

conjuntivo 
1 - 

XIV. Doenças do aparelho geniturinário - 4 

XV. Gravidez parto e puerpério - - 

XVI. Algumas afecções originadas no período 

perinatal 
- 1 

XVII. Malformações congênitas, deformidades e 

anomalias cromossômicas 
6 - 

XVIII. Sintomas, sinais e achados anormais de 

exames clínicos e laboratoriais 
6 3 

XIX. Lesões eventuais e algumas outras 

consequências de causas externas 
- - 

XX. Causas externas de morbidade e mortalidade 3 6 

XXI. Contatos com serviços de saúde - - 

XXII. Códigos para propósitos especiais - - 

Total 63 68 

Fonte: DATASUS - http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sim/cnv/obt10mg.def 

Conforme observado no quadro anterior, houve um aumento de internações por infecção do aparelho 

geniturinário. Este aumento significativo proporciona notoriedade a complicações ocorridas, 

observadas pelos casos de mortalidade por esta causa. 

1.17.3. Nascidos vivos 

Os dados referentes ao indicador de Nascidos Vivos do município de Coqueiral nos anos de 2015 e de 

2016 estão apresentados n a Tabela 10, de acordo com dados do DATASUS: 

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sim/cnv/obt10mg.def
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Tabela 10 - Número de nascidos vivos em 2015 e 2016. 

Ano 2015 2016 

Nº de nascidos vivos 91 92 

Fonte: DATASUS, 2019. 

O número de nascidos vivos se refere à quantidade de crianças em que há evidência de vida ao nascer. 

O indicador é calculado por contagem do número de nascimentos por mãe residente do município 

referente ao ano de amostra. Os dados apresentados ganham relevância ao considerar que a saúde das 

mulheres grávidas interfere nos seus resultados, além do acompanhamento da situação do feto durante 

toda a gestação. Assim, é possível inferir ações direcionadas no Sistema de Saúde para melhorar as 

condições e assistência a essas mulheres durante a gravidez. 

Segundo o IBGE, dados de 2014 mostraram que a taxa de mortalidade média na cidade foi de 0 para 

cada 1.000 nascidos vivos. As internações devido a diarreias são de 0,1 para cada 1.000 habitantes. No 

ranking comparativo do IBGE, comparando os resultados com todos os municípios da microrregião e 

do Estado de Minas Gerais, Coqueiral ficou nas posições 1ª de 853 e 658º de 853, respectivamente. 

Quando comparado a cidades do Brasil todo, essas posições são de 1° de 5570 e 4734° de 5570, 

respectivamente. 

A Figura 18 apresenta o gráfico da taxa de mortalidade infantil (óbitos por mil nascidos vivos) ao 

longo dos anos. 
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Figura 18 - Taxa de mortalidade infantil (Unidade: óbitos por mil nascidos vivos). 

 

Fonte IBGE, 2014. 

1.18. Estruturas existentes e programas de interesse na área de Saneamento Básico e 

Meio Ambiente 

A gestão dos serviços de saneamento básico no município é realizada por diferentes órgãos. A 

responsabilidade pelos serviços de drenagem de águas pluviais e gestão dos resíduos sólidos urbanos 

é da Prefeitura Municipal. O abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto é de 

responsabilidade da autarquia SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto), instituída por meio da 

Lei nº 686, de 1981. 

O município de Coqueiral já vem demonstrando soluções para garantir a correta prestação de serviços 

de saneamento básico para a população. Foi iniciada na gestão de 2009/2012, em parceria com a 

FUNASA, a construção da nova Estação de Tratamento de Esgoto - ETE. Com a finalização das obras 

da nova ETE, Coqueiral terá seu esgoto 100% tratado, evitando a contaminação dos cursos d’água, a 

proliferação de vetores e doenças, além do cumprimento da legislação. O município conta também 

com o apoio da AMARC (Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Coqueiral), que 

realiza a coleta seletiva na área urbana do município. 

Para viabilizar projetos com melhorias ambientais, foi visto com outros municípios as possibilidades 

de consorciamento. Porém, para resíduos sólidos, o processo de consórcio já foi tentado sem sucesso 

via AMBASP (Associação Municípios Microrregião do Baixo Sapucaí). Como os municípios vizinhos 

de Boa Esperança e Nepomuceno já possuem soluções implantadas ou em fase de implantação nesta 

área, talvez apresentem soluções de consorciamento mais viáveis. Boa Esperança está instalando uma 
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Usina Termoquímica de Geração de Energia (UTGE) e Nepomuceno hoje conta com um Aterro 

Sanitário da empresa CTR (Central de Tratamento de Resíduos MG S/A) em seu território. 

Recentemente, em 31/06/2019, foi desativado o “Aterro Controlado Municipal” e a destinação dos 

RSU (Resíduos Sólidos Urbanos) passaram a ocorrer no Aterro Sanitário da CTR no município de 

Nepomuceno, por meio de contrato emergencial de 180 dias. Portanto, há grande necessidade de 

contratação definitiva. Além disso, pretende-se, também, construir a Unidade de Triagem e 

Compostagem - UTC do município e deixar estruturado a implantação da coleta seletiva no distrito e 

comunidades rurais. 

Sobre a identificação das ações de educação ambiental e mobilização social em saneamento e nível de 

investimento, foi possível identificar que o município possui um Projeto Político Pedagógico – PPP, 

aprovado pelo Ministério do Meio Ambiente, para a criação de uma “Sala Verde”, que é um espaço 

para educação ambiental e para mobilizações. Infelizmente, até o momento, não foi possível finalizar 

a reforma do espaço para dar andamento ao projeto. 

1.19. Aspectos legais  

 Se informar sobre a análise da base legal é de suma importância, pois este é um dos pilares de avaliação 

dos sistemas de saneamento e suas interferências em outras esferas do planejamento. 

A seguir serão apresentadas as principais legislações em nível federal, estadual e municipal que 

contenham matéria de interesse para o entendimento dos temas abordados nesse planejamento. 

1.19.1. Leis, normas e decretos em nível federal 

 Lei n° 6.938/1.981 

Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e 

aplicação, e dá outras providências. 

 Resolução CONAMA n° 020/1.986 

Dispõe sobre a classificação das águas doces, salobras e salinas do Território Nacional. 

 Lei n° 7802/1.989 

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, a exportação, 

o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a 

fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras providências. 
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 Resolução CONAMA n° 006/1.991 

Dispõe sobre a incineração de resíduos sólidos provenientes de estabelecimentos de saúde, portos e 

aeroportos. 

 Lei n° 8.666/1.993 

Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos 

da Administração Pública e dá outras providências. 

 Lei n° 8.987/1.995 

Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 

da Constituição Federal e dá outras providências. 

 Lei n° 9.074/1.995 (Vide Lei no 12.783, de 11/1/2013) 

Estabelece normas para outorga e prorrogações das concessões e permissões de serviços públicos e dá 

outras providências. 

 Lei n° 9.433/1.997 

Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, e altera o art. 1o da 

Lei no 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei no 7.990, de 28 de dezembro de 1989. 

 Resolução CONAMA n° 237/1.997 

Dispõe sobre licenciamento ambiental; competência da União, Estados e Municípios; listagem de 

atividades sujeitas ao licenciamento; Estudos Ambientais, Estudo de Impacto Ambiental e Relatório 

de Impacto Ambiental.  

 Resolução CONAMA n° 228/1.997 

Dispõe sobre a importação de desperdícios e resíduos de acumuladores elétricos de chumbo. 

 Lei n° 9.605/1.998 

Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 

ambiente, e dá outras providências. 

 Lei n° 9.795/1.999 

Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras 

providências. 
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 Resolução CONAMA n° 257/1.999 

Estabelece a obrigatoriedade de procedimentos de reutilização, reciclagem, tratamento ou disposição 

final ambientalmente adequada para pilhas e baterias que contenham em suas composições chumbo, 

cádmio, mercúrio e seus compostos 

 Lei n° 9.984/2.000 

Dispõe sobre a criação da Agência Nacional de Águas - ANA, entidade federal de implementação da 

Política Nacional de Recursos Hídricos e de coordenação do Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos, e dá outras providências. 

 Lei n° 9.966/2.000 

Dispõe sobre a prevenção, o controle e a fiscalização da poluição causada por lançamento de óleo e 

outras substâncias nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição nacional e dá outras providências. 

 Resolução CONAMA n° 274/2000 

Revisa os critérios de Balneabilidade em Águas Brasileiras. 

 Lei n° 10.257/2.001 

Regulamenta os arts.182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana 

e dá outras providências. 

 Resolução CONAMA n° 275/2.001 

Estabelece o código de cores para os diferentes tipos de resíduos, a ser adotado na identificação de 

coletores e transportadores, bem como nas campanhas informativas para a coleta seletiva. 

 Resolução CONAMA n° 313/2.002 

Dispõe sobre o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos Industriais. 

 Decreto n° 4.136/2.002 

Dispõe sobre a especificação das sanções aplicáveis às infrações às regras de prevenção, controle e 

fiscalização da poluição causada por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em 

águas sob jurisdição nacional, prevista na Lei no 9.966, de 28 de abril de 2000, e dá outras 

providências. 

 Lei n° 11.079/2.004 

Institui normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito da 

administração pública. 
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 Portaria nº 518/2.004 

Estabelece os procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e vigilância da qualidade da 

água para consumo humano e seu padrão de potabilidade e dá outras providências. 

 Resolução CONAMA nº 344/2.004 

Estabelece as diretrizes gerais e os procedimentos mínimos para a avaliação do material a ser dragado 

em águas jurisdicionais brasileiras e dá outras providências. 

 Resolução CONAMA n° 348/2.004 

Altera a Resolução CONAMA no 307, de 5 de julho de 2002, incluindo o amianto na classe de resíduos 

perigosos. 

 Lei n° 11.107/2.005 

Dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos e dá outras providências. 

 Decreto n° 5.440/2.005 

Estabelece definições e procedimentos sobre o controle de qualidade da água de sistemas de 

abastecimento e institui mecanismos e instrumentos para divulgação de informação ao consumidor 

sobre a qualidade da água para consumo humano. 

 Resolução CONAMA n° 358/2.005 

Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de saúde. 

 Resolução CONAMA n° 357/2.005 

Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, 

bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências. 

 Resolução CONAMA n° 375/2.006 

Define critérios e procedimentos, para o uso agrícola de lodos de esgoto gerados em estações de 

tratamento de esgoto sanitário e seus produtos derivados e dá outras providências. 

 Resolução n° 377/2.006 

Dispõe sobre licenciamento ambiental simplificado de Sistemas de Esgotamento Sanitário. 

 Resolução CONAMA n° 380/2.006 
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Retifica a Resolução CONAMA no 375/2006 - Define critérios e procedimentos, para o uso agrícola 

de lodos de esgoto gerados em estações de tratamento de esgoto sanitário e seus produtos derivados, e 

dá outras providências. 

 Lei n° 11.445/2.007 

Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; altera as Leis nº 6.766, de 19 de dezembro 

de 1979; nº 8.036, de 11 de maio de 1990; nº 8.666, de 21 de junho de 1993; nº 8.987, de 13 de fevereiro 

de 1995; revoga a Lei no 6.528, de 11 de maio de 1978; e dá outras providências. 

 Decreto n° 6.017/2.007 

Regulamenta a Lei n° 11.107, de 6 de abril de 2005, que dispõe sobre normas gerais de contratação de 

consórcios públicos. 

 Resolução do Conselho das Cidades nº 33/2.007 

Estabelece orientações relativas à Política de Saneamento Básico e ao conteúdo mínimo dos Planos de 

Saneamento Básico. 

 Resolução CONAMA nº 393/2.007 

Dispõe sobre o descarte contínuo de água de processo ou de produção em plataformas marítimas de 

petróleo e gás natural e dá outras providências. 

 Decreto n° 6.514/2.008 

Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo 

administrativo federal para apuração destas infrações, e dá outras providências. 

 Resolução CONAMA n° 404/2.008 

Estabelece critérios e diretrizes para o licenciamento ambiental de aterro sanitário de pequeno porte 

de resíduos sólidos urbanos. 

 Resolução CONAMA n° 398/2.008 

Dispõe sobre o conteúdo mínimo do Plano de Emergência Individual para incidentes de poluição por 

óleo em águas sob jurisdição nacional, originados em portos organizados, instalações portuárias, 

terminais, dutos, sondas terrestres, plataformas e suas instalações de apoio, refinarias, estaleiros, 

marinas, clubes náuticos e instalações similares, e orienta a sua elaboração. 

 Resolução CONAMA n° 396/2.008 
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Dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento das águas subterrâneas e dá 

outras providências. 

 Resolução CONAMA n° 397/2.008 

Altera o inciso II do § 4° e a Tabela X do § 5°, ambos do art. 34 da Resolução do Conselho Nacional 

do Meio Ambiente-CONAMA no 357, de 2005, que dispõe sobre a classificação dos corpos de água e 

diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de 

lançamento de efluentes. 

 Resolução CONAMA n° 75/2009 

Estabelece orientações relativas à Política de Saneamento Básico e ao conteúdo mínimo dos Planos de 

Saneamento Básico. 

 Resolução CONAMA n° 410/2.009 

Prorroga o prazo para complementação das condições e padrões de lançamento de efluentes, previsto 

no art. 44 da Resolução no 357, de 17 de março de 2005, e no art. 3° da Resolução n° 397, de 3 de abril 

de 2008. 

 Decreto n° 7.217/2.010 

Regulamenta a Lei n° 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o 

saneamento básico, e dá outras providências. 

 Portaria n° 2.914/2.011 do Ministério da Saúde 

Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano 

e seu padrão de potabilidade. 

 Resolução CONAMA n° 454/2.012 

Estabelece as diretrizes gerais e os procedimentos referenciais para o gerenciamento do material a ser 

dragado em águas sob jurisdição nacional. 

1.19.2. Leis, normas e decretos em nível estadual 

 Decreto n° 27.296/1.987 

Institui o Programa de Saneamento Rural de Minas Gerais - PRÓ-SANEAMENTO RURAL e dá 

outras providências. 

 Decreto n° 33.647/1.992 
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Dispõe sobre a organização da Secretaria de Estado de Recursos Minerais, Hídricos e Energéticos, e 

dá outras providências. 

 Lei nº 11.720/1.994 

Dispõe sobre a Política Estadual de Saneamento Básico e dá outras Providências. 

 Decreto n° 36.892/1.995 

Regulamenta o Fundo Estadual de Saneamento Básico - FESB e dá outras providências. 

 Lei n° 12.584/1.997 

Altera a denominação do Departamento de Recursos Hídricos do Estado de Minas Gerais - DRH - MG 

-, para Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM, dispõe sobre sua reorganização e dá outras 

providências. 

 Decreto n° 39.424/1.998 

Altera e consolida o Decreto n° 21.228, de 10 de março de 1981, que regulamenta a Lei n° 7.772, de 

8 de setembro de 1980, que dispõe sobre a proteção, conservação e melhoria do meio ambiente no 

Estado de Minas Gerais. 

 Decreto n° 39.399/1.998 

Dispõe sobre a criação da Área de Proteção Ambiental - APA no Estado de Minas Gerais e dá outras 

providências. 

 Lei n° 13.796/2.000 

Dispõe sobre o controle e o licenciamento dos empreendimentos e das atividades geradoras de resíduos 

perigosos no Estado. 

 Decreto n° 41.091/2.000 

Regulamenta a Lei n° 13.199, de 29 de janeiro de 1999, que dispõe sobre a Política Estadual de 

Recursos Hídricos. 

 Deliberação Normativa COPAM n° 52/2.001 

Convoca municípios para o licenciamento ambiental de sistema adequado de disposição final de lixo 

e dá outras providências. 

 Lei n° 15.258/2.004 

Dispõe sobre a exploração econômica do turismo em represas e lagos do Estado. 
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 Deliberação COPAM n° 199/2.005 

Dispõe sobre a criação de Grupo de Trabalho para a elaboração de proposta de política estadual de 

resíduos sólidos e dá outras providências. 

 Portaria IGAM n° 013/2.005 

Estabelece os procedimentos para cadastro obrigatório e obtenção de certidão de registro de uso 

insignificante, bem como para protocolo e tramitação das solicitações de renovação de outorgas de 

direitos de uso de recursos hídricos de domínio do Estado de Minas Gerais. 

 Portaria IGAM n° 13/2.007 

Institui Comissão Especial de Seleção de Propostas para o Programa 

PROÁGUA/NACIONAL/UEGP/MG, e dá outras providências. 

 Portaria IGAM n° 14/2.007 

Delega competência para práticas de atos relativos aos processos de Outorga de Direito de Uso dos 

Recursos Hídricos e dá outras providências. 

 Portaria IGAM n° 15/2.007 

Estabelece os procedimentos para cadastro obrigatório e obtenção de certidão de registro de uso 

insignificante, bem como para protocolo e tramitação das solicitações de renovação de Outorgas de 

Direitos de Uso de Recursos Hídricos de domínio do Estado de Minas Gerais, e dá outras providências. 

 Portaria IGAM n° 005/2.007 

Delega competência para a concessão de Certidões de Uso Insignificante e para a concessão de 

Outorga do Direito de Uso de Recursos Hídricos, nos processos de licenciamento ambiental de classes 

3 e 4 e nos processos de Autorização Ambiental de Funcionamento, de classes 1 e 2, e dá outras 

providências. 

 Portaria n° 361/2.008 

Dispõe sobre transporte e disposição em aterros sanitários dos resíduos de serviços de saúde (RSS) no 

Estado de Minas Gerais e dá outras providências. 

 Deliberação COPAM n° 368/2.008 

Dispõe sobre a criação de Grupo de Trabalho para apresentar proposta de minuta de Deliberação 

Normativa para regulamentar a questão dos resíduos de equipamentos eletroeletrônicos e dá outras 

providências. 
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 Deliberação Normativa COPAM n° 118/2.008 

Estabelece novas diretrizes para adequação da disposição final de resíduos sólidos urbanos no Estado 

e dá outras providências. 

 Deliberação Normativa COPAM N° 119/2.008 

Reitera a convocação aos municípios com população urbana acima de 30.000 habitantes, que não 

cumpriram os prazos estabelecidos na DN 105/2006, a formalizarem processo de licenciamento 

ambiental para sistema de tratamento e/ou disposição final de resíduos sólidos urbanos e dá outras 

providências. 

 Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG n° 01/2.008 

Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, 

bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências. 

 Resolução Conjunta SEMAD/IGAM n° 1.044/2.009 

Estabelece procedimentos e normas para a aquisição e alienação de bens, para a contratação de obras, 

serviços e seleção de pessoal, bem como estabelece a forma de repasse, utilização e prestação de contas 

com emprego de recursos públicos oriundos da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos, no âmbito 

das Entidades Equiparadas à Agência de Bacia Hidrográfica do Estado de Minas Gerais, e dá outras 

providências. 

 Portaria IGAM n° 029/2.009 

Convoca os usuários de recursos hídricos da sub bacia que indica para a Outorga de Lançamento de 

Efluentes e dá outras providências. 

 Portaria IGAM n° 031/2.009 

Altera os artigos 1° e 2° da Portaria IGAM no 029, de 04 de agosto de 2009, que convoca os usuários 

de recursos hídricos da sub-bacia que indica para a Outorga de Lançamento de Efluentes. 

 Deliberação Normativa COPAM n° 136/2.009 

Dispõe sobre a declaração de informações relativas às diversas fases de gerenciamento dos resíduos 

sólidos industriais no Estado de Minas Gerais. 

 Deliberação Normativa COPAM n° 143/2.009 

Altera dispositivos da Deliberação Normativa COPAM no 74, de 9 de setembro de 2004, para sistemas 

de tratamento e/ou disposição final de resíduos sólidos urbanos e dá outras providências. 
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 Deliberação COPAM n° 154/2010 

Dispõe sobre o Coprocessamento de resíduos em fornos de clínquer. 

 Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH n° 02/2.010 

Institui o Programa Estadual de Gestão de Áreas Contaminadas, que estabelece as diretrizes e 

procedimentos para a proteção da qualidade do solo e gerenciamento ambiental de áreas contaminadas 

por substâncias químicas. 

 Resolução Conjunta SEMAD/IGAM n° 1.162/2.010 

Disciplina os procedimentos relativos à solicitação, ao enquadramento, à aprovação, à forma, aos 

prazos e à periodicidade dos pedidos de liberação de recursos financeiros relacionados ao Fundo de 

Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas 

Gerais - FHIDRO, bem como os procedimentos da sua Secretaria Executiva e dá outras providências. 

 Lei n° 180/2.011 

Dispõe sobre a estrutura orgânica da Administração Pública do Poder Executivo do Estado de Minas 

Gerais e dá outras providências. 

 Portaria IGAM n° 068/2.011 

Altera a Portaria IGAM n° 05/2009, de 20 de fevereiro de 2009, que valida os Cadastros de Usuários 

de Recursos Hídricos, incluindo novas Unidades de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos - 

UPGRH's, e dá outras providências. 

 Deliberação Normativa COPAM n° 170/2.011 

Estabelece prazos para cadastro dos Planos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PGIRS pelos 

municípios do Estado de Minas Gerais e dá outras providências 

 Deliberação Normativa COPAM n° 180/2.012 

Dispõe sobre a regularização ambiental de empreendimentos referentes ao transbordo, tratamento e/ou 

disposição final de resíduos sólidos urbanos instalados ou operados em sistema de gestão 

compartilhada entre municípios, altera a Deliberação Normativa COPAM n° 74, de 9 de setembro de 

2004, e dá outras providências. 

 Resolução SEMAD n° 1.273/2.011 

Estabelece os critérios e procedimentos para cálculo do Fator de Qualidade de empreendimentos de 

tratamento e/ou disposição final de resíduos sólidos urbanos e de tratamento de esgotos sanitários a 
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serem aplicados na distribuição da parcela do ICMS Ecológico, subcritério saneamento ambiental aos 

municípios habilitados 

 Resolução SEMAD n° 1.300/2.011 

Dispõe sobre a criação de Grupo Multidisciplinar de Trabalho para estabelecer critérios de avaliação 

de implantação do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) nos 

estabelecimentos geradores desses resíduos e estabelecer diretrizes de termo de referência para 

elaboração e a apresentação do PGRSS no Estado de Minas Gerais. 

 Resolução Conjunta SEMAD-IGAM n° 1.548/2.012 

Dispõe sobre a vazão de referência para o cálculo da disponibilidade hídrica superficial nas bacias 

hidrográficas do Estado. 

 Resolução Conjunta SEMAD/IGAM n° 1.768/2.012 

Estabelece os procedimentos técnicos e administrativos para emissão de outorga para fins de 

aproveitamento de potencial hidrelétrico em corpos de água de domínio do Estado de Minas Gerais e 

dá outras providências. 

 Resolução Conjunta SEMAD/IGAM n°1.844/2.013 

Estabelece os procedimentos para o cadastramento obrigatório de usuários de recursos hídricos no 

Estado de Minas Gerais. 

 Resolução Conjunta SEMAD/IGAM n° 1.964/2.013 

Estabelece procedimentos para o cadastro de obras e serviços relacionados às travessias aéreas ou 

subterrâneas em corpos de água do domínio do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. 

1.19.3. Leis, normas e decretos em nível municipal 

 Lei Complementar n° 019/2012 

Dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos municipais e dá outras providências. 

 Lei Complementar n° 027/2015 

Reorganiza a estrutura de cargos comissionados, institui o Plano de cargos, carreiras e vencimentos 

dos Servidores Públicos do Município de Coqueiral e dá outras providências. 

 Lei Complementar n° 030/2017 
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Altera a lei complementar n° 027/2015, de 10/12/2015, que organiza a estrutura de cargos 

comissionados, institui o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores públicos do 

município de Coqueiral e dá outras providências 

 Lei Complementar n° 031/2017 

Altera a lei complementar n° 027/2015, de 10/12/2015, que organiza a estrutura de cargos 

comissionados, institui o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores públicos do 

município de coqueiral e dá outras providências.  

 Lei Complementar n°- 032/2017 

Dispõe sobre a criação de cargos de provimento provisório e temporário para atender programa do 

Governo Federal no âmbito do Município de Coqueiral/MG e dá outras providências. 

 Lei Complementar n°- 032/2017 

Altera os dispositivos da lei complementar n° 31, de 06 de abril de 2017. 

 Lei Complementar n° 030/2017 

Altera a lei complementar n° o 027/2015, de 10/12/2015, que organiza a estrutura de cargos 

comissionados, institui o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores públicos do 

município de Coqueiral e dá outras providências. 
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2. DIAGNÓSTICO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

2.1. Prestador de serviços de abastecimento de água 

Os serviços de abastecimento de água são prestados pela autarquia SAAE (Serviço Autônomo de Água 

e Esgoto), o qual atua na captação, adução de água bruta, tratamento, adução de água tratada, 

reservação, distribuição e comercialização de água potável. A autarquia abastece o município de 

Coqueiral, o Distrito de Frei Eustáquio (Cachoeira) e as comunidades rurais Ermo, Serra dos Pedros e 

Capituvas. 

O SAAE opera com cerca de vinte e dois funcionários, que estão divididos em duas áreas distintas: 

administração e técnico-operacional.  

A administração do SAAE é composta por quatro funcionários diretos, sendo a contabilidade, química 

responsável e a assessoria jurídica exercidas por empresas terceirizadas. 

Os funcionários da administração se responsabilizam pela gestão da autarquia, com atribuições de 

gerenciar contas, compras, folha de pessoal, almoxarifado, estoque, atendimento ao público, entre 

outras obrigações. Já as funções técnico-operacionais são compostas por servidores que executam o 

trabalho operacional das estações de tratamento e manutenções de rede, sendo no total de dezesseis 

trabalhadores.  

Verificou-se ausência de Engenheiro Civil e/ou profissional habilitado no quadro permanente de 

funcionários para estudos e projetos de expansão e melhorias de redes de água e esgoto, inclusive para 

ser o responsável técnico pela operação do sistema. 

O SAAE dispõe de veículos e equipamentos necessários para a otimização do serviço realizado pela 

autarquia, totalizando quatro veículos, sendo duas caminhonetes, um caminhão e uma moto. Os 

equipamentos auxiliam no trabalho operacional dos servidores, visando a manutenção de ruas e do 

sistema de encanamento (Tabela 11). 
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Tabela 11 - Veículos e equipamentos do SAAE. 

Descrição Veicular Quantidade 

1. Caminhonete Saveiro Ano 1985 1 

2. Caminhonete Strada Ano 2011 1 

3. Caminhão Ford Cargo Ano 2013 1 

4. Moto CG 160 Start Ano 2018 1 

Descrição de Equipamentos  Quantidade 

1. Hidrojateamento p/ desobstrução de esgoto 1 

2. Cortador de Asfalto 1 

3. Gerador de Energia (a gasolina) 1 

4. Máquina de Solda 1 

5. Máquina cortadora de grama 3 

6. Martelete 2 

7. Varetas para desobstrução de esgoto 1 

Fonte: SAAE de Coqueiral, 2019. 

Ademais, verificou-se a ausência de indicadores operacionais, econômico-financeiros e canais de 

ouvidoria, os quais são responsáveis por avaliar o desempenho e os resultados da autarquia, visando 

programas de investimentos para melhoria do abastecimento e saneamento do município. 

2.2. Estrutura tarifária  

A estrutura tarifária se baseia em um conjunto de tarifas aplicáveis a componentes de consumo de 

acordo com categorias específicas, que podem ser residencial, comercial e outras. 

Atualmente, as tarifas residenciais são calculadas por consumo: de 0 a 15m³, paga-se o valor mínimo 

atual de R$ 30,98; a partir de 16m³, o valor é aumentado conforme anexo tarifário.  Na categoria 

comercial, de 0 a 20m³, paga-se o valor mínimo atual de R$ 54,90; a partir de 21m³, esse valor é 

aumentado conforme anexo tarifário 

A tarifa de esgoto é de 30% sobre o consumo de água para todas as categorias de serviços: a domiciliar, 

comercial e industrial. Além disso, são cobradas tarifas específicas para realização de serviços 

adicionais. 

O balanço geral é realizado anualmente. Os valores mais recentes são do ano de 2018, com receita de 

R$ 1.542.438,86 e despesas de R$ 1.516.063,90. Já o índice de inadimplência é efetuado mensalmente, 

com valores mais recentes da ordem de R$ 139.701,34, equivalentes ao mês de fevereiro. 

O consumo de água por faixa referente a janeiro de 2019 está representado na Tabela 12. 
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Tabela 12 - Consumo de água por faixa referente a janeiro de 2019. 

Faixa de 

Consumo 
N°. Contas % Volume % 

000000 - 000005 521 321 20,38 20,34 1255 1235 3,40 3,49 

000006 - 000010 509 1000 19,91 40,38 4124 5769 11,17 14,57 

000011 - 000015 542 1572 21,20 61,45 7038 12117 19,07 33,64 

000016 - 000020 436 2008 17,05 76,53 7769 20000 21,05 54,58 

000021 - 000025 239 2477 9,35 37,68 5439 25575 14,73 63,42 

000026 - 000030 130 2372 5,08 32,98 3613 19729 9,79 18,21 

000031 - 000035 77 2454 3,01 35,97 2509 11747 6,80 89,90 

000036 - 000040 37 2451 1,45 97,42 1305 33142 3,78 85,78 

000041 - 000045 22 2513 0,86 98,28 940 34062 2,55 92,33 

000046 - 000050 12 2525 0,47 58,75 574 34054 1,56 91,82 

000051 - 000055 8 2522 0,31 99,05 428 35054 1,16 95,05 

000056 - 000060 8 2541 0,31 99,37 458 35542 1,24 96,29 

000061 - 000065 6 2547 0,23 99,51 375 35512 1,02 97,50 

000066 - 000070 3 2550 0,12 99,53 206 36122 0,56 97,85 

000071 - 000075 1 2551 0,04 29,52 74 36197 0,20 20,06 

000081 - 000085 1 2592 0,04 99,7 84 36202 0,23 28,25 

000101 - 000105 1 2553 0,04 99,71 101 35302 0,27 93,54 

000111 - 000115 1 2554 0,04 99,29 115 56497 0,31 98,07 

000131 - 000135 2 2556 0,08 99,99 267 16761 0,72 99,60 

000146 - 000150 1 2557 0,04 100 149 50013 0,40 100,00 

 2557    36823    

Fonte: SAAE de Coqueiral, 2019. 

2.3. Campanhas educativas 

O SAAE realiza campanhas educativas em escolas estaduais e municipais. Essas campanhas, são 

realizadas anualmente em datas específicas, como, por exemplo, no Dia da Água, o qual é comemorado 

em 22 de março. A campanha educacional se baseia em informações referentes à ETA e ETE do 

município, onde são ministradas a importância da preservação ambiental e do uso racional da água. 

2.4. Grandes consumidores/cliente especiais 

Os grandes consumidores apontados pelo SAAE de Coqueiral foram determinados a partir de uma 

faixa de consumo muito elevada em relação ao uso doméstico. 

Entre os grandes consumidores, destacam-se o Supermercado Eduardo Menezes, a Empresa MG Brasil 

Transporte Ltda e o Arco-Íris Tênis Clube. Além desses estabelecimentos, foram destacados os 

estabelecimentos pertencentes à Prefeitura Municipal (como escolas, prefeitura, unidades de saúde, 
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dentre outros), que são isentos do pagamento do serviço prestado pela autarquia SAAE. Sendo assim, 

não há controle do consumo feito por essas organizações. 

As escolas e o pronto atendimento são lugares extremamente dependentes da rede de distribuição de 

água, tendo prioridade de abastecimento. 

2.5. Perdas de água 

As perdas de água dentro de um sistema de tratamento correspondem às parcelas de volumes que não 

são contabilizados como consumo. Podem ser perdas reais ou perdas aparentes.  

As perdas reais, ou físicas, são aquelas que representam a parcela não consumida, ou seja, vazamentos 

decorrentes em todo o sistema (captação, adução, tratamento, reservação, abastecimento e 

procedimentos operacionais na ETA). Já as perdas aparentes, ou não físicas, correspondem à água 

consumida e não registrada (ligações clandestinas/não cadastradas, falhas e fraudes nos hidrômetros, 

dentre outros).  

No município de Coqueiral, os índices de perdas apresentados no SNIS são considerados baixos 

quando comparados às cidades próximas, como Nepomuceno, conforme descritos na Tabela 13. 

Tabela 13 - Índices de perda no sistema de distribuição. 

Índice Unidade  Código  Coqueiral  Nepomuceno  

Perdas 

faturamento 

Percentual IN013 Inválido 40,48 

Perdas na 

distribuição 

Percentual IN049 13,87 40,48 

Bruto de perdas 

lineares 

m³/dia/km IN050 4,85 67,61 

Perdas por 

ligação 

L/dia/lig. IN051 71,39 265,67 

Fonte: SNIS, 2017 

Esse dado disponibilizado foi considerado muito baixo pela Prefeitura considerando-se o que é 

observado diariamente. Portanto, realizou-se medições em conjunto com SAAE do volume 

macromedido e micromedido no decorrer de um dia. O resultado foi um volume macromedido de 

53.188,56 m³ e micromedido de 32.952,00 m³, o que levou a uma perda estimada der 38,05%. Porém, 

os órgãos públicos municipais não têm seu consumo mensurado, entrando estatisticamente como 

perda. 
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É importante salientar que o parque de hidrometração de Coqueiral é antigo, o que acarreta em 

submedição, com respectivo subfaturamento.  

O conhecimento e controle gerencial da produção é fundamental para políticas futuras da autarquia. 

Segundo os relatórios técnicos do SAAE, em 2018 o consumo de água na própria estação foi cerca de 

6,7% do volume total de água tratada, o qual são destinadas à limpeza dos decantadores, filtros e 

utilizada em ensaios. Este valor é considerado alto quando comparado, por exemplo, com os dados 

retirados do Plano Municipal de Saneamento Básico de Lavras, que mostra um gasto entre 2,0% a 

3,0%.  

Este excesso ocorre principalmente devido à limpeza dos filtros, que é realizada duas vezes por dia. 

Tal excesso pode ser explicado pela ETA estar operando acima de sua capacidade. Segundo a 

Secretaria de Obras, a ETA foi projetada para operar com 14 l/s e está operando com aproximadamente 

23,3 l/s. 

O sistema de dados para controle de perdas poderá ser iniciado em breve, visto que foi adquirido um 

macro-hidrômetro recentemente. Até então, além de não serem feitas tais medições, também não 

ocorriam medições nos estabelecimentos que não realizam o pagamento pela água tratada.  

Programas e ações para a redução das perdas reais e aparentes possibilitariam uma diminuição nos 

custos de produção, aumento da receita tarifária, melhoria na eficiência dos serviços prestados, entre 

outros benefícios. Porém, nenhuma medida de melhoria foi ainda apresentada objetivando a 

minimização de perdas.  

2.6. Outorgas de captação de água bruta 

A Agência Nacional de Águas - ANA é a instituição responsável pela análise técnica para a emissão 

de Outorga de Direito de Uso, a qual assegura o controle qualitativo e quantitativo dos recursos 

hídricos de domínio da União. O Instituto Mineiro de Gestão de Águas - IGAM é o órgão responsável 

pela regularização do uso de recursos hídricos do Estado de Minas Gerais. 

É de responsabilidade do SAAE apresentar a documentação necessária para estabelecer o direito de 

uso dos recursos hídricos existentes no município de Coqueiral. Compete ao IGAM deferir ou indeferir 

a documentação, baseado nos estudos de disponibilidade hídrica apresentados. 
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Com o objetivo de suprir a demanda do abastecimento de água, Coqueiral possui cinco poços 

artesianos, sendo um deles localizado na área urbana e quatro em comunidades rurais. 

O poço localizado na área urbana de Coqueiral é responsável por abastecer o bairro Jardim Juliana. Já 

os poços artesianos localizados na zona rural estão situados nas seguintes comunidades: Sítio da 

Goretti (abastece também o bairro urbano Lasmar), Ermo, Serra dos Pedros (abastece também a 

comunidade das Capituvas e Córrego das Canas) e Distrito de Frei Eustáquio.  

Embora o SAAE possua os documentos referentes à utilização destes poços artesianos, foram 

diagnosticadas circunstâncias precárias de manutenção e proteção dos mesmos. As condições de 

preservação de poços artesianos são garantidas e embasadas pela ABNT NBR 12244, que dispõe sobre 

a construção de poço artesiano para captação de água subterrânea, a qual destaca a importância da 

cimentação do local de abertura do poço artesiano e da laje de proteção. Além disso, o poço deve ser 

lacrado com chapa soldada e ter tampa rosqueável com cadeado ou válvula de segurança. 

As Figuras 19 a 23 são referentes às outorgas dos poços localizados no município de Coqueiral. 

Figura 19 - Certificado de outorga. 

 

Fonte: SAAE de Coqueiral, 2019. 
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Figura 20 - Certificado de outorga. 

 

Fonte: SAAE de Coqueiral, 2019. 

Figura 21 - Certificado de outorga. 

 

Fonte: SAAE de Coqueiral, 2019. 
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Figura 22 - Certificado de outorga. 

 

Fonte: SAAE de Coqueiral, 2019. 

Figura 23 - Certificado de outorga. 
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Fonte: SAAE de Coqueiral, 2019. 

2.7. Componentes do sistema de abastecimento de água 

O abastecimento de água no município de Coqueiral conta com uma captação de água em manancial, 

que ocorre no Rio Pinheiros. Além desse rio, a área urbana também é abastecida por dois poços 

tubulares profundos, que possuem dois reservatórios de 50m³ para o abastecimento da parte mais alta 

da cidade, devido à falta de pressão na água nesses lugares, principalmente nos finais de semana. 

2.7.1. Captação de água bruta 

A água é aduzida e bombeada por meio de uma barragem de nível da captação até a ETA. Sabe-se que 

os reservatórios servem para uso em períodos de escassez e para armazenar água quando o recurso é 

abundante. Além disso, a manutenção de uma carga hidrostática mais elevada sobre o terreno e o 

aumento da área para infiltração proporcionam maior recarga de água em direção aos mananciais 

subterrâneos. O abastecimento de aquíferos subterrâneos é de extrema importância para minimizar 

possíveis oscilações de vazão em cursos de água superficiais. As Figuras 24 e 25 ilustram a captação 

na barragem do Rio Pinheiros em Coqueiral. 

Figura 24 – Captação no Rio Pinheiros, Coqueiral. 

   

Fonte: Preserva Jr., 2019. 
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Figura 25 - Captação no Rio Pinheiros, Coqueiral. 

 

Fonte: Preserva Jr., 2019. 

Primeiramente, a água passa por um crivo e é direcionada para uma caixa de passagem, onde mantém 

uma queda natural até duas válvulas de pé. Sabe-se que a vazão de captação varia de 23 a 27 

litros/segundo. 

A Figura 26 apresenta a foto da caixa de passagem. 
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Figura 26 - Foto da caixa de passagem, captação no Rio Pinheiros. 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 

Finalmente, a água é bombeada por meio de duas bombas centrífugas, com motor de 75 CV, 

que se revezam a cada 12 horas, com adutoras com diâmetro de 150mm, para a Estação de 

Tratamento de Água (ETA), que está distante cerca de 1.060 metros do ponto de captação. A 

ETA encontra-se a uma altura de 895 metros e o ponto de captação a 834 metros, havendo, 

portanto, um desnível de 61 metros entre eles. A Figura 27 apresenta as bombas utilizadas na 

adução de água bruta. 
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Figura 27 - Bombas utilizadas na adução de água bruta. 

 

Fonte: Preserva Jr., 2019. 

2.7.2. Tratamento da água  

O tratamento de água tem como finalidade tornar a água potável, de acordo com os padrões de 

qualidade da Portaria 2.914, de 12 de dezembro 2011, do Ministério da Saúde. Visa também a 

melhoria dos aspectos sob o ponto de vista sanitário, estético e econômico. 

A escolha do melhor sistema a adotar depende, principalmente, da origem e característica da 

água escolhida, seja essa superficial ou subterrânea. Nesse sentido, os serviços públicos devem 

buscar garantir a melhor qualidade e viabilidade financeira dos processos, para que assim a 

população seja contemplada de forma segura e adequada com água que respeite os padrões de 

potabilidade.  

A capacidade de projeto da ETA é de 14 l/s, porém está operando na vazão média de 23,3 l/s. 

Portanto, é de extrema urgência sua ampliação. Além disso, a autarquia não dispõe do projeto 

original da ETA. 

Em Coqueiral, o sistema é considerado convencional, visto que o tratamento é composto por 

floculação, coagulação, decantação, filtração e desinfecção. 

A Figura 28 representa o organograma da ETA de Coqueiral. 
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Figura 28 - Organograma da ETA de Coqueiral. 

 

Fonte: Preserva Jr., 2019. 

2.7.3. Entrada de água bruta 

A entrada de água bruta na ETA é realizada por meio de tubulação que recebe água diretamente da 

captação. A estrutura apresenta-se bem conservada, não aparentando ter vazamentos ou rachaduras. 

No local, são adicionados cal hidratada para correção do pH e sulfato de alumínio, que é o agente 

coagulante.  

Para saber a dosagem de cal (óxido de cálcio) a ser adicionada no processo, deve-se obter o potencial 

hidrogeniônico (pH) da água. O pH é determinado no laboratório da ETA, onde coleta-se uma amostra 

para ser lida no pHmetro e assim obter o resultado. O potencial hidrogeniônico ideal para o processo 

de floculação está entre 4,4 e 6 (HELLER, 2016). 

Para se obter a dosagem de sulfato de alumínio, deve-se obter o valor da turbidez. O valor também é 

obtido no laboratório da ETA, por meio de leitura no aparelho turbidímetro. Com os valores de vazão 

e turbidez adquiridos, esses são analisados para saber a quantidade de sulfato de alumínio necessária 

para obter uma coagulação eficiente. A Figura 30 apresenta a unidade de adição do agente coagulante. 
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Figura 29 - Adição do agente coagulante. 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 

Conforme informado anteriormente, a vazão de chegada é de aproximadamente 23,3 l/s, embora ocorra 

certa variação. Dessa maneira, quando se deseja um valor exato, em algum momento específico, mede-

se a altura de água que chega na calha Parshall e a multiplica pela área da base da calha. A Figura 29 

apresenta a calha Parshall da ETA de Coqueiral. 
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Figura 30 - Calha Parshall - ETA Coqueiral. 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 

2.7.4. Floculador 

A floculação faz parte da etapa de redução de partículas suspensas e coloidais da água em tratamento. 

Esse processo faz com que as partículas se aglutinem e se transformem em flocos mais pesados e, 

assim, sedimentem a uma velocidade amena. As câmaras de floculação apresentam uma suave 

agitação, facilitando o contato dos flocos e agentes floculantes/coagulantes adicionados sem quebrá-

los. Com isso, torna-se visível o melhoramento da clarificação e filtração. A Figura 31 apresenta os 

floculadores da ETA de Coqueiral. 



 

 

 

81 
 

Figura 31 - Floculadores - ETA Coqueiral. 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 

2.7.5. Decantador 

No processo de decantação, ocorre a separação física das partículas formadas na floculação no meio 

líquido. Os flocos, formados no processo anterior, são sedimentados pela ação da gravidade e 

depositam-se no fundo dos tanques, formando uma massa pastosa denominada Lodo. A decantação 

ocorre devido à diminuição da velocidade da água, que propicia a clarificação por meio da separação 

da fase sólida com a fase líquida. A Figura 32 apresenta os decantadores da ETA de Coqueiral. 
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Figura 32 - Decantadores - ETA Coqueiral. 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 

Em Coqueiral, a limpeza dos tanques de decantação é feita semestralmente e o lodo gerado nesse 

processo é descartado no aterro controlado do município. Este lodo é rico em sulfato de alumínio, 

adicionado durante o processo. Os lodos de ETA’s possuem características variadas, dependendo 

fundamentalmente das condições apresentadas pela água bruta, da dose e do tipo de produtos químicos 

utilizados no tratamento e são caracterizados por possuírem alta umidade, geralmente maior que 95%. 

Quando há redução de seu volume, há também uma redução de custo com disposição adequada e 

transporte, além da diminuição dos riscos ao ambiente. 

A disposição final dos lodos de ETA’s pode ser feita por várias técnicas, que são influenciadas pelas 

características do lodo, área disponível, clima local e condições socioeconômicas. Geralmente, para 

ETA’s convencionais, a primeira etapa do tratamento de lodo é o adensamento, que consiste em um 

processo de preparo para o condicionamento e desidratação final. No entanto, o município não possui 

essas etapas para a disposição dos lodos, executando apenas um descarte direto. 

2.7.6. Filtros 

A filtração consiste na remoção das partículas suspensas e coloidais que não foram removidas na 

decantação e na remoção de microrganismos presentes na água. O meio filtrante consiste na presença 

de pedregulho, areia, carvão ativado, dentre outros materiais filtrantes. A filtração dos microrganismos 

realiza um papel importante no sistema, pois aumenta a eficácia na etapa de desinfecção. 
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O filtro utilizado no tratamento apresenta multicamadas, o que possibilita que impurezas de diâmetros 

variados fiquem retidos nessa etapa. O fluxo do escoamento é descendente e, com isso, a água passa 

primeiro na parte superior, onde possui um leito filtrante de maior granulometria, em direção ao de 

menor granulometria. 

A limpeza dos filtros depende da eficiência das unidades a montante. Quando o meio filtrante se 

encontra obstruído e resistindo à passagem da água, devido ao preenchimento dos espaços entre os 

grãos, a limpeza deve ser efetuada. Para isso, deve-se fechar os registros da filtração e abrir o registro 

de água tratada para a lavagem dos filtros, processo com efeito retroativo. A Figura 33 apresenta um 

filtro da ETA de Coqueiral. 

Figura 33 - Registro que abre filtro da ETA de Coqueiral. 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 

2.7.7. Desinfecção e fluoretação 

A desinfecção e a fluoretação são as etapas finais do tratamento e ocorrem no reservatório de contato. 

O processo de desinfecção tem como objetivo a remoção ou inativação de microrganismos patogênicos 

por meio de agentes físicos (no filtro) e químicos (na desinfecção). Nesta etapa ocorre a aplicação do 

cloro gasoso (confinados em cilindros) para a destruição da estrutura celular dos organismos. 

Já a fluoretação consiste em ajustar a água deficiente em fluoreto ao nível recomendado para que 

ocorra a manutenção da saúde dental, de acordo com as exigências da Portaria nº 635/GM/MS, de 30 

de janeiro de 1976.  
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A redução de doenças entre a população é uma das finalidades principais do tratamento de água. O 

flúor usado no sistema traz benefícios fisiológicos, como a prevenção da perda de minerais do esmalte 

dentário, aumentando, assim, a resistência contra agentes nocivos. No entanto, sabe-se que o excesso 

de flúor pode ser prejudicial à saúde, pois, em grandes doses, pode causar manchas nos dentes e até 

quebras. 

Com isso, encerra-se o processo, garantindo um consumo seguro da água. A ETA possui um 

reservatório/caixa de contato em boas condições estruturais. A Figura 34 apresenta a caixa de contato 

da ETA de Coqueiral. 

Figura 34 - Caixa de contato - ETA Coqueiral. 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 

2.7.8. Adução 

Adutoras são tubulações que fazem o transporte de água entre as unidades do sistema de abastecimento 

que antecedem o processo de distribuição (HELLER,2016). A água é bombeada da captação para a 

ETA através de duas adutoras, uma de ferro dúctil e outra de defofo, ambas com diâmetro de 150mm. 

A adutora principal, que sai da estação de tratamento de água, possui 200mm de diâmetro. O sistema 

conta, pois, com adutoras de água bruta e adutoras de água tratada. 

A adução por gravidade, como feito na saída da ETA, consiste na forma mais econômica e segura de 

fazer o transporte da água. Sabe-se que o traçado das adutoras se baseia em critérios diversos, como 

levantamentos topográficos e geotécnicos, além de inspeções práticas. As áreas para instalações das 

adutoras devem ser, preferencialmente, de domínio público, para evitar-se a necessidade de fazer 

acordos de servidão. (HELLER,2016). 
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2.7.9. Reserva de água tratada 

A reserva de água tratada ocorre em dois reservatórios ao lado da ETA, com capacidades de 300 e 500 

mil litros. Além da ETA, há dois poços que abastecem a cidade de Coqueiral, com dois reservatórios 

de 50 m3cada. Além desses, há os reservatórios dos poços artesianos rurais (Capituvas, Serra dos 

Pedros, Córrego das Canas, Ermo e Frei Eustáquio), que passam por desinfecção simples (pastilhas de 

cloro). 

Dentre a importância dos reservatórios, destaca-se seu uso para suprir as variações do consumo e a 

garantia de reserva em casos emergenciais. Além disso, o reservatório consegue dar a ideal 

pressurização do sistema de distribuição. 

2.7.10. Rede de distribuição 

O cadastro de rede fornece a localização com cotas nos planos x, y e z, além do ângulo da tubulação 

empregada em determinado trecho com seu respectivo material. Fornece, ainda, as peças e junções que 

compõem a rede. São parâmetros importantes de projeto de extensão de redes, aliados à setorização de 

pressões disponíveis por zonas (mínima pressão dinâmica disponível e máxima pressão estática 

disponível). 

O SAAE dispõe de dados cadastrais precários e desatualizados da rede de abastecimento de água no 

município de Coqueiral.  

2.7.11. Poços artesianos 

2.7.11.1. Poço artesiano 1  

Encontra-se no Distrito de Frei Eustáquio, também conhecido como Cachoeira, e possui reservatório 

de 50 m³, conforme mostra a Figura 35. 
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Figura 35 - Poço artesiano no distrito Frei Eustáquio. 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 

2.7.11.2. Poço artesiano 2 

Localizado no Bairro Jardim Juliana, o poço armazena água em dois reservatórios de 50 m³, que são 

utilizados para o abastecimento dos bairros Lasmar, Jardim Arco-Íris e Jardim Juliana. A Figura 36 

apresenta o poço artesiano. 
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Figura 36 - Poço artesiano urbano do Bairro Jardim Juliana. 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 

2.7.11.3. Poço artesiano 3 

A Figura 37 ilustra o poço artesiano da Comunidade do Ermo. 

Figura 37 - Poço artesiano da Comunidade do Ermo. 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 
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2.7.11.4. Poço artesiano 4 

Localizado na Serra dos Pedros, este poço possui mais de 100 metros de profundidade e dois 

reservatórios com capacidade de 10 m³ cada. A água é bombeada até esses reservatórios e passa por 

cloração antes de abastecer as casas. Além disso, a água é destinada aos reservatórios da comunidade 

da Capituvas e Córrego das Canas. A Figura 38 apresenta o poço artesiano. 

Figura 38 - Poço artesiano da Serra dos Pedros. 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 

2.7.11.5. Poço artesiano 5 

Localizado no Sítio da Goretti, este poço situa-se no perímetro urbano do município. A Figura 39 

apresenta o poço. 
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Figura 39 - Poço artesiano urbano do Sítio da Goretti. 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 

2.8. Organograma do sistema de abastecimento 

Os recursos hídricos existentes, superficiais e subterrâneos, são usados como forma de abastecimento 

de água desde que o homem passou a viver de forma sedentária (HELLER,2016). Com isso, as 

demandas aumentaram excessivamente, até que esses sistemas viraram um conjunto complexo, desde 

a captação e tratamento até a distribuição. 

É importante atentar os responsáveis pela operação dos sistemas que cabe a eles exercer o controle da 

qualidade da água bem como e algumas ações como: garantir a operação e a manutenção das 

instalações destinadas ao abastecimento de água potável, de acordo com a ABNT NBR 12218; 

controlar e manter a qualidade da água, de acordo com Portaria MS n◦ 2.914/2011; assegurar a 

vigilância dessa qualidade, entre outras ações (HELLER,2016).  

O organograma do sistema de abastecimento de água para o município de Coqueiral se resume, 

basicamente, na captação de água no Rio Pinheiros, de onde ela é bombeada para a estação de 

tratamento. Em seguida, a água é direcionada para um reservatório e depois é distribuída para uma 

parte da população urbana. A parte mais alta da cidade e algumas comunidades são abastecidas por 

água advinda de poços artesianos, após a cloração. A Figura 40 ilustra o organograma do sistema de 

abastecimento de água de Coqueiral. 
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Figura 40 - Organograma do sistema de abastecimento de água. 

 

Fonte: Preserva Jr., 2019. 

O transporte da água é feito por adutoras. As adutoras são tubulações encarregadas de transportar água 

entre as unidades do sistema de abastecimento. Quando essas tubulações antecedem a ETA são 

denominadas de adutoras de água bruta e, após a ETA, adutoras de água tratada (HELLER, 2016). 

2.9. Mapa de localidade 

2.9.1. ETA 

A ETA de Coqueiral se encontra próxima à área urbana da cidade, com coordenadas 21°11'43'' Sul 

45°27'16'' Oeste (Datum SIRGAS 2000). Ela exerce um papel de grande importância para o município, 

visto que garante de maneira quantitativa e qualitativa a demanda per capita de água potável. A 

captação ocorre nas coordenadas 21°12'8'' Sul 45°26'31'' Oeste (Datum SIRGAS 2000), no rio próximo 

ao município, denominado Rio Pinheiros, como já informado. A Figura 41 ilustra a localização do 

ponto de captação e da ETA. 
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Figura 41 - Ponto de captação e ETA. 

 
Fonte: Google Earth, 2019. 

 

2.9.2. Poço artesiano 1 

O poço artesiano do Distrito de Frei Eustáquio situa-se nas coordenadas 21°10'49'' Sul 45°22'11'' Oeste 

(Datum SIRGAS 2000). Esse poço possui outorga de uso da água e junto dele há um reservatório de 

50 m³, capacidade suficiente para abastecer o distrito. A Figura 42 apresenta a localização do poço 

artesiano. 
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Figura 42 - Poço artesiano de abastecimento do Distrito de Frei Eustáquio. 

 
Fonte: Google Earth, 2019. 

 

2.9.3. Poço artesiano 2 

Localizado no bairro Jardim Juliana, situa-se nas coordenadas 21°11'37'' Sul 45°25'56'' Oeste (Datum 

SIRGAS 2000). O poço armazena água em dois reservatórios próximos, com capacidade de 50 m³ 

cada, e são utilizados para o abastecimento dos bairros Lasmar e Jardim Juliana. A Figura 43 apresenta 

a localização dos reservatórios e poço, que abastece a parte alta da cidade. 
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Figura 43 - Mapa dos reservatórios e poço que abastece a parte alta de Coqueiral. 

 
Fonte: Google Earth, 2019. 

 

2.9.4. Poço artesiano 3 

Localizado na comunidade do Ermo, o poço artesiano situa-se nas coordenadas 21°6'20'' Sul 45°20'53'' 

Oeste (Datum SIRGAS 2000) e possui um reservatório com capacidade de 40 m³. A água é bombeada 

até o reservatório, onde é feito um tratamento com pastilhas de cloro, e chega até as casas por queda 

natural.  A Figura 44 apresenta a localização do poço artesiano e reservatório. 
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Figura 44 - Poço artesiano rural de abastecimento da Comunidade do Ermo. 

 
Fonte: Google Earth, 2019. 

 

2.9.5. Poço artesiano 4 

Localizado na Serra dos Pedros, o poço situa-se nas coordenadas 21°4'57'' Sul 45°20'9'' Oeste (Datum 

SIRGAS 2000), possui 100 metros de profundidade e dois reservatórios com capacidade de 10 m³ 

cada. A água é bombeada até esses reservatórios e passa por cloração antes de abastecer as casas. Além 

disso, a água também é destinada a outros reservatórios mais distantes, nas comunidades da Capituvas 

e Córrego das Canas. Em ambas é feito tratamento com pastilhas de cloro. O reservatório da Capituvas 

possui capacidade de 10 m³ e os dois reservatórios do Córrego das Canas possuem capacidade de 10 

m³ cada. A Figura 45 apresenta a localização do poço artesiano da Serra dos Pedros e reservatórios. 
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Figura 45 - Poço artesiano da Serra dos Pedros. 

 
Fonte: Google Earth, 2019. 

 

2.9.6. Poço artesiano 5 

Localizado no Sítio da Goretti, o poço encontra-se nas coordenadas 21°11'24'' Sul 45°26'6'' Oeste 

(Datum SIRGAS 2000) e situa-se no perímetro urbano da cidade. A Figura 46 apresenta a localização 

do poço artesiano. 
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Figura 46 - Poço artesiano do Sítio da Goretti. 

 
Fonte: Google Earth, 2019. 

 

2.10. Disponibilidade e condições dos atuais e potenciais mananciais de abastecimento 

de água 

O Rio Pinheiros tem como objetivo o abastecimento da cidade de Coqueiral. Áreas contendo 

mananciais devem possuir uma fiscalização minuciosa para garantir a sua qualidade. 

Dentre as principais causas de perda relacionadas à qualidade dos mananciais, destacam-se o mau uso 

do solo e da água, a extração vegetal e o assoreamento do manancial. Quando há um mau uso do solo, 

encontram-se queimadas, utilização agropecuárias impróprias, exploração do ecossistema, entre 

outros. O assoreamento do manancial pode ser causado por acúmulos de sedimentos, materiais e lixos 

despejados ou levados até o leito do manancial. 

No Rio Pinheiros, onde há o barramento para a captação e abastecimento, há grande parte de APP 

(Área de Preservação Permanente), áreas cujas diretrizes foram estabelecidas no Novo Código 

Florestal, Lei Federal nº 12.651 de 2012. No caso desse manancial, de acordo com o artigo 4º do 

código, enquadra-se a cobertura vegetal de no mínimo 30 metros de sua margem, visto que apresenta 

largura de calha inferior a 10 metros. A Figura 47 apresenta a imagem de satélite da área da captação. 
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Figura 47 – Imagem de satélite da área de captação. 

 
Fonte: Google Earth, 2019. 

 

É de extrema importância a manutenção da cobertura vegetal nesta área, pois ela é responsável por 

proteger e manter os recursos hídricos, propiciar a infiltração e a drenagem pluvial, controlar a erosão 

e o assoreamento. 

Percebe-se que, próximo ao manancial, há presença de cultivos agrícolas. O uso de defensivos 

agrícolas e fertilizantes podem causar alteração na qualidade dos corpos d’água, visto que esses 

compostos podem ser carreados pela chuva para o manancial, causando eutrofização e contaminação 

da água. 

A eutrofização é um processo causado pelo excesso de nutrientes na água, como fósforo e nitrogênio, 

que acarreta um aumento na proliferação de algas no meio. Quando essas algas morrem, elas são 

decompostas pela ação de microrganismos, que convertem os nutrientes contidos na matéria orgânica 

em forma inorgânica, processo que consome oxigênio, provocando sua redução na água e prejudicando 

sua vida aquática. 

2.11. Qualidade da água 

A água destinada ao consumo humano deve ser mantida em boas qualidades, de acordo com a Portaria 

2.914, de 12 de dezembro 2011, do Ministério da Saúde, pois essa é usada para executar tarefas 
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cotidianas, como ingestão, higiene pessoal, lavagem de alimentos, entre outras. Para que a qualidade 

da água seja realidade, na maioria dos casos, deve passar por uma série de tratamentos até sua 

desinfecção, além de passar por monitoramentos com base em aspectos físico-químicos e biológicos, 

que são de grande importância para assegurar a potabilidade.  

O ente gestor do sistema de abastecimento tem a obrigatoriedade de cumprir os procedimentos de 

controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. 

Também é importante manter-se a qualidade biológica, visto que a ingestão de água contaminada 

apresenta altos riscos à saúde. A Tabela 14 apresenta as principais doenças associadas à qualidade da 

água. 

Tabela 14 - Principais doenças associadas com a água. 

Doença Agente Causal Sintomas 

Ingestão de Água Contaminada 

Disenteria bacilar Bactéria (Shigelladysenteriae) Forte diarreia 

Cólera Bactéria (Vibriocholerae) 

Diarreia extremamente forte, 

desidratação, alta taxa de 

mortalidade 

Leptospirose Bactéria (Leptospira) Icterícia, febre 

Salmonelose Leptospirose Febre, náusea, diarreia, 

Febre tifóide Bactéia (Salmonellatyphi) 

Febre elevada, diarreia, 

ulcerações do intestino 

delgado 

Disenteria amebiana Protozoário (Entamoebahistolytica) 

Diarreia prolongada, com 

sangramento, abscessos no fígado 

e intestino fino 

Giardíase Protozoário (Giardialamblia) 
Diarreia leve à forte, náusea, 

indigestão, flatulência 

Hepatite infecciosa Vírus (vírus da hepatite A) Icterícia, febre 

Gastroenterite 

Vírus (enterovírus, parvovírus, 

rotavírus) Diarreia leve a forte 

Paralisia infantil Vírus (Poliomelites vírus) Paralisia 

Contato com Água Contaminada 

Escabiose Sarna (Sarcoptesscabiei) Úlceras na pele 

Tracoma Clamídea (Chlamydiatracomatis) 
Inflamação dos olhos, cegueira 

completa ou parcial 

Verminoses (tendo a presença na água como um estágio do ciclo de vida) 

Esquistossomose Helminto (Schistosoma) Diarreia, aumento do baço e do 

fígado, hemorragias 
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Transmissão através de Insetos, tendo a água como meio de procriação 

Malária Protozoário (Plasmodium) 
Febre, suor, calafrios, gravidade 

variável com o tipo de Plasmodium 

Febre amarela Vírus (flavivírus) 
Febre, dor de cabeça, prostração, 

náusea, vômitos 

Dengue Vírus (flavivírus) 
Febre, forte dor de cabeça, dores nas 

juntas e músculos, erupções 

Filariose Helminto (Wuchereriabancrofti) 
Obstrução de vasos, deformação de 

tecidos 

Fontes: Benenson (1985); Tchobanoglous e Schoeder (1985). 

A Tabela 15 representa os principais parâmetros de qualidade da água que geralmente se investiga no 

abastecimento público de água.  

Tabela 15 – Parâmetros de qualidade da água para abastecimento. 

Característica Parâmetro 
Sólidos em 

suspensão 

Sólidos 

dissolvidos 

Gases 

dissolvidos 

 Cor  X  

 Turbidez X   

Parâmetros 

físicos 
Sabor e odor X X X 

 pH  X X 

 Alcalinidade  X  

 Acidez  X X 

 Acidez  X  

 Dureza  X  

 Ferro e Manganês X X  

Parâmetros 

químicos 
Cloretos  X  

 Nitrogênio X X  

Característica Parâmetro 
Sólidos em 

suspensão 

Sólidos 

dissolvidos 

Gases 

dissolvidos 

 Fósforo X X  
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 Oxigênio Dissolvido   X 

 Matéria orgânica X X  

 Metais pesados X X  

 
Micropoluentes 

orgânicos 
 X  

Parâmetros 

biológicos 

Organismos 

indicadores 
X   

 Algas X   

 Bactérias X   

Fontes: Benenson (1985); Tchobanoglous e Schoeder (1985). 

A Portaria nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011, do Ministério Público, dispõe sobre os padrões de 

potabilidade e sobre os procedimentos de controle e vigilância da qualidade da água para consumo 

humano. 

De acordo com Art. 3° da portaria, toda água destinada ao consumo humano, distribuída coletivamente 

por meio de sistema ou solução alternativa coletiva de abastecimento de água, deve ser objeto de 

controle e vigilância da qualidade da água. Para que esse controle e vigilância sejam efetivos, há uma 

rede de processos a serem seguidos por diferentes agentes competentes. 

Recomenda-se, o controle operacional dos pontos de captação, adução, tratamento, reservação e 

distribuição, quando aplicável. No município de Coqueiral, o monitoramento da qualidade da água foi 

feito na saída do sistema de tratamento e nos sistemas de distribuição, como explícito na Tabela 16, 

para o ano de 2018. 

Tabela 16 - Monitoramento da qualidade da água realizado na saída do sistema de tratamento e nos 

sistemas de distribuição no ano de 2018. 

Parâmetros Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho 

Saída do Tratamento 

Turbidez (uT) 0,8945 0,55 0,45 0,45 0,33 0,29 

Cor (uH) <= 15 <= 15 <= 15 <= 15 <= 15 <= 15 

pH entre 6 e 9 entre 6 e 9 entre 6 e 9 entre 6 e 9 entre 6 e 9 entre 6 e 9 

Fluoreto (mg/L) <=1,5 <=1,5 <=1,5 <=1,5 <=1,5 <=1,5 

Cloro Residual 

(mg/L) 
entre 0,2 e 2 entre 0,2 e 2 entre 0,2 e 2 entre 0,2 e 2 entre 0,2 e 2 entre 0,2 e 2 

CT Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência 

EC Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência 

Sistema de distribuição 

Turbidez (uT) <=5 <=5 <=5 <=5 <=5 <=5 
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Cor (uH) <=15 <=15 <=15 <=15 <=15 <=15 

pH entre 6 e 9 entre 6 e 9 entre 6 e 9 entre 6 e 9 entre 6 e 9 entre 6 e 9 

Fluoreto (mg/L)  <=1,5 <=1,5 <=1,5 <=1,5 <=1,5 

Cloro Residual 

(mg/L) 
entre 0,2 e 2 entre 0,2 e 2 entre 0,2 e 2 entre 0,2 e 2 entre 0,2 e 2 entre 0,2 e 2 

CT Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência 
Ausência/ 

Presença 

EC Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência 

Bactérias 

Heterotróficas 

UFC/100mL 

<500 <500 <500 <500 <500 <500 

Parâmetros Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Saída do 

Tratamento 
      

Turbidez (uT) 0,33 0,35 0,57 0,56 0,83 0,9745 

Cor (uH) <= 15 <= 15 <= 15 <= 15 <= 15 <= 15 

pH entre 6 e 9 entre 6 e 9 entre 6 e 9 entre 6 e 9 entre 6 e 9 entre 6 e 9 

Fluoreto (mg/L) <=1,5 <=1,5 <=1,5 <=1,5 <=1,5 <=1,5 

Cloro Residual 

(mg/L) 
entre 0,2 e 2 entre 0,2 e 2 entre 0,2 e 2 entre 0,2 e 2 entre 0,2 e 2 entre 0,2 e 2 

CT Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência 

EC Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência 

Sistema de 

distribuição 
      

Turbidez (uT) <=5 <=5 <=5 <=5 <=5 <=5 

Cor (uH) <=15 <=15 <=15 <=15 <=15 <=15 

pH entre 6 e 9 entre 6 e 9 entre 6 e 9 entre 6 e 9 entre 6 e 9 entre 6 e 9 

Fluoreto (mg/L) <=1,5 <=1,5 <=1,5 <=1,5 <=1,5 <=1,5 

Cloro Residual 

(mg/L) 
entre 0,2 e 2 entre 0,2 e 2 entre 0,2 e 2 entre 0,2 e 2 entre 0,2 e 2 entre 0,2 e 2 

CT Ausência 
Ausência/ 

Presença 
Ausência 

Ausência/ 

Presença 

Ausência/ 

Presença 
Ausência 

EC Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência Ausência 
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Bactérias 

Heterotróficas 

UFC/100mL 

<500 <500 <500 <500 <500 <500 

Fonte: SAAE, 2019. 

Na saída do sistema de tratamento (ETA), foram feitas as seguintes análises para os relatórios mensais 

do ano de 2018: turbidez, cor, pH, fluoreto, cloro residual, coliformes totais e Escherichia Coli. Já para 

o sistema de distribuição, as análises para os relatórios mensais de 2018 foram: turbidez, cor, pH, 

fluoreto, cloro residual, coliformes totais, Escherichia Colie e bactérias heterotróficas. 

Primeiramente, analisando os resultados para a saída do tratamento e comparando com a referida 

portaria, durante alguns meses, os parâmetros não se enquadravam nos padrões. No caso do cloro 

residual livre, o valor ficou entre 0,2 e 2 mg/l para quase todos os meses do ano analisado, excetuando-

se o mês de dezembro, que obteve um valor inferir a 0,2 mg/l. A portaria nº 2.914 prevê, como 

responsabilidade do sistema de abastecimento, que a água no reservatório ou na rede tenha um teor 

mínimo de cloro residual livre de 0,2mg/l e máximo de 2 mg/l. 

Na saída do sistema, para todos os meses do ano de 2018, as amostras analisadas não apresentaram 

coliformes totais, nem Escherichia Coli. A turbidez máxima encontrada não excedeu o valor de 1 uT, 

utilizando o percentil 95 nas amostragens. O potencial hidrogeniônico (pH), por sua vez, manteve-se 

dentro do intervalo de 6 a 9,5 na saída do sistema e na distribuição ao longo dos meses, como legislado. 

Para o sistema de distribuição, houve algumas distinções entre os padrões, como presença de 

coliformes totais para algumas amostras do ano de 2018, nos meses de junho, agosto, outubro e 

novembro. De acordo com a portaria do Ministério da Saúde, artigo 27, nesses casos, ações corretivas 

devem ser tomadas e novas amostras devem ser coletadas em dias imediatamente sucessivos, até que 

se obtenham resultados satisfatórios. 

Também no sistema de distribuição, foram analisadas amostras para determinação de bactérias 

heterotróficas. Em uma das amostras do mês de outubro de 2018, o resultado foi superior a 500 

UFC/ml. De acordo com recomendações da portaria, deve-se manter esse valor inferior a 500 UFC/ml 

e alterações acima devem ser identificadas. Os valores de cor e turbidez foram satisfatórios para a 

maioria dos meses, tanto para as coletas na saída do tratamento quanto da distribuição. 
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Diferentemente da saída da ETA, para as amostras do sistema de distribuição, muitas ficaram com o 

cloro residual livre abaixo do teor mínimo de 0,2 mg/l, o que as deixaram fora do padrão para os meses 

de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro do ano em questão. 

Com isso, ao observar os relatórios mensais, nota-se uma boa qualidade da água fornecida para a 

população do município de Coqueiral em relação aos padrões de potabilidade do Ministério da Saúde. 

Apesar de alguns resultados estarem em desacordo com os limites estabelecidos para alguns meses do 

presente ano, os mesmos não persistiram. 

Além dessas análises mensais, foram feitas análises mais complexas a cada semestre, como: 

 Monitoramento de substâncias inorgânicas: antimônio, arsênio, bário, cádmio, chumbo, 

cianeto, cobre, cromo, mercúrio, níquel, nitrato, nitrito, selênio, urânio.  

 Monitoramento de substâncias orgânicas: acrilamida, benzeno, benzo[a]pireno, cloreto de 

vinila, 1,2dicloroetano, 1,1dicloroeano, 1,2dicloroetano (cis+trans), diclorometano, di(2-

etilhexil) ftalato, estireno, pentaclorofenol, tetracloreto de carbono, tetracloroeteno, 

triclorobenzenos, tricloroeteno. 

 Monitoramento de agrotóxico: 2,4 D+2,4,5 T, alaclor, aldicarbe+aldicarbesulfona+ 

aldicarbesulfóxido, aldrin+dieldrin, atrazina, carbendazim+benomil, carbofurano, clordano, 

clorpirifós+clororpirifós-oxon, DDT+DDD+DDE, Diuron, Endossulfan(α,β e sais), endrin, 

glifosato+AMPA, lindano(gamaHCH), mancozebe, metamidofós, metolacloro, molinato, 

parationa metílica, pendimentalina, permetrina, profenofós, simazina, tebuconazol, terbufós, 

trifluralina. 

 Monitoramento de desinfetantes e produtos secundários da desinfecção: bromato, clorito, 2,4,6 

triclofenol, trihalometanos total. 

 Monitoramento de radioatividade: rádio-226, rádio-228. 

 Monitoramento do padrão organoléptico: alumínio, amônia, cloreto, cor aparente, 1,2 

diclorobenzeno, 1,4 diclorobenzeno, dureza total, etilbenzeno, ferro, gosto e odor, manganês, 

monoclorobenzeno, sódio, sólidos dissolvidos totais, sulfato, sulfeto de hidrogênio, 

surfactantes, tolueno, zinco, xilenos. 

Para o primeiro semestre de 2018, apenas os parâmetros benzeno e manganês ultrapassaram os limites 

da mesma portaria. No segundo semestre, apenas o manganês ultrapassou o recomendado. 
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De acordo com o Ministério, o padrão para o benzeno é de 5 μg/l e para o manganês 0,1 mg/l. Para o 

primeiro semestre, determinou-se 6,0 μg/l para o benzeno na captação e 0,17 μg/l na saída do 

tratamento. Para o manganês, determinou-se 0,28 mg/l na captação e 0,068 mg/l na saída do 

tratamento. No segundo semestre, foi encontrado um valor de 0,20 mg/l de manganês na captação e 

0,071 mg/l na saída do tratamento.  

2.12. Obras de melhoria 

No que se refere às obras de melhoria no sistema de tratamento de água, prevê-se um investimento da 

ordem de R$ 1.250.000,00 (um milhão duzentos e cinquenta mil reais), destinados à construção de um 

reservatório de água com capacidade de 1.000 m3 (mil metros cúbicos), além do aumento do tanque 

de contato, da troca das canalizações de adutora, objetivando a retirada do amianto, da pavimentação 

completa da estação e da produção do próprio cloro para tratamento (Hidrogeron). 

Quanto à ampliação da estação, não se tem dados sobre os cálculos que expliquem o tamanho do 

investimento.  

A retirada do amianto faz-se necessária devido aos rompimentos nas tubulações. O amianto não pode 

ficar exposto, pois quando inalado pode causar problemas de saúde nos funcionários e até mesmo na 

população. Destaca-se, nesse ponto, a obrigatoriedade do uso de respiradores, luvas e EPIs em geral, 

para que não haja inalação.  

Outro ponto importante a se destacar é a produção de Hidrogeron, uma vez que o cloro gás utilizado 

provoca irritação nas vias aéreas, danos aos olhos e dores de cabeça, prejudicando a saúde dos 

funcionários.  

Tais obras estão previstas para os próximos anos, porém nenhuma data específica foi informada. 

É importante salientar, que segundo o SAAE, não foi encontrado nos arquivos da autarquia projeto de 

dimensionamento da ETA, mesmo que existente. 
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3. DIAGNÓSTICO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

3.1. Prestador de serviços de esgotamento sanitário 

Os serviços relacionados à coleta e ao tratamento de águas residuárias são prestados pela autarquia 

SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto). A autarquia é encarregada, por meio de lei, de tratar 

todo o efluente gerado pelo município de Coqueiral. 

O SAAE opera com cerca de vinte e dois funcionários, que estão divididos em duas áreas distintas: 

administração e técnico-operacional.  

A administração do SAAE é composta por quatro funcionários, sendo os serviços de contabilidade, de 

engenharia química e a assessoria jurídica exercidos por empresas terceirizadas. 

Os funcionários da administração se responsabilizam pela gestão da autarquia, com atribuições de 

gerenciar contas e consumos. Já a manutenção é composta por servidores que executam o trabalho 

operacional, totalizando dezesseis funcionários.  

O SAAE dispõe de veículos e equipamentos que são responsáveis por otimizar o serviço realizado pela 

autarquia. Totalizam quatro veículos, sendo duas caminhonetes, um caminhão e uma moto. Os 

equipamentos auxiliam no trabalho operacional dos servidores, visando a manutenção de ruas e 

sistemas de encanamento. 

3.2. Grandes geradores 

A maior parte do esgoto é de origem residencial, comercial e de instituições de ensino. Geralmente 

esses efluentes são provenientes de banheiros e cozinhas. 

Verificou-se a ausência de efluentes industriais, os quais possuem características próprias, de acordo 

com o processo produtivo e, por isso, precisam de um tratamento diferenciado, o qual é de 

responsabilidade da própria indústria. A mesma tem o dever de tratar seu efluente gerado para, 

posteriormente, despejar na rede da concessionária de esgoto, como é o caso de lavadores, postos de 

combustíveis, oficinas mecânicas, dentre outros. 

3.3. Programas de educação 

Um programa educativo tem como objetivo capacitar, orientar e partilhar conteúdos direcionados a 

determinado assunto. Notou-se a ausência de treinamentos aos funcionários que se encarregam de 

realizar funções como operar a estação de tratamento de esgoto de Coqueiral. Além disso, verificou-
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se que há notória rotatividade entre os funcionários, o que dificulta o controle e manutenção das 

estruturas responsáveis pelo tratamento de esgoto. 

3.4. Qualidade do esgoto tratado 

A água utilizada no abastecimento das cidades gera os esgotos, também chamados de efluentes 

domésticos ou sanitários, os quais necessitam de tratamento e destinação adequada. Com o aumento 

populacional, crescimento das cidades e o consequente aumento de novas ligações, bem como a 

produção de efluentes, torna-se relevante analisar o padrão de qualidade vigente, que está relacionado 

diretamente com o nível de tratamento e sua eficiência. 

O tratamento de esgoto é um serviço muito importante para a qualidade de vida de uma população. É 

uma medida de saneamento básico que tem como objetivo acelerar o processo de purificação da água 

antes desta ser devolvida ao meio ambiente, a fim de melhorar as condições sanitárias, conservar os 

recursos naturais, eliminar focos de poluição e contaminação, reduzir doenças causadas pela poluição 

e de gastos com saúde pública, já que a grande maioria das doenças está relacionada à falta deste 

tratamento e, principalmente, às adequações aos parâmetros de normas ambientais vigentes. As 

pesquisas realizadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS, 2004) mostram que doenças 

relacionadas à diarreia, sozinhas, equivalem a 4,1% das infectologias presentes no mundo, 

ocasionando a morte de 1,8 milhões de pessoas todos os anos.  

As unidades de tratamento responsáveis por executarem esse tipo de serviço são conhecidas como ETE 

(Estação de Tratamento de Água e Esgoto), cujo objetivo é, por meio de processos químicos e 

biológicos de decomposição, tratar o esgoto de forma a atender a Resolução CONAMA n° 430, de 13 

de maio de 2011, a qual dispõe sobre condições e padrões de lançamento de efluentes, além de 

complementar e alterar a Resolução nº 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente - CONAMA. 

O município de Coqueiral possui atualmente uma estação de tratamento de esgoto localizada no 

Distrito de Frei Eustáquio e outra unidade localizada na área urbana da cidade. Além destas, possui 

também uma estação de tratamento de esgoto em construção.  

O esgoto é lançado em corpos d’água nas proximidades, muitas vezes sem o tratamento adequado, o 

que constitui um grave risco, visto que esta água pode estar contaminada com substâncias tóxicas e 

com organismo patogênicos, devido à falta de eficiência. 
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A população manifesta sua voz, por meio de reclamações feitas pelo mau cheiro que a ETE oferece, 

além de vazamentos superficiais. Além disso, a ETE localizada no município de Coqueiral oferece 

riscos aos funcionários que a operam. O lugar em que ela foi construída é de difícil acesso e suas 

estruturas são obsoletas e já apresentaram casos de rompimento. 

A ETE em construção está sendo construída com o objetivo de atender às necessidades da população. 

A obra visa melhorar a eficiência do tratamento de esgoto e propor melhores condições de vida à 

população de Coqueiral. 

3.5. Quantificação da geração de esgotos 

A norma ABNT NBR 9648 (1986) dispõe de estudo sobre a concepção de esgotamento sanitário e, em 

seu item 3.1, destaca que as informações referentes às características físicas, demográficas e de acesso 

da área em estudo devem ser levadas em consideração, bem como os aspectos relativos ao 

desenvolvimento socioeconômico.  

A quantidade de esgoto produzido por um determinado município é um fator de extrema importância, 

pois ele está diretamente ligado à eficiência do tratamento de esgoto vigente no município, às 

perspectivas do crescimento da população e às obras de melhoria que o município possui.   

O esgoto é quantificado pela sua vazão, que é representado em uma unidade de volume dividido por 

unidade de tempo. Esta quantidade de esgoto é diretamente influenciada pela quantidade de água que 

será consumida pela população, condições locais da população e coeficientes de variação de vazão.  

Pesquisas mais recentes realizadas pelo SNIS (Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento), 

relatam que o consumo médio de água no Brasil está estabilizado na faixa de 150 litros/habitante/dia. 

Essa pesquisa contempla os setores comercial, residencial, público e industrial. Essas pesquisas 

inferem na importância do dimensionamento do sistema de tratamento de esgoto e a sua adequação 

para atender ao crescimento da população. 

3.6. Quantificação de lodos gerados  

O lodo é um indicador de estabilização do material, constituído basicamente por bactérias vivas, água 

e uma concentração de sólidos. A gestão do lodo tem como objetivo direcionar práticas para seu 

manejo, redução do volume gerado e reaproveitamento, se possível. A produção de lodo, sua 

quantidade e qualidade variam conforme o tipo de tratamento utilizado, a operação do sistema, a vazão 

e as características do esgoto. 
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Os tratamentos de esgotos podem dar origem a diferentes tipos de lodo, variando conforme as 

tecnologias empregadas, etapas do processo de tratamento e as alternativas de estabilização e 

condicionamento do lodo. 

Os decantadores primários são responsáveis por gerar o lodo primário, constituído principalmente por 

sólidos que sedimentam. Na etapa biológica, tem-se a formação do lodo secundário ou lodo biológico 

e, se esses lodos forem dispostos conjuntamente, há a geração de lodos mistos. 

3.7. Licenciamento das estruturas  

O licenciamento ambiental é um procedimento no qual o poder público, representado por órgãos 

específicos, é responsável por autorizar e acompanhar a implantação e a operação de atividades que 

utilizam recursos naturais e que são consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras.  

De acordo com a Lei Federal 6.938/81, o Licenciamento Ambiental tornou-se obrigatório em todo o 

território nacional para os empreendimentos listados na Resolução do CONAMA 237, de 1997.  

Empreendimentos que funcionam sem a Licença Ambiental estão sujeitos a punições previstas na Lei 

de Crimes Ambientais, instituída em 1998. 

A Licença Ambiental é um documento que possui prazo de validade definido, sendo o órgão ambiental 

responsável por estabelecer regras, condições, restrições e medidas de controle ambiental a serem 

seguidas pelo empreendimento. A partir desse documento, o empreendedor assume compromissos com 

o meio ambiente, visando a manutenção da qualidade ambiental no local em que será instalado o 

empreendimento. 

O procedimento de Licença Ambiental em Minas Gerais é construído com base em três modalidades 

de licença, de acordo com a Deliberação Normativa COPAM nº 217, de 2017:  

I – Licenciamento Ambiental Trifásico – LAT: licenciamento no qual a 

Licença Prévia – LP, a Licença de Instalação – LI e a Licença de Operação – 

LO da atividade ou do empreendimento são concedidas em etapas sucessivas; 

II – Licenciamento Ambiental Concomitante – LAC: licenciamento no qual 

serão analisadas as mesmas etapas previstas no LAT, com a expedição 

concomitantemente de duas ou mais licenças; 



 

 

 

109 
 

III – Licenciamento Ambiental Simplificado: licenciamento realizado em uma 

única etapa, mediante o cadastro de informações relativas à atividade ou ao 

empreendimento junto ao órgão ambiental competente, ou pela apresentação 

do Relatório Ambiental Simplificado – RAS, contendo a descrição da 

atividade ou do empreendimento e as respectivas medidas de controle 

ambiental. 

Um dos documentos de grande importância trata-se da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), 

que contém a assinatura do responsável pelo gerenciamento ambiental da atividade. 

O órgão solicita a declaração da instalação e operação dos equipamentos e sistemas capazes de manter 

em equilíbrio as exigências da legislação vigente. Esse compromisso é feito por meio do Termo de 

Responsabilidade e da ART (Anotação de Responsabilidade Técnica). 

O município de Coqueiral, possui cadastradas no SIAM (Sistema Integrado de Informação Ambiental) 

as autorizações ambientais de funcionamento referentes às Estações de Tratamento de Esgoto 

localizadas na área urbana de Coqueiral e no Distrito de Frei Eustáquio. Na época, era expedida a AAF 

(Autorização Ambiental de Funcionamento), regulamentada pela já revogada Deliberação Normativa 

COPAM nº 74, de 2004. Após o vencimento da AAF, a renovação da licença estará sob a 

regulamentação da Deliberação Normativa COPAM nº 217, de 2017. As Figuras 48 e 49 apresentam 

a autorização ambiental de funcionamento. 
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Figura 48 - Autorização Ambiental de Funcionamento (AAF). 

 

Fonte: SAAE, 2019. 
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Figura 49 - Autorização Ambiental de Funcionamento (AAF). 

 

Fonte: SAAE, 2019. 
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3.8. Rede coletora e interceptores  

De acordo com o SAAE, a rede coletora de esgotos no município de Coqueiral tem uma extensão total 

de 40.506 metros e conta com 905 poços de visitas, enquanto o Distrito de Frei Eustáquio possui um 

total de 1.852 metros de extensão e 25 poços de visita.  

As demais comunidades rurais do município não possuem rede coletora de esgoto.  

As Tabelas 17 e 18, apresentam dados do relatório técnico de esgoto, emitido pelo SAAE, no mês de 

dezembro de 2018 para a área urbana de Coqueiral e o Distrito de Frei Eustáquio, respectivamente. 

Tabela 17 - Relatório técnico de esgoto – SAAE. 

Número de Ligações             

Cadastradas             2 827 Funcionando                  2 508 Novas no Mês    - 

Número de Economias             

Cadastradas             2 878 Funcionando                 2 555 Novas no Mês    - 

Rede Coletora  - Extensão da Rede  -  Poços de Visita   

Executadas no Mês        - Situação Atual                 40.506 m Funcionando    40.506 m 

Executadas no Mês        - Situação Atual                      905 un Funcionando        905 un 

Fonte: SAAE, 2019. 

Tabela 18 - Relatório técnico de esgoto – SAAE. 
Número de Ligações             

Cadastradas             132 Funcionando                  112 Novas no Mês    - 

Número de Economias             

Cadastradas             132 Funcionando                  112 Novas no Mês     - 

Rede Coletora  -  Extensão da Rede  -  Poços de Visita   

Executadas no Mês        - Situação Atual                 1.852 m Funcionando      1.852 m 

Executadas no Mês        - Situação Atual                     25 un Funcionando          25 un 

Fonte: SAAE, 2019. 

O número de ligações se refere à interligação do imóvel com a rede coletora de esgoto, enquanto o 

número de economias se trata de prédio ou subdivisão de um prédio, com ocupações independentes, 

que utilizam uma única instalação de abastecimento de água e/ou esgoto. Já os poços de visita (PVs) 

são estruturas complementares do sistema de esgotamento construídos em trechos estratégicos da rede, 

principalmente quando há mudança de direção no fluxo, visando sua inspeção e limpeza. 

3.9. Atual Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) 

A atual Estação de Tratamento de Esgoto da cidade de Coqueiral está localizada próxima ao bairro 

Lajinha e trata cerca de 40% de todo esgoto gerado pela cidade. Os outros 60% são lançados no corpo 

hídrico próximo, sem nenhum tipo de tratamento.  
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O tratamento convencional de esgoto doméstico é usualmente classificado através dos seguintes níveis: 

1- Preliminar; 

2- Primário; 

3- Secundário; 

4- Terciário (apenas eventualmente). 

A Tabela 19 apresenta suscintamente a etapa do tratamento e sua respectiva finalidade.  

Tabela 19 - Níveis de tratamento de esgoto. 

Nível Remoção 

Preliminar Sólidos em suspensão grosseiros 

(materiais de maiores dimensões a areia). 

Primário Sólidos em suspensão sedimentáveis; 

matéria orgânica em suspensão. 

Secundário Matéria orgânica em suspensão fina, não 

removida no tratamento primário; 

matéria orgânica solúvel, na forma de 

sólidos dissolvidos; 

Terciário Nutrientes; 

patogênicos; 

composto não biodegradáveis; 

metais pesados; 

sólidos inorgânicos dissolvidos; 

sólidos em suspensão remanescentes. 

Fonte: Adaptado de Von Sperling, 1996. 

Na estação em funcionamento, o efluente passa apenas por duas etapas de tratamento: preliminar e 

primária.  

Antes de iniciar o tratamento preliminar, o efluente que chega à estação, através de tubulação 

subterrânea, passa inicialmente por uma caixa de passagem, cujo objetivo é apenas mudar a direção de 

fluxo do esgoto e não gerar entupimento na tubulação devido a curva. Porém, caso isso venha a ocorrer, 

a água residuária que não consegue adentrar à estação é lançada no rio sem nenhum tipo de tratamento. 

A Figura 50 ilustra a caixa de passagem. 
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Figura 50 – Caixa de passagem. 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 

 Tratamento preliminar: ao chegar à estação, o efluente passa por uma grade contendo 25 barras 

igualmente espaçadas, onde o objetivo é a remoção de materiais grosseiros. A Figura 51 

apresenta a grade. 

Figura 51 – Gradeamento. 
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Fonte: Preserva Jr., 2019. 

 Tratamento Primário: após o gradeamento, a vazão de esgoto bruto é dividida igualmente entre 

duas caixas de areia (decantador), cujo objetivo é a remoção de sólidos em suspensão 

sedimentáveis, como a areia e a matéria orgânica em suspensão. As partículas decantam e ficam 

depositadas no fundo da unidade de tratamento. A limpeza do lodo gerado é feita anualmente.  

 Tratamento secundário: após o decantador, a vazão de esgoto bruto é dividida igualmente entre 

duas caixas de contato que contêm bactérias aeróbicas e, segundo o técnico do SAAE, fazem a 

decomposição da matéria orgânica. A parte sólida remanescente é depositada no fundo e a 

limpeza é feita anualmente.  

Esse tipo de tratamento, entretanto, não é eficiente, visto que não existe nenhum mecanismo de aeração 

presente na caixa de contato. Sendo assim, as bactérias, que necessitam de oxigênio para fazer a 

decomposição, não conseguem realizá-la, tornando esta etapa ineficiente. Além disso, essa unidade de 

tratamento descrita pelo técnico não é encontrada na literatura. As Figuras 52 e 53 apresentam a caixa 

de contato. 



 

 

 

116 
 

Figura 52 – Caixa de contato. 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 

Figura 53 – Caixa de contato. 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 

Posteriormente, o efluente segue para dois filtros de fluxo ascendente, com cerca de 7 metros de 

profundidade, preenchidos com brita, cujo objetivo principal é a retenção do material em suspensão 
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remanescente e a decomposição de matéria orgânica por meio de bactérias anaeróbias. Na superfície 

do material de enchimento (brita) ocorre a fixação e o desenvolvimento desses microrganismos. 

A limpeza do filtro também é feita anualmente. 

Figura 54 – Filtro. 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 

Em seguida, o efluente é descartado em um corpo hídrico próximo à estação de tratamento. 

Através destas etapas e fazendo um diagnóstico do local, pôde perceber-se que a estação não é eficiente 

no tratamento e as unidades que a compõem são mínimas e insuficientes para promover o tratamento 

necessário. É preciso adicionar novas unidades de tratamento. Os equipamentos estão obsoletos e a 

estação em si encontra-se precária. Há uma grande dificuldade de acesso ao local e a estação de 

tratamento de esgoto está coberta por mato. A Figura 55 apresenta o acesso a ETE. 

 



 

 

 

118 
 

Figura 55 – Acesso a ETE. 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 

A Figura 56 a 58 apresentam as instalações da ETE. 
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Figura 56 – Estação de Tratamento de Esgoto - ETE. 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 

Figura 57 – Estação de Tratamento de Esgoto - ETE. 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 
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Figura 58 – Estação de Tratamento de Esgoto - ETE. 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 

3.9.1. Corpos receptores  

A atual estação de tratamento de esgoto consegue tratar apenas 40% do volume total gerado pela 

cidade. O restante é descartado direto no curso d’agua, sem nenhum tipo de tratamento, sendo 

considerado crime ambiental de acordo com a lei de crimes ambientais Nº 9.605, de 12 de fevereiro 

de 1998, artigo 54. 

O corpo hídrico em questão é denominado córrego do Matadouro, afluente do Ribeirão Três Pontas, 

localizado nas coordenadas geográficas 21°11’39’’S e 45°26’50’’ W (Datum WGS84). 

As águas superficiais podem ser descritas através das características físicas, químicas e biológicas, 

regime hidrológico e hidráulico, ocupação antrópica nas redondezas e usos preponderantes atuais e 

futuros ao longo de seu percurso.  

De acordo com a Resolução nº 357/2005, que dispõe sobre a classificação dos corpos de água e 

diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de 

lançamento de efluentes, o “enquadramento de corpos d’água estabelece meta ou objetivo de qualidade 

da água (classe) a ser alcançado ou mantido em um segmento de corpo de água, de acordo com os usos 

preponderantes pretendidos, ao longo do tempo”. Já a Deliberação Normativa Conjunta 

COPAM/CERH-MG nº 01, de 05 de maio de 2008, que dispõe sobre a classificação dos corpos de 
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água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões 

de lançamento de efluentes, em seu Art. 37, menciona que, enquanto não forem feitos os 

enquadramentos, as águas serão consideradas Classe 2 (dois), exceto se as condições de qualidade 

atuais forem melhores, o que determinará a aplicação da classe mais rigorosa correspondente. 

Não foi realizada nenhuma amostragem de água à montante ou à jusante do lançamento de efluentes 

para que se possa fazer o enquadramento do curso d’agua, sendo assim, como descrito anteriormente, 

o corpo hídrico se enquadra na classe 2. 

Nesta classe, estão as águas que podem ser destinadas ao abastecimento para consumo humano, após 

tratamento convencional; à proteção das comunidades aquáticas; à recreação de contato primário, tais 

como natação, esqui aquático e mergulho, conforme Resolução CONAMA no 274, de 29 de novembro 

2000; à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e lazer, com 

os quais o público possa vir a ter contato direto; e à aquicultura e à atividade de pesca.  

 

De acordo com a resolução CONAMA nº 430/2011, as condições de lançamento de efluentes são as 

seguintes:  

a) pH entre 5 a 9; 

b) temperatura: inferior a 40°C, sendo que a variação de temperatura do corpo 

receptor não deverá exceder a 3°C no limite da zona de mistura;  

c) materiais sedimentáveis: até 1 ml/l em teste de 1 hora em cone Inmhoff. Para 

o lançamento em lagos e lagoas, cuja velocidade de circulação seja 

praticamente nula, os materiais sedimentáveis deverão estar virtualmente 

ausentes;  

d) regime de lançamento com vazão máxima de até 1,5 vez a vazão média do 

período de atividade diária do agente poluidor, exceto nos casos permitidos 

pela autoridade competente; 

 e) óleos e graxas: 1. óleos minerais: até 20 mg/L; 2. óleos vegetais e gorduras 

animais: até 50 mg/L;  

f) ausência de materiais flutuantes; e  

g) Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO 5 dias a 20°C): remoção mínima 

de 60% de DBO sendo que este limite só poderá ser reduzido no caso de 
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existência de estudo de autodepuração do corpo hídrico que comprove 

atendimento às metas do enquadramento do corpo receptor; 

 

A Figura 59 ilustra o local de lançamento dos efluentes. 

Figura 59 – Lançamento de efluente. 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 

Ao analisar o relatório de qualidade do efluente lançado, observa-se que o mesmo se encontra nos 

padrões de lançamento estabelecidos pela lei. Porém, no diagnóstico realizado no local de lançamento, 

pôde-se perceber um cheiro bastante desagradável, que pode ser explicado pelo excesso de matéria 

orgânica ainda presente no esgoto tratado. 

 

3.10. ETE em construção 

As obras na nova ETE já estão praticamente concluídas e constituem o seguinte sistema de tratamento:  

 Tratamento preliminar:  composto por uma grade inclinada, seguida por dois desarenadores, 

cujo objetivo principal é a remoção de material grosseiro e partículas de areia, respectivamente.  

Após a remoção, o efluente passa por uma calha Parshall, para medição da vazão, e uma 

elevatória, composta por dois pontos de sucção, onde o efluente é bombeado para iniciar o 

tratamento primário. A Figura 60 apresenta a grade, desarenadores e Calha Parshall. 



 

 

 

123 
 

Figura 60 – Grade, desarenadores e Calha Parshall. 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 

A Figura 61 apresenta o tratamento preliminar. 
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Figura 61 – Tratamento preliminar. 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 

A Figura 62 ilustra a sucção. 
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Figura 62 – Sucção. 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 

 Tratamento primário/secundário: após a sucção, o efluente passa por dois reatores anaeróbios 

de fluxo ascendente (RAFA), sendo a vazão distribuída igualmente entre os dois. O objetivo 

principal dessa etapa de tratamento é a remoção de matéria orgânica (DBO) por parte das 

bactérias anaeróbias. Durante o processo anaeróbico, bactérias metanogênicas produzem 

metano a partir da decomposição da matéria orgânica. Esse gás gerado, quando analisada sua 

viabilidade, pode ser usado na geração de energia elétrica. Neste caso, contudo, o gás será 

queimado.  

 

A Figura 63 apresenta o reator anaeróbico de fluxo ascendente. 



 

 

 

126 
 

Figura 63 – Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente (RAFA). 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 

Em seguida, o efluente percola num filtro de fluxo descendente com distribuidor rotativo, constituído 

por uma única camada de pedra marroada sem impurezas, visando a remoção de sólidos suspensos 

remanescentes e matéria orgânica.  A Figura 64 ilustra o filtro. 

Figura 64 – Filtro. 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 

Após passar pelo filtro, o efluente é conduzido a um decantador circular de limpeza automática, onde 

o lodo ficará retido até ser direcionado para um dos quatro leitos de secagem presentes na estação. A 

Figura 65 ilustra o decantador. 
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Figura 65 – Decantador, 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 

O leito de secagem possui uma superfície permeável, permitindo a percolação da água presente no 

lodo, o que resulta em um material com teor de água reduzido e pronto para destinação em aterro 

sanitário. A Figura 66 apresenta o leito de secagem. 
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Figura 66 – Leito de secagem. 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 

Espera-se que esse tratamento tenha uma eficiência de 80 a 95% na remoção de DBO. 

Ao sair do decantador, o efluente já está tratado e pronto para descarte no córrego do Matadouro 

(estrada para Boa Esperança). Não foi possível o acesso ao local exato de descarte, devido ao excesso 

de mato. As Figuras 67 e 68 apresentam o Córrego do Matadouro. 
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Figura 67 – Córrego do Matadouro. 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 

Figura 68 – Córrego do Matadouro. 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 

Em uma segunda etapa, está prevista também a construção de um laboratório para análises e a 

pavimentação completa da Estação de Tratamento de Esgoto. 
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3.11. Indicadores operacionais dos serviços prestados de água e esgoto 

Os indicadores operacionais refletem a eficiência do sistema de saneamento, juntamente com outras 

informações que auxiliam no traçado de estratégias de atuação junto ao município.  

A Tabela 20 apresenta a síntese dos indicadores operacionais do sistema de abastecimento de água no 

município de Coqueiral, comparados à Nepomuceno, cidade vizinha.  

Tabela 20 - Síntese dos dados operacionais de água. 

Dados Unidade Código Coqueiral Nepomuceno 

Índice de atendimento total de 

água  

percentual IN055 100,00 94,25 

Índice de atendimento urbano de 

água  

percentual IN023 98,49 99,96 

Densidade de economias de água 

por ligação  

econ./lig. IN001 1,01 1,00 

Participação das economias 

residenciais de água no total das 

economias de água  

percentual IN043 99,05 100,00 

Índice de macromedição  percentual IN011 0,00 100,00 

Índice de hidrometração  percentual IN009 100,00 100,00 

Índice de micromedição relativo 

ao volume disponibilizado  

percentual IN010 86,13 59,52 

Índice de micromedição relativo 

ao consumo  

percentual IN044 100,00 100,00 

Índice de fluoretação de água  percentual IN057 93,75 100,00 

Índice de consumo de água  percentual IN052 86,13 59,52 

Volume de água disponibilizado 

por economia  

m³/mês/econ IN025 16,46 20,72 

Consumo médio de água por 

economia  

m³/mês/econ IN053 13,29 11,88 

Consumo micromedido por 

economia  

m³/mês/econ IN014 13,29 11,88 

Consumo de água faturado por 

economia  

m³/mês/econ IN017 18,40 11,88 

Consumo médio per Capita de 

água  

l/hab.dia IN022 128,80 127,93 

Índice de consumo de energia 

elétrica em sistemas de 

abastecimento de água  

kWh/m3 IN058 0,70 0,69 

Extensão da rede de água por 

ligação  

m/lig. IN020 12,66 3,60 

Índice de faturamento de água  percentual IN028 119,25 59,52 

Índice de perdas faturamento  percentual IN013 - 40,48 

Índice de perdas na distribuição  percentual IN049 13,87 40,48 

Índice bruto de perdas lineares  m³/dia/km IN050 4,95 67,61 
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Índice de perdas por ligação  l/dia/lig. IN051 72,39 265,67 

Fonte: SNIS 2017 

A Tabela 21 apresenta a síntese dos indicadores operacionais do sistema de abastecimento de 

esgotamento sanitário no município, também comparados a Nepomuceno.  

Tabela 21 - Indicadores operacionais esgoto. 

Dados Unidade Código Coqueiral Nepomuceno 

Índice de atendimento total de 

esgoto referido aos municípios 

atendidos com água  

percentual IN056 100,00 94,63 

Índice de atendimento urbano de 

esgoto referido aos municípios 

atendidos com água  

percentual IN024 98,49 99,72 

Índice de atendimento urbano de 

esgoto referido aos municípios 

atendidos com esgoto  

percentual IN047 98,49 99,72 

Índice de coleta de esgoto  percentual IN015 86,68 100,00 

Índice de tratamento de esgoto  percentual IN016 40,00 0,00 

Índice de esgoto tratado referido 

à água consumida  

percentual IN046 34,67 0,00 

Extensão da rede de esgoto por 

ligação  

m/lig. IN021 14,63 3,31 

Índice de consumo de energia 

elétrica em sistemas de 

esgotamento sanitário  

kWh/m³ IN059 0,00 0,00 

Fonte: SNIS 2017 

3.12. Indicadores econômico-financeiros e administrativos dos serviços prestados 

Os indicadores econômico-financeiros e administrativos expressam a situação financeira do SAAE na 

ótica da gestão da operação. O seu conhecimento é necessário para se realizar melhorias no sistema e 

otimizar os resultados. 

A Tabela 22 apresenta a síntese dos indicadores econômico-financeiros e administrativos do sistema 

de saneamento no município de Coqueiral comparados à Nepomuceno. 

Tabela 22 - Síntese dos indicadores econômico-financeiros e administrativos. 

Dados Unidade Código Coqueiral Nepomuceno 

Despesa total com os serviços por 

m³ faturado  

R$/m³ IN003 1,14 1,18 

 

Despesa de exploração por m³ 

faturado  

R$/m³ IN026 1,14 1,18 
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Despesa de exploração por 

economia  

R$/ano/econ. IN027 174,70 208,19 

Tarifa média praticada  R$/m³ IN004 1,89 1,40 

Tarifa média de água  R$/m³ IN005 1,81 2,85 

Tarifa média de esgoto  R$/m³ IN006 1,34 0,36 

Indicador de desempenho 

financeiro  

percentual IN012 147,59 118,59 

Índice de evasão de receitas  percentual IN029 0,00 0,00 

Incidência da despesa de pessoal e 

de serviço de terceiros nas 

despesas totais com os serviços  

percentual IN007 81,75 63,89 

Despesa média anual por 

empregado  

R$/empreg. IN008 37.884,89 51.767,36 

Margem da despesa de exploração  percentual IN030 67,76 84,32 

Margem da despesa com pessoal 

próprio  

percentual IN031 54,19 40,00 

Margem da despesa com pessoal 

próprio total (equivalente)  

percentual IN032 55,39 53,87 

Margem do serviço da dívida  percentual IN033 0,00 0,00 

Margem das outras despesas de 

exploração  

percentual IN034 0,00 7,08 

Participação da despesa com 

pessoal próprio nas despesas de 

exploração  

percentual IN035 79,99 47,43 

Participação da despesa com 

pessoal total (equivalente) nas 

despesas de exploração  

percentual IN036 81,75 63,89 

Participação da despesa com 

energia elétrica nas despesas de 

exploração  

percentual IN037 11,99 23,74 

Participação da despesa com 

produtos químicos nas despesas 

de exploração  

percentual IN038 4,81 2,64 

Participação das outras despesas 

na despesa de exploração  

percentual IN039 0,00 8,39 

Participação da receita 

operacional direta de água na 

receita operacional total  

percentual IN040 79,64 81,34 

Participação da receita 

operacional direta de esgoto na 

receita operacional total  

percentual IN041 20,36 14,36 

Participação da receita 

operacional indireta na receita 

operacional total  

percentual IN042 0,00 4,30 

Dias faturamento comprometidos 

com contas a receber  

dias IN054 32,61 60,06 
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Quantidade equivalente de 

pessoal total  

empregados IN018 20,44 41,08 

Índice de produtividade: 

economias ativas por pessoal total 

(equivalente)  

econ./empreg. 

eqv. 

IN019 265,26 389,19 

Índice de produtividade de 

pessoal total (equivalente)  

ligações/empreg IN102 261,96 389,19 

Índice de produtividade: 

empregados próprios por 1.000 

ligações de água + esgoto  

empreg./mil lig. IN048 3,73 1,91 

Índice de produtividade: 

economias ativas por pessoal 

próprio  

econ./empreg. IN002 271,12 524,23 

Índice de produtividade: 

empregados próprios por 1.000 

ligações de água  

empreg./mil lig. IN045 7,29 3,69 

Índice de suficiência de caixa  percentual IN101 152,80 123,92 

Índice de despesas por consumo 

de energia elétrica nos sistemas de 

água e esgotos  

R$/ kWh IN060 0,29 0,56 

Fonte: SNIS 2017 

3.13. Indicadores de qualidade dos serviços prestados  

Os indicadores de qualidade dos serviços prestados expressam, em termos técnicos, a eficiência que a 

concessionária alcança na sua gestão operacional. O acompanhamento destes indicadores serve de base 

para a avaliação contínua da operação e pode ser usada como uma ferramenta na avaliação de 

melhorias do sistema.  

A Tabela 23 apresenta a síntese dos indicadores de qualidade dos serviços prestados do sistema de 

saneamento no município de Coqueiral comparados à Nepomuceno. 

Tabela 23 - Síntese dos indicadores de qualidade dos serviços prestados. 

Dados Unidade Código Coqueiral Nepomuceno 

Economias atingidas por 

paralisações  

econ./paralis. IN071 0,00 0,00 

Duração média das paralisações  horas/paralis. IN072 0,00 0,00 

Economias atingidas por 

intermitências  

econ./interrup. IN073 0,00 46,64 

Duração média das 

intermitências  

horas/interrup. IN074 0,00 0,12 

Duração média dos reparos de 

extravasamentos de esgotos  

horas/extrav. IN077 3,00 0,00 
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Extravasamentos de esgotos por 

extensão de rede  

extrav./km IN082 3,61 0,00 

Duração média dos serviços 

executados  

hora/serviço IN083 3,00 0,38 

Índice de conformidade da 

quantidade de amostra - Cloro 

Residual  

percentual IN079 104,47 126,17 

Incidência das análises de cloro 

residual fora do padrão  

percentual IN075 0,00 0,00 

Índice de conformidade da 

quantidade de amostra - Turbidez  

percentual IN080 104,47 79,26 

Incidência das análises de 

turbidez fora do padrão  

percentual IN076 0,00 0,00 

Índice de conformidade da 

quantidade de amostra - 

Coliformes Totais  

percentual IN085 226,92 100,00 

Incidência das análises de 

coliformes totais fora do padrão  

percentual IN084 0,00 0,00 

Fonte: SNIS 2017 

Além dos indicadores já apresentados, o SAAE acompanha os dados sobre reclamações registradas na 

empresa.  

A Tabela 24 mostra as principais reclamações dos usuários do serviço de água e esgoto para o mês de 

janeiro e fevereiro de 2019.  

Tabela 24 - Reclamações do sistema de saneamento. 

Natureza Nº de reclamações 

Falta de água 62 

Religação de água 60 

Conferir leitura do hidrômetro 32 

Vazamento de hidrômetros 26 

Esgoto entupido 19 

Problemas com registro 18 

Fonte: Adaptado de SAAE, 2019. 

No total, no mês de janeiro foram requeridas 148 ordens de serviço, com um tempo médio de duração 

de 146h, dos quais 142 foram deferidos. Já em fevereiro, foram requeridas 267 ordens de serviço, com 

tempo médio de duração de 187h, onde 260 dessas ordens de serviço foram deferidas.  
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3.14. Diagnóstico rural 

Foram feitas visitas a propriedades rurais do município de Coqueiral com o objetivo de analisar 

situações referentes ao abastecimento de água e esgotamento sanitário.  

Utilizou- se o método de amostragem, que se baseia na obtenção de amostra, ou seja, parte da 

população. 

Com base nas respostas adquiridas por meio de formulários aplicados nessa parcela da população, 

foram obtidas informações relevantes e pertinentes ao Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Foi diagnosticado que grande parte da população da área rural de Coqueiral possui o sistema de fossas 

negras, que consiste basicamente em um buraco no solo para onde são direcionados a água e os dejetos. 

A grande problemática desse sistema é que o conteúdo ali destinado pode infiltrar e causar 

contaminação do solo e do lençol freático.  

Ademais, foram diagnosticadas propriedades que, devido à área ser muito úmida (brejosa), tornou-se 

inviável a construção de fossas, visto que em épocas de elevada umidade, ocorre o rompimento das 

mesmas. Portanto, essas propriedades destinam o esgoto em curso d'água nas proximidades. 

Parte da população rural usa o sistema de construções de fossas sépticas, sendo essa uma maneira 

simples e barata de disposição dos esgotos. Essa forma de tratamento de esgoto é responsável por 

realizar o tratamento primário do esgoto doméstico, envolvendo separação e a transformação físico-

química da matéria sólida. O esgoto in natura deve ser lançado em um tanque ou em uma fossa para 

que, com o menor fluxo da água, a parte sólida possa se depositar, liberando a parte líquida. Uma vez 

feito isso, as bactérias anaeróbias agem sobre a parte sólida do esgoto decompondo-o. Esta 

decomposição é importante, pois torna o esgoto residual com menor quantidade de matéria orgânica, 

removendo cerca de 40 % da demanda biológica de oxigênio. No entanto, essa forma de tratamento 

não é completa, necessitando de tratamento secundário, como filtro e sumidouro, para a disposição 

final em cursos d’água e atendimento aos padrões de lançamento das legislações pertinentes. 

Com base no diagnóstico realizado na área rural, constatou-se que uma pequena parcela dos habitantes, 

cerca de 5%, realiza um sistema de tratamento de esgoto conhecido como “Ecofossa”. Alguns 

moradores da região relatam que esse tipo de tratamento foi passado à população da área rural por 

meio de cursos realizados pela Emater (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado 

de Minas Gerais).  
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Essas “fossas ecológicas” são padronizadas, tendo dimensões de 1 metro de comprimento por habitante 

da residência, largura de 2 metros e profundidade de 1 metro. São construídas em locais cimentados, 

onde são colocados brita, areia, entulhos e forma-se um túnel com pneus velhos. Dentro dos túneis 

ocorre a fermentação da matéria orgânica de forma anaeróbia (sem presença de oxigênio). As plantas 

cultivadas na terra em cima funcionam como um tanque de evapotranspiração do efluente tratado e a 

parte sólida fica retida na “câmara de pneus”. 

A obra para a construção desse tratamento custa em torno de R$ 500,00, sendo esse valor considerado 

barato se comparado a outras formas de tratamento de esgoto. Além da fácil construção, as “fossas 

ecológicas” não requerem mão de obra especializada.  

Essa forma de tratamento de esgoto evita que os dejetos contaminem o solo e alcancem o lençol 

freático. Contudo, o excesso de gordura atrapalha os processos de fermentação e evaporação, 

interferindo no funcionamento da fossa ecológica. Sendo assim, a água proveniente do chuveiro e pia 

devem ser direcionadas para outro local. 

As Figura 69 e 70 são exemplos do sistema de tratamento de esgoto citado acima. 

Figura 69 - Ecofossa. 
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Figura 70 - Ecofossa. 

 

Fonte: Preserva Jr., 2019. 

Uma das plantas indicadas para essa forma de tratamento de esgoto é a bananeira, visto que ela possui 

capacidade de filtrar o esgoto, de transpirar e, consequentemente, de evaporar as águas que elas 

absorvem.  
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4. DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE MANEJO E DRENAGEM DAS 

ÁGUAS PLUVIAIS 

4.1. Planejamento do setor 

Dentre os vários problemas associados à água no ambiente urbano, é possível dizer que a gestão da 

drenagem urbana é um dos mais sérios. A gestão inadequada da drenagem urbana pode gerar uma série 

de riscos à população e prejuízos aos bens e à economia local. 

Não é incomum a constatação de propagação de doenças de veiculação hídrica e de riscos de enchentes 

e deslizamentos associados à falta de planejamento adequado da drenagem urbana. 

Da mesma forma, é possível medir quantitativamente os prejuízos associados a estes episódios, como 

perdas materiais, prejuízos ao patrimônio público e privado, o que pode chegar a impor limitações ao 

desenvolvimento econômico local (FILHO et al., 2013). 

Diante disto o planejamento do setor de drenagem no município é o primeiro passo na busca pela 

prevenção e combate às situações de risco à população. 

No município de Coqueiral o planejamento do setor é realizado pela Secretaria Municipal de Obras e 

Serviços, a qual fica encarregada pela elaboração de medidas estruturais e não estruturais de drenagem, 

assim como a definição das diretrizes de compartilhamento de ações entre os demais órgãos. 

4.2. Plano Diretor de Drenagem Urbana 

O Plano Diretor de Drenagem Urbana é de extrema importância, já que determina mecanismos da 

infraestrutura urbana relacionados ao ordenamento das águas pluviais para promover o devido 

escoamento aos corpos hídricos receptores, além de prevenir acontecimentos desordenados do 

escoamento pluvial, promovendo uma considerável melhora na qualidade do saneamento do 

município. 

Alguns dos principais quesitos delimitados por este tipo de Plano são a regulamentação de 

empreendimentos novos, planos de controle dos impactos das bacias da cidade e o manual de drenagem 

urbana. Sua normatização é realizada através de um decreto municipal ou de lei, que irá determinar 

parâmetros para o desenvolvimento do município com relação à drenagem urbana, minimizando assim 

possíveis impactos não agradáveis, advindos do planejamento incorreto. 
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De acordo com as informações transmitidas pelo Departamento de Agricultura e Meio Ambiente da 

Prefeitura Municipal de Coqueiral, bem como de outros setores, o município não possui Plano Diretor 

de Drenagem Urbana, mas tão somente uma disposição no Plano Diretor, precisamente no capítulo IV: 

“Das diretrizes e estratégias da infraestrutura”. No Art. 20: “Qualificar a circulação do transporte 

municipal de acordo com as diversas necessidades de deslocamento de toda população, através de um 

Plano de Mobilidade Municipal”, no item VI, uma das estratégias citadas é: “Elaboração de estudos 

técnicos de viabilidade operacional e financeira para realização das obras de interesse da comunidade”,  

nos segmentos de letra “f", letra “q” e letra “r”, sendo respectivamente: “Programa de revitalização de 

calçadas, incluindo nivelamento, pavimentação, dimensionamento e limpeza, objetivando 

proporcionar perfeitas condições de mobilidade aos usuários e agradável aspecto estético; Construção 

de lombadas e reestruturação da rede de esgoto, para melhor escoamento de água, evitando-se 

enchentes em determinados bairros do Município; Construção de muro de contenção em locais 

previamente definidos pela comunidade.” 

4.3. Manual de Drenagem Urbana 

O município de Coqueiral não conta atualmente com o Manual de Drenagem Urbana. Este documento 

instrui a elaboração dos projetos de drenagem urbana na cidade, além de orientar os profissionais que 

projetam a drenagem das águas pluviais do município, estabelecendo as indicações para ocupação de 

áreas que beiram os pontos pluviais. 

O manual tem o propósito de determinar os seguintes quesitos:    

● Ocupação urbana pertencente a drenagem urbana; 

● Legislação relacionada; 

● Avaliação e monitoramento do impacto da qualidade de água; 

● Elementos hidráulicos; 

● Aspectos hidrológicos do município. 

O manual funciona como um guia de critérios, não necessariamente de uso obrigatório, mas deixando 

a cargo do projetista elaborar seus respectivos projetos de drenagem, diante de diferentes tipos, de 

acordo com os princípios hidráulicos essenciais e a correspondência das legislações em vigor. 
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4.4. Legislação existente 

4.4.1. Federal 

• Lei Federal nº 11.445/07 

A Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, estabelece diretrizes nacionais para o saneamento 

básico; altera a Lei nº. 6.766 de 19 de dezembro de 1979, Lei nº 8.036 de 11 de maio de 1990, Lei nº 

8.666 de 21 de junho de 1993, Lei nº 8.987 de 13 de fevereiro de 1995; revoga a Lei nº 6.528 de 11 de 

maio de 1978; e dá outras providências.   

A Lei prevê a sustentabilidade econômico-financeira do manejo de águas pluviais urbanas mediante 

remuneração pela cobrança dos serviços, na forma de tributos, inclusive taxas, em conformidade com 

o regime de prestação do serviço ou de suas atividades, descrita no Cap. VI, art. 29, item III.  

No Cap. VI, art. 36, determina que a forma de cobrança pela prestação do serviço público de drenagem 

deve levar em conta, nos lotes urbanos, os percentuais de impermeabilização e a existência de 

dispositivos de amortecimento ou retenção de água de chuva; Inciso I, podendo considerar o nível de 

renda da população da área atendida; Inciso II, podendo considerar as características dos lotes urbanos 

e as áreas que podem ser neles edificadas. 

• Lei Federal nº 13.308/16 

A Lei nº 13.308, de 6 de julho de 2016, altera a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece 

diretrizes nacionais para o saneamento básico, determinando a manutenção preventiva das redes de 

drenagem pluvial. 

O Art. 1º, o inciso IV do art. 2º, a alínea d do inciso I do art. 3º e o inciso I do § 1º do art. 52, todos da 

Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, passam a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 2º 

[...] 

IV - Disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços de drenagem e 

manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das respectivas 
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redes, adequados à saúde pública e à segurança da vida e do patrimônio público 

e privado; 

[...] 

“Art. 3º 

[...] 

d) Drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva 

das respectivas redes urbanas: conjunto de atividades, infraestruturas e 

instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, 

detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e 

disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas; 

“Art. 52. 

[...] 

I – Abranger o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, o manejo de 

resíduos sólidos e o manejo de águas pluviais, com limpeza e fiscalização 

preventiva das respectivas redes de drenagem, além de outras ações de 

saneamento básico de interesse para a melhoria da salubridade ambiental, 

incluindo o provimento de banheiros e unidades hidrossanitárias para 

populações de baixa renda; 

4.4.2. Estadual 

• Lei Estadual n° 14.675/09 

A Lei Estadual n° 14.675, de 13 de abril de 2009, institui o Código Estadual do Meio Ambiente e 

estabelece outras providências.  

No Artigo 281 menciona o prazo para identificação de redes de drenagem: 

Art. 281. No prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da 

publicação desta Lei, todas as atividades ou empreendimentos que tiverem 
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tubulação ligada à rede de drenagem pluvial ou fluvial devem identificar sua 

tubulação. 

4.4.3. Municipal 

Os aspectos de ocupação urbana relacionados à drenagem urbana são citados no Manual de Drenagem 

Urbana e no Plano Diretor de Drenagem Urbana. Informações obtidas na Prefeitura Municipal 

evidenciam que não há legislação e regulamentação associada, de caráter próprio do município. O 

Departamento de Agricultura e Meio Ambiente e a Secretaria de Obras e Serviços utilizam então como 

base a Lei Federal n° 13.308/16, que altera a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, e estabelece 

diretrizes nacionais para o saneamento básico, determinando a manutenção preventiva das redes de 

drenagem pluvial. Porém, essa lei traz normas gerais sobre a matéria, cabendo ao município legislar 

de forma a atender aos interesses e demandas locais. 

Referências encontradas no município relatam que os problemas com enchentes são mínimos, mas que 

existem muitas ligações clandestinas de água pluvial. Não existe legislação sobre uso e ocupação do 

solo e seu rebatimento no manejo das águas pluviais. 

4.5. Sistema de drenagem 

Segundo Pinto e Pinheiro (2006) o sistema de drenagem deve ser entendido como o conjunto da 

infraestrutura existente em uma cidade para realizar a coleta, o transporte e o lançamento final das 

águas superficiais. Inclui ainda a hidrografia e os talvegues. É constituído por uma série de medidas 

que visam minimizar os riscos a que estão expostas as populações, diminuindo os prejuízos causados 

pelas inundações e possibilitando o desenvolvimento urbano de forma harmônica, articulada e 

ambientalmente sustentável. 

O intenso processo de urbanização das cidades brasileiras, principalmente na formação de regiões 

metropolitanas, tem gerado muitos problemas de infraestrutura urbana, especialmente em relação à 

drenagem de águas pluviais. 

A causa dos problemas está na impermeabilização do solo, desmatamento da vegetação, ocupação das 

várzeas, estruturação do sistema viário em vias de fundo de vale, erosão e assoreamento, obstrução por 

lixo, poluição, retificação e canalização de rios, agravados ainda pela ausência de planos urbanísticos 

específicos, e que tem, como consequência, enchentes que geram impactos econômicos e sociais em 

todas as atividades e funções da cidade, e praticamente a vida dos habitantes (ANDRADE; SANTOS, 

2010). 
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O sistema de drenagem urbana é classificado em microdrenagem e macrodrenagem. A microdenagem 

inclui o sistema de condutos pluviais ou canais na rede primária urbana, ou seja, a coleta e o 

afastamento das águas pluviais através de pequenas e médias galerias, fazendo ainda parte do sistema 

todos os componentes do projeto para que tal ocorra. As áreas envolvidas são trechos de ruas e 

quarteirões e, com a malha resultante (o traçado da rede), cria-se um mini-curso do sistema, 

conduzindo as águas de acordo com a cota das ruas da área de projeto. Por isso, é importante que a 

Prefeitura tenha um Manual de Drenagem, o qual direciona as condutas dos profissionais que atuam 

em drenagem e no planejamento de obras na cidade, para aprovação ou não de obras urbanas no que 

diz respeito à conformidade do projeto com um modelo de sistema de drenagem eficiente. 

A macrodrenagem, por sua vez, envolve os sistemas coletores de diferentes sistemas de 

microdrenagem, ou seja, é o destino das águas escoadas superficialmente, inclusive aquelas captadas 

pelas estruturas de microdrenagem. Fazem parte: as galerias de grande porte, canais e rios naturais e 

canalizados e estruturas auxiliares.  

O sistema de microdrenagem é dividido em dois grupos:  

• Superficial: constituído por guias, sarjetas e calhas, que interceptam as águas provenientes das chuvas 

e que tem como deságue corpos receptores, tais como rios e córregos. Podem estar ligados às galerias 

e tubulações de um sistema de drenagem subterrâneo. 

• Subterrâneo: constituído por dispositivos de captação, tais como bocas-de-lobo, ralos e caixas com 

grelhas, encaminhando as águas aos poços de visita e, assim, ao sistema superficial, para chegar ao seu 

destino. 

4.5.1. Elementos hidráulicos 

O sistema de drenagem urbana conta com alguns elementos hidráulicos, os quais colaboram para 

eficiência de seu funcionamento, sendo eles: 

Bocas de lobo: tem a função de conduzir, de forma adequada, as vazões superficiais para a rede. Devem 

estar localizadas em toda área de captação das águas pluviais, com espaçamento entre às mesmas de 

forma que atenda às legislações federais, estaduais e municipais pertinentes, e devem dar atenção 

especial aos pontos mais baixos do sistema, para evitar zonas de alagamento e água parada. A Figura 

71 apresenta a exemplificação de uma boca de lobo. 
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Figura 71 - Exemplificação de uma boca de lobo. 

 

Fonte: Preserva Jr., 2019. 

Sarjetas: locais que realizam o escoamento das águas pluviais e sua condução para que possa chegar 

até uma boca de lobo. Elas devem estar à beira da guia e em nível inferior à via pública. A Figura 72 

ilustra a exemplificação de uma sarjeta. 
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Figura 72 - Exemplificação de uma sarjeta. 

 

Fonte: Preserva Jr., 2019. 

Poços de visita: são responsáveis em responder às transmutações com relação ao direcionamento das 

águas, entre declividade e ligações com as bocas de lobo, assim evitando entupimento na tubulação 

em curvas, com o máximo de afastamento possível entre elas. A Figura 73 apresenta a exemplificação 

de um poço de visita. 

Figura 73 - Exemplificação de um poço de visita. 

 

Fonte: Preserva Jr., 2019. 
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Galerias: são projetadas de acordo com o padrão especificado (tamanho e diâmetro), onde tenha um 

funcionamento adequado diante da vazão que irá receber em dias de chuvas mais intensas, sendo que 

a máxima velocidade é determinada de acordo com o material utilizado na rede. A Figura 74 apresenta 

a exemplificação de uma galeria. 

Figura 74 - Exemplificação de uma galeria. 

 

Fonte: Preserva Jr., 2019. 

Dissipadores de energia: responsáveis por proporcionar diminuição da velocidade de escoamento, 

tanto em entradas como em saídas, assim como no caminho da canalização, com o intuito de evitar 

ocorrência de processos erosivos nas respectivas áreas de deságue. A Figura 75 apresenta a 

exemplificação de um dissipador de energia. 
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Figura 75 - Exemplificação de um dissipador de energia. 

 

Fonte: Preserva Jr., 2019. 

 

4.5.2. Infraestrutura atual de drenagem em Coqueiral 

A seguir estão apresentadas as infraestruturas existentes que compõem o sistema de drenagem de 

Coqueiral: 

• Rede coletora de águas pluviais: Existente, porém águas pluviais advindas das residências são 

drenadas diretamente para a rua e são poucas as residências que possuem ligação direta com o 

sistema de drenagem. 

• Poços de visita: Não existente. 

• Sarjeta: Existente. 

• Bocas de lobo: Existente. Foram contabilizadas 205 bocas de lobo. 

• Dissipador: Existente. Foi identificado apenas um. 

Em campo, foram catalogados os pontos onde há presença de bocas de lobo em Coqueiral. Com estes 

pontos, foi possível gerar a figura a seguir: 
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Figura 76 - Mapa de bocas de lobo e locais de deságue. 

 

Fonte: Google Earth. 
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Referências dos pontos: 

001 - Opção Boutique 

002 - Lab Center 

003 - Jalile Modas 

004 - Taliana Modas 

005 - Esquina da Rua 

Tiradentes e Praça Dom 

Pedro II 

006 - Beco Calçados 

007 - Em frente à Beco 

Calçados (Praça D. Pedro 

II) 

008 - Coreto  

009 - Açougue do Porvinha 

(Praça D. Pedro II) 

010 - Banca da Vaninha 

011 - Supermercado do 

Denis (Rua 13 de Maio) 

012 - Supermercado Disney 

(Rua 13 de Maio) 

013 - Asilo 1 (Rua Cel. 

João Borges, 296) 

014 - Asilo 2 

015 - Asilo 3 

016 - Comac 1 (Rua 

Manoel Carlos, 65) 

017 - Comac 2 

018 - Praça João Nazaré 

019 - Esquina R. Manoel 

Carlos e R. Boa Esperança 

020 - Supermercado do 

Tales (Praça Capitão 

Aurélio, 58) 

021 - Em frente ao 

Supermercado do Tales 

022 - Em frente à padaria 

São Sebastião 

023 - Padaria São Sebastião 

(Praça Capitão Aurélio, 98) 

024 - Cemitério 

025 - Posto CAPEBE 1 

026 - Posto CAPEBE 2 

027 - Posto CAPEBE 3 

028 - Pça Capitão Aurélio  

029 - Hotel 1 (trevo) 

030 - Hotel 2 

031 - Passarela 

032 - Salão da Sevilha 

(Praça D. Pedro II) 

033 - Novo Asilo (direita) 

034 - Calçada do Asilo 

(esquerda) 

035 - Rua Palmeiras 1 

036 - Rua Palmeiras 2  

037 - Rua Palmeiras 3 

038 - Rua Óleo 1 

039 - Rua Palmeiras 4 

040 - Rua Óleo 2 

041 - Rua Óleo 3 

042 - Rua Jacarandá 1 

043 - Rua Jacarandá 2 

044 - Rua Óleo 4 

045 - Rua Óleo 5 

046 - Rua Cedro 1 

047 - Rua Cedro 2 

048 - Rua Cedro 3 

049 - Rua Cedro 4 

050 - Big Fest 1 (Rua 

Leonides Alvarenga) 

051 - Big Fest 2 

052 - Rua Jatobá 1 

053 - Rua Jatobá 2  

054 - Rua paralela à Rua 

Cedro (sem nome) 1 

055 - Rua paralela à Rua 

Cedro (sem nome) 2 

056 - Esquina de baixo à 

Rua Cedro 1 

057 - Esquina de baixo à 

Rua Cedro 1 

058 - Última esquina do 

Loteamento Formosa 1 

(sem nome) 

059 - Última esquina do 

Loteamento Formosa 2 

(sem nome) 

060 - Arco-Íris Tênis Clube  

061 - Rua Alagoas 1 

062 - Rua Alagoas 2 

063 - Rua Alagoas 3 

064 - Rua Alagoas 4 

065 - Rua Alagoas 5 

066 - Rua Alagoas 6 

067 - Equina da Rua Minas 

Gerais e Rua Pernambuco 

068 - Rua Pernambuco 1 

069 - Rua Pernambuco 2 

070 - Rua Pernambuco 3 

071 - Rua Pernambuco 4 

072 - Rua Pernambuco 5 

073 - Rua Pernambuco 6 

074 - Rua Pernambuco 7 

075 - Avenida Flemming 

Larsen 1 

076 - Avenida Flemming 

Larsen 2 

077 - Esquina da Rua Rio 

de Janeiro e Rua Goiás 

078 - Esquina da Rua Rio 

de Janeiro e Rua Goiás 

079 - Esquina Rua Rio de 

Janeiro e R. Getúlio Vargas 

080 - Esquina Rua Rio de 

Janeiro e R. Getúlio Vargas 

081 - Esquina Rua Sergipe 

e Rua Goiás 
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082 - Av. Fleming Larsen 

(pesqueiro do Henrique) 3 

083 - Avenida Fleming 

Larsen (Mais Brasil) 4 

084 - Avenida Fleming 

Larsen (Mais Brasil) 5 

085 - Avenida Fleming 

Larsen (represa) 6 

086 - Avenida Fleming 

Larsen (represa) 7 

087 - Av. Fleming Larsen 

(MG Brasil Tubos) 8 

088 - Av. Fleming Larsen 

(MG Brasil Tubos) 9 

089 - Av. Fleming Larsen 

(MG Brasil Tubos) 10 

090 - Av. Fleming Larsen 

(MG Brasil Tubos) 11 

091 - Avenida Fleming 

Larsen (Cafesal) 12 

092 - Avenida Fleming 

Larsen (Cafesal) 13 

093 - Avenida Fleming 

Larsen (Cafesal) 14 

094 - Avenida Fleming 

Larsen (Cafesal) 15 

095 - Avenida Fleming 

Larsen (Cafesal) 16 

096 - Avenida Fleming 

Larsen (Cafesal) 17 

097 - Av. Fleming Larsen 

(Balança CAPEBE) 18 

098 - Av. Fleming Larsen 

(Balança CAPEBE) 19 

099 - Esquina Rua Minas 

Gerais e R. Rio de Janeiro 1 

100 - Esquina Rua Minas 

Gerais e R Rio de Janeiro 2 

101 - Rua Minas Gerais, n° 

190-338 1 

102 - Rua Minas Gerais, n° 

190-338 2 

103 - Rua Minas Gerais, n° 

190-338 3 

104 - Rua Minas Gerais, n° 

190-338 4 

105 - Rua São Paulo 1 

106 - Rua São Paulo 2 

107 - Rua São Paulo 3 

108 - Rua da Bahia, 132  

109 - Rua da Bahia, 150 

110 - Rua Mato Grosso, 92 

111 - Esquina Rua Rio de 

Janeiro e R. Getúlio Vargas 

112 - Esquina Rua Ana 

Neri e Rua Getúlio Vargas 

113 - Panificadora Ki Pão 

(Rua Rui Barbosa, 8) 1 

114 - Panificadora Ki Pão 

(Rua Rui Barbosa, 8) 2 

115 - Panificadora Ki Pão 

(Rua Rui Barbosa, 8) 3 

116 - Esquina R. Ana Neri 

e R. José Feliciano Vilela 1 

117 - Esquina R. Ana Neri 

e R. José Feliciano Vilela 2 

118 - Esquina R. Ana Neri 

e R. José Feliciano Vilela 3 

119 - Esquina R. Ana Neri 

e R. José Feliciano Vilela 4 

120 - Rua Rozendo Batista 

Pereira n° 258 (1) 

121 - Rua Rozendo Batista 

Pereira n° 258 (2) 

122 - Rua Pedro Botelho n° 

416 

123 - Rua Pedro Botelho n° 

415 

124 - Rua Pedro Álvares 

Cabral, 411 (sem 

gradeamento) 

125 - Rua Pedro Álvares 

Cabral 1 

126 - Rua Pedro Álvares 

Cabral 2 

127 - Rua Pedro Botelho 

(Bar do Silvio) 1 

128 - Rua Pedro Botelho 

(Bar do Silvio) 2 

129 - Rua José Feliciano 

Vilela, 211(1) 

130 - Rua José Feliciano 

Vilela, 211(2) 

131 - Rua José Feliciano 

Vilela, 123 

132 - Rua José Feliciano 

Vilela, 114 

133 - Rua Pedro Álvares 

Cabral, 145 

134 - Praça João Nazaré, 

132 (1) 

135 - Praça João Nazaré, 

132 (2) 

136 - R. Boa Esperança, 

350 (1) 

137 - Rua Boa Esperança, 

350 (2) 

138 - Saída Boa Esperança 

(Estrada de Terra) 

139 - Esquina Rua Boa 

Esperança e Rua Antônio 

Batista de Figueiredo 

140 - Esquina Rua Boa 

Esperança e Rua Antônio 

Batista de Figueiredo 

141 - R. Aguanil (Comac) 1 

142 - R. Aguanil (Comac) 2 

143 - Rua Três Pontas, 62  

144 - Rua Três Pontas, 110 

145 - Rua Três Pontas, 65 

146 - Rua Três Pontas -

Auto Center Atlas (RP 

Transportes) 1 
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147 - Rua Três Pontas -

Auto Center Atlas (RP 

Transportes) 2 

148 - Rua Antônio Batista 

de Figueiredo 1 

149 - Rua Antônio Batista 

de Figueiredo 2 

150 - Rua Antônio Batista 

de Figueiredo 3 

151 - Rua Antônio Batista 

de Figueiredo 4 

152 - Rua Antônio Batista 

de Figueiredo 5 

153 - Saída de água 

154 - Jardim Eldorado (sem 

nome das ruas) 1 

155 - Jardim Eldorado (sem 

nome das ruas) 2 

156 - Jardim Eldorado (sem 

nome das ruas) 3 

157 - Jardim Eldorado (sem 

nome das ruas) 4 

158 - Rua Pains 1 

159 - Rua Pains 2 

160 - Avenida Presidente 

Aureliano (Parque de 

Exposições) 1 

161 - Avenida Presidente 

Aureliano (Parque de 

Exposições) 2 

162 - Avenida Presidente 

Aureliano (Parque de 

Exposições) 

163 - Avenida Presidente 

Aureliano (Parque de 

Exposições) 

164 - Esquina Rua Campos 

Altos e Rua Pains 1 

165 - Esquina Rua Campos 

Altos e R. Pains 2 

166 - Rua Espírito Santo, 

260 (1) 

167 - Rua Espírito Santo, 

260 (2) 

168 - Esquina Rua Espírito 

Santo e R. Rio de Janeiro 1 

169 - Esquina Rua Espírito 

Santo e R. Rio de Janeiro 2 

170 - Esquina Rua Espírito 

Santo e R. Rio de Janeiro 3 

171 - Esquina Rua Tenente 

Antônio João e R. Micota 1 

172 - Esquina Rua Tenente 

Antônio João e R. Micota 2 

173 - Esquina da Rua 

Tenente Antonio Joao e 

Travessa Alfredo Botelho 

174 - Rua Dona Micota 

(rodovia) 

175 - Rua Juca Faustino 1 

176 - Rua Juca Faustino 2 

177- Local de grande vazão 

(Rua Juca Faustino) 3 

178 - Esquina Rua João 

Elói e R. Tonico da Grama 

179 - Rua João Elói 1 

180 - Rua João Elói 2 

181 - Rua João Elói, 420 

182 - Rua João Elói, 409 

183 - Rua João Elói, 449 

184 - Rua João Elói 3 

185 - Rua João Elói 4 

186 - Rua João Elói 5 

187 - Rua João Elói 6 

188 - Rua João Elói 7 

189 - Rua João Elói 8 

190 - Rua João Elói 9 

191 - Colina da Serra 

(loteamento sem nome das 

ruas) 1 

192 - Colina da Serra 

(loteamento sem nome das 

ruas) 2 

193 - Colina da Serra 

(loteamento sem nome das 

ruas) 3 

194 - Colina da Serra 

(loteamento sem nome das 

ruas) 4 

195 - Colina da Serra 

(loteamento sem nome das 

ruas) 5 

196 - Colina da Serra 

(loteamento sem nome das 

ruas) 6 

197 - Colina da Serra 

(loteamento sem nome das 

ruas) 7 

198 - Colina da Serra 

(loteamento sem nome das 

ruas) 8 

199 - Bela Vista 

(loteamento sem nome das 

ruas) 1 

200 - Bela Vista 

(loteamento sem nome das 

ruas) 2 

201 - Bela Vista 

(loteamento sem nome das 

ruas) 3 

202 - Bela Vista 

(loteamento sem nome das 

ruas) 4 

203 - Bela Vista 

(loteamento sem nome das 

ruas) 5 

204 - Bela Vista 

(loteamento sem nome das 

ruas) 6 

205 - Bela Vista 

(loteamento sem nome das 

ruas) 7 

206 - Bela Vista 

(loteamento sem nome das 

ruas) 8 
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207 - Deságue 

(Córrego/Rodovia) 

208 - Deságue SAAE  

209 - Deságue (Córrego das 

Fábricas) 
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Foram contabilizadas 205 bocas de lobo, 3 locais de deságue de águas pluviais em córregos e 1 local 

de deságue em área superficial comum (solo), distribuídos por toda cidade.  

O município é constituído por 13 bairros urbanos: 

1. Jardim Eldorado 

2. Novo Eldorado 

3. Trevo 

4. Lajinha 

5. Centro 

6. Vila Sônia 

7. Jardim Juliana 

8. Lasmar 

9. Jardim Arco-Íris 

10. Bela Vista 

11. Colina da Serra 

12. Formosa 

13. Dona Fiota 

Os bairros de Coqueiral estão delimitados na figura 77, abaixo:  
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Figura 77 - Bairros de Coqueiral. 

 

Fonte: Google Earth, 2019. 
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Ao comparar os dois mapas (Figuras 76 e 77), podemos notar algumas falhas no sistema de drenagem: 

em muitas áreas não existe sequer uma boca de lobo, como por exemplo, na maior parte dos bairros 

Jardim Eldorado (1) e Lasmar (8). 

A explicação destas falhas deve-se à concepção das técnicas e tecnologias adotadas pelo município, 

que estão ligadas a conceitos antigos, baseados na ideia de que regiões com altos declives não 

necessitam de estruturas de drenagem, pois são locais que possuem a colaboração da gravidade e, por 

isso, não apresentam risco de inundação, o que, infelizmente, não leva em consideração a possibilidade 

de uma vazão insuportável nas baixadas, que receberá elevada carga de água pluvial. 

Um exemplo disso é a Praça Capitão Aurélio, conhecida como Praça do Trevo, que possui em seu 

histórico um episódio de inundação em 2013. A praça não possuía estrutura suficiente para drenar toda 

a água que recebia. Ao visitar o local, nota-se que é o ponto mais baixo, o qual recebe o escoamento 

de várias ruas de seu entorno, inclusive de ruas do bairro Jardim Eldorado, onde as bocas de lobo são 

escassas, como visto anteriormente. A Figura 78 apresenta a imagem de satélite da Praça Capitão 

Aurélio. 

 

Figura 78 – Praça Capitão Aurélio. 

 
Fonte: Google Earth, 2019. 
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A Figura 79 ilustra a inundação em Coqueiral. 

 

Figura 79 – Fotografia da inundação em Coqueiral. 

 
Fonte: Foto: Polícia Militar, 2014. 

Além disso, essa antiga concepção leva em consideração um rápido escoamento e disposição final das 

águas pluviais, que não envolvem, por exemplo, a adoção de medidas preventivas dos problemas 

vinculados à drenagem urbana e sim a adoção de medidas corretivas, que são tomadas após os 

desastres. 

4.5.3. Pontos de deságue 

Os pontos de deságue identificados, ou seja, os destinos finais do sistema de drenagem urbana, foram 

em número de três. Porém, não se sabe ao certo quantos são estes pontos, devido à falta de projetos e 

informações na Prefeitura sobre a estrutura do sistema de drenagem do município. Os pontos 

supracitados foram aqueles de conhecimento da Prefeitura Municipal, sendo que apenas um foi 

possível acesso. 

Além disso, nenhum corpo hídrico corta a cidade e, segundo informações, os córregos que passam 

pelos limites do município não possuem canalização ou retificação, sendo dotados apenas estruturas 

que os acompanham, como, por exemplo, manilhas. 
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A Figura 80 apresenta o deságue no Córrego da Fábrica. 

Figura 80 - Deságue de águas pluviais no Córrego da Fábrica. 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 

4.6. Critérios de avaliação e controle do impacto da qualidade da água 

A água pode ser utilizada para várias finalidades, o que indica que sua qualidade deve ser avaliada, 

tendo como instrução dados provindos de órgãos governamentais que realizam o controle dos recursos 

hídricos. Há então um considerável destaque para a Agência Nacional de Águas (ANA), a qual faz um 

gerenciamento das águas de domínio da União, e do Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM), 

que faz a gestão das águas de domínio do Estado de Minas Gerais. 

O critério qualitativo fundamental usado é o Índice de Qualidade das Águas (IQA), que tem como 

função exatamente mensurar a qualidade da água. A análise de seus resultados tem que 

obrigatoriamente estar de acordo com a finalidade de uso da água em questão, já que o índice pode ser 

baixo fazendo com que a água não esteja apta para um determinado uso, mas possa ser utilizada para 
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outro fim. São exemplos de uso da água: abastecimento público, aquicultura, consumo agroindustrial, 

consumo humano, controle de cheias, extração mineral, geração de energia, irrigação, paisagismo, 

recreação, urbanização, dentre outros. 

Dentre os principais parâmetros (físicos, químicos e biológicos) para a medição da qualidade da 

água estão: parâmetros físicos - temperatura, sabor e odor, cor, turbidez, sólidos e condutividade 

elétrica; parâmetros químicos - pH, alcalinidade, dureza, cloretos, ferro, manganês, nitrogênio, fósforo, 

fluoretos, oxigênio dissolvido (OD), matéria orgânica, Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), 

Demanda Química De Oxigênio (DQO), componentes inorgânicos e componentes orgânicos; e os 

parâmetros biológicos - coliformes e algas. São incluídos também os padrões de qualidade de água e 

a classificação dos cursos d’água, os quais dependem e são diversificados de acordo com o tipo de uso 

da água, sendo delimitados em classes, que possuem parâmetros que devem ser respeitados.  

Toda a água proveniente de chuvas, que é captada na área urbana, é drenada para os cursos d'água 

ou, algumas vezes, em solo. Nesse processo, ocorre o arraste de diversos materiais, dentre eles alguns 

grosseiros, como areia, solo e resíduos urbanos em geral (resíduo sólido inerte, como plástico, vidro, 

entre outros.). Esses fatores influenciam diretamente na qualidade da água e a entrada desses elementos 

no sistema depende da abertura (grade) da boca de lobo. 

Diante disso, algumas ocorrências podem ser geradas, como por exemplo, assoreamento e 

carreamento do lixo urbano para os cursos d’água. Picos de vazão também acabam ocorrendo nos 

períodos de chuvas intensas, o que não corresponde à vazão natural dos rios, visto que são causados 

pela intervenção humana (drenagem urbana), gerando com isso vários efeitos, como prejuízo aos 

organismos aquáticos, aumento da calha regular do rio, dentre outros. 

4.7. Pontos de deficiência do sistema 

Em Coqueiral, o sistema de drenagem urbana compreende principalmente: 

 Meio fio e bocas de lobo para microdrenagem; 

 Obras de contenção de taludes e escada de dissipação para macrodrenagem. 

Não houve a constatação de execução de obras de grande magnitude recentes na área da drenagem 

urbana na sede do município. O sistema de drenagem existente na maior parte do município é antigo. 

Não há dados de existência de poços de visita. Não existem bacias de contenção ou amortecimento na 
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sede urbana. Não há mapas da rede de drenagem e, por isso, não se sabe ao certo os locais de desague 

de todos os bairros e regiões, nem os locais por onde passa a canalização. 

Além disso, não são adotadas tecnologias de prevenção a desastres naturais, mesmo nos períodos de 

maior índice de chuvas e em áreas localizadas. Não há sistema de informação capaz de monitorar, 

alertar ou identificar possíveis inundações. 

As Figuras 81 a 85 demonstram aspectos visuais da situação do sistema de drenagem do município, 

especificamente no mês de março de 2019: 

 As bocas de lobo, em sua maioria, apresentaram gradeamento fixo, mas sem uma 

conformação definida. Algumas apresentaram defeitos, com grades muito espaçadas, 

lixo acumulado, obstruídas ou com grande depósito de sedimentos, que diminuem, 

visivelmente, a área de escoamento. 

 

Figura 81 - Gradeamento com falhas ou ausência dele. 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 
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Figura 82 - Acúmulo de lixo. 

 

   
Fonte: Preserva Jr., 2019. 
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Figura 83 - Acúmulo de sedimentos (obstrução). 

 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 
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Figura 84 - Formação de buraco após chuva próximo a uma boca de lobo. 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 

 Construção de elementos de drenagem sem preocupação ambiental ou com a segurança 

da população. 

 

Figura 85 - Tubulação construída sem gradeamento, com evidente acúmulo de lixo. 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 
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 Acúmulo de água nas ruas e pavimentação cedendo. 

 

Figura 86 - Acúmulo de água por falta de planejamento de drenagem. 

 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 

 

 Escada de dissipação de energia para impedir que o escoamento vertical da água em 

alta velocidade cause erosão na encosta da rodovia. 
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Figura 87 - Escada de dissipação (ao lado da passarela). 

  
Fonte: Preserva Jr., 2019. 

4.8. Procedimentos relacionados à drenagem urbana de Coqueiral 

Os recursos humanos, equipamentos, materiais e/ou veículos destinados à Secretaria de Obras e 

Serviços são utilizados de acordo com as necessidades, prioridades e urgências do município, não 

sendo específicos à gestão da drenagem urbana. 

A implantação de dispositivos de drenagem e manejo de águas pluviais, em sua maioria, é realizada 

de forma complementar às obras de pavimentação. Os projetos, por não existir um Plano Diretor de 

Drenagem, atendem localmente às necessidades. 

Os serviços de manutenção são realizados quando são constatadas as necessidades, sem que haja uma 

periodicidade planejada para sua execução. São essencialmente de caráter corretivo, ou seja, após a 

apresentação do(s) problema(s) é buscada a sua resolução.  

O serviço de Ouvidoria, ou seja, o atendimento à população, dá-se através de contato telefônico ou 

presencial na Prefeitura Municipal, durante o período de funcionamento da mesma. Porém, não há 

registros desses atendimentos. Destaca-se ainda que não há indicadores operacionais, econômico-

financeiros, administrativos e de qualidade aos serviços prestados pelo sistema de drenagem urbana 

em nenhuma das Secretarias Municipais. 
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A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil – COMDEC é o órgão responsável pelo planejamento, 

articulação, coordenação, mobilização e gestão das ações de Defesa Civil no âmbito dos municípios 

brasileiros. Todos os municípios, grandes ou pequenos, estão sujeitos a efeitos de eventos adversos. 

Por isso, é fundamental que governo e sociedade estejam preparados para agir antes, durante e depois 

da ocorrência de um desastre. Desta forma, a criação da COMDEC devidamente equipada é de grande 

importância para que, em conjunto com os órgãos setoriais locais, possam atuar nas ações de 

prevenção, preparação, mitigação, resposta e reconstrução necessários para reduzir os riscos, atenuar 

os impactos dos desastres e promover a segurança global da população. 

A formalização da COMDEC se dá mediante os seguintes atos legais: 

1) Mensagem à Câmara Municipal para encaminhar o Projeto de Lei de Criação da COMDEC; 

2) Projeto de Lei de Criação da COMDEC; 

3) Decreto de Regulamentação da Lei que cria a COMDEC; 

4) Portaria de nomeação dos membros da COMDEC; 

No município de Coqueiral há apenas a portaria de nomeação dos membros da COMDEC, que é a 

Portaria nº 45/2019. Porém, não há equipamentos e tampouco sua estruturação. Essa estrutura tem seus 

reflexos na drenagem, pois atua na ocorrência de situações extremas e emergenciais, como eventos de 

chuva intensa, deslizamento de encostas, inundações e alagamentos e outras situações correlatas ao 

tema da drenagem urbana e manejo de águas pluviais. 

4.9. Medidas de controle de enchentes 

As medidas de prevenção e/ou correção propõem uma minimização nos danos causados por enchentes 

e se dividem em medidas estruturais e medidas não estruturais. 

As medidas estruturais envolvem obras de engenharia que podem ser implantadas visando a correção 

e/ou prevenção dos problemas ocasionados pelas inundações, mas que apresentam um alto custo. 

Podem ser divididas em medidas intensivas e extensivas.  

As medidas intensivas são caracterizadas de acordo com o seu objetivo:  

 aceleração do escoamento (canalização e obras correlatas);  

 retardamento do fluxo: reservatórios (bacias de detenção/retenção), restauração de calhas 

naturais;  
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 desvio do escoamento: tuneis de derivação e canais de desvio;  

 e que contenham ações individuais tornando as edificações à prova de enchentes. 

Já as medidas extensivas são os pequenos armazenamentos disseminados na bacia, a recomposição de 

cobertura vegetal e o controle de erosão do solo ao longo da bacia de drenagem (CANHOLI, 2014). 

As medidas não estruturais introduzem normas, regulamentos e programas, objetivando, por exemplo, 

a ordenação da ocupação territorial, a implementação de sistemas de alerta e a conscientização da 

população para a manutenção dos dispositivos de drenagem. As ações não estruturais podem ser 

eficazes a custos mais baixos e com horizontes maiores.  

Considerando aquelas mais adotadas, as medidas não estruturais podem ser agrupadas em: 

 Ações de regulamentação do uso e ocupação do solo; 

 Educação ambiental voltada ao controle da poluição difusa, erosão e resíduos sólidos; 

 Seguro-enchente; 

 Sistemas de alerta e previsão de inundações; 

 Preservação da cobertura vegetal - florestas e matas ciliares. 

Os seguros-enchentes podem ser calculados a partir da determinação dos riscos associados às cheias. 

Já os sistemas de previsão e alerta consistem em avisar à população previamente, evitando assim 

vítimas fatais, prejuízos causados pelo alagamento, aprisionamento em veículos, inundação de 

edificações e de equipamentos, facilitando também a retirada de pessoas e de bens das áreas de risco 

de inundações. 

Coqueiral, no entanto, não possui sistema de alerta, plano de chamada ou qualquer outra medida de 

controle e/ou prevenção de inundações. Isto se deve inicialmente à inexistência de um planejamento 

focado ou ainda à formatação de medidas pouco efetivas, elaboradas para soluções pontuais.  Sendo 

assim, deve haver um planejamento consistente de ações de melhoria e controle dos sistemas de 

drenagem urbana. Em alguns casos, nos quais as soluções estruturais não possuem viabilidade por 

condições técnicas ou econômicas, as medidas não estruturais podem apresentar eficácia e não exigem 

alto investimento. 
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4.10. Medidas de controle na fonte 

Medidas de controle na fonte são técnicas que complementam o sistema de drenagem urbana, as quais 

possuem o objetivo de transferir as águas pluviais a um corpo hídrico à jusante, visando o controle de 

cheias e inundações.  Porém, este sistema pode alterar o ambiente natural de rios e córregos, 

aumentando excessivamente sua vazão, provocando assoreamento ou causando outros problemas que 

afetam seu funcionamento natural, além de contribuir para a alteração da qualidade destes. 

De modo geral, o controle na fonte, ou seja, nas ruas e bocas de lobo, é uma alternativa que colabora 

para a sustentabilidade do sistema de drenagem e contribui para manter a qualidade da água. 

Atualmente, no município de Coqueiral, não são aplicadas medidas de controle na fonte. O que ocorre 

é a limpeza urbana por meio de uma equipe de limpeza especial que atua além do serviço de limpeza 

das vias públicas diário, através de mutirões em vias e logradouros e que operam sob demanda, como, 

por exemplo, após festas, pedidos da população ou campanhas da saúde, como contra a dengue. A 

Figura 88 ilustra a limpeza das vias públicas após festa na cidade. 

Figura 88 - Limpeza das vias públicas após festa na cidade. 

 
Fonte: Acervo da Prefeitura Municipal de Coqueiral. 

As medidas necessárias para controle na fonte devem possuir dois objetivos básicos: controle do 

aumento da vazão máxima e melhoria das condições ambientais. Aquelas que deveriam ser adotadas 

em Coqueiral são: 

 Limpeza das vias e logradouros públicos: serviços diversos, como as limpezas 

diárias e a especial, o recolhimento de animais mortos, coleta de entulhos, 

móveis descartados e outros rejeitos, evitando o descarte em locais 

inapropriados. Também é preciso levar em conta a importância de uma equipe 
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qualificada e máquinas apropriadas, como vassouras, enxadas, roçadeiras, 

caminhão basculante, retroescavadeira de pneu, entre outros utensílios e 

ferramentas necessários para a perfeita execução dos trabalhos. 

 Limpeza de canais, córregos e ribeirões, evitando assoreamento ou acúmulo de 

materiais, através da remoção de lixo, entulho e outros resíduos volumosos 

presentes no canal, no talude e nas margens do curso d’água e remoção de terra 

ou areia depositada em trechos canalizados. 

 Limpeza de bocas de lobo: desobstrução das bocas de lobo, com abertura da 

grade ou laje, remoção e transporte dos resíduos depositados no interior de sua 

caixa como medida preventiva a possíveis problemas na rede (entupimento). 

Para o bom funcionamento das medidas de controle na fonte é necessário um setor específico para 

tratar de drenagem urbana, além de um planejamento das ações, as quais servirão como medidas 

preventivas de problemas na rede, levando em conta o regime de chuvas no município e as 

necessidades locais. 

4.11. Áreas de risco 

Áreas de risco são locais onde existem grandes chances de desmoronamento, inundação ou qualquer 

outro acontecimento indesejado. O desmoronamento é provocado pelo desprendimento de materiais 

sólidos, como solo ou vegetação em encostas, que ocorre devido a fatores naturais (chuva, declividade 

do terreno, tipo de solo, entre outras) ou por ação antrópica, como a ocupação irregular, que remove a 

cobertura vegetal da área e também cria lacunas, que podem “canalizar” e intensificar os 

deslizamentos. 

Por razão da Defesa Civil não estar bem estruturada e por falta de controle da Secretaria de Obras e 

Serviços, não há registros concretos de inundação. Porém, em consulta à população, na Praça D. Pedro 

II foi relatado histórico de enchentes, ocasionadas por fortes precipitações pluviométricas e pela 

deficiência no sistema de drenagem das águas pluviais.  

Foi detectado um muro de arrimo em via urbana, localizado na Rua Tonico das Laranjeiras, no bairro 

Lajinha, que serve como contenção e estabilização de um talude declivoso, segurando o solo com risco 

de desmoronamento, conforme mostrado nas Figuras 89 e 90. No entanto, o platô do muro apresenta 
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rachaduras e entupimento na tubulação de drenagem da água, sendo considerado de alto risco para a 

população ao redor, com casas ocupadas tanto na parte superior, quanto na inferior. 

Figura 89 - Muro de arrimo (a) e parte inferior do muro de arrimo (b). 

               

Fonte: Preserva Jr., 2019. 

a) b) 
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Figura 90 - Muro localizado na parte superior do talude e rachaduras no chão de casa. 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 

É importante citar ainda duas áreas, mesmo que não apresentem perigo para a população, uma vez que 

estão localizadas em área afastada na zona rural. Trata-se de uma voçoroca já estabilizada, situada na 

Comunidade dos Coqueiros (Figura 91), e uma área com o solo cedendo ao lado de uma represa (Figura 

92).  

Figura 91 - Voçoroca estável. 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 

a) b) 
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Figura 92 – Rachaduras no solo. 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 

Por fim, existe uma região de declive acentuado, com alto risco de rolamento de pedras, podendo 

atingir casas e animais na Serra dos Pedros (Figuras 93 e 94). 
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Figura 93 - Pedra se desprendendo do solo (a) e pedra grande à beira da estrada (b). 

   
Fonte: Preserva Jr., 2019. 

Figura 94 - Pedra sendo apoiada apenas por árvore. 

 

a) b) 
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Fonte: Preserva Jr., 2019. 

4.12. Análise do sistema de drenagem urbana de Coqueiral 

O sistema de drenagem, quando adequadamente dimensionado, implantado e gerenciado, tem o intuito 

de não apenas evitar inundações, mas também de eliminar praticamente todos os alagamentos 

existentes na área urbana, evitando transtornos a pedestres, veículos e danos materiais a propriedades. 

Os mecanismos de drenagem devem ser utilizados a favor da população, a fim de evitar problemas 

futuros. 

O município não apresenta elevada preocupação com a questão. Alguns pontos que deveriam ser 

revistos e implantados são: 

 Planejamento urbano em projetos de novas edificações e loteamentos, nos quais os 

comportamentos hidráulicos e hidrológicos devem ser estudados a fundo. Definir 

tecnicamente os parâmetros, critérios de projetos e estruturas mínimas a serem adotadas 

e definidas pelos projetistas para atendimento às necessidades de cada área do 

município. Isto pode ser definido em um Plano Diretor de Drenagem Urbana, em 

Manual de Drenagem Urbana, em Legislação de Uso e Ocupação do Solo ou outra 

legislação correlata. 

 Rede de drenagem: devido a não existência de informações sobre o sistema de 

drenagem efetivamente implantado em Coqueiral, não foi possível determinar um 

croqui das bacias, bem como ter conhecimento sobre os parâmetros de projeto utilizados 

e assim realizar análise da capacidade limite dos sistemas de microdrenagem e 

macrodenagem implantados. 

 Levantamento topográfico planialtimétrico para a geração de cartas topográficas, nas 

quais as curvas de nível constituem a principal representação do relevo do terreno. As 

curvas de nível podem ser utilizadas para delimitar as microbacias dentro do município 

e, assim, analisar a efetividade do sistema de drenagem e propor medidas de melhoria. 

Não há para Coqueiral esse tipo de levantamento, tornando difícil a avaliação da 

drenagem municipal. 

A drenagem é um importante instrumento do saneamento básico e deve ser tratada com competência 

e cuidado, sendo necessárias pessoas capacitadas para sua implementação. 
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5. DIAGNÓSTICO DA LIMPEZA URBANA E RESÍDUOS SÓLIDOS 

5.1. Descrição administrativa e organizacional da prestadora dos serviços 

A prefeitura fica a cargo de grande parte dos serviços prestados em relação aos resíduos e rejeitos 

sólidos, tanto administrativa, quanto organizacionalmente. Tais serviços são atribuições do 

Departamento de Agricultura e Meio Ambiente, do Departamento de Obras e do Departamento de 

Limpeza Urbana do município de Coqueiral, contidos na Secretaria Municipal de Obras e Serviços. 

O Departamento de Limpeza Urbana e o Departamento de Obras, além de seus respectivos Diretores, 

alocam 20 funcionários na função de limpeza pública, sendo distribuídos da seguinte forma: 10 para 

varrição e 10 para a manutenção, sendo 4 para o caminhão de resíduos, 3 para serviços de roçada e 

capina e 3 para limpeza de prédios públicos. A limpeza pública conta com alguns equipamentos, dos 

quais grande parte são artesanais, como: 60 vassouras, sacarias plásticas, 15 pás e 15 enxadas. E, de 

maquinário, conta com 1 trator e 1 moto-poda. 

Já o Departamento de Agricultura e Meio Ambiente, constitui-se do próprio Diretor do Departamento 

e 4 funcionários alocados na manutenção das estradas vicinais. Recentemente, houve a contratação de 

um funcionário para dar suporte à Associação de Catadores. 

O Departamento de Obras e o Departamento de Limpeza Urbana administram e organizam a recolha 

convencional e seletiva, sendo a coleta seletiva um suporte para a Associação de Catadores. Também 

tem como função a distribuição e manutenção das lixeiras e contêineres espalhados pelo município. A 

Prefeitura apenas notifica os proprietários quanto à manutenção de lotes privados. Há uma proposta de 

um projeto para a Prefeitura realizar a capina e/ou limpeza de lote privado e cobrar os custos junto ao 

IPTU, mas ainda não foi aprovada. 

Existe também no município a Associação de Catadores, que tem grande importância na demanda da 

coleta seletiva e resíduos para a cidade de Coqueiral. A associação conta com 3 funcionárias e tem o 

auxílio do caminhão da Prefeitura nas terças-feiras para a recolha seletiva. Não há fornecimento, para 

as catadoras, de quaisquer EPIs ou área coberta para se realizar a separação. 

5.2. Limpeza de feiras e mercados 

Coqueiral conta com uma feira semanal, cuja limpeza local fica a cargo dos próprios feirantes. 

Portanto, não há necessidade de ajuda por parte da Prefeitura, apenas posterior recolha dos resíduos. 
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5.3. Recolha e transporte dos Resíduos Sólidos Domiciliares – RSD 

É realizada a recolha dos resíduos domiciliares na área urbana da sede do município de segunda a 

sábado, exceto às terças-feiras, que são destinadas à coleta seletiva. No Distrito de Frei Eustáquio, a 

coleta convencional é realizada às terças, quintas e sábados, sem prejuízos à coleta na sede do 

município. O Distrito ainda não conta com a coleta seletiva, embora esteja nos planos da administração. 

Os resíduos coletados, exceto às terças-feiras, são depositados diariamente em contêineres dispostos 

na Estação de Transbordo localizada na Avenida Flemming Larsen, s/nº, Bairro Bela Vista. 

Semanalmente, são transportados e depositados pela empresa CTR, um aterro sanitário devidamente 

licenciado pelas autoridades ambientais de Estado de Minas Gerais, no município vizinho de 

Nepomuceno. 

5.3.1. Itinerário e frequência de recolha e transporte dos resíduos domésticos 

A recolha e transporte conta com a atuação de 4 funcionários entre os 10 responsáveis pela manutenção 

pública.  Esses servidores exercem a atividade de coleta na parte da manhã, por volta de 7 horas até 11 

horas, com uma frequência de recolha de segunda a sábado, exceto às terças-feiras. No Distrito, a 

recolha é feita as terças, quintas e sábados, após o término das atividades na sede do município. 

5.3.2. Sistema de recolha e transporte: quantidade de caminhões, capacidade e 

conservação 

A Prefeitura tem apenas um caminhão responsável pela recolha de todo o município. Com uma 

capacidade de carga de 15m³, o caminhão supre a necessidade das suas coletas diárias. Seu estado de 

conservação é bom, pois o modelo utilizado é seminovo e moderno. A Figura 95 mostra o caminhão 

utilizado. 
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Figura 95 - Caminhão utilizado para a coleta de RSU no município de Coqueiral. 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 

5.4. Lixeiras comunitárias e contêineres 

A coleta utilizando contêineres é um método aplicado para facilitar a recolha de resíduos em áreas 

onde o caminhão coletor compactador não pode chegar. Assim, eles são distribuídos em pontos fixos 

ao longo da cidade, no intuito de que a população disponha seu resíduo para, posteriormente, seja 

coletado. Todo resíduo deve ser armazenado de modo a evitar animais e proliferação de mau cheiro.  

A Prefeitura realizou testes com caçambas nas principais vias de acesso ao município, no entanto não 

obteve resultados satisfatórios, por causa de problemas com lotação, vandalismo e forte odor. Devido 

a isso, elas foram removidas e, portanto, atualmente, não se é utilizado contêineres para coleta de lixo 

doméstico. 

Durante a realização do diagnóstico, contou-se apenas 8 lixeiras comunitárias de lata com volume de 

200 litros, dispostas principalmente perto das praças e vias de maior circulação.  Segundo a secretaria 

responsável, devido ao vandalismo, as lixeiras de plástico foram substituídas pelos poucos de latões 

existentes. O resíduo acumulado é retirado juntamente com os Resíduos de Serviço de Limpeza Pública 

(RSLP) pelos funcionários da Prefeitura. 
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5.5. Resíduos dos Serviços de Limpeza Pública – RSLP 

O serviço de limpeza de áreas públicas é realizado por uma equipe composta por 20 funcionários, que 

trabalham de segunda-feira à sábado. As praças são limpas todos os dias, já o restante da cidade é 

dividido em dois segmentos, onde é feito o revezamento durante a semana. Esse serviço é realizado 

apenas na área urbana. Os resíduos recolhidos, por estarem contaminados por outros tipos de resíduos, 

estão também sendo depositados nos contêineres juntamente com os resíduos domiciliares e enviados 

à CTR. 

5.5.1. Varrição de vias e logradouros 

A varrição de vias é realizada por dez funcionários da Prefeitura, que ficam encarregados de manter a 

limpeza de toda cidade. Já a manutenção e pintura dos passeios, vias e logradouros, serviços de capina 

e roçada é feita por três trabalhadores. A limpeza de prédios públicos é efetuada por três encarregados. 

As praças do município são bem conservadas e limpas e a população auxilia a Prefeitura na sua 

manutenção. Mesmo com poucas lixeiras, não é encontrado entulho ou resíduos dispostos de maneira 

incorreta nas redondezas das praças. A Figura 96 ilustra a Praça da Bíblia. 

Figura 96 - Avenida Fleming Larsen, Praça da Bíblia. 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 

Há problemas com a integridade das calçadas, passeios e vias, onde muitos não são pavimentados e 

contêm entulhos, transformando-se, assim, em foco de transmissores de doenças.  Um dos maiores 

problemas é o Resíduo de Construção Civil - RCC, o qual os habitantes dispõem no passeio obstruindo 

a passagem. Para tentar mitigar o problema, a Prefeitura passou a disponibilizar caçambas à população 
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recentemente, que são retiradas mediante pagamento de taxa. No entanto, não há adesão da população, 

tornando-se comum a reincidência de resíduos nas calçadas. 

Segundo a Seção IV,  Art. 19, parágrafo 5º da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal nº 

12.305, de 2 de agosto de 2010), os Resíduos de Construção Civil não se encaixam como resíduos 

domiciliares, isentando a Prefeitura da responsabilidade de gerenciamento e coleta dos mesmos. Cabe 

aos geradores contratar empresas especializadas para fazer a correta disposição. A Figura 97 ilustra 

RCC na Rua José Novato, no Bairro Lajinha. 

Figura 97 - Resíduo de Construção Civil na Rua José Novato, no Bairro Lajinha 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 

 A Figura 98 apresenta Resíduo de Construção Civil, na Rua Nassib Olimpio Lasmar. 
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Figura 98 - Resíduo de Construção Civil, Rua Nassib Olimpio Lasmar 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 

A Figura 99 ilustra resíduo na Rua Boa Esperança, no Bairro do Trevo. 

 

Figura 99 - Resíduo na Rua Boa Esperança, Bairro do Trevo. 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 

A Prefeitura também atende, gratuitamente, demandas que chegam da população, como podas de 

árvores, limpeza de terrenos baldios ou recolha de resíduos em lugares inadequados. Esse trabalho é 

realizado pelos funcionários da capina e da coleta de resíduos domiciliares. Entretanto, a limpeza de 

lotes não é responsabilidade da Prefeitura e sim dos proprietários. Todo material proveniente da 
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manutenção e limpeza do município está sendo encaminhado para a área do Aterro Controlado 

Municipal, que foi desativado para a disposição final dos resíduos sólidos urbanos em 31/06/2019. 

5.6. Limpeza de pontos de deposição irregular de resíduos 

Resíduos de Construção Civil, lixos domésticos, roupas, sapatos e carcaças de animais foram 

encontrados na beira da estrada para a zona rural do município. A Prefeitura faz regularmente a limpeza 

desses pontos para que não haja problemas com vetores de doenças, porém os habitantes voltam a 

despejar resíduos. A Figura 100 apresenta resíduos descartados na entrada da cidade, através da 

Avenida Fleming Larsen. 

Figura 100 - Resíduos descartados na entrada da cidade, Avenida Fleming Larsen. 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 

A Figura 101 apresenta Resíduos de Construção Civil próximo à entrada da cidade pela Avenida 

Fleming Larsen. 



 

 

 

181 
 

Figura 101 - Resíduo de Construção Civil próximo à entrada da cidade pela Av. Fleming Larsen. 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 

É comum também ver terrenos baldios como pontos irregulares de despejo de resíduos e alguns são 

perto de Áreas de Preservação Permanente. Em terrenos particulares, a Prefeitura não realiza a limpeza 

e, por isso, o montante de lixo é alarmante, não havendo nenhum tipo de multa para os proprietários 

desses terrenos. Quando chove, a água é acumulada nesses resíduos e serve de criadouro para 

mosquitos vetores de doenças, como dengue, febre amarela, entre outras. A Figura 102 e 103 

apresentam Resíduos de Construção Civil em uma APP na Rua Dona Micota. 
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Figura 102 - Resíduo de Construção Civil em uma APP na Rua Dona Micota, Centro. 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 

Figura 103 - Resíduo de Construção Civil em uma APP na Rua Dona Micota, Centro. 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 

5.7. Resíduos de Serviços de Saúde - RSS 

Define-se como Resíduos de Serviço de Saúde - RSS aqueles provenientes dos serviços relacionados 

com o atendimento à saúde humana ou animal, inclusive os serviços de assistência domiciliar e 
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trabalhos de campo; laboratórios analíticos de produtos para a saúde, necrotérios, funerárias e serviços 

onde se realizem atividades de embalsamento; serviços de medicina legal; drogarias e farmácias, 

inclusive as de manipulação; estabelecimentos de ensino e de pesquisa na área de saúde; centros de 

controle de zoonoses; distribuidores de produtos farmacêuticos; importadores, distribuidores e 

produtores de materiais e controles para diagnósticos in vitro; unidades móveis de atendimento à 

saúde; serviços de acupuntura; serviços de tatuagem; entre outros similares, incluindo o recolhimento 

de animais mortos em vias e áreas públicas (PMSB Lavras 2014). 

No município de Coqueiral, a empresa contratada para a recolha e destinação/disposição final 

adequada dos RSS é a Pró-Ambiental, localizada no município de Lavras. No ato do recolhimento, a 

empresa registra, em formulário próprio, as seguintes informações: data da coleta, identificação do 

estabelecimento, hora da coleta, peso do material coletado descontado a tara, no caso de recipientes 

retornáveis, nome completo do representante do estabelecimento que acompanhou a coleta, a pesagem 

e assinatura e identificação legível deste.   

O tratamento dos resíduos provenientes de serviços de saúde é realizado através de processos previstos 

na legislação RDC nº 306/2004 do Ministério da Saúde, que dispõe sobre o Regulamento Técnico para 

o Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, a depender da classificação do resíduo, e em 

equipamento licenciado, tornando-os aptos a serem dispostos em Aterros Classe I, conforme legislação 

ambiental em vigor.   

5.8. Resíduos Sólidos Orgânicos - RSO 

Segundo o Ministério do Meio Ambiente, os resíduos orgânicos são constituídos basicamente por 

restos de animais ou vegetais descartados de atividades humanas. Podem ter diversas origens, como 

doméstica ou urbana (restos de alimentos e podas), agrícola ou industrial (resíduos de agroindústria 

alimentícia, indústria madeireira, frigoríficos...), de saneamento básico (lodos de estações de 

tratamento de esgotos), entre outras. São materiais que, em ambientes naturais equilibrados, se 

degradam espontaneamente e reciclam os nutrientes nos processos naturais. Mas, quando derivados de 

intensas atividades humanas, especialmente em ambientes urbanos, podem se constituir em um sério 

problema ambiental pelo grande volume gerado e pelos locais inadequados em que são armazenados 

ou dispostos. 

A disposição inadequada de resíduos orgânicos gera chorume, emissão de metano na atmosfera e 

favorece a proliferação de vetores de doenças. Assim, faz-se necessária a adoção de métodos 
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adequados de gestão e tratamento destes grandes volumes de resíduos, para que a matéria orgânica 

presente seja estabilizada e possa cumprir seu papel natural de fertilizar os solos. 

Segundo a composição gravimétrica nacional de resíduos sólidos do Plano Nacional de Resíduos 

Sólidos, os resíduos orgânicos correspondem a mais de 50% do total de resíduos sólidos urbanos 

gerados no Brasil. Os dados do Plano Nacional de Resíduos Sólidos indicam uma geração anual de 

800 milhões de toneladas de resíduos orgânicos. 

Quando separados de outros tipos, a transformação desses resíduos pode ser realizada com algumas 

técnicas, tanto em âmbito doméstico quanto industrial. Os processos mais comuns de reciclagem de 

resíduos orgânicos são a compostagem (degradação dos resíduos com presença de oxigênio) e a 

biodigestão (degradação dos resíduos com ausência de oxigênio). 

A compostagem e a biodigestão buscam criar as condições ideais para que os diversos organismos 

decompositores presentes na natureza possam degradar e estabilizar os resíduos orgânicos em 

condições controladas e seguras para a saúde humana. A adoção destes tipos de tratamento resulta na 

produção de fertilizantes orgânicos e condicionadores de solo, promovendo a reciclagem de nutrientes, 

a proteção do solo contra erosão e perda de nutrientes, a cimentação do solo e a diminuição da 

necessidade de fertilizantes minerais.  

Apesar disso, atualmente, menos de 2% dos resíduos sólidos urbanos nacionais são destinados para a 

compostagem. O município de Coqueiral não foge ao contexto brasileiro e a grande maioria dos 

Resíduos Sólidos Orgânicos, no âmbito urbano, são destinados ao aterro sanitário contratado pelo 

município.  

5.9. Grandes geradores de resíduos 

Como exemplo da forma de se mensurar os grandes geradores, a Lei nº 5.610, que disciplina o 

gerenciamento dos resíduos sólidos não perigosos e não inertes produzidos por grandes geradores do 

Distrito Federal, considera grandes geradores as pessoas físicas ou jurídicas que produzam resíduos 

em estabelecimentos de uso não residencial, incluídos os estabelecimentos comerciais, os públicos, os 

de prestação de serviço e os terminais rodoviários e aeroportuários, cuja natureza ou composição sejam 

similares àquelas dos resíduos domiciliares e cujo volume diário de resíduos sólidos indiferenciados, 

por unidade autônoma, seja superior a 120 litros de resíduos sólidos indiferenciados. 
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Não existe nenhuma normativa respectiva a esse tipo de gerador no município de Coqueiral e a coleta 

é realizada juntamente com os RSU domésticos pela Prefeitura. Do mesmo modo, não há exigência e 

nem fiscalização, por parte da Prefeitura, da elaboração de Planos de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos (PGRS) de grandes geradores e geradores de resíduos perigosos. 

5.10. Resíduos de Construção Civil - RCC 

A Lei Federal n° 12.305, Art. 13, define como Resíduos da Construção Civil aqueles gerados nas 

construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, incluídos os resultantes da 

preparação e escavação de terrenos para obras civis.  

A lei trata a respeito da prevenção e redução, e, como proposta, a prática de hábitos de consumo 

sustentáveis e um conjunto de instrumentos para proporcionar o aumento da reciclagem sobre resíduos 

sólidos. 

Com o estabelecimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305), criou-se regras mais 

claras para gerir esse material e dar o correto fim a ele, incluindo a reciclagem. 

Por isso, cabe aos municípios a elaboração de uma política municipal para destinação destes resíduos, 

sendo de fundamental importância a reciclagem da fração de origem mineral, pois esta representa 90% 

da massa desse resíduo. 

A norma NBR 15116/2004 classifica os agregados em dois tipos: agregado reciclado de concreto e 

agregado reciclado misto. Essa classificação, na prática, é simples: basta que a usina selecione 

visualmente os resíduos de construção e demolição que chegam e armazene separadamente aqueles 

predominantemente originados de concreto, daqueles com presença de materiais cerâmicos 

(FAGUNDES et al.,2009). 

Segundo a Resolução nº 307 de 2002 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, os Resíduos da 

Construção Civil são classificados da seguinte forma: 

I - Classe A - são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis, como agregados, tais 

como: 

a) de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras 

obras de infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem; 
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b) de construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes 

cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e 

concreto; 

c) de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em 

concreto (blocos, tubos, meios-fios etc.) produzidas nos canteiros de obras;  

II - Classe B - são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como 

plásticos, papel, papelão, metais, vidros, madeiras, embalagens vazias de tintas 

imobiliárias e gesso; (Redação dada pela Resolução nº 469/2015). 

III - Classe C - são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas 

tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua 

reciclagem ou recuperação; (Redação dada pela Resolução n° 431/11). 

IV - Classe D - são resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais 

como tintas, solventes, óleos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais 

à saúde oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, 

instalações industriais e outros, bem como telhas e demais objetos e materiais 

que contenham amianto ou outros produtos nocivos à saúde. 

A mesma resolução também determina que a gestão dos resíduos sólidos gerados deve ser realizada 

segundo suas classes (A, B, C e D): 

I - Classe A: deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou 

encaminhados a aterro de resíduos classe A de reservação de material para usos 

futuros;  

II - Classe B: deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de 

armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua 

utilização ou reciclagem futura; 

III - Classe C: deverão ser armazenados, transportados e destinados em 

conformidade com as normas técnicas específicas; 

IV - Classe D: deverão ser armazenados, transportados e destinados em 

conformidade com as normas técnicas específicas. 

O Aterro de resíduos Classe A se caracteriza como: 
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IX - Aterro de resíduos classe A de reservação de material para usos futuros: é 

a área tecnicamente adequada onde serão empregadas técnicas de destinação 

de Resíduos da Construção Civil classe A no solo, visando a reservação de 

materiais segregados de forma a possibilitar seu uso futuro ou futura utilização 

da área, utilizando princípios de engenharia para confiná-los ao menor volume 

possível, sem causar danos à saúde pública e ao meio ambiente e devidamente 

licenciado pelo órgão ambiental competente. 

A mesma legislação também preconiza que: “§ 1º Os Resíduos da Construção Civil não poderão ser 

dispostos em aterros de resíduos sólidos urbanos, em áreas de "bota fora", em encostas, corpos d'água, 

lotes vagos e em áreas protegidas por Lei.” 

Os Resíduos de Construção Civil do município de Coqueiral não têm um destino final adequado, sendo 

apenas descartados no Aterro Controlado Municipal, o qual foi desativado para a disposição final dos 

resíduos sólidos urbanos em 31/06/2019. Normalmente, a Prefeitura disponibiliza caçambas para as 

obras realizadas pela população, com o propósito de evitar que tais resíduos sejam descartados nas 

calçadas ou nas entradas da cidade, para posterior recolha e disposição no aterro controlado. Porém, 

ainda assim, a população dispõe seus resíduos nas calçadas e ruas, como pode ser verificado nas 

Figuras 104 a 106. Também as entradas da cidade se constituem em área crítica de descarte. 
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Figura 104 - Resíduo de Construção Civil na Rua Minas Gerais, Centro. 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 

A Figura 105 apresenta Resíduo de Construção Civil próximo a uma APP, na Rua Dona Micota, 

Centro. 
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Figura 105 - Resíduo de Construção Civil próximo a uma APP na Rua Dona Micota, Centro. 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 

Figura 106 – Resíduo de Construção Civil, na saída pela Rodovia de acesso a BR 265. 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 
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5.11. Logística Reversa 

A partir da Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, Lei Federal n° 12.305, de agosto de 2010, 

e seu respectivo regulamento, Decreto n° 7.404, de 23 de dezembro de 2010, instituiu-se a 

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos e a logística reversa.  

A responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos é o conjunto de atribuições 

individualizadas e encadeadas dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, dos 

consumidores e dos titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, 

para minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como para reduzir os impactos 

causados à saúde humana e à qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos produtos, nos 

termos desta Lei. 

A mesma legislação dispõe que: 

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. 

O sistema de logística reversa é regulamentado da seguinte forma: 

§ 3º  Sem prejuízo de exigências específicas fixadas em lei ou regulamento, 

em normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS, ou em acordos 

setoriais e termos de compromisso firmados entre o poder público e o setor 

empresarial, cabe aos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes 
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dos produtos a que se referem os incisos II, III, V e VI ou dos produtos e 

embalagens a que se referem os incisos I e IV do caput e o § 1º tomar todas as 

medidas necessárias para assegurar a implementação e operacionalização do 

sistema de logística reversa sob seu encargo, consoante o estabelecido neste 

artigo, podendo, entre outras medidas:  

I - implantar procedimentos de compra de produtos ou embalagens usados;  

II - disponibilizar postos de entrega de resíduos reutilizáveis e recicláveis;  

III - atuar em parceria com cooperativas ou outras formas de associação de 

catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nos casos de que trata o § 1º.  

§ 4º - Os consumidores deverão efetuar a devolução, após o uso, aos 

comerciantes ou distribuidores, dos produtos e das embalagens a que se 

referem os incisos I a VI do caput, e de outros produtos ou embalagens objeto 

de logística reversa, na forma do § 1º.  

§ 5º - Os comerciantes e distribuidores deverão efetuar a devolução aos 

fabricantes ou aos importadores dos produtos e embalagens reunidos ou 

devolvidos na forma dos §§ 3º e 4º.  

§ 6º - Os fabricantes e os importadores darão destinação ambientalmente 

adequada aos produtos e às embalagens reunidos ou devolvidos, sendo o rejeito 

encaminhado para a disposição final ambientalmente adequada, na forma 

estabelecida pelo órgão competente do Sisnama e, se houver, pelo Plano 

Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.  

§ 7º - Se o titular do serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos 

sólidos, por acordo setorial ou termo de compromisso firmado com o setor 

empresarial, encarregar-se de atividades de responsabilidade dos fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes nos sistemas de logística reversa 

dos produtos e embalagens a que se refere este artigo, as ações do poder 

público serão devidamente remuneradas, na forma previamente acordada entre 

as partes.  

§ 8º - Com exceção dos consumidores, todos os participantes dos sistemas de 

logística reversa manterão atualizadas e disponíveis ao órgão municipal 

competente e a outras autoridades informações completas sobre a realização 

das ações sob sua responsabilidade. 
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Dessa forma, pode-se concluir que todos (fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes e 

consumidores) têm seus deveres a cumprir no sistema de logística reversa.  

Não há no município recolhimento por parte dos comerciantes dos resíduos pertencentes ao sistema 

de logística reversa. Com relação aos pneus, alguns comerciantes optam por armazenar e, quando 

possível, levar tais resíduos para cidades vizinhas, como por exemplo, Lavras. Apenas as cooperativas 

têm como forma de logística reversa o retorno das embalagens dos defensivos agrícolas, embora não 

seja de conhecimento da maioria dos produtores no ato da compra, os quais costumam queimar as 

embalagens ao invés de devolvê-las. 

A Figura abaixo apresenta uma borracharia na entrada da cidade armazenando os pneus a céu aberto 

para posterior destinação.  

Figura 107 - Borracharia na entrada da cidade, rodovia AMG-1005. 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 

5.12. Coleta seletiva de materiais recicláveis 

A coleta seletiva é o ato de separar materiais segundo sua composição ou constituição. Esta separação 

pode ser realizada por uma pessoa, empresa ou associação, como é o caso de Coqueiral. 

A responsabilidade de fazer a coleta destes materiais é da Associação de Catadores de Materiais 

Recicláveis de Coqueiral - AMARC. Porém, ainda há uma baixa aderência da população para separar 

e disponibilizar esses resíduos para recolha. Atualmente, a coleta seletiva obtém menos de 5% dos 
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resíduos produzidos na cidade. Se bem realizada, ela pode diminuir por volta de 20% os resíduos que 

vão para o aterro e, consequentemente, aumentar a sua vida útil e gerar renda para os catadores. 

5.12.1. Coleta organizada: associação de catadores 

A Lei Federal nº 12.305/10, da Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, torna os catadores de 

materiais reutilizáveis e recicláveis atores sociais importantes na Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos. Eles passam a ser peça essencial para a conscientização e importância do desenvolvimento 

sustentável. A partir disso, foram surgindo as primeiras associações de catadores, que visavam proteger 

e organizar a profissão. Hoje, os catadores têm a possibilidade de trabalhar de carteira assinada e 

receber todos os benefícios previstos por lei. 

Com o apoio da Prefeitura Municipal de Coqueiral, a AMARC foi fundada em 19 de agosto de 2014, 

composta por quatro associados. O lançamento do projeto da coleta seletiva foi realizado no dia 11 de 

novembro de 2014, com objetivo de oferecer suporte para os catadores já existentes na cidade, 

retirando-os do aterro controlado e passando-os para uma sede que disponha de equipamentos 

adequados para trabalhar. 

 A AMARC promove a valorização do trabalho e resgata a cidadania de muitos trabalhadores, que 

antes dependiam de um espaço insalubre, nos lixões e nas ruas, para garantir o seu sustento. 

5.12.2. Rotina operacional da AMARC  

As atividades de coleta dos materiais recicláveis no município de Coqueiral são realizadas nas terças-

feiras, graças à disponibilização, pela Prefeitura, de um caminhão e um motorista. As três catadoras 

associadas fazem a mesma rota de recolha que foi planejado para os Resíduos Domésticos e, no fim 

do percurso, retornam para a sede da associação, à Rua Pedro Roque Inácio, nº 390 – Centro, onde 

está localizado o galpão de triagem. 

Os materiais são descarregados no pátio de triagem e manejados pelas catadoras. Observou-se que não 

eram utilizados EPI’s. Segundo informações dadas pela presidente da associação, por falta de verba 

não é possível a compra destes equipamentos para os membros. A figura 108 apresenta materiais sendo 

separados na AMARC. 



 

 

 

194 
 

Figura 108 - Materiais sendo separados na AMARC. 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 

Os resíduos separados são: 

● Papelão; 

● Papel misto; 

● Papel branco; 

● Plástico filme branco; 

● Plástico filme colorido; 

● PAD branco; 

● PAD colorido; 

● PET óleo; 

● PET branco; 

● PET verde; 

● Tetrapack. 

 

Após a separação, os resíduos passam pela prensa para, posteriormente, serem negociados. Observou-

se que o galpão onde a prensa fica localizada está em condições precárias, com buracos no telhado e 

manchas de água na parede, indicando inundações. Segundo uma catadora, a prensa costuma dar 



 

 

 

195 
 

choque e já ocorreram pequenos acidentes envolvendo a máquina. Os EPI’s não são utilizados, 

conforme informado anteriormente. A Figura 109 apresenta o galpão da prensa na AMARC. 

Figura 109 - Galpão da prensa na AMARC. 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 

Os materiais prensados são armazenados no pátio até que contenham a quantidade suficiente para ser 

negociada. Segundo a gerência, costuma-se juntar os materiais por 3 meses até alcançar um volume 

para venda. A baixa participação da população influencia diretamente no trabalho realizado pela 

associação, que está passando por graves problemas financeiros.  

A Figura 110 apresenta bags armazenando os materiais separados na AMARC. 
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Figura 110 - Bags de armazenamento dos materiais separados na AMARC. 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 

5.12.3. Material obtido 

O material final é vendido para a CRB de Belo Horizonte e para uma empresa de reciclagem da cidade. 

Abaixo está o preço do quilo de material vendido, estabelecido pela CRM de Varginha: 

A Tabela 25 apresenta o preço do kg dos materiais. 

Tabela 25 - Preço do kg dos materiais. 

Material 
CRM 

Varginha 

Sílvio - Eloi 

Mendes 

Papelão R$0,50  R$0,50  

Papel misto R$0,35  R$0,20  

Papel branco R$0,35  R$0,15  

Plástico filme branco R$0,60  R$0,50  

Plástico filme colorido R$2,50  R$2,50  

PAD branco R$1,30  R$1,30  

PAD colorido R$1,50  R$1,50  

PET óleo R$1,35  R$1,30  

PET branco R$0,15  R$0,18  

PET verde R$1,00  R$1,00  

Tetrapack R$0,25  R$0,35  

Fonte: AMARC, 2019. 
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A maior parte do material coletado é vendida para a empresa GR Reciclagem, localizada em Coqueiral, 

já que não há custo com frete. Essa empresa contém 24 trabalhadores, ganhando R$1.200,00 por mês 

e com carteira assinada. Segundo o dono, eles compram os materiais recicláveis de várias cidades 

vizinhas para moer e vender para indústrias que destroem o material. A empresa estava localizada em 

um galpão no centro da cidade, de onde foram intimados a sair por não haver armazenamento correto 

dos materiais. Atualmente, ainda há muito material em frente ao antigo galpão, ao ar livre, juntando 

água parada e servindo de lugar para propagação de vetores de doenças. A área para a implantação das 

novas instalações foi cedida pela Prefeitura como modo de mitigar o problema, porém, até o momento, 

continua não sendo um ambiente correto e seguro para o manuseio de tais materiais e segurança dos 

catadores. As Figuras 111 e 112 apresentam materiais dispostos fora do galpão pela empresa de 

reciclagem. 

Figura 111 - Materiais dispostos fora do galpão. 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 
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Figura 112 - Materiais dispostos fora do galpão. 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 

5.12.4. Equipe e rendimento 

A AMARC é constituída, atualmente, por apenas três catadoras e, segundo a presidente, há uma 

relutância por partes dos catadores autônomos em se associar, pois muitos deles não acham viável 

entrar a divisão dos ganhos. Com isso, a associação enfrenta grandes problemas financeiros, visto que 

as catadoras costumam tirar R$2.900,00 a cada 3 meses e essa quantia é dividida entre as três.  

À época, encontrou-se catadores autônomos no lugar de disposição final de resíduos e eles informaram 

que, trabalhando no aterro, mesmo que ilegalmente, conseguem recolher mais material e, 

consequentemente, ganhar mais.  

As instalações contam com um galpão, onde ficam a prensa, os papeis prensados e um banheiro. Há 

também um pátio com baias e uma pequena área coberta, que abrigava balança, onde são dispostos os 

materiais que chegam e aqueles que já foram separados. A área coberta é muito pequena, fazendo com 

que os catadores trabalhem debaixo de chuva e sol. A Figura 113 apresenta o pátio de serviço da 

AMARC. 



 

 

 

199 
 

Figura 113 - Pátio de serviço da AMARC. 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 

A Figura 114 ilustra o galpão da prensa na AMARC. 

Figura 114 - Galpão da prensa da AMARC. 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 

5.12.5. Catadores  

As catadoras têm 44, 40 e 24 anos, e trabalham, respectivamente, há 3, 10 e 8 anos com reciclagem. 

Elas entram às 5h e saem às 16h, trabalhando três dias na semana. Na terça-feira é realizada a coleta 

seletiva, na quarta-feira é feita a separação do material e na quinta-feira os mesmos são prensados. 
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A Prefeitura fornece para as catadoras, além do caminhão para a coleta, cesta básica, material de 

limpeza e óleo da prensa. 

Não é realizada, por falta de verba, nenhuma capacitação no sentido de prevenção de acidentes e no 

auxílio ao aumento da renda dessas catadoras. A presidente da Associação informou que muitos 

documentos estão pendentes por causa do custo. Há uma grande dependência da ajuda dada pela 

Prefeitura, além do número reduzido de catadoras não ser suficiente para gerir a associação com 

autonomia. De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a implantação da coleta seletiva 

é obrigação dos municípios e as metas referentes à coleta seletiva fazem parte do conteúdo mínimo 

que deve constar nos Planos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos dos Municípios. 

5.13. Descrição do aterro controlado desativado em 31/06/2019 

É notório, no Brasil, que existem três basicamente tipos de disposição final dos resíduos e rejeitos: 

lixão ou vazadouro a céu aberto, aterro controlado e aterro sanitário. No caso do lixão, o lançamento 

é feito no solo, sem quaisquer medidas de conservação ambiental ou à saúde pública, e, portanto, não 

é evitada a geração de odores indesejáveis e proliferação de vetores. Também não há controle dos tipos 

de resíduos encaminhados para o local. Desta forma, a poluição do solo, águas superficiais e 

subterrâneas se torna inevitável.  

Já no aterro controlado, há cercamento da área e entrada de apenas pessoas autorizadas, sendo proibida 

a entrada de catadores, devido às condições insalubres do local. O resíduo é disposto em sua forma 

bruta no solo, com recobrimento diário ao término do trabalho. Consequentemente, isso diminui 

consideravelmente odores e proliferação de vetores. Porém, suas práticas de preservação ambiental 

não são efetivas como a de um aterro sanitário, o qual leva em consideração técnicas adequadas de 

disposição de resíduos no solo, minimizando impactos ambientais, tais como: sistema de 

impermeabilização de base e laterais, sistema de recobrimento diário e cobertura final, sistema de 

coleta e drenagem de líquidos percolados, sistema de drenagem superficial, sistema de tratamento de 

líquidos percolados e sistema de monitoramento, tudo isso, através da utilização de princípios da 

engenharia. No aterro sanitário, além de ser possível perceber a confinação de resíduos a menores áreas 

com menores volumes, também se tem uma determinada classificação de resíduos para a recolha do 

aterro, ou seja, resíduos com características e propriedades, como por exemplo, de inflamabilidade, 

corrosividade, reatividade, toxidade e patogenicidade, não são dispostos no aterro sanitário.  



 

 

 

201 
 

O aterro controlado do município de Coqueiral se encontra a uma distância aproximada de 5km do 

centro da cidade, com coordenadas geográficas 21°09’01’’ S e 49°24’49’’ W, ao lado de um cafezal. 

No aterro não é realizado nenhum processo de impermeabilização do solo ou controle dos gases 

gerados pela decomposição, o que compromete a qualidade do solo, das águas subterrâneas e do ar. A 

característica de um aterro controlado é dada pela cobertura dos resíduos e rejeitos com solo, por meio 

de uma escavadeira, com propósito de diminuir o mau cheiro, espantar possíveis animais, insetos e 

doenças que poderiam ali se proliferar. Porém, a falta de cercamento e a entrada de pessoas não 

autorizadas, ainda mantém, no mesmo, características de lixão.  

Em período de chuva, é difícil o acesso dos maquinários utilizados no processo, como por exemplo, o 

caminhão e a escavadeira, que têm certa dificuldade de se locomoverem, complicando assim o quadro 

ambiental do local, visto que, à medida que resíduos e rejeitos ficam expostos, urubus tendem a ser 

atraídos. A Figura 115 ilustra a imagem de satélite do Google Earth do aterro controlado. 

Figura 115 - Imagem de satélite do Google Earth da localização do aterro controlado. 

 
Fonte: Google Earth, 2019. 

A Figura 116 ilustra foto panorâmica do aterro controlado de Coqueiral. 
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Figura 116 - Foto panorâmica do aterro controlado de Coqueiral. 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 

Sem drenagem do percolado, a água precipitada infiltra na massa de lixo e pode carrear contaminação 

para as águas subterrâneas, uma vez que não há impermeabilização de base. Em períodos chuvosos, é 

possível observar a saturação da massa de lixo e, portanto, o escoamento superficial do chorume de 

forma difusa e descontrolada, pois não existe sistema de drenagem das águas pluviais. Com o 

escoamento desse chorume, pode ocorrer infiltração e comprometimento da qualidade do solo e, 

consequentemente, de cursos d’água próximos. A Figura 117 ilustra o escoamento superficial de 

chorume. 
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Figura 117 - Escoamento superficial do chorume. 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 

Em suma, o aterro recebe demanda de resíduos e rejeitos gerados pelo município às segundas, quartas, 

quintas e sextas-feiras. Porém, é uma atividade comum aos comerciantes de açougues jogarem seus 

rejeitos no aterro de qualquer modo. Tal acontecimento pôde ser presenciado pela equipe em uma tarde 

de quarta-feira. No aterro, encontra-se um casal de catadores, os quais tiram sua renda totalmente dos 

resíduos coletados. Porém, o local é insalubre e isso não deveria ser permitido, tendo em vista a 

legislação ambiental vigente. Há também uma pequena quantidade de cachorros, mosquitos e urubus, 

os quais são atraídos pelos restos de resíduos que ficam espalhados pelo terreno. 

A Figura 118 apresenta fotografia de carcaça encontrada. 
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Figura 118 - Fotografia de carcaça encontrada. 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 

5.14. Composição gravimétrica dos resíduos sólidos domiciliares 

A gravimetria consiste em uma amostragem que define a porcentagem e possíveis aumentos e 

incrementos para a geração de resíduos em seus respectivos parâmetros da coleta dos dados. A análise 

gravimétrica realizada no aterro controlado de Coqueiral determinou a quantidade per capita, peso 

específico e composição gravimétrica dos resíduos sólidos urbanos gerados no município. A análise 

consistiu também em isolar e concluir a pesagem dos resíduos e rejeitos. 

Através da gravimetria, é possível obter um panorama da quantidade e característica dos resíduos que 

estão sendo dispostos no aterro, possibilitando uma melhor gestão para que aqueles resíduos que 

podem ser reciclados não cheguem ao local de disposição final. 

5.14.1. Metodologia 

Através de uma reunião com o Diretor do Departamento de Limpeza Urbana e o Diretor do 

Departamento de Agricultura e Meio Ambiente, levantou-se dados sobre o funcionamento da recolha 

de resíduos da cidade. A coleta é realizada apenas na zona urbana e não há distinção entre os grandes 

geradores e o resíduo doméstico, visto que a Prefeitura faz a coleta de todos. 
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Ao fim de cada dia, pesou-se o caminhão para fazer uma estimativa de resíduos produzidos por coleta 

na cidade. Por ser uma cidade pequena, utilizou-se como amostra inicial todo resíduo produzido em 

um dia. Foi separada a coleta de segunda-feira, dia 18/03/2019, quarta-feira, dia 20/03/2019, e sexta-

feira, dia 22/03/2019, e depois colocada sobre uma lona no aterro, onde se iniciou o método de 

separação de amostra por quarteamento. 

A Figura 119 apresenta os resíduos coletados. 

Figura 119 - Lona com os resíduos coletados. 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 

Este método é realizado em diversas etapas para garantir a correta quantificação da análise. 

Primeiramente, foi realizada a coleta de quaisquer sacolas de resíduos com o intuito de acumular 4m³. 

Para obter o volume preciso, foram feitas medidas diretas do volume em 5 barris de 200 litros. Após 

acumular 4m³, o volume foi despejado na parte livre da lona e todo o resíduo foi distribuído no formato 

de um quadrilátero. Logo, o despejo foi separado em 4 partes de áreas aproximadamente iguais, das 

quais foram selecionadas duas, em diagonais. As outras partes opostas são descartadas de volta para 

os resíduos do aterro. A partir disso, o procedimento foi repetido até restar 1m³ de resíduos, como 

ilustra o esquema abaixo. A Figura 120 ilustra o esquema aplicado na metodologia de quarteamento 

de resíduos. 
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Figura 120 - Esquema aplicado na metodologia de quarteamento de resíduos. 
 

  

     

 

 

Fonte: Preserva Jr., 2019. 

Para a análise dos resíduos restantes, com volume de 1m³, utilizou-se lona plástica para evitar o contato 

dos resíduos com o terreno, pás e enxadas para o manuseio dos resíduos, equipamentos de proteção 

individual (luvas, máscaras e botas), recipientes com volume de 200 litros, trena e balança. Os resíduos 

foram dispersos na lona e foram analisados e separados conforme as seguintes características: 

 Plástico duro; 

 Plástico mole; 

 Caixa Tetrapack; 

 Vidro; 

 Metal; 

 Papel; 

 Orgânico; 

 Outros. 

Após, mediu-se o volume e pesou-se todos os barris com seus respectivos resíduos, utilizando uma 

trena e uma balança analógica/mecânica. 

A Figura 121 apresenta a separação dos resíduos realizada. 
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Figura 121 - Separação dos resíduos. 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 

5.14.2. Resultados da gravimetria 

Através dos dados obtidos pelo método da gravimetria foi possível montar a Tabela 26, que apresenta 

as características dos resíduos coletados na zona urbana de Coqueiral. 

Tabela 26 - Características dos RSU coletados em Coqueiral. 

Material 
Massa 

(Kg) 

Volume 

(m³) 
Volume (L) h (cm) 

Densidade 

(Kg/m³) 

% 

massa 

Papel 23 0,341 340.533 120,5 67.541 6,19 

Papelão 6 0,428 428.4216 151,6 14.005 1,61 

Metal 7.5 0,183 183.1248 64,8 40.956 2,02 

Vidro 3.5 0,112 111.627 39,5 31.354 0,94 

Tetrapack 2.5 0,192 191.8854 67,9 13.029 0,67 

Matéria 

Orgânica 175,6 0,834 833.67 205 210.635 47,26 

Plástico 26,5 0,705 705.087 249,5 37.584 7,13 

Plástico duro 9 0,479 478.7244 169,4 18.800 2,42 

Outros 118 0,870 869.8428 307,8 135.657 31,75 

TOTAL 371,6 4,143     89.69527743 100,00 

Fonte: Preserva Jr., 2019. 
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Um total de 371,6 kg de resíduos foram analisados e, em sua maioria, foi encontrada matéria orgânica 

(47%) e outros (31%). Na análise, considerou-se como “outros” os rejeitos (lixo de banheiro, fralda, 

entre outros), resíduo de capina, poda e madeira. 

O resíduo reciclável totalizou 21%, um índice considerado alarmante, visto que existe coleta seletiva 

na cidade. A Figura 122 apresenta a porcentagem mássica dos resíduos analisados, separados em 9 

grupos. 

Figura 122 - Fração percentual mássica dos RSU. 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 

Devido ao fato de ser coletado apenas os resíduos da zona urbana, os dados apresentados não 

caracterizam a situação da zona rural. 

5.15. Projeção populacional   

5.15.1. Base conceitual  

Segundo Oliveira et al. (2004), entende-se por projeção de população o conjunto de resultados 

provenientes de cálculos relativos à evolução futura de uma população, partindo-se, usualmente, de 

dados censitários obtidos com órgãos oficiais. As estimativas da população constituem o principal 

parâmetro para a distribuição, conduzida pelo Tribunal de Contas da União, das quotas das partes 
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relativas ao Fundo de Participação dos Estados e Municípios, sendo este também de vital importância 

para caracterizações futuras e prognóstico do Plano Municipal de Saneamento.   

Ademais aos planos de aplicação das políticas públicas e direcionamento de cotas, a projeção 

populacional é a base para as ações voltadas ao saneamento ambiental, que englobam os serviços 

relacionados ao abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos 

sólidos, realizados de formas adequadas à preservação da saúde pública e à proteção do meio ambiente.   

As estimativas de população podem ser obtidas mediante vários procedimentos, porém alguns desses 

métodos podem ser mais ou menos refinados, segundo as características do município, nos 

evidenciando, assim, uma visão mais coerente de como é o comportamento provável do município nos 

próximos 20 anos. 

No que se refere à projeção de crescimento populacional, parametriza-se:  

 Crescimento absoluto da população: a diferença entre a população em um instante t qualquer e 

a população inicial (𝑃𝑜), ou seja, 𝑃𝑡 − 𝑃𝑜;  

 Crescimento relativo: quociente entre a diferença da população no instante t e a população 

inicial, e a população inicial, ou seja, (𝑃𝑡 –  𝑃𝑜) / 𝑃𝑜;  

 Taxa de crescimento da população: percentual de incremento médio anual da população 

residente em determinado espaço geográfico, no período considerado. O valor da taxa de 

crescimento da população refere-se à média anual obtida para um período de anos 

compreendido entre dois momentos, em geral correspondentes aos censos demográficos;  

 Taxa média anual de crescimento geométrico: raiz t do quociente entre a população no instante 

t e a população inicial menos 1, ou seja, 𝑟 = √
𝑃𝑡

𝑃𝑜

𝑡
− 1. 

O período prescrito pela projeção chama-se prazo ou alcance cronológico. Segundo Heller e Pádua 

(2010), a população dos projetos na área do saneamento está vinculada ao alcance empregado nos 

modelos de projeção populacional. Desse modo, para se obter a população a ser considerada na 

concepção dos projetos e planos de saneamento, faz-se necessário estabelecer o alcance de, no mínimo, 

20 anos.   

Devem-se considerar as incertezas da projeção populacional e o impacto da população não evoluir da 

forma estimada pelo modelo escolhido, sendo importantíssimo, no acompanhamento da implantação 
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do Plano Municipal de Saneamento Básico, a verificação do crescimento populacional para os 

possíveis ajustes ao longo de sua vigência. 

5.15.2. Modelos para projeções populacionais  

Existem vários métodos que são utilizados para as projeções populacionais, cada qual com suas 

nuances e com seus pressupostos. Dentre os modelos existentes, Von Sperling (2005) apresenta os 

principais métodos utilizados para as projeções populacionais:  

 crescimento aritmético;  

 crescimento geométrico;  

 regressão multiplicativa;  

 taxa decrescente de crescimento;  

 curva logística;  

 comparação gráfica entre cidades similares;  

 método da razão e correlação;  

 previsão com base nos empregos.  

A seguir é apresentado o modelo matemático empregado para a estimativa de crescimento 

populacional e sua justificativa. 

5.15.2.1. Método: Projeção Geométrica  

Representa o crescimento populacional em função da população existente a cada instante. O ajuste da 

curva pode ser também feito por análise da regressão.  

 Taxa de crescimento:   
𝑑𝑃

𝑑𝑡
= 𝐾𝑔 ∗ 𝑃 

 Fórmula da projeção:  𝑃𝑡 = 𝑃𝑜 ∗ 𝑒𝑘𝑔∗(𝑡−𝑡𝑜) 

 Coeficiente:  𝐾𝑔 =  
ln 𝑃𝑡−ln 𝑃𝑜

𝑡−𝑡𝑜
 

Dentre os modelos de estimativa de crescimento populacional, o de projeção geométrica exponencial 

é o empregado pela Agência Nacional de Águas (ANA, 2013) nos processos de outorga do uso da água 

para fins de abastecimento de água e esgotamento sanitário. 

No PMSB de Coqueiral foi escolhida a projeção pelo método geométrico utilizando os 

equacionamentos descritos anteriormente. Para tal, empregou-se uma série histórica de dados 

censitários disponível na página do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2014), 
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compreendida entre os anos de 1961 e 2010 (censos), bem como as projeções para o ano de 2018. A 

justificativa para o emprego desse tipo de projeção se deve ao fato de que a curva característica 

geométrica para a tendência se aproxima mais da projeção dos dados censitários do que outros 

métodos, como por exemplo, a projeção aritmética, que prevê o crescimento linear.  

Os resultados obtidos pelo emprego das metodologias da evolução populacional exprimem uma 

tendência, por serem obtidos por métodos de estimativa futura com base em dados do passado. 

Portanto, faz-se necessário, com a implantação do PMSB de Coqueiral, o acompanhamento da 

evolução populacional pelos censos futuros para possíveis correções dos valores estimados. 

5.15.3. Avaliação da evolução populacional 

O município de Coqueiral, do mesmo modo que municípios de seu entorno, apresenta uma taxa de 

decrescimento em sua população, evidenciada pelos censos.  

As maiores taxas de crescimento populacional verificadas em cidades de maior porte nas proximidades 

de Coqueiral, devem-se ao fato de terem uma infraestrutura já existente anteriormente de áreas de 

comércio, indústria, instituição financeira, saúde, educação. Desse modo, vem sendo vistos como 

pontos da migração da população de Coqueiral e de outras regiões do Estado de Minas Gerais e do 

Brasil. 

As Figuras 123 e 124 apresentam as pirâmides etárias conforme dados censitários disponíveis na 

página do IBGE para os anos de 2000 e 2010, respectivamente. 
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Figura 123 - Pirâmide etária do município de Coqueiral 2000. 

 
 Fonte: IBGE, 2010. 

 

Figura 124 - Pirâmide etária do município de Coqueiral 2010. 

 
Fonte: IBGE, 2010. 

Observa-se, nas referidas pirâmides etárias, uma redução na taxa de natalidade e um aumento na 

expectativa de vida, o que basicamente segue o modelo brasileiro. 
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Em Coqueiral, observa-se uma redução do número de habitantes na faixa de idade entre 20 a 54 anos 

em função da migração para cidades polos, as quais oferecerem melhores condições de vida e 

oportunidades relacionadas à educação, empregos e desenvolvimento de novas atividades.  

5.15.4. Cálculo da projeção do crescimento populacional  

A Tabela 27 apresenta os resultados referentes ao cálculo da projeção populacional pelo método 

geométrico. 

Tabela 27 - Resultados da projeção populacional (método geométrico). 

Ano 

População (hab) 

População Total  População Urbana 
 População 

Rural 

1996 8.774  Dados IBGE 

2000 9.612 6.118 3.494 

2007 9.466 Dados IBGE 

2010 9.289  6.588 2.701 

2018 9.191   Estimativa calculada 

2019 9184 7.042  2.142  

2020 9182 7.094  2.088  

2021 9182 7.147  2.035  

2022 9183 7.200  1.983  

2023 9186 7.253  1.933  

2024 9191 7.307  1.884  

2025 9198 7.362  1.836  

2026 9205 7.416  1.789  

2027 9215 7.471  1.744  

2028 9226 7.527  1.699  

2029 9239 7.583  1.656  

2030 9253 7.639  1.614  

2031 9269 7.696  1.573  

2032 9286 7.753  1.533  

2033 9305 7.811  1.494  

2034 9325 7.869  1.456  

2035 9346 7.927  1.419  

2036 9369 7.986  1.383  

2037 9393 8.045  1.348  

2038 9419 8.105  1.314  

2039 9445 8.165  1.280  

Fonte: Preserva Jr., 2019. 
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Interessante mencionar que, em Coqueiral, é bastante evidente o êxodo rural. A projeção associada à 

população rural decresce, tendo uma importante parcela no decrescimento geral. 

5.15.5. Projeção da geração de Resíduos Sólidos Urbanos - RSU 

Com base nas projeções da população para o município de Coqueiral, definiu-se a geração de Resíduos 

Sólidos Domiciliares para um alcance de 20 anos, considerando, para o ano de 2019 (ano base para a 

projeção do crescimento populacional), uma geração média per capita de resíduos sólidos de 0,572 

kg/hab.dia. Esse dado foi calculado utilizando a média de três dias de pesagem dos RSU coletados na 

semana do dia 18/03 em relação a estimativa urbana populacional de 2018. Não foram considerados 

nesta análise os grandes geradores, visto que não existem dados significativos na geração. 

A geração per capita aumenta em função do poder de compra da população, ocasionando assim maior 

quantidade de resíduos sólidos domiciliares. A taxa percentual de crescimento anual pelo modelo 

geométrico potencial é de 8%, segundo preconizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatísticas (IBGE).   

A geração de RSU ao longo do tempo pode ser calculada pela seguinte fórmula: 

GPt = GPo*TC𝑝𝑡𝑛−𝑡𝑜 

Gpt = geração per capita em um ano t qualquer  

GPo = geração per capita inicial  

TCp = taxa de crescimento  

To = ano da geração per capita inicial  

tn = ano que se deseja determinar a geração per capita 

 

A Tabela 28 e Figura 125 apresentam a projeção da geração de Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD) 

para a cidade de Coqueiral, levando-se em consideração o método de estimativa de crescimento 

populacional geométrico, bem como as taxas de incremento anual da geração de RSD, aliado 

juntamente com a geração per capita de resíduos para a população total e urbana. 
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Tabela 28 - Evolução da geração de Resíduos Sólidos Domiciliares em Coqueiral. 

Ano 
Geração Per Capita 

(kg/hab/dia) 

RSU gerado 

(ton/ano) (ton/dia) 

2019 0,572 1470,2 4,0 

2020 0,577 1493,0 4,1 

2021 0,581 1516,1 4,2 

2022 0,586 1539,6 4,2 

2023 0,591 1563,4 4,3 

2024 0,595 1587,6 4,3 

2025 0,600 1612,2 4,4 

2026 0,605 1637,2 4,5 

2027 0,610 1662,5 4,6 

2028 0,615 1688,3 4,6 

2029 0,619 1714,4 4,7 

2030 0,624 1741,0 4,8 

2031 0,629 1768,0 4,8 

2032 0,634 1795,3 4,9 

2033 0,640 1823,1 5,0 

2034 0,645 1851,4 5,1 

2035 0,650 1880,1 5,2 

2036 0,655 1909,2 5,2 

2037 0,660 1938,7 5,3 

2038 0,665 1968,8 5,4 

2039 0,671 1999,3 5,5 

Fonte: Preserva Jr. 2019. 

 



 

 

 

216 
 

Figura 125 - Crescimento da geração de RSD estimado. 

 
Fonte: Preserva Jr. 2019. 

 

5.16. Diagnóstico rural 

5.16.1. Resíduos sólidos  

Foi realizado um questionário na zona rural de Coqueiral para o diagnóstico da gestão de resíduos 

sólidos na mesma.  

5.16.2. Descrição do sistema de manejo dos resíduos sólidos  

No que diz respeito ao manejo de resíduos sólidos, a maior parte da população rural afirmou queimar 

seu próprio lixo e apenas 28% afirmaram participar da coleta convencional de resíduos pelo método 

porta a porta ou em um ponto comum de entrega voluntária, para posterior coleta pela Prefeitura. 

A Figura 126 ilustra o gráfico do destino dos Resíduos Sólidos Domésticos na área rural. 
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Figura 126 - Destino dos Resíduos Sólidos Domésticos na área rural. 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 

O Departamento de Agricultura e Meio Ambiente do município informou que apenas o Distrito de Frei 

Eustáquio é comtemplado com a coleta convencional de resíduos. A coleta seletiva não abrange as 

comunidades rurais. Porém, 67% dos entrevistados afirmaram separar seus resíduos para reciclagem. 

A Figura 127 ilustra gráfico da população rural que pratica a separação dos resíduos para a reciclagem. 

Figura 127 - População rural que pratica a separação dos resíduos para a reciclagem. 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 

71%

10%

18%

Destinação dos resíduos sólidos rurais

Queima

Descarta em Coqueiral

Coleta pela Prefeitura

67%

33%

Separa os recicláveis?

Sim

Não



 

 

 

218 
 

Com relação aos defensivos agrícolas, embora a grande maioria (59%) tenha confirmado a utilização, 

infelizmente a destinação desses recipientes também na maioria das vezes não é adequada, ou seja, os 

produtores não praticam a logística reversa, amparada pela Lei Federal nº 12.305/10, que institui a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). A Figura 128 ilustra gráfico da utilização e principais 

destinos das embalagens de produtos defensivos utilizados no campo. 

Figura 128 - Utilização e principais destinos das embalagens de produtos defensivos utilizados no 

campo. 

 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 

59%

41%

Utilização de Defensivos Agrícolas 

Sim

Não

67%

19%

11%
4%

Qual a destinação de defensivos agrícolas?

Devolve à distribuidora

Queima

Prefeitura recolhe

Não sabe a destinação



 

 

 

219 
 

Em relação a áreas irregulares de disposição de resíduos ou rejeitos, grande parcela da população 

afirmou saber que esse problema existe, sendo o mesmo característico das regiões periféricas de 

Coqueiral. 

A Figura 129 ilustra gráfico da existência de disposição irregular de resíduos sólidos. 

 

Figura 129 - Existência de disposição irregular de resíduos sólidos. 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 

Em relação à existência de lixeiras coletivas nas comunidades rurais, boa parte da população sente a 

necessidade de tal assistência pela Prefeitura. No prognóstico, pode ser interessante destacar uma 

atenção especial a essa demanda. Esse tipo de acondicionamento, para posterior coleta pela Prefeitura, 

é de extrema importância, visto que a queima de resíduos sólidos, atualmente realizada pela maioria 

da população rural, é proibida pela PNRS. A Figura 130 ilustra gráfico da existência de lixeiras 

comunitárias nas comunidades rurais. 
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Figura 130 - Existência de lixeiras comunitárias nas comunidades rurais. 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 
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6. QUESTIONÁRIO SOBRE SANEAMENTO BÁSICO URBANO 

Uma das diretrizes do Plano de Saneamento Básico é a união dos critérios técnicos com a participação 

social, de forma a obter um diagnóstico fiel sobre a realidade do município e da percepção de sua 

população quanto aos serviços prestados. Como o entendimento da qualidade dos serviços de 

drenagem pluvial, abastecimento de água, tratamento de esgoto e manejo de resíduos sólidos é 

individual, optou-se pela aplicação de um questionário “porta a porta” para a coleta de dados. A 

pesquisa abordou diversas questões relativas ao saneamento básico de Coqueiral e foram aplicados 

dois questionários em cada rua do município, totalizando 240 entrevistas.  

Foi levantada a quantidade de moradores em cada residência entrevistada. Como mostra a Figura 132, 

as maiores quantidades de moradores por residência foram para aquelas com dois e três moradores 

(26% cada), seguido por residências com quatro moradores (24%) e cinco moradores (14%). Uma 

porcentagem menor foi encontrada para residências com um, seis ou sete moradores (4%, 5% e 1%, 

respectivamente). A Figura 131 ilustra o resultado do questionário de saneamento básico urbano. 

Figura 131 – Resultado do questionário saneamento básico urbano. 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 

Quando perguntados se conheciam a procedência da água tratada que chega às suas casas, uma parcela 

de 84% informou que entendia sua origem, enquanto 16% a ignoravam, como mostra a Figura 132. 
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Figura 132 – Resultado do questionário saneamento básico urbano. 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 

Entre os que conhecem a origem da água tratada que chega em suas casas, 92% informaram que esta 

passa por captação e tratamento do SAAE. Uma parcela menor (4%) respondeu que fazem a captação 

da água por meio de poços artesianos. Por fim, uma pequena parcela respondeu que sua água vem da 

Fazenda Pinheiros, Fazenda Bombinha e Morro do Chapéu (1% para cada resposta), como mostra a 

Figura 133. 

Figura 133 – Resultado do questionário saneamento básico urbano. 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 
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Quando perguntados se existem problemas com a água que chega até suas casas, 27% responderam 

afirmativamente. A Figura 134 ilustra o resultado do questionário de saneamento básico urbano. 

Figura 134 – Resultado do questionário saneamento básico urbano. 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 

Daqueles que manifestaram problemas com a água que chega às suas casas, 81% informaram que se 

trata de "água suja". Também foi informado que a água apresenta gosto ruim (8%), mau cheiro (6%) 

ou cloro em excesso (5%), como mostra a Figura 135. 

Figura 135 – Resultado do questionário saneamento básico urbano. 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 
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Os moradores foram questionados se ficavam sem abastecimento de água tratada em algum período 

do ano. Mais da metade deu resposta afirmativa, sendo constatado, com os questionários, que 52% da 

população tem o abastecimento interrompido em algum momento, como mostra a Figura 136.  

Figura 136 – Resultado do questionário saneamento básico urbano. 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 

A respeito do esgoto doméstico, 55% dos entrevistados informaram que não sabem qual seu destino, 

como mostra a Figura 137. 

Figura 137 – Resultado do questionário saneamento básico urbano. 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 
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Dos 45% que conhecem o destino de seu esgoto, 87% informaram que existe rede de esgoto ligada à 

sua residência. Também foi constatado despejo direto em corpos hídricos (6%), despejo nas vias 

públicas da cidade (5%) e destinação em fossas (2%), como mostra a Figura 138. Porém, não foi 

observado despejo de esgoto nas vias públicas da cidade, podendo ser uma informação equivocada do 

entrevistado. 

Figura 138 – Resultado do questionário saneamento básico urbano. 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 

Perguntados sobre a importância de existir tratamento de esgoto, 20% disseram desconhecer tal 

importância. Dos entrevistados que enxergam seu valor, 28% disseram que é importante para evitar a 

proliferação de doenças; 27% entendem sua importância para evitar contaminação do meio ambiente; 

7% disseram que é importante para remoção de odores da água; 6% entendem que o tratamento de 

esgoto controla a proliferação de insetos e roedores; 12% informaram que enxerga a importância do 

processo, mas não deu motivos para sua resposta, como mostra a Figura 139. 
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Figura 139 – Resultado do questionário saneamento básico urbano. 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 

A respeito da existência de mau cheiro em suas ruas, 25% responderam afirmativamente, como mostra 

a Figura 140. 

Figura 140 – Resultado do questionário saneamento básico urbano. 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 

Dos que perceberam mau cheiro nas ruas, 52% informaram que o motivo está associado às bocas de 

lobo, 28% devido à existência de esgoto a céu aberto e 20% disseram que o mau cheiro se dá pela 
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presença de lixo nas ruas, como mostra a Figura 141. Porém, não foi observado esgoto a céu aberto na 

cidade, podendo ser um dado equivocado do entrevistado. 

Figura 141 – Resultado do questionário saneamento básico urbano. 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 

Os moradores também foram indagados a respeito da situação em que ficam suas ruas na presença de 

chuva. 57% informaram que suas ruas nunca alagam; 21% informaram que as ruas nunca alagam, mas 

há acúmulo de lixo e/ou enxurradas; 14% informaram que nunca alaga, mas causa buracos e/ou 

acidentes; 5% informaram que suas ruas alagam e ocorre acúmulo de lixo e/ou causa enxurrada; 2% 

disseram que raramente ocorrem alagamentos; e 1% disse que a rua alaga, com acúmulo de lixo e 

faltam bueiros, como mostra a Figura 142. 
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Figura 142 – Resultado do questionário saneamento básico urbano. 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 

Em relação à abrangência da coleta de resíduos sólidos nos municípios, 100% dos entrevistados 

responderam que são contemplados pelo serviço em questão, como mostra a Figura 143. 

Figura 143 – Resultado do questionário saneamento básico urbano. 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 

Com relação à frequência de coleta, 62% informaram que esta é realizada seis vezes na semana; 14% 

informaram que é realizada cinco vezes na semana; 12% informaram que é realizada três vezes na 

semana; 5% informaram que é realizada quatro vezes na semana; 4% informaram que é realizada 2 
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vezes na semana; 2% informaram que é realizada todos os dias da semana; e 1% disse que é realizada 

somente uma vez na semana, como mostra a Figura 144. 

Figura 144 – Resultado do questionário saneamento básico urbano. 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 

Também foi perguntado o que fazem quando os resíduos não são coletados. 26% dos entrevistados 

disseram que praticam sua queima; 17% aguardam a próxima coleta; 14% disseram que o fato nunca 

ocorreu; 12% disseram que depositam em outro local; 12% deixam os resíduos acumularem; 19% não 

souberam responder, como mostra a Figura 145. 

Figura 145 – Resultado do questionário saneamento básico urbano. 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 
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Outra questão abordada foi sobre a existência de lotes vagos próximos às residências. 68% dos 

entrevistados disseram que existem lotes próximos às suas residências, como mostra a Figura 146. 

Figura 146 – Resultado do questionário saneamento básico urbano. 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 

Para os que responderam afirmativamente à pergunta anterior, foi perguntado sobre a frequência de 

limpeza destes lugares. 29% dos entrevistados disseram que os lotes não estão limpos; 18% 

informaram que nunca foram limpos; 16% informaram que são limpos frequentemente; 13% 

informaram que sempre são limpos; 13% informaram que raramente são limpos; 9% informaram que 

as vezes é feita a limpeza; e 2% informaram que existem plantações nesses locais, como mostra a 

Figura 147. 
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Figura 147 – Resultado do questionário saneamento básico urbano. 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 

Perguntados sobre a existência de locais com acúmulo de resíduos sólidos próximos às suas 

residências, 33% responderam afirmativamente, como mostra a Figura 148. 

Figura 148 – Resultado do questionário saneamento básico urbano. 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 

Dos que responderam afirmativamente à última pergunta, 84% disseram que os resíduos são 

acumulados em lotes vagos; 11% disseram que são acumulados nas calçadas; 4% disseram que são 
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acumulados nas ruas; e 1% disse que o acúmulo se dá em locais com construções em andamento, como 

mostra a Figura 149. 

Figura 149 – Resultado do questionário saneamento básico urbano. 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 

Quanto à satisfação com o serviço de coleta de resíduos sólidos, 95% dos entrevistados manifestaram 

que estão satisfeitos, como mostra a Figura 150. 

Figura 150 – Resultado do questionário saneamento básico urbano. 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 

Em relação ao destino dado aos resíduos após a coleta da Prefeitura, 77% disseram conhecer essa 

informação, como mostra a Figura 151. 
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Figura 151 – Resultado do questionário saneamento básico urbano. 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 

Dos que responderam afirmativamente à última pergunta, 74% dos entrevistados disseram os resíduos 

são levados para um lixão; 20% disseram que é encaminhado para um aterro; 3% disseram que é levado 

à zona rural; 2% informaram que vai para a reciclagem; e 1% disse que sabe o destino, mas não sabe 

dizer o nome, como mostra a Figura 152. 

Figura 152 – Resultado do questionário saneamento básico urbano. 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 

A respeito da coleta seletiva, 73% dos entrevistados informaram que sabem do que se trata o termo, 

como mostra a Figura 153. 
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Figura 153 – Resultado do questionário saneamento básico urbano. 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 

Em 72% dos casos, os entrevistados disseram que realizam separação dos resíduos sólidos para serem 

coletados, como mostra a Figura 154. 

Figura 154 – Resultado do questionário saneamento básico urbano. 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 

Dos que responderam afirmativamente à última pergunta, 81% separam entre orgânico e reciclável e 

19% realizam somente a separação do plástico, como mostra a Figura 155. 
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Figura 155 – Resultado do questionário saneamento básico urbano. 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 

Quanto à abrangência da coleta seletiva, 94% informaram que o caminhão passa em suas ruas, como 

mostra a Figura 156. 

Figura 156 – Resultado do questionário saneamento básico urbano. 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 

Já em relação à aderência à coleta, 65% dos entrevistados disseram que participam, enquanto 35% 

ainda não o fazem, como mostra a Figura 157. 
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Figura 157 – Resultado do questionário saneamento básico urbano. 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 

No que diz respeito ao descarte de pilhas e baterias, 62% o fazem juntamente com os demais resíduos, 

como mostra a Figura 158. 

Figura 158 – Resultado do questionário saneamento básico urbano. 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 

Dos 38% que não descartam pilhas e baterias com os resíduos comuns, 33% descartam em eco pontos; 

29% armazenam em casa; 25% descartam com os resíduos recicláveis; e 14% afirmaram que não 

geram esse tipo de resíduos, como mostra a Figura 159. 
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Figura 159 – Resultado do questionário saneamento básico urbano. 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 

Em relação ao óleo de cozinha usado, 55% dos entrevistados informaram que fazem sua reutilização 

para fabricar sabão; 14% o descartam no solo; 12% descartam juntamente aos resíduos comuns; 12% 

realizam seu descarte no ralo; 4% não geram esse tipo de resíduo; 2% descartam junto aos resíduos 

recicláveis; e 1% não sabe seu destino, como mostra a Figura 160. 

Figura 160 – Resultado do questionário saneamento básico urbano. 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 
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Foi questionado se a Prefeitura realiza serviço de limpeza nas ruas, como varrição e poda das árvores. 

78% dos entrevistados informaram que a limpeza urbana acontece, como mostra a Figura 161. 

Figura 161 – Resultado do questionário saneamento básico urbano. 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 

Dos que responderam afirmativamente à última pergunta, 72% disseram que ocorre frequentemente; 

22% disseram que ocorre raramente; e 6% não sabem, como mostra a Figura 162. 

Figura 162 – Resultado do questionário saneamento básico urbano. 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 

Foi abordada também a questão da saúde pública relacionada ao saneamento básico. Para isso, os 

entrevistados foram questionados se possuem conhecimento de algum morador de suas ruas que 
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apresentaram doenças relacionadas às deficiências nos serviços de saneamento básico. 19% disseram 

saber algum caso a respeito, como mostra a Figura 163. 

Figura 163 – Resultado do questionário saneamento básico urbano. 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 

Foi aberto espaço para os entrevistados apresentarem sugestões e reclamações sobre os serviços de 

saneamento básico. As principais reclamações estão listadas a seguir: 

 Deficiência na limpeza de terrenos baldios; 

 Deficiência na varrição das ruas; 

 Deficiência na limpeza das bocas de lobo; 

 Água com cor; 

 Problemas na coleta de resíduos; 

 Problemas na coleta seletiva; 

 Depósito de lixo ao céu aberto por parte da GR Reciclagem; 

 Falta de lixeiras públicas; 

 Interrupções frequentes no abastecimento de água; 

 Frequente acúmulo de resíduos sólidos em diversos locais da cidade, possibilitando 

proliferação de vetores de doenças; 

 Cheiro forte de esgoto em alguns pontos da cidade; 

 Tarifa para o abastecimento de água; 

 Demora na construção da ETE. 
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7. PROGNÓSTICO 

7.1.  Alternativas de gestão dos serviços de saneamento básico 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 legitimou o Município como entidade 

federativa indispensável, introduzindo-o na organização político-administrativa da República 

Federativa do Brasil e garantido, assim, plena autonomia administrativa, financeira e política, 

conforme o artigo 18.  

Instituiu também, em seu artigo 30, competências de cunho organizacional e de prestação de serviços 

públicos, levando em consideração o interesse local dos Municípios.   

Assim sendo, compete aos Munícipios prestar e organizar o serviço público de saneamento básico 

tendo em vista o interesse local ou predominantemente local destes serviços, respeitando as condições 

gerais estabelecidas na legislação nacional sobre o assunto. 

Considerando a autonomia concedida aos Municípios, a administração pública conta com diferentes 

formas para a realização dos serviços públicos de saneamento, podendo estes serem executados de 

forma direta - pelo próprio Poder Público Municipal, por meio de seus órgãos e departamentos, ou de 

maneira indireta - por meio de concessão e pela gestão associada, conforme estabelece os artigos 8º e 

9º da Lei Federal 11.445/07. 

 Prestação direta:  

A Lei nº 11.445/2007 prevê que o titular (Município) preste diretamente os serviços públicos de 

saneamento básico. Essa prestação pode ocorrer via administração central ou descentralizada (art. 9º, 

II). 

 Prestação indireta – por meio de concessão, permissão, autorização ou terceirização: 

Os serviços públicos de saneamento básico podem ser concedidos pelo Poder Público Municipal a 

terceiros por meio de licitação (Lei nº 8.666/93), por meio de concessão permissão, autorização ou 

terceirização.  

Tal delegação pode ser dada por parcerias público-privadas, pela concessão comum e por contratos de 

terceirização. 
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Nas parcerias público-privadas, a Administração Pública paga pelo serviço, assumindo assim o papel 

de usuário. É exigido investimento mínimo do particular de 20 milhões e prazo contratual de, no 

mínimo, 5 anos. (art. 2º, § 4º, da Lei nº 11.079/2004). 

Diferentemente das parcerias público-privadas, na concessão comum, o Poder Público concede a 

prestação de serviços para uma empresa privada ou estatal e a mesma deverá atender a legislação do 

titular e às normas gerais da Lei nº 8.998/1995, referente à concessão e permissão de prestação de 

serviços públicos. Nesta delegação, o poder concedente não paga ao particular pelo serviço, ou seja, 

não há despesa pública envolvida: o próprio usuário é quem paga pelo serviço. 

Nos contratos de terceirização, não se exige um investimento mínimo do particular e nem se vincula 

remuneração ao desempenho. Trata-se de uma simples contratação de um serviço por cada exercício 

financeiro. 

 Prestação por gestão associada:  

Para que os serviços públicos consigam ser exercidos com eficiência e celeridade, a Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988 legitimou em seu art. 241 a gestão associada na prestação de 

serviços públicos, instituída por meio de consórcios públicos e cooperação, celebrada entre os entes 

federados. 

Na concessão de serviços públicos de saneamento básico por gestão associada, é aconselhado utilizar 

o consórcio público: entidade, com personalidade jurídica própria, de direito público ou de direito 

privado, constituída por entes da federação, cujo objetivo é estabelecer cooperação federativa para a 

prestação associada de serviços públicos. 

Como prevê o artigo 3° da Lei nº 11,107, os entes da federação que desejam instituir o consórcio 

público devem firmar o protocolo de intenções, onde deve-se definir a personalidade jurídica do 

consórcio, de direito público ou privado, e como será a participação dos consorciados com relação ao 

gerenciamento e processo decisório. Trata-se de um documento que define as regras do consórcio 

público. 

No consórcio público, seja de direito público ou de direito privado, é necessário a criação de um 

estatuto, onde se estabelece as normas internas de funcionamento e organização. Ou seja, o estatuto, 

deve dispor sobre a estrutura, organograma, fluxo interno de competências e processo decisório.
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7.2. Diretrizes e estratégias para o PMSB 

7.2.1. Princípios do PMSB 

O Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) deve ser elaborado pelas prefeituras dos municípios 

do país. A Lei Federal nº 11.445, de 2007, trouxe novas diretrizes para que se consiga alcançar o 

melhor acesso da população ao saneamento básico e, para isso, definiu-se alguns planejamentos a 

serem seguidos. 

O PMSB abrange o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de drenagem e 

manejo das águas pluviais, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, abastecimento de água 

potável e esgotamento sanitário. Contempla os modelos de gestão, metas, projetos e tecnologias, 

estimativas de custos e deve ser elaborado considerando os princípios da referida Lei. A integralidade 

é um princípio que deve ser considerado para afirmar que as ações e serviços públicos de saneamento 

básico devem funcionar de maneira simultânea. Na maioria das vezes a efetividade, eficácia e 

eficiência das ações de saneamento dependem da existência de outros componentes. 

A eficiência de um sistema está mais voltada aos indicadores e com preocupação na solução de 

problemas e desafios inerentes ao sistema de saneamento. 

O controle social estabelece uma gestão compartilhada do saneamento, permitindo que a população 

contribua nas decisões, ações e projetos. 

Os serviços públicos de saneamento são essenciais à vida e tem como base a promoção da saúde. Essa 

é uma forma de se conduzir a gestão e operação do tal sistema para alcançar a qualidade e promover a 

saúde, devendo para isso existir uma ferramenta de monitoramento. 

A sustentabilidade parte do princípio de que a gestão do sistema de saneamento deve manter a 

compatibilidade das tarifas e considera capacidade de pagamento dos usuários. 

A regularidade, por sua vez, garante a manutenção regular do serviço de saneamento básico e o 

funcionamento do mesmo, sendo necessários fiscalização e controle. 

7.2.2. Diretrizes do PMSB 

As diretrizes visam orientar as ações no que se refere ao saneamento no município no sentido de guiar 

as escolhas e futuros projetos, baseando-se nos desafios e potencialidades únicas e específicas 

encontradas no diagnóstico. 
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Assim, no estabelecimento do Plano Municipal de Saneamento Básico de Coqueiral, o município 

obedecerá às seguintes diretrizes: 

 Aspecto social: garantir a equidade ao acesso ao saneamento, tanto social como territorial, 

levando em consideração a população urbana e rural dispersa, além de buscar a contínua 

melhoria da qualidade de vida, através de investimento na saúde pública, direta ou 

indiretamente, através do desenvolvimento do saneamento.  

 Aspecto ambiental: garantir a preservação e conservação ambiental dos recursos naturais 

existentes e a recuperação de ambientes deteriorados, além de buscar redução de consumo, ou, 

quando couber, a reutilização destes recursos, a fim de alcançar o desenvolvimento sustentável 

do município, garantindo a sobrevivência, bem-estar e o conforto desta e das futuras gerações. 

 Aspecto econômico: garantir investimento em saneamento básico, de modo que, com o efetivo 

controle gerencial deste recurso financeiro, a autossustentabilidade seja alcançada e haja 

equilíbrio entre receitas e despesas, além de buscar sempre implantar tecnologias modernas e 

eficientes, que garantam qualidade na prestação de serviços públicos. 

 Aspecto educacional: proporcionar o conhecimento da comunidade quanto ao saneamento 

básico, os programas, medidas e ações que estão sendo implantadas e a importância destes para 

todos, a fim de promover maior envolvimento e participação da população. 

7.2.3. Objetivos do PMSB 

O PMSB de Coqueiral tem como principal objetivo direcionar o futuro do saneamento no município, 

elaborando propostas e meios de garantir a implantação e ampliação dos serviços relacionados, de 

modo a asseguras a universalização e maior qualidade de vida à população, sem deixar de lado os 

aspectos ambientais. Além disso, possui os seguintes objetivos específicos: 

 Preservar e conservar o meio ambiente e os recursos naturais existentes no município; 

 Recuperar áreas ambientalmente degradadas; 

 Minimizar os impactos ambientais relacionados à implantação e desenvolvimento das ações, 

obras e serviços de saneamento básico; 

 Definir projeções das demandas em cada componente do saneamento para atingir a 

universalização, no horizonte temporal de 20 anos; 

 Cumprir e fazer cumprir os requisitos estabelecidos pelos instrumentos legais relativos ao 

sistema de saneamento básico; 
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 Estabelecer as metas para a melhoria da prestação dos serviços de saneamento básico, em 

conformidade com as diretrizes gerais adotadas para sua execução; 

 Estruturar a forma de funcionamento operacional das quatro vertentes do saneamento: 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem pluvial e gestão de resíduos sólidos; 

 Reduzir perdas, desperdícios e falhas operacionais; 

 Reduzir ocorrência de doenças relacionadas ao saneamento básico; 

 Garantir que toda população tenha acesso ao saneamento, seja ela urbana ou rural. 
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7.3. Demanda dos serviços públicos de saneamento básico 

7.3.1. Sistema de abastecimento de água 

7.3.1.1. Metodologia aplicada 

Este capítulo corresponde ao Prognóstico e Alternativas para Universalização dos Serviços do PMSB 

do município de Coqueiral, onde serão abordados os incrementos necessários a serem realizados no 

sistema de abastecimento de água, de acordo com a projeção populacional estimada para os próximos 

20 anos.  

O prognóstico visa formular estratégias para o alcance dos objetivos, diretrizes e metas estabelecidas 

para que ocorra a universalização dos serviços de saneamento básico do município. 

A metodologia utilizada focou principalmente nos dados técnicos obtidos por meio do SAAE, na 

descrição do funcionamento do sistema e nas projeções calculadas, que através de fórmulas 

matemáticas, possibilitou estimar quantitativamente a necessidade de ampliação dos sistemas de 

captação de água e reserva, necessárias para o atendimento intermitente do sistema de abastecimento. 

Vale salientar que a ETA já está operando com vazão acima de sua capacidade, o que nos leva à 

afirmação da necessidade imediata de ampliação. O estudo aqui elaborado comtemplará também um 

horizonte de 20 anos. 

7.3.1.2. Projeções das demandas de captação de água bruta 

O estudo de projeção da demanda de vazões para os sistemas de abastecimento de água tem como 

principal objetivo apontar uma perspectiva do crescimento da demanda de consumo de água para o 

município. Esse estudo é baseado na seguinte equação: 

𝑄cap =   
𝐾1 𝑥 𝑞 𝑥 𝑃

86.400
 𝑥 %𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠 

Em que: 

Qcap = vazão de captação (l/s); 

K1 = coeficiente do dia de maior consumo; 

P = população urbana; 

q = consumo per capita (l/hab.dia); 

%perdas = consumo na própria estação de tratamento (%). 
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Com base nas projeções da população para o município de Coqueiral, fez-se a análise do consumo de 

água domiciliar para um alcance de 20 anos.  

Segundo dados disponibilizados na base do SNIS para o município no ano de 2017, o consumo per 

capita de água em Coqueiral é de 128,8 l/hab.dia. Porém, medições de campo feitas pela Prefeitura 

chegaram a um valor de 243,6 l/hab.dia. Será utilizado no estudo o consumo per capita obtido pela 

Prefeitura, devido à maior confiabilidade do dado, que foi obtido em pesquisa de campo atual. 

Observa-se que o consumo per capta está elevado segundo os padrões das cidades brasileiras com 

média de 10 mil habitantes, o que se deve ao subfaturamento e ao valor pouco significativo da conta 

de água, evidenciando a importância da educação ambiental. 

Segundo os relatórios técnicos do SAAE, em 2018 o consumo de água na própria estação foi cerca de 

6,7% do volume total de água tratada, sendo destinados à limpeza dos decantadores, filtros e utilizada 

em ensaios. 

A população urbana total atual é de 7.042 habitantes. Os bairros Lasmar, Jardim Juliana e Arco-Íris 

são abastecidos por poços artesianos e totalizam cerca de 1084 habitantes. Assim, a porcentagem da 

população atendida pelo abastecimento advindo da ETA é de 84,6%. 

A capacidade de tratamento da ETA é de 14 l/s e a vazão de tratamento atual é em média 23,3 l/s. 

A Tabela 29 apresenta a análise do déficit de captação ao longo do período de 20 anos, considerando 

a estrutura existente (em termos de capacidade de captação de água bruta). 
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Tabela 29 - Projeção das demandas de captação de água bruta. 

Ano 

População 

Urbana 

Índice de 

atendimento 

Perda 

média 

Vazão de 

captação 

projetada 

Capacidade de 

tratamento da 

ETA 

Superávit Déficit 

hab % % l/s m³/dia l/s m³/dia l/s l/s 

0 2019 7042 84,6 6,7 21,51 1858,51 14 1209,6 0 -7,51 

1 2020 7094 84,6 6,7 21,67 1872,32 14 1209,6 0 -7,67 

2 2021 7147 84,6 6,7 21,83 1886,23 14 1209,6 0 -7,83 

3 2022 7200 84,6 6,7 21,99 1900,24 14 1209,6 0 -7,99 

4 2023 7253 84,6 6,7 22,16 1914,36 14 1209,6 0 -8,16 

5 2024 7307 84,6 6,7 22,32 1928,58 14 1209,6 0 -8,32 

6 2025 7362 84,6 6,7 22,49 1942,91 14 1209,6 0 -8,49 

7 2026 7416 84,6 6,7 22,65 1957,34 14 1209,6 0 -8,65 

8 2027 7471 84,6 6,7 22,82 1971,88 14 1209,6 0 -8,82 

9 2028 7527 84,6 6,7 22,99 1986,53 14 1209,6 0 -8,99 

10 2029 7583 84,6 6,7 23,16 2001,29 14 1209,6 0 -9,16 

11 2030 7639 84,6 6,7 23,34 2016,16 14 1209,6 0 -9,34 

12 2031 7696 84,6 6,7 23,51 2031,13 14 1209,6 0 -9,51 

13 2032 7753 84,6 6,7 23,68 2046,22 14 1209,6 0 -9,68 

14 2033 7811 84,6 6,7 23,86 2061,42 14 1209,6 0 -9,86 

15 2034 7869 84,6 6,7 24,04 2076,74 14 1209,6 0 -10,04 

16 2035 7927 84,6 6,7 24,21 2092,17 14 1209,6 0 -10,21 

17 2036 7986 84,6 6,7 24,39 2107,71 14 1209,6 0 -10,39 

18 2037 8045 84,6 6,7 24,58 2123,37 14 1209,6 0 -10,58 

19 2038 8105 84,6 6,7 24,76 2139,14 14 1209,6 0 -10,76 

20 2039 8165 84,6 6,7 24,94 2155,03 14 1209,6 0 -10,94 

Fonte: Preserva Jr., 2019. 

Tendo em vista o cenário encontrado, há urgência na ampliação das estruturas de captação de água 

para o município. A capacidade de operação da ETA para atender à demanda atual deveria ser de 21,51 

l/s e, para atender em um horizonte de 20 anos, deverá ser de 24,94 l/s. 

Para uma projeção mais precisa, é necessário que se façam mais medições em campo ao longo do ano. 

Com o objetivo de melhorar a qualidade do abastecimento de água, há formas de proteção ao manancial 

como, por exemplo, evitar desmatamentos, poluição e práticas agrícolas excessivas. Além disso, 

fazem-se necessárias determinadas ações para evitar assoreamento do Rio Pinheiros e possível mau 

uso do solo.  

 Cobertura vegetal da margem do Ribeirão Pinheiros: essa cobertura deve ser, no mínimo, de 

uma faixa de 30 metros da margem, segundo a Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012, 
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com o objetivo de controlar os níveis de erosão, assoreamento do rio, proporcionar cobertura e 

aquecimento do solo. 

 Proteção das nascentes que abastecem o rio, visto que essas são as origens dos corpos hídricos. 

Para isso, é necessário cuidar de seu entorno, considerando legalmente como uma APP de 50 

m do entorno. 

 Fiscalização e o controle de atividades agrícolas nas proximidades do manancial, com o 

objetivo de evitar o uso em excesso de defensivos agrícolas e fertilizantes que possam alcançar 

o curso hídrico. Os mesmos conferem alta probabilidade de eutrofização dos rios e são 

prejudiciais à saúde humana. 

7.3.1.3. Projeção das demandas de reserva de água tratada 

A projeção da demanda de reserva de água tratada leva em consideração as vazões de distribuição de 

água analisando a capacidade de atendimento do sistema de abastecimento, a fim de garantir a 

intermitência do abastecimento. 

O volume dos reservatórios pode ser definido por meio da seguinte equação: 

𝑉res =
1

3
 𝑥 𝑘1 𝑥 𝑘2 𝑥 𝑞 𝑥 𝑃 𝑥 %𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠 

Em que:  

Vres= volume da reserva (m3); 

K1 = coeficiente do dia de maior consumo = 1,2; 

K2 = coeficiente da hora de maior consumo = 1,5; 

P = população urbana (hab); 

q = consumo per capita (l/hab.dia); 

Sendo que a reserva de água tratada, quando não há dados da curva de consumo, é considerado 1/3 (um 

terço) do dia de maior consumo. 

Segundo dados disponibilizados na base do SNIS para o município no ano de 2017, a porcentagem de 

perdas no sistema de abastecimento é de 13,87%. Porém, este valor foi considerado muito baixo em 

relação à média nacional, que é de 40%. Diante disso, a Prefeitura fez um levantamento em campo, 

onde obteve o valor de 38,05%, o qual foi considerado para fins de cálculos. 
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O consumo per capita considerado foi de 243,64 l/hab.dia, segundo dados de campo obtidos também 

pela Prefeitura. A população urbana total atual é de 7.042 habitantes, sendo que os 1.084 habitantes 

dos bairros Lasmar, Jardim Juliana e Arco-Íris são abastecidos por poços artesianos. Assim, a 

porcentagem da população atendida pelo abastecimento advindo da ETA é de 84,6%. 

Os atuais reservatórios de água do município possuem capacidade total de armazenamento de 800 m³ 

de água. 

A Tabela 30 apresenta a quantidade necessária de reserva de água tratada para cada ano em um 

horizonte de 20 anos. Verifica-se que, atualmente, há um déficit na capacidade de reservação de 401,08 

m3. Em 20 anos, o déficit será de cerca de 592,71 m3. 

Tabela 30 - Projeção para reserva de água tratada para um horizonte de 20 anos. 

Ano 

População 

Urbana 

Índice de 

atendimento 

Perda 

média 

Volume do 

reservatório 

projetado 

Volume do 

reservatório 

atual 

Superávit Déficit  

hab % % m³ m³ m³ m³ 

0 2019 7042 84,6 38,05 1201,08 800 0 -401,08 

1 2020 7094 84,6 38,05 1210,01 800 0 -410,01 

2 2021 7147 84,6 38,05 1219,00 800 0 -419,00 

3 2022 7200 84,6 38,05 1228,05 800 0 -428,05 

4 2023 7253 84,6 38,05 1237,17 800 0 -437,17 

5 2024 7307 84,6 38,05 1246,37 800 0 -446,37 

6 2025 7362 84,6 38,05 1255,62 800 0 -455,62 

7 2026 7416 84,6 38,05 1264,95 800 0 -464,95 

8 2027 7471 84,6 38,05 1274,35 800 0 -474,35 

9 2028 7527 84,6 38,05 1283,82 800 0 -483,82 

10 2029 7583 84,6 38,05 1293,35 800 0 -493,35 

11 2030 7639 84,6 38,05 1302,96 800 0 -502,96 

12 2031 7696 84,6 38,05 1312,64 800 0 -512,64 

13 2032 7753 84,6 38,05 1322,39 800 0 -522,39 

14 2033 7811 84,6 38,05 1332,22 800 0 -532,22 

15 2034 7869 84,6 38,05 1342,11 800 0 -542,11 

16 2035 7927 84,6 38,05 1352,08 800 0 -552,08 

17 2036 7986 84,6 38,05 1362,13 800 0 -562,13 

18 2037 8045 84,6 38,05 1372,25 800 0 -572,25 

19 2038 8105 84,6 38,05 1382,44 800 0 -582,44 

20 2039 8165 84,6 38,05 1392,71 800 0 -592,71 

Fonte: Preserva Jr., 2019. 
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7.3.2. Sistema de esgotamento sanitário 

7.3.2.1. Metodologia aplicada 

Este capítulo corresponde ao Prognóstico e Alternativas para Universalização dos Serviços do PMSB 

do município de Coqueiral, onde será abordado os incrementos necessários a serem realizados no 

sistema de abastecimento de esgoto, de acordo com a projeção populacional estimada para os próximos 

20 anos.  

O prognóstico visa formular estratégias para o alcance dos objetivos, diretrizes e metas estabelecidas 

para que ocorra a universalização dos serviços de saneamento básico do município.  

A metodologia aplicada buscou simular o comportamento mais próximo possível da realidade, 

considerando os dados fornecidos pela concessionária de água e esgoto - SAAE, sobre os volumes de 

entrada de efluentes nos sistemas de tratamento e a capacidade da nova Estação de Tratamento de 

Esgoto, a fim de se conhecer a necessidade ou não de ampliação das estruturas. 

7.3.2.2. Projeção da geração de esgoto 

No que se refere à esgotamento sanitário, foi analisada a capacidade de atendimento da nova Estação 

de Tratamento de Esgoto, que foi projetada para vinte anos. 

Para tal, usou-se a seguinte equação: 

𝑄méd = 𝑃𝑜𝑝 𝑥 𝑞 𝑥 𝑅 𝑥 𝑘1 

Em que: 

Qméd = vazão média de esgoto (m³/dia); 

Pop = projeção populacional (hab); 

q = consumo per capita de água tratada (l/hab.dia); 

R = coeficiente de retorno de esgoto; 

K1 = coeficiente do dia de maior consumo. 

Segundo Von Sperling, o valor típico para R é de 0,8 (80%) e K1 = 1,2. 

De acordo com o cálculo de projeção populacional para Coqueiral, em um horizonte de 20 anos a 

população total será de 8.812 habitantes. Porém, apenas a área urbana possuirá tratamento de esgoto, 

ou seja, 8.165 habitantes. Atualmente, apenas 40% da população é atendida com tratamento de esgoto, 
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mas, com o término da construção da nova ETE, 100% da população passará a ser atendida. A projeção 

apresentada leva em consideração o funcionamento da nova ETE. 

Considerando um consumo per capita de água de 243,65 l/hab.dia e, segundo informações fornecidas 

pelo engenheiro responsável pela nova ETE, de que a mesma terá uma capacidade de tratamento de 

24 l/s, que equivale a 2.073,6 m³/dia, pode-se concluir que a nova Estação de Tratamento de Esgoto 

tem capacidade suficiente para tratar a demanda para os próximos 20 anos. 

A Tabela 31 representa a quantidade de esgoto gerada por dia a partir da projeção populacional para 

os próximos 20 anos.  

Tabela 31 - Projeção da vazão de esgoto para os próximos 20 anos. 

Ano 

População 

Urbana 

Índice de 

atendimento 

Efluente 

gerado 

Capacidade 

de tratamento 

existente 

Superávit Déficit  

hab % m³/dia m³/dia m³/dia m³/dia 

0 2019 7042 100 1647,10 2073,60 426,50 0 

1 2020 7094 100 1659,34 2073,60 414,26 0 

2 2021 7147 100 1671,67 2073,60 401,93 0 

3 2022 7200 100 1684,09 2073,60 389,51 0 

4 2023 7253 100 1696,60 2073,60 377,00 0 

5 2024 7307 100 1709,20 2073,60 364,40 0 

6 2025 7362 100 1721,90 2073,60 351,70 0 

7 2026 7416 100 1734,69 2073,60 338,91 0 

8 2027 7471 100 1747,58 2073,60 326,02 0 

9 2028 7527 100 1760,56 2073,60 313,04 0 

10 2029 7583 100 1773,64 2073,60 299,96 0 

11 2030 7639 100 1786,81 2073,60 286,79 0 

12 2031 7696 100 1800,09 2073,60 273,51 0 

13 2032 7753 100 1813,46 2073,60 260,14 0 

14 2033 7811 100 1826,93 2073,60 246,67 0 

15 2034 7869 100 1840,51 2073,60 233,09 0 

16 2035 7927 100 1854,18 2073,60 219,42 0 

17 2036 7986 100 1867,95 2073,60 205,65 0 

18 2037 8045 100 1881,83 2073,60 191,77 0 

19 2038 8105 100 1895,81 2073,60 177,79 0 

20 2039 8165 100 1909,89 2073,60 163,71 0 

Fonte: Preserva Jr., 2019. 
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7.3.3. Sistema de drenagem e manejo de águas pluviais 

7.3.3.1. Metodologia aplicada 

Este item se refere aos aperfeiçoamentos do Sistema de Drenagem Pluvial, de acordo com o PMSB do 

Município de Coqueiral. 

A finalidade do documento é redigir os procedimentos estratégicos conforme as respectivas 

finalidades, propósitos e preceitos determinados para a difusão de todos os serviços de saneamento 

básico em um período específico. 

O objetivo da metodologia utilizada foi discernir quais são as necessidades almejadas a partir da 

realidade atual da cidade e dos dados abordados na fase do diagnóstico do Plano Municipal de 

Saneamento Básico. 

De acordo com tal cenário, algumas primordialidades foram determinadas, sobretudo com relação ao 

controle e prevenção de possíveis inundações, e procedimentos que precisam ser realizados para gerar 

um avanço nos sistemas de microdrenagem da água pluvial. 

7.3.3.2. Premissas da abordagem a ser aplicada 

A drenagem de águas pluviais deve conter os seguintes princípios: 

 Não transferir impactos para jusante; 

 Não ampliar cheias naturais; 

 Propor medidas de controle para o conjunto da bacia; 

 Propor Legislação e Planos de Drenagem para controle e orientação; 

 Constante atualização de planejamento por estudo de horizontes de expansão; 

 Controle permanente do uso do solo e áreas de risco; 

 Competência técnico-administrativa dos órgãos públicos gestores; 

 Educação ambiental. 

No planejamento urbano, os seguintes itens devem ser considerados e também deve ocorrer a 

integração entre todos os setores do sistema de água.  

O abastecimento de água é realizado a partir de mananciais, que podem ser contaminados pelo esgoto 

cloacal, pluvial ou por depósitos de resíduos sólidos. 

 A solução do controle da drenagem urbana depende da existência de rede de esgoto cloacal e 

suas características; 



 

 

 

253 
 

 A limpeza das ruas, a coleta e disposição de resíduos sólidos interfere na quantidade e na 

qualidade da água dos pluviais. 

7.3.3.3. Medidas a serem adotadas 

O Sistema de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais está intimamente ligado aos outros 

setores do saneamento básico e a diversos aspectos do desenvolvimento das cidades, tais como o 

planejamento urbano. Porém, ele depende ainda de aspectos naturais, como o regime hidrológico, que 

foge do planejamento humano. Por isso, há muitos desafios a serem enfrentados para alcançar o 

sistema ideal.  

Para tanto, após o diagnóstico, são estabelecidas prospectivas técnicas e medidas necessárias ao 

adequado funcionamento do sistema de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, que podem ser 

classificadas da seguinte maneira: 

 Medidas estruturais: são medidas construtivas com o intuito de conter, absorver ou melhorar a 

condução dos escoamentos, diminuindo assim o risco de inundações e enchentes. Entre elas 

estão as represas, os reservatórios de retenção, o melhoramento do canal dos rios, os canais de 

desvio e as barragens. 

 Medidas não estruturais: são medidas não-construtivas, mas que introduzem normas, 

regulamentos e programas que visam diminuir problemas relacionados à drenagem, sem 

intervenção direta. São exemplos: zoneamento por meio de mapeamento de uso e ocupação do 

solo, sistemas de alerta, manutenção dos dispositivos de drenagem e a conscientização da 

população. Por apresentarem características reguladoras, minimizam os impactos das 

inundações a um custo menor e cabe ao poder público a sua gestão. 

Além dessas, podem ser implantadas também medidas compensatórias, que visam neutralizar os 

efeitos da urbanização, compensando obras civis que diminuem a infiltração de águas pluviais, em 

obras e medidas que visam aumentar essa infiltração em áreas estratégicas para tal. 

Na Figura 164 apresentada abaixo, seguem as medidas a serem adotadas no município de Coqueiral, 

com a instituição do PMSB: 
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Figura 164 - Medidas a serem adotadas para melhoria da drenagem urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Preserva Jr., 2019. 
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7.3.4. Limpeza urbana e resíduos sólidos 

7.3.4.1. Metodologia aplicada 

Este capítulo corresponde ao prognóstico e alternativas para universalização dos serviços do PMSB 

do Município de Coqueiral, onde serão abordados os incrementos nas demandas do sistema de limpeza 

urbana e resíduos sólidos, de acordo com a projeção populacional estimada. 

O documento visa formular estratégias para o alcance dos objetivos, diretrizes e metas estabelecidas 

para a universalização dos serviços de saneamento básico no período de planejamento de 20 anos. 

A metodologia aplicada buscou simular o comportamento mais próximo possível da realidade, 

considerando os dados fornecidos pela Prefeitura Municipal de Coqueiral ao SNIS. 

7.3.4.2. Projeção da Geração de Resíduos Sólidos Urbanos - RSU 

A geração de resíduos está diretamente relacionada a fatores referentes ao estilo de vida e ao poder 

aquisitivo da população e, com o aumento da renda per capita, a geração de resíduos sólidos também 

se eleva. Além disso, questões culturais e aquelas relacionadas à abrangência da coleta e à existência 

de uma política de gestão de resíduos sólidos também interferem na geração. No município, estima-se 

que, atualmente, sejam coletadas 4,03 toneladas de RSU por dia. A média per capita de produção de 

resíduos é de 0,572 kg/hab.dia.  

Coqueiral conta com o serviço de coleta seletiva, entretanto, a adesão por parte da população ainda é 

baixa, aspecto desafiador para o Departamento de Agricultura e Meio Ambiente, responsável pela 

gestão desse serviço.  

Este plano se propõe a incentivar e incrementar a coleta seletiva com programas de educação 

ambiental, equipamentos para a coleta e roteiros que atinjam toda a população, ampliando o 

aproveitamento dos materiais potencialmente recicláveis coletados no município.  

Nesse contexto, o serviço de coleta seletiva deve ser ampliado e prestado de forma regular, no intuito 

de atender a PNRS (Lei Federal nº 12.305, de 2 de agosto de 2.010), que prevê, desde 02 de agosto de 

2014, que somente rejeitos poderão ser aterrados. 

Através das análises descritas no diagnóstico, chegou-se aos dados da Tabela 32, que apresentam a 

projeção da geração de resíduos no município ao longo do período de 20 anos, remetendo à necessidade 

de um local para disposição adequada e ambientalmente segura (aterro sanitário). 

A projeção da geração de resíduos ao longo do tempo pode ser calculada da seguinte forma: 
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O crescimento da população ao longo do tempo e a geração de resíduos per capita estão diretamente 

ligados ao volume de resíduos sólidos a ser disposto no aterro sanitário. Como o aterro terá uma vida 

útil de 25 anos, é necessário fazer uma estimativa populacional. Utilizou-se o método geométrico: 

Pt = Po*𝑒𝑘∗(𝑡−𝑡𝑜) 

k = 
𝑙𝑛𝑃𝑛−𝑙𝑛𝑃𝑜

𝑡𝑛−𝑡𝑜
 

Em que: 

Pt: População do ano futuro 

Pn e tn: População e ano do último censo 

Po e to: População e ano do primeiro censo 

k: taxa de crescimento geométrico 

T: ano que se deseja fazer a projeção 

 

O crescimento da geração per capita foi determinado por: 

GPt = GPo*TCp(tn-to) 

Gpt: geração per capita em um ano t qualquer  

GPo: geração per capita inicial  

TCp: taxa de crescimento  

To: ano da geração per capita inicial  

tn: ano que se deseja determinar a geração per capita 

A coleta de RSU se dá em 100% (% COLT) da zona urbana. Segundo dados da Prefeitura, cerca de 5% 

dos resíduos coletados têm como destino a reciclagem. Todavia, tendo como meta o aumento da coleta 

seletiva em 0,5% ao ano, diminuindo então nessa mesma proporção os resíduos a serem aterrados, 

teremos um aterramento de 95% em 2019 e 85% em 2039. 

Os resíduos sólidos urbanos a serem coletados foram determinados pela seguinte fórmula: 
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𝑅𝑆𝑈𝑐𝑜𝑙 =  
𝑝𝑜𝑝. 𝐶𝑂𝐿𝑡. 𝐺𝑃

100
 

RSUcol: resíduos sólidos coletados (kg/dia) 

pop: população (hab) 

COLt: população atendida no ano (hab) 

GP: geração per capita (kg/hab/dia) 

 

Os resíduos sólidos urbanos a serem aterrados foram estimados pela seguinte fórmula: 

𝑅𝑆𝑈𝑎𝑡𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑜 = 𝑝𝑜𝑝. 𝐺𝑃.
𝐶𝑂𝐿𝑡

100
.
𝐶𝑂𝐿𝑡 𝑎𝑡𝑒𝑟𝑟𝑜

100
 

RSUaterrado: resíduos a serem aterrados (kg/dia) 

GP: geração per capita (kg/hab/dia) 

pop: população (hab) 

COLt: população atendida no ano (hab) 

COLt aterro: porcentagem de resíduos que vai para o aterro 

 

Em seguida, calculou-se o volume a ser aterrado, pela seguinte fórmula: 

𝑉𝑜𝑙 𝑎𝑡𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑜 =
𝑅𝑆𝑈𝑎𝑡𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑜

ϒ. 101,9716
. 365 

Vol aterrado = volume a ser destinado ao aterro (m3/ano) 

RSUaterrado = resíduos a serem aterrados (kg/dia) 

ϒ = Peso específico dos resíduos compactados (kN/m3) 

 

Resíduos novos, não decompostos e pouco compactados, apresentam peso específico em torno de 5 a 

7 kN/m³. O processo de compactação dos resíduos será realizado com máquinas de menor porte, sendo, 

portanto, adotado o valor de 6kN/m³. 
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Tabela 32 - Projeção da geração de resíduos sólidos no município. 

Ano 
População 

(hab) 

GP 

estimada 

(kg/hab/dia)  

% 

COLT 

% 

COLTAterro 

RSU a serem 

coletados (kg/dia) 

RSU a serem 

aterrados (kg/dia) 

RSU a serem 

aterrados 

(ton/ano) 

Volume a ser 

aterrado 

(m³/ano) 

Volume 

acumulado 

2019 7042 0,572 100 95 4027,91 3826,51 1396,68 2282,79 2282,79 

2020 7094 0,577 100 94,5 4090,29 3865,33 1410,84 2305,94 4588,73 

2021 7147 0,581 100 94 4153,64 3904,42 1425,12 2329,27 6918,00 

2022 7200 0,586 100 93,5 4217,98 3943,81 1439,49 2352,76 9270,76 

2023 7253 0,591 100 93 4283,31 3983,47 1453,97 2376,43 11647,19 

2024 7307 0,595 100 92,5 4349,65 4023,42 1468,55 2400,26 14047,45 

2025 7362 0,600 100 92 4417,02 4063,65 1483,23 2424,26 16471,71 

2026 7416 0,605 100 91,5 4485,43 4104,17 1498,02 2448,43 18920,13 

2027 7471 0,610 100 91 4554,90 4144,96 1512,91 2472,76 21392,90 

2028 7527 0,615 100 90,5 4625,45 4186,03 1527,90 2497,27 23890,16 

2029 7583 0,619 100 90 4697,09 4227,38 1542,99 2521,93 26412,10 

2030 7639 0,624 100 89,5 4769,84 4269,01 1558,19 2546,77 28958,86 

2031 7696 0,629 100 89 4843,72 4310,91 1573,48 2571,76 31530,63 

2032 7753 0,634 100 88,5 4918,74 4353,08 1588,87 2596,92 34127,55 

2033 7811 0,640 100 88 4994,92 4395,53 1604,37 2622,25 36749,80 

2034 7869 0,645 100 87,5 5072,28 4438,25 1619,96 2647,73 39397,53 

2035 7927 0,650 100 87 5150,84 4481,23 1635,65 2673,38 42070,91 

2036 7986 0,655 100 86,5 5230,62 4524,49 1651,44 2699,18 44770,09 

2037 8045 0,660 100 86 5311,64 4568,01 1667,32 2725,14 47495,23 

2038 8105 0,665 100 85,5 5393,90 4611,79 1683,30 2751,26 50246,49 

2039 8165 0,671 100 85 5477,45 4655,83 1699,38 2777,53 53024,02 

          Total =   32441,67 53024,02   

Fonte: Preserva Jr., 2019. 
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Levando-se em consideração a projeção de demanda de serviço baseada no crescimento populacional 

e na geração média per capita atual, e também a estimativa de volume de resíduos gerado no município, 

obtivemos o volume necessário para o aterro no horizonte de 20 anos, o qual é da ordem de 53.024,02 

m³. 

A partir de 01/07/2019 os RSU passaram a ser dispostos em Aterro Sanitário legalizado da empresa 

CTR em Nepomuceno-MG.  

A massa gerada, baseada na mesma projeção de 20 anos, será de 1.999,27 toneladas no ano de 2039. 

Porém, se a coleta seletiva for realizada de modo eficiente, de forma a coletar 15% dos resíduos totais 

gerados, é estimado que cerca de 299,89 toneladas deixariam de ir para o aterro e gerariam renda à 

comunidade. 

Analisando a solução adotada conforme os custos associados, toma-se como frente de ação a 

disponibilidade de implantação de um aterro que corresponda às necessidades do município em seu 

próprio território. 

É importante enfatizar que o horizonte estimado pode sofrer alterações ao longo do período de projeto, 

o que deverá ser acompanhado. O período de alcance está diretamente relacionado à qualidade e 

quantidade de resíduos que serão destinados ao aterro sanitário. Isto significa que programas que 

tendem à redução deste volume terão efeito direto sobre o aumento da vida útil do aterro sanitário, 

resultando, portanto na ampliação do custo de retorno do projeto para o município.
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7.3.5. Áreas favoráveis para a disposição final ambientalmente adequada 

A Deliberação Normativa COPAM 118, de 1º de junho de 2008, que altera os artigos 2º, 3º e 4º da DN 

COPAM 52/2001, aprimorando ou estabelecendo novas diretrizes para adequação da disposição final 

de resíduos sólidos urbanos no Estado de Minas Gerais, deve ser a orientação técnica a ser seguida por 

parte do gestor de resíduos naquilo que concerne às especificações a serem atendidas na localização 

de áreas para a disposição final adequada dos resíduos.  

Os principais critérios para a escolha da área são apresentados abaixo, conforme o artigo 3º da DN 

118/2008, além de procedimentos para implantação e operação do depósito de lixo, que devem ser 

implementados e mantidos pelo município até que seja implantado, por meio de respectivo processo 

de regularização ambiental, sistema adequado de disposição final e tratamento. 

I – a localização da área não poderá ocorrer, em nenhuma hipótese, em áreas 

erodidas, em especial em voçorocas, em áreas cársticas ou em Áreas de 

Preservação Permanente – APP; 

II – a área deve estar localizada em terreno com solo de baixa permeabilidade 

e com declividade média inferior a 30%; 

III – a área não deve estar sujeita a eventos de inundação e deve situar-se a 

uma distância mínima de 300 metros de cursos d’água ou qualquer coleção 

hídrica; 

IV – a área deve situar-se a uma distância mínima de 500 metros de núcleos 

populacionais; 

V – a área deve estar localizada a uma distância mínima de 100 metros de 

rodovias e estradas, a partir da faixa de domínio estabelecida pelos órgãos 

competentes; 

VI – deve ser implantado um sistema de drenagem pluvial em todo o terreno, 

de modo a minimizar o ingresso das águas de chuva na massa de lixo aterrado. 

Deve ser providenciado também o encaminhamento das águas coletadas para 

lançamento em estruturas de dissipação e sedimentação; 

VII – o recobrimento do lixo com terra deve ser feito de acordo com a 

frequência estabelecida na Tabela 5. 
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Tabela 33 - Frequência e recobrimento de resíduos. 

População do município Frequência de recobrimento 

Inferior a 5.000 habitantes No mínimo uma vez por semana 

Entre 5.000 e 10.000 habitantes No mínimo duas vezes por semana 

Entre 10.000 e 30.000 habitantes No mínimo três vezes por semana 

Acima de 30.000 habitantes Recobrimento diário 

Fonte: Fundação Estadual do Meio Ambiente, 2008. 

VIII – o acesso à área do depósito de lixo deve ser mantido em boas condições 

durante todos os períodos do ano; 

IX – a área do depósito de lixo deverá ser isolada com cerca, preferencialmente 

complementada por arbustos ou árvores, e possuir portão na entrada, de forma 

a dificultar o acesso de pessoas e animais, além de possuir placa de 

identificação e placa de proibição de entrada e permanência de pessoas 

estranhas; 

X – a permanência de pessoas no local para fins de catação de materiais 

recicláveis deve ser proibida, recomendando-se que a Prefeitura Municipal crie 

alternativas adequadas sob os aspectos técnicos, sanitários e ambientais para a 

realização das atividades de triagem de materiais, de forma a propiciar a 

manutenção de renda para as pessoas que sobrevivem dessa atividade, 

prioritariamente, pela implantação de programa de coleta seletiva em parceria 

com os catadores; 

XI – é proibida a disposição de pneumáticos e baterias no depósito de resíduos 

sólidos urbanos, e 

XII – é proibido o uso de fogo no depósito de resíduos sólidos urbanos. 

Foram geradas as camadas necessárias para a confecção do mapa das áreas favoráveis para a 

implantação de empreendimento para disposição final de resíduos sólidos em Coqueiral, de acordo 

com os critérios da legislação pertinente. Essas camadas estão apresentadas nos mapas das Figuras 165 

a 168. 
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Figura 165 - Mapa de áreas com distância mínima de 300 metros de cursos d’água ou qualquer 

coleção hídrica. 

Fonte: Preserva Jr., 2019. 
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Figura 166 – Mapa de áreas com declividade média inferior a 30%. 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 

 



 

 

 

264 
 

Figura 167 - Mapa de áreas com distância mínima de 500 metros de núcleos populacionais. 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 
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Figura 168 - Mapa de áreas localizadas a uma distância mínima de 100 metros de rodovias e 

estradas, a partir da faixa de domínio estabelecida pelos órgãos competentes. 

 
Fonte: Preserva Jr., 2019. 

 

Dessa forma, o mapa final com as áreas que se enquadram nos requisitos da legislação está apresentado 

na Figura 169. 
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Figura 169 - Mapa de áreas favoráveis à implementação de aterro sanitário no município. 

Fonte: Preserva Jr., 2019. 

 

Vale salientar que Coqueiral não se encontra na Área de Segurança Aeroportuária – ASA, definida 

segundo a resolução CONAMA 004/95, que define em seu artigo 1º e veda nessas áreas a implantação 

de atividades de natureza perigosa, entendidas como “foco de atração de pássaros”, assim como 

quaisquer outras atividades que possam proporcionar riscos semelhantes à navegação aérea em seu 

artigo 2º. 

O tipo de solo também é muito importante. O solo de baixa permeabilidade é o ideal para o aterro, pois 

funciona como um filtro, retendo as substâncias à medida que o chorume se movimenta através dele e 

reduzindo o seu poder contaminante. 

É essencial também que se conheça o perfil hidrogeológico, ou seja, as características do lençol freático 

da área. Quanto mais profundo o nível da água subterrânea, menores serão as possibilidades de 
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contaminação e também menores as medidas de proteção e controle exigidas. Considera-se, 

geralmente, que a cota inferior do aterro deve estar distante no mínimo cerca de 3 metros do lençol 

freático. 

Escolhido o local para o aterro sanitário, serão necessárias algumas informações que orientarão todo o 

trabalho, tais como: 

 Levantamento topográfico - devem ser indicados todos os detalhes importantes (cursos de água, 

caminhos, construções, etc.); 

 Levantamentos geotécnicos - serão executados para definir o tipo de solo, determinar o nível 

do lençol freático e a capacidade de suporte do terreno; 

 Levantamento dos tipos de resíduos - orientará as medidas de proteção e controle que se 

fizerem necessárias; 

 Levantamento de dados complementares: 

o Identificação dos planos de ocupação do solo e projetos urbanísticos previstos para a 

região; 

o Definição do uso futuro da área a ser aterrada; 

o Reunir dados a respeito das condições climáticas da região, uma vez que estas influirão 

na operação do aterro (frequência e intensidade de chuvas e ventos, por exemplo). 

7.3.6. Viabilidade do aterro sanitário 

A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) elaborou um estudo de análise econômico-

financeira de projetos de aterro sanitário a partir de dados de custos e despesas fornecidos pela Abetre 

(Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos e Efluentes), chegando-se à conclusão 

apresentada nas Tabelas 34 e 35. 
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Tabela 34 - Custos das etapas de viabilização de aterros. 

ETAPAS DO 

ATERRO 

100 t/d 300 t/d 800 t/d 2000 t/d 

COMPONENTES 

DE CUSTO 

R$ % R$ % R$ % R$ % 

Pré-implantação 1.456.835 0,9 2.014.861 0,7 2.978.824 0,5 4.648.383 0,4 

Implantação 8.609.654 5,3 16.217.768 5,7 31.093.977 5,6 59.561.563 5,6 

Operação 86.270.713 53,0 149.504.10

0 

52,5 286.316.248 51,9 538.650.468 50,7 

 

Itens fixos 

 
Cobertura operacional 

dos resíduos 

56.955.659 

445.513 

28.869.541 

35,0 

0,3 

17,8 

87.732.219 

938.561 

60.833.320 

30,8 

0,3 

21,4 

160.808.556 

1.781.086 

123.726.605 

29,2 

0,3 

22,4 

282.931.286 

3.206.013 

252.513.169 

26,6 

0,3 

23,8 

Fechamento 612.143 0,4 1.289.895 0,5 2.448.570 0,4 4.409.363 0,4 

Pós-Fechamento 47.561.337 29,2 84.065.865 29,5 167.459.122 30,4 337.435.000 31,8 

Custo Operacional 144.510.681 88,9 253.092.489 88,9 490.296.741 88,9 944.704.777 88,9 

Despesas da 

Administração Central 

18.127.223 11,1 31.643.090 11,1 61.248.048 11,1 117.519.148 11,1 

Custos e Despesas 

Totais 

162.637.905 100,0 284.735.579 100,0 551.544.790 100,0 1.062.223.925 100,0 

Fonte: FIPE, 2017. 

Tabela 35 - Preço mínimo por tonelada. 

wacc 100 t/d 

R$/t 

300 t/d 

R$/t 

800 t/d 

R$/t 

2000 t/d 

R$/t 

5,32% 269,89 156,83 112,60 85,64 

Fonte: FIPE, 2017. 

*wacc (Weighted Average Cost of Capital): É o custo médio ponderado de capital. Representa a taxa 

de desconto ou o custo de capital utilizado em uma análise de retorno, ou seja, é um medidor de 

retornos de um investimento. 

Fonte: Suno Research em <a href="https://www.sunoresearch.com.br/artigos/wacc/">WACC: saiba 

como funciona o custo médio ponderado de capital</a>. 

Portanto, pode-se observar que a viabilidade de se construir um Aterro Sanitário depende do porte do 

mesmo. Segundo a projeção de geração de resíduos para um horizonte de 20 anos, Coqueiral irá gerar, 

até 2039, de 3 a 5 toneladas de resíduos por dia. Isso significa que, para ser viável, a construção de um 

aterro próprio deverá elaborar um estudo de mercado na região para receber resíduos de outros 

municípios. Porém, o investimento inicial é muito alto para as cidades de porte pequeno. 
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7.3.7. Resíduos e geradores sujeitos ao Plano de Gerenciamento Específico 

A Responsabilidade Compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos é legislada pela Política Nacional 

de Resíduos Sólidos (Lei Federal 12.305/2010) e apresenta como responsável pela geração e utilização 

dos resíduos todo ente ligado a seu ciclo de vida, como: os fabricantes e os importadores, os 

comerciantes e distribuidores, os consumidores e os agentes responsáveis pela limpeza urbana e 

manejo de RSU. O artigo 33º menciona os seguintes pontos: 

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. 

§ 2º A definição dos produtos e embalagens a que se refere o § 1º considerará 

a viabilidade técnica e econômica da logística reversa, bem como o grau e a 

extensão do impacto à saúde pública e ao meio ambiente dos resíduos gerados.  

§ 3º Sem prejuízo de exigências específicas fixadas em lei ou regulamento, em 

normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS, ou em acordos 

setoriais e termos de compromisso firmados entre o poder público e o setor 

empresarial, cabe aos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes 

dos produtos a que se referem os incisos II, III, V e VI ou dos produtos e 

embalagens a que se referem os incisos I e IV do caput e o § 1º tomar todas as 

medidas necessárias para assegurar a implementação e operacionalização do 

sistema de logística reversa sob seu encargo, consoante o estabelecido neste 

artigo, podendo, entre outras medidas:  
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I - implantar procedimentos de compra de produtos ou embalagens usados;  

II - disponibilizar postos de entrega de resíduos reutilizáveis e recicláveis;  

III - atuar em parceria com cooperativas ou outras formas de associação de 

catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, nos casos de que trata o § 1º.  

§ 4º Os consumidores deverão efetuar a devolução, após o uso, aos 

comerciantes ou distribuidores, dos produtos e das embalagens a que se 

referem os incisos I a VI do caput, e de outros produtos ou embalagens objeto 

de logística reversa, na forma do § 1º.  

§ 5º Os comerciantes e distribuidores deverão efetuar a devolução aos 

fabricantes ou aos importadores dos produtos e embalagens reunidos ou 

devolvidos na forma dos §§ 3º e 4º.  

§ 6º Os fabricantes e os importadores darão destinação ambientalmente 

adequada aos produtos e às embalagens reunidos ou devolvidos, sendo o rejeito 

encaminhado para a disposição final ambientalmente adequada, na forma 

estabelecida pelo órgão competente do Sisnama e, se houver, pelo Plano 

Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.  

§ 7º Se o titular do serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos 

sólidos, por acordo setorial ou termo de compromisso firmado com o setor 

empresarial, encarregar-se de atividades de responsabilidade dos fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes nos sistemas de logística reversa 

dos produtos e embalagens a que se refere este artigo, as ações do poder 

público serão devidamente remuneradas, na forma previamente acordada entre 

as partes.  

§ 8º Com exceção dos consumidores, todos os participantes dos sistemas de 

logística reversa manterão atualizadas e disponíveis ao órgão municipal 

competente e a outras autoridades informações completas sobre a realização 

das ações sob sua responsabilidade. 

Portanto, cabe ao município implementar e regular a logística reversa, afim de garantir o ciclo 

completo de retorno do resíduo. O fluxograma da Figura 170 mostra como deve ser realizado o método 

de Logística Reversa. 
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Figura 170 - Fluxograma do funcionamento da Logística Reversa (responsabilidade compartilhada). 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Preserva Jr., 2019. 
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7.3.8. Sistema de cálculo dos custos de prestação de serviços públicos de limpeza urbana 

e de manejo de resíduos sólidos 

O Supremo Tribunal Federal - STF entende como específicos e divisíveis os serviços públicos de 

coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos domésticos, desde que essas atividades 

não incluam serviços públicos de limpeza realizados em benefício da população em geral, como os de 

conservação e limpeza de logradouros e bens públicos (praças, calçadas, vias, ruas, bueiros). Assim, 

as taxas devem ser cobradas em razão exclusivamente dos serviços públicos de coleta, remoção e 

tratamento ou destinação de resíduos sólidos provenientes de imóveis. Os serviços de limpeza urbana 

(varrição, capina, poda, desobstrução do sistema de águas pluviais e limpeza de outros locais de 

circulação pública) deverão ser custeados por outras receitas do município, como transferências do 

governo federal, repasse do governo estadual ou recursos municipais arrecadados por meio de 

impostos (exemplo: IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana). No caso das 

pequenas cidades brasileiras, municípios com até 20 mil habitantes, recomenda-se adotar a cobrança 

da seguinte forma: 

 Taxas: coleta e destinação final para os domicílios e pequenos comércios que geram resíduos 

que se caracterizam como domiciliares; 

 Preços públicos ou tarifas: para grandes geradores (exemplo: economias que geram acima de 

2.500 litros ou 500 kg de resíduos por mês) ou geradores de resíduos industriais, comerciais, 

de serviços de saúde, da construção civil, agrossilvopastoris ou de mineração, que utilizam o 

serviço público de manejo de resíduos sólidos. 

Uma metodologia simplificada, que pode ser adotada para o cálculo da taxa de resíduos sólidos 

urbanos, é definida pelo Ministério do Meio Ambiente – MMA, o qual apresenta um método para 

cálculo das taxas de resíduos sólidos urbanos que compreendem dados básicos do município, definição 

do valor presente dos investimentos (obras e equipamentos) necessários no horizonte do Plano, 

definição dos custos operacionais mensais, considerando a contratação direta ou indireta (concessão), 

e parâmetros para financiamento. 

A Tabela 36 demonstra como deve ser realizado os cálculos, segundo o Ministério do Meio Ambiente 

– MMA. 
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Tabela 36 - Estimativa da taxa de resíduos sólidos urbanos. 

Componente 

da equação 
Parâmetro Equação adotada Observações 

A População (hab.)  - - 

B Economias - - 

C 
Geração de resíduos 

domésticos (kg/hab.dia) 
- - 

D 
Geração da cidade 

(ton/mês) 
( A x C / 1000 ) x 30 - 

E 
Investimento em Coleta 

Convencional (R$) 
- 

caminhões, unidades de 

transbordo, caçambas etc. 

F 

Investimentos em Coleta 

Seletiva e Tratamento 

(R$) 

- 

LEVs, PEVs, veiculos 

coletores para catadores 

etc. 

G 
Investimentos em 

Disposição Final (R$) 
- aterro sanitário 

H 

Repasse não oneroso da 

União ou Estado para 

Resíduos Sólidos (R$) 

- 
convênios ou contratos 

de repasse 

I 
Valor total dos 

investimentos (R$) 
E + F + G - H - 

J 
Operação da Coleta 

Convencional (R$/mês) 
- 

combustível, mão de 

obra, EPI, manutenção 

etc. 

K 

Operação da Coleta 

Seletiva e Tratamento 

(R$/mês): 

- 

água, luz, EPI, 

manutenção, 

combustível, mão de obra 

etc. 

L 
Operação da Disposição 

Final (R$/mês) 
- 

água, luz, EPI, 

manutenção, 

combustível, mão de obra 

etc. 

M 
Resíduos da Coleta 

Convencional (%) 
- soma tem que ser 100% 

Componente 

da equação 
Parâmetro Equação adotada Observações 

N 
Resíduos da Coleta 

Seletiva (%) 
- - 

O 
Operação da Coleta 

Convencional (R$/ton.) 
J \ ( D x M ) 

cálculo para efeito de 

comparação com custos 

de outros municípios 

P 

Operação da Coleta 

Seletiva e Tratamento 

(R$/ton.) 

K \ ( D x N ) 

cálculo para efeito de 

comparação com custos 

de outros municípios 

Q 
‘Operação da Disposição 

Final (R$/ton.) 
L \ ( D x M ) 

cálculo para efeito de 

comparação com custos 

de outros municípios 

R Custo operacional total J + K + L - 
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( R$/mês) 

S 
Prazo de pagamento 

(anos) 
- 

deve ser menor do que a 

vida útil do sistema 

T 

Taxa de financiamento 

do investimento (mensal 

- %) 

- juros + inflação 

U 

Pagamento do 

financiamento - 

investimentos (R$/mês) 

I x T / { 1 - [ 1 / ( 1 + T ) ^ 

(12 x S)]} 

método de prestações 

fixas 

V 
Valor da taxa 

( R$/economia.mês) 
( R + U ) / B 

cobrança mensal de cada 

economia 

X Faturamento ( R$ /mês) V x B - 

Fonte: MMA, 2019. 
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7.3.9. Possibilidades de implantação de soluções consorciadas com outros municípios 

Coqueiral está localizado a 275 km de Belo Horizonte, na parte Sul do Estado de Minas Gerais, com 

coordenadas 21°11’20”S e 45°26'27"O. O município é limítrofe à Boa Esperança, Aguanil, 

Nepomuceno e Santana da Vargem. 

Por estar a 30 km de Nepomuceno, onde há o Aterro Sanitário da CTR, o consorcio é uma opção para 

a disposição final dos resíduos sólidos de Coqueiral e dos municípios vizinhos, visto que juntos podem 

conseguir um preço menor da tonelada. A construção e operação de aterro sanitário próprio é muito 

cara para municípios pequenos que geram quantidades menores de resíduos, o que é o caso do 

município de Coqueiral.  

A empresa responsável pela administração do aterro é a Central de Tratamento de Resíduos MG Ltda. 

O aterro foi instalado em uma área total de 57,9 hectares, sendo que, nesta primeira etapa, serão 

utilizados aproximadamente 6,0 hectares, com capacidade volumétrica total de 1.441.026 m³ e 

expectativa de vida útil de 25 anos. 

A área do empreendimento contará com aterro Classe I, aterro Classe II, tratamento e britagem de 

resíduos Classe III, aterro de resíduos sólidos urbanos, incinerador, autoclave, galpão de tratamento 

com tanque para tríplice lavagem, galpão com armazenamento e triagem de rejeitos e pátio de 

compostagem. 

Os efluentes gerados na CTR-MG terão destinos diferenciados a depender do padrão qualitativo, tendo, 

como primeira opção, o reuso. No aterro de resíduos perigosos, os efluentes gerados serão direcionados 

para uma caixa de acumulação e, em seguida, serão solidificados e/ou neutralizados e novamente 

aterrados na célula para resíduos perigosos. Para o aterro de resíduos classe II, os efluentes gerados 

serão direcionados para ETE e, depois de tratados, serão utilizados na própria CTR-MG. 

O aterro fica a 15 km da área central de Nepomuceno e sua operação teve início em 2019, através de 

uma Licença de Operação. A Figura 171 ilustra a planta baixa do aterro. 



 

 

 

276 
 

Figura 171 - Arranjo geral (layout) da Central de Tratamento de Resíduos – CTR MG 

 
Fonte: <http://sistemas.meioambiente.mg.gov.br>. 
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8. CONCEPÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

8.1. Objetivos e metas de curto, médio e longo prazo 

Com base nos dados obtidos anteriormente, nas etapas do diagnóstico e prognóstico, foram elaborados 

diferentes estudos para todos os setores de saneamento básico desenvolvidos no PMSB, com o intuito 

de buscar o entendimento das possíveis situações que podem determinar ou interferir no 

desenvolvimento futuro, sendo os mesmos capazes de monitorar, prever o ambiente e responder 

melhor às possíveis crises ou surpresas. 

A partir da análise do melhor cenário possível para obter o maior alcance da universalização dos 

serviços de saneamento, estabeleceu-se os objetivos e metas de curto, médio e longo prazo, 

considerando os seguintes intervalos de tempo:  

 Curto prazo – entre 1 a 4 anos; 

 Médio prazo – entre 4 a 8 anos; 

 Longo prazo – entre 8 a 20 anos. 

A implantação de objetivos e metas é de grande importância, uma vez que proporcionará melhorias a 

serem implementadas, instalação de equipamentos, manutenções, bem como investimentos 

decorrentes dos incrementos para as adequações físicas ao longo do período de vigência do PMSB. A 

seguir serão detalhados os objetivos e metas para cada setor do saneamento básico do município de 

Coqueiral. 

8.1.1. Sistema de abastecimento de água 

Durante a realização do diagnóstico dos sistemas de saneamento no município, foram identificados 

problemas tanto em nível gerencial quanto de infraestrutura nas unidades que o compõem. Sobre o 

sistema de abastecimento de água, deve-se destacar:  

 Excesso de perdas e falta de um sistema de dados para controle, principalmente na própria 

Estação de Tratamento de Água, onde o excesso de perdas pode ser explicado devido ao 

problema de dimensionamento das instalações. As perdas durante a distribuição também 

ocorrem, aumentando o custo de produção e reduzindo a eficiência dos serviços prestados. 

 Inexistência ou falta de divulgação de planos de emergência. Os planos de emergência são de 

suma importância em casos de acidentes e períodos de seca extrema, visando o planejamento 

operacional para que não falte água ou para que seja racionada de forma correta. 
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 Falta de comunicação direta com o usuário, caracterizada pela falta de canais de ouvidoria e/ou 

realização de pesquisas de satisfação. 

A fim de sanar esses problemas, foram estipulados os principais objetivos e metas para o sistema de 

abastecimento de água, apresentados na Tabela 37. 
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Tabela 37 - Objetivos e metas para o sistema de abastecimento de água. 

Fonte: Preserva Jr., 2019. 

 

ID.  Objetivos e Metas  

Curto  Médio Longo 

(1 a 4 

anos) 

(4 a 8 

anos) 

(8 a 20 

anos) 

1 
Cadastro do sistema de abastecimento de água em ambiente SIG integrado com a Prefeitura e demais 

órgãos de gestão       

2 Otimizar os serviços de manutenção, principalmente os relacionados a vazamentos na rede de água       

3 
Implementar o plano de emergência e contingencia da água no município de forma integrada aos 

demais órgãos de gestão do saneamento       

4 
Incrementar um programa de redução de perdas no sistema de abastecimento e na Estação de 

Tratamento de Água       

5 Divulgar o controle da qualidade de água para o município       

6 Treinamento periódico dos funcionários para agilizar os serviços de manutenção       

7 Implementação de programas para revitalização e proteção de rios e nascentes locais       

8 Programas de educação ambiental relativos à sustentabilidade e uso racional da água       

9 Aprimorar os serviços de atendimento à população       

10 Implementação do Plano de Segurança da Água       

11 Otimizar o sistema de abastecimento com a utilização de setores de controle de pressão       

12 Modernização e reforma nos sistemas de tratamento de água       

13 Implementar rede de abastecimento de água nas comunidades desprovidas da mesma       

14 Manutenção e regularização dos poços artesianos rurais e urbanos       

15 Melhorar os serviços de atendimento ao público, como disque fácil, disque denúncia, ouvidoria e outros       

16 Substituir hidrômetros com uso acima de 5 anos       

17 Realizar pesquisas de satisfação com relação aos serviços prestados       

18 Criar e implantar plano de redução de energia elétrica nas estruturas do SAAE e Prefeitura     

19 Implantação do plano de combate à incêndio       

20 Ampliação da Estação de Tratamento de Água (ETA)      
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8.1.2. Sistema de esgotamento sanitário 

Durante a realização do diagnóstico do sistema de esgotamento sanitário do município de Coqueiral, 

foram identificados problemas tanto em nível gerencial quanto de infraestrutura nas unidades que o 

compõe.  

Dentre eles, vale destacar: 

 Falta de coleta em algumas regiões do município, especialmente na área rural, onde não há rede 

coletora de esgoto. Os moradores que ali residem dispõem do esgoto de suas casas por meio de 

fossas, que, na maioria das vezes, são construídas de forma inadequada. Foram diagnosticadas 

situações de precário saneamento onde o esgoto in natura é lançado em cursos d’água nas 

proximidades. 

 Deficiência na comunicação entre a Prefeitura e o SAAE, sendo esta de extrema importância 

para o acompanhamento do tratamento de água e esgoto do município; 

 Inexistência ou falta de divulgação de planos de emergência e compatibilização com os órgãos 

de controle e fiscalização. 

 Ineficiência da atual Estação de Tratamento de Esgoto, que lança os efluentes em cursos d’água 

em condições inadequadas. A eficiência da nova ETE deve ser acompanhada e avaliada para 

evitar prejuízos ao meio ambiente. 

 Inexistência de campanhas educativas, que visam a educação e conscientização ambiental. 

Algumas ações são realizadas por meio do SAAE, mas, no entanto, não possuem caráter 

ambiental. 

 Inexistência de ouvidoria, que é um instrumento de acompanhamento e registro de queixas, 

cujo objetivo é melhorar a qualidade do serviço prestado pelo sistema e atender às demandas 

dos clientes.   

Diante desses fatos, foram estipulados os principais objetivos e metas para o sistema de esgotamento 

sanitário do município de Coqueiral, apresentados na Tabela 38. 
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Tabela 38 - Objetivos e metas para o sistema de esgotamento sanitário. 

Fonte: Preserva Jr., 2019. 

ID. Objetivos e Metas  

Curto  Médio Longo 

(1 a 4 

anos) 

(4 a 8 

anos) 

(8 a 20 

anos) 

1 O efluente deverá ser 100% coletado e tratado       

2 Elaborar programas de ações de educação ambiental e sanitária do município       

3 Recuperação de áreas contaminadas por despejos de esgoto       

4 Elaboração de um sistema de comunicação mais efetivo entre Prefeitura e SAAE       

5 Substituição de redes coletoras de esgoto deficientes       

6 

Fiscalização e erradicação de ligações irregulares de lançamento pluvial nos sistemas de coleta de esgoto 

sanitário       

7 

Criação, melhoria e divulgação dos planos de emergência detalhados entre os entes responsáveis pelo 

saneamento no município       

8 Melhoria da Estação de Tratamento de Esgoto       

9 Implementação de sistemas isolados de saneamento na zona rural       

10 

Implementação de programas de manutenção preventiva, corretiva e preditiva nas estruturas de esgotamento 

sanitário       

11 Manter a qualidade dos rios/ribeirões do município de Coqueiral       

12 Cadastro, caracterização e controle dos grandes geradores nas fontes       

13 Controle da vazão de infiltração na rede coletora de esgoto       

14 Contratação de empresas limpa fossas       
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8.1.3. Sistema de drenagem e manejo de águas pluviais 

Diante do exposto no diagnóstico e no prognóstico do Plano Municipal de Saneamento Básico de 

Coqueiral, foram identificados problemas tanto em nível gerencial quanto de infraestrutura nas 

unidades que compõem o sistema de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas (SDMAP), 

destacando-se: 

 Não abrangência do sistema de coleta de águas pluviais em todos os bairros da cidade. 

 Falta de planejamento quanto a possíveis inundações, buscando prevenir ameaças sociais e 

econômicas. 

 Não planejamento da urbanização e levantamento de possíveis áreas de risco e instabilidade, 

através de legislação pertinente ao uso e ocupação do solo. 

 Inexistência de dados sobre eventos relacionados à deficiência da drenagem de águas pluviais 

existente. 

 Inexistência de cadastro da rede pluvial existente. 

 Falta de conscientização da população sobre a existência da rede, sua finalidade e como podem 

colaborar para seu perfeito funcionamento. 

 Ineficiência da gestão, o que gera uma série de problemas ligados à prevenção e precaução, 

visto que as medidas adotadas são, essencialmente, corretivas. 

 Falta de manutenção na rede, principalmente nas bocas de lobo, que se apresentaram, em bom 

número, com deficiências estruturais. 

 Inexistência de poços de visita. 

 Deficiência na gestão de recursos hídricos. 

A fim de sanar esses problemas, foram estipulados os principais objetivos e metas para o sistema de 

abastecimento de água, apresentados na Tabela 39. 
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Tabela 39 - Objetivos e metas para o sistema de drenagem e manejo de águas pluviais. 

Fonte: Preserva Jr., 2019. 

ID.  Objetivos e Metas  

Curto Médio Longo 

(1 a 4 

anos) 

(4 a 8 

anos) 

(8 a 20 

anos) 

1 
Instituir na Prefeitura um departamento específico para a coordenação e planejamento das ações em 

drenagem urbana no município 
   

2 Planejar e implementar um Plano Diretor de Drenagem Urbana    

3 Planejar e estruturar um Manual de Drenagem Urbana    

4 
Criação de um centro de controle e atendimento de ocorrências, destinado ao atendimento ao público 

sobre eventos no setor de drenagem e manejo de águas pluviais 
   

5 Aquisição de equipamentos para limpeza e manutenção de bocas de lobo e galerias    

6 
Aquisição de conhecimento sobre a rede de drenagem, os pontos de deságue e seus respectivos estados 

de conservação 
   

7 Monitoramento de locais de descarte de entulhos próximos à pontos de lançamento de água pluvial    

8 Realizar manutenção corretiva nos locais necessários na rede de drenagem existente    

9 Executar a fiscalização e levantamento das ligações irregulares de esgoto na rede de microdrenagem    

10 
Fiscalização e controle de obras particulares no que couber à drenagem pluvial (áreas permeáveis e 

ligações ao sistema de microdrenagem) 
   

11 
Instituir um sistema de monitoramento e aquisição de dados referente ao sistema de drenagem no 

município 
   

12 Monitorar áreas de risco de inundações, erosões e instabilidade de taludes    

13 Estudo hidrológico da microbacia na qual Coqueiral está inserida    

14 Fiscalizar e monitorar o atendimento à regulamentação de loteamentos novos    

15 Elaborar plano de manutenção preventiva e limpeza de estruturas existentes    

16 Padronização de bocas de lobo, sarjetas e grades de proteção    

17 Realizar obras de instalação de rede pluvial em locais onde não há atendimento    
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8.1.4. Limpeza urbana e resíduos sólidos 

Durante a realização do diagnóstico, foram identificados problemas tanto em nível gerencial quanto 

de infraestrutura nas unidades que o compõem o sistema de limpeza urbana e resíduos sólidos. 

Dentre eles vale destacar: 

 Falta de gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil pelo gerador. 

 Falta de aderência ao sistema de coleta seletiva por parte da população. 

 Ineficiência da limpeza urbana em alguns bairros da cidade. 

 Inexistência ou falta de recolhimento de resíduos na zona rural. 

Dessa forma, foram estipulados os principais objetivos e metas para o sistema de limpeza urbana e 

resíduos sólidos do município com base nas diretrizes apresentadas, conforme demonstra a Tabela 40. 
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Tabela 40 - Objetivos e metas para a limpeza urbana e resíduos sólidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Preserva Jr., 2019. 

 

ID. Objetivos e Metas  

Curto Médio Longo 

(1 a 4 

anos) 

(4 a 8 

anos) 

(8 a 20 

anos) 

1 Reestruturação do setor de limpeza urbana e resíduos sólidos       

2 Aplicação da Logística Reversa, nos termos do art. 33 da Lei Federal 12.305/2010       

3 Estabelecer um programa de educação ambiental em resíduos na esfera pública e escolas       

4 Implementação de atividades consorciadas para destinação final de resíduos sólidos       

5 Licenciamento das estruturas e manejo de resíduos sólidos       

6 Capacitação dos funcionários da limpeza pública       

7 Ampliação da rede de coleta de resíduos, englobando a zona rural       

8 Levantamento e acompanhamento dos resíduos industriais produzidos no município        

9 Encerrar o aterro controlado com planejamento para uso futuro da área       

10 Levantamento e acompanhamento dos resíduos de serviço de saúde produzidos no município       

11 Profissionalizar a cooperativa de coleta seletiva       

12 Elaboração de mecanismo econômico de cobrança e de incentivo à reciclagem       

13 Melhorias no programa de coleta seletiva       

14 Implementar a central de gerenciamento dos resíduos da construção civil       

15 Destinação adequada dos resíduos orgânicos       



 

286 
 

8.1.4.1. Metas de redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem 

Para a gestão de resíduos sólidos, as metas estão relacionadas ao bom gerenciamento e execução dos 

projetos definidos. Assim, deve-se priorizar o uso racional de recursos, ou seja, reduzir para evitar a 

geração de resíduos. Um método viável para alcançar essa meta é investir em programas de educação 

ambiental para toda a população. 

Após a redução, segue-se a necessidade da gestão adequada dos resíduos, que é realizada através do 

dimensionamento e acompanhamento dos montantes gerados. Por consequência, teremos a melhoria 

na qualidade de vida dos habitantes. Se não houver uma contínua sensibilização e capacitação da 

população, ocorrerá um retrocesso do ciclo de gestão e consequente aumento dos custos à esfera 

pública. 

A fase final do processo se baseia na alocação de recursos e planejamento da coleta seletiva e 

reciclagem, etapas de infraestrutura que merecem destaque para o recebimento do aporte de resíduos 

a serem processados. 

A Tabela 41 estabelece os percentuais estimados para as etapas envolvidas na busca pelas metas a 

serem alcançadas. 

Tabela 41 - Metas de redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem 

Metas Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo 

2019 a 2024 2024 a 2027 2027 a 2038 

Redução  5% 10% 15% 

Reutilização  5% 10% 15% 

Coleta Seletiva  10% 40% 85% 

Reciclagem  50% 75% 100% 

Fonte: Preserva Jr., 2019. 
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8.2. Programas, metas e ações 

A seguir, serão descritas, de forma simplificada, a explicação de cada uma das ações desenvolvidas 

para se atingir as metas do PMSB. 

Cabe ao executor de cada ação ocupar-se do desenvolvimento integral da mesma no que tange ao 

necessário para sua execução e operacionalização. 

8.2.1. Sistema de abastecimento de água 

Para o sistema de abastecimento de água, foi estabelecida a matriz de responsabilidades, apresentada 

na Tabela 42, onde estão contidos os principais atores que, de alguma forma, se relacionam direta ou 

indiretamente com o desenvolvimento e sucesso das ações de melhoria desse sistema. 

 

Tabela 42 - Índice dos níveis de responsabilidade 

G                   Gerenciar  

I  Implementar  

A  Acompanhar  

RF Regular/Fiscalizar 

 

A Tabela 43 ilustra o índice dos níveis de responsabilidade utilizados. Esta forma de apresentação visa 

facilitar o acompanhamento do PMSB por parte do leitor, simplificando e esclarecendo, de forma 

didática, o papel a ser desenvolvido pelos envolvidos no Plano. 
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Tabela 43 - Matriz de responsabilidades para o sistema de abastecimento de água. 

Descrição  

Prefeitura Municipal 

SAAE Poder 

executivo  

Secretaria 

de Obras 

Secretaria de 

Meio Ambiente  

Vigilância 

Sanitária 

PROGRAMA 01 GESTÃO INSTITUCIONAL  

Meta 01 - APRIMORAR OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO SAAE 

           Ação 01- Implementar tecnologias via web para reclamações/atendimento. A - - -  I  

           Ação 02 - Realizar pesquisa de satisfação dos usuários. A - - -  I  

          Ação 03 - Fornecer à Prefeitura os projetos, cadastros e rotinas operacionais do 
sistema de abastecimento de água.  

A G - -  I  

          Ação 04 - Otimizar os serviços de manutenção, principalmente os relacionados aos 

vazamentos na rede de água e/ou falta d’água, e agilizar o atendimento. Além disso, 

informar à população com antecedência as manutenções que serão realizadas. 
A - - -  I  

Meta 02 - PLANO DE EMERGÊNCIA PARA SITUAÇÕES DE SECA   

           Ação 01- Realizar planejamento anual junto com Prefeitura e Defesa Civil.  I   I  - -  I  

           Ação 02 - Cadastrar e manter fontes alternativas de abastecimento.  A - - A  I  

           Ação 03 - Promover o aumento da reservação individual, com instalação de  

caixas d'agua, acessórios e mão de obra.  
- A - G  I  

Meta 03 - PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO ENTRE SAAE E PREFEITURA  

           Ação 01- Reuniões semestrais junto à Prefeitura sobre ações implementadas.  I  G - -  I  

           Ação 02 - Emissão de relatórios mensais de atividades para a Prefeitura.  A G - -  I  

           Ação 03 - Comunicação de eventos de intervenção no sistema de abastecimento 

 de água anterior a sua execução para a Prefeitura (obras, limpeza de reservatórios, 

 paralizações, dentre outros). 

A A - -  I  

Meta 04 - CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO SAAE  

            Ação 01 - Cursos de capacitação profissional. A  I  - -  I  

            Ação 02 - Treinamentos periódicos dos servidores nas máquinas, equipamentos 

e ferramentas para uso no setor de manutenção e consequente agilização dos serviços. 
A  I  - -  I  

            Ação 03 – Inserir, no quadro de funcionários, Engenheiro Civil e/o profissional 
habilitado para ser responsável técnico das atividades da autarquia. 

A I - - I 

            Ação 04 - Inserir Procurador Jurídico no quadro de funcionários. A I - - I 

Meta 05 - SEGURANÇA DOS FUNCIONÁRIOS 
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           Ação 01 - Adquirir lavanderia própria. A I - - I 

           Ação 02 - Realizar a troca de toda tubulação de amianto.      

Meta 06 - PLANO DE SEGURANÇA DA ÁGUA  

           Ação 01 - Definição do escopo para a área urbana. A A A A  I  

           Ação 02 - Definição do escopo para a área rural. A A A A  I  

           Ação 03 - Contratação de empresa especializada e elaboração do PSA para área 

 urbana. 
A - - -  I  

           Ação 04 - Formulação do edital para formulação do PSA para a área rural. A A A A  I  

           Ação 05 - Contratação de empresa e formulação do PSA para a área rural. A - - -  I  

PROGRAMA 02 - GESTÃO OPERACIONAL  

Meta 07 - CADASTRO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

          Ação 01 - Implementar o cadastro do sistema de abastecimento de água em 

ambiente SIG. 
A - - -  I  

          Ação 02 - Treinamento e divulgação das informações de cadastro junto a todos 

 os departamentos envolvidos (SAAE – Prefeitura – Defesa Civil). 
A - - -  I  

          Ação 03 - Capacitação das equipes para o uso da tecnologia SIG nas rotinas  

operacionais da atividade. 
- - - -  I  

Meta 08 - IMPLANTAR PLANO DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA  

         Ação 01 - Criação do plano.   I  - - - - 

        Ação 02 - Aquisição de reservatórios para uso emergencial.  I  - - - - 

        Ação 03 - Divulgação do plano à população e demais entes por meio dos sites e em 

forma de cartilha distribuída anualmente junto à fatura de cobrança da água consumida. 
 I  - - - - 

Meta 09 - REDUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO SAAE  

        Ação 01 - Criação do plano de redução de energia elétrica nas estruturas do sistema 

de abastecimento de água. 
 I  - - - - 

       Ação 02 - Atualização/manutenção de equipamentos.  I  - - -  I  

Meta 10 - CAPTAÇÃO ALTERNATIVA DE ÁGUA 

        Ação 01 - Estudo hidrológico para locação da alternativa mais viável. A - - -  I  

        Ação 02 - Licenciamento e outorga da estrutura. A - - -  I  
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       Ação 03 - Manutenção preventiva da captação alternativa. A - - -  I  

       Ação 04 - Criação do plano de operação da captação. A - - -  I  

       Ação 05 - Promover captação alternativa de água nos pontos da cidade onde a 

distribuição está precária, como nos bairros em que a pressão não é suficiente. 
A A - -  I  

PROGRAMA 03 - QUALIDADE DA ÁGUA 

Meta 11 - MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DOS MANANCIAIS   

       Ação 01 - Diagnóstico da qualidade das nascentes de água no município. A - - -  I  

       Ação 02 - Elaborar plano de produtores de água, com incentivos fiscais para a  
preservação das nascentes e recuperação da vegetação nativa ciliar nas propriedades 

inseridas nas bacias de mananciais de abastecimento humano. 

A - - -  I  

      Ação 03 - Programa de revitalização e proteção de rios, nascentes urbanas e suas  

matas ciliares. 
A - - -  I  

Meta 12 - REGULARIZAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA OUTORGA NAS CAPTAÇÕES EXISTENTES   

     Ação 01 - Atualização das outorgas de captação de água existentes quando  

necessário. 
A - - -  I  

    Ação 02 - Cadastrar as captações de água para uso particular no município. A - - -  I  

    Ação 03 - Promover a regularização das captações de água para uso privado com a  
emissão de outorgas. 

A - - -  I  

Meta 13 - QUALIDADE DA ÁGUA DE ABASTECIMENTO  

    Ação 01 - Manter o controle da qualidade da água de abastecimento no meio rural e 

urbano por meio de análises periódicas. 
 I  - - A  I  

    Ação 02 - Incentivar o uso de cloradores nos poços rurais, de modo que a água seja 

tratada por simples desinfecção. 
- - - A  I  

    Ação 03 - Divulgação do controle analítico da água bruta e tratada no site do SAAE. A - - -  I  

    Ação 04 – Separar, no quadro de funcionários, a mão-de-obra relativa ao 

abastecimento de água e ao esgotamento sanitário. 
A - - -  I  

PROGRAMA 04 - CONTROLE DE PERDAS 

Meta 14 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL   

    Ação 01 - Implementar nas escolas a abordagem sobre o uso racional da água. A -  I  -  I  
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    Ação 02 - Promover campanhas e ações a fim de minimizar o desperdício de água.  A -  I  -  I  

   Ação 03 - Elaborar, durante o dia Mundial do Meio Ambiente (comemorado em 5 de 
junho) e o Dia Mundial da Água (22 de março), programação com a temática sobre o uso 

da água em seus diversos níveis de atendimento à população. 

A -  I  -  I  

   Ação 04 - Incentivar o uso de aparelhos ou equipamentos que reduzam o consumo, 

instalação de equipamentos de retenção da água da chuva (cisternas), calçadas 
ecológicas, diminuição gradativa das áreas impermeabilizadas (em construções antigas 

e, principalmente, nas novas), etc. 

A I - -  A 

   Ação 05 Redução gradual da tarifa mínima de 15 m3 para 10 m3. A - - -  I  

Meta 15 - REDUÇÃO DE PERDAS NA ESTAÇÃO E NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO  

    Ação 01 - Implantar programa e definir a metodologia para redução de perdas físicas 
na distribuição de água em todo o sistema. 

A - - -  I  

    Ação 02 - Instalação de macromedidor no sistema de abastecimento. A - - - I 

    Ação 03 - Implementar equipes permanentes de "caça vazamentos" na área urbana 

 do município. 
A - - -  I  

Meta 16 - AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) 

    Ação 01 - Elaborar projeto para dimensionamento correto da ETA, a fim de atender a 

demanda atual e futura da população. 
-  I     

Fonte: Preserva Jr., 2019. 
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8.2.2. Sistema de esgotamento sanitário 

Para o sistema de esgotamento sanitário, foi estabelecida a matriz de responsabilidades apresentada na 

Tabela 44, onde estão contidos os principais atores que, de alguma forma, se relacionam direta ou 

indiretamente com o desenvolvimento e sucesso das ações de melhoria deste sistema.  

 

Tabela 44 - Índice dos níveis de responsabilidade. 

G                   Gerenciar  

I  Implementar  

A  Acompanhar  

RF Regular/Fiscalizar 

 

A Tabela 45 ilustra o índice dos níveis de responsabilidade utilizados. Esta forma de apresentação visa 

facilitar o acompanhamento do PMSB por parte do leitor, simplificando e esclarecendo, de forma 

didática, o papel a ser desenvolvido pelos envolvidos no Plano. 
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Tabela 45 - Matriz de responsabilidades para o sistema de esgotamento sanitário. 

Descrição  

Prefeitura Municipal 

SAAE Poder 

executivo  

Secretaria 

de Obras 

Secretaria de  

Meio Ambiente  

Vigilância 

Sanitária 

PROGRAMA 01 - GESTÃO INSTITUCIONAL 

Meta 01 - COMUNICAÇÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO À PREFEITURA  

           Ação 01 - Elaborar um sistema de comunicação à Prefeitura por meio de 

boletins mensais, os quais devem conter ações e decisões relevantes por parte do 

SAAE. 
A  

      
I  

           Ação 02 - Fiscalização das ações do SAAE e acompanhamento do 

cumprimento da lei: realizar ações de fiscalização em obras do SAAE e 

verificação do cumprimento das metas por meio da equipe de técnicos da 

Prefeitura. 

A  

        

Meta 02 - PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SANITÁRIA NO MUNICÍPIO 

           Ação 01 - Planejamento e implementação de campanhas sobre a 

qualidade ambiental e os efeitos da poluição das águas por esgotos, focadas na 

qualidade ambiental relacionada ao tratamento de efluentes, considerando: 

oficinas em escolas e centros comunitários, distribuição de material educativo, 

dentre outras ações que se fizerem necessárias para o alcance da maior 

abrangência possível. 

A  

  

I  

  

A  

           Ação 02 - Promover um programa de recolha de óleo dos restaurantes e 

residências evitando sua disposição na rede coletora de esgotos, o que tende a 

provocar efeitos negativos de incrustações, além de prejudicar as etapas de 

tratamento dos efluentes. Assim, sugere-se a elaboração de um programa de 

recolha de óleos de cozinha, principalmente em como lanchonetes e restaurantes. 

O programa deve possuir estrutura composta por veículos para recolha do 

material em recipientes herméticos e estrutura para tratamento ou utilização 

como matéria prima de outros produtos. Esta ação poderá ser coordenada com o 

sistema de resíduos no município. 

A  

  

I  

    

PROGRAMA 02 - GESTÃO OPERACIONAL 

Meta 01 - PLANOS DE EMERGÊNCIA ENTRE OS ENTES RESPONSÁVEIS PELO SISTEMA DE SANEAMENTO NO MUNICÍPIO 
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           Ação 01 - Avaliação dos planos emergenciais existentes, por parte da 

equipe de técnicos da concessionária de água e esgoto e promoção de articulação 

com a equipe de técnicos da Prefeitura Municipal. 

A  

      

I  

           Ação 02 - Aquisição de 04 geradores móveis para as unidades sensíveis 

(ETEs e EEE), a serem utilizados nas situações de falta de energia elétrica no 

município, que venham a prejudicar a operação das principais estações. 
A  

      
I  

           Ação 03 - Criação, melhoria e divulgação dos planos de emergência 

detalhados entre todos os entes responsáveis pelo sistema de saneamento no 

município. Após avaliação dos planos de emergência existentes, avaliar a 

necessidades de outros planos que se fizerem pertinentes e proceder aos estudos 

para sua implantação. 

A  

      

I  

Meta 02 - CADASTRO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO  

           Ação 01 - Implementar o cadastro do sistema de abastecimento de esgoto 

em ambiente SIG, de modo que a autarquia de saneamento possua dados em 

mídia digital e mídia impressa, incluindo o conhecimento dos operadores do 

sistema que ainda não esteja no formato digital. Deverá ser adquirida uma 

licença de software SIG. A escolha deverá ser feita de modo a atender 

satisfatoriamente todos os envolvidos, além de incluir computador com as 

configurações necessárias para o adequado trabalho. 

A  

      

I  

           Ação 02 - Treinamento e divulgação das informações de cadastro junto a 

todos os departamentos envolvidos (SAAE - Prefeitura), com implementação de 

cursos de formação aos funcionários para a utilização do software SIG, 

sobretudo para a base gerada pela autarquia de saneamento. 

A  

      

I  

           Ação 03 - Aquisição de computadores e software para a gestão das 

informações na Prefeitura Municipal. Deverá ser adquirida uma licença de 

software SIG e a escolha deverá ser feita com base na opção que melhor atenda 

a todos os envolvidos, incluindo computador com as configurações necessárias 

para o adequado trabalho.  

I  

        

           Ação 04 - Aquisição de computadores e software para a gestão das 

informações no SAAE.         
I  
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           Ação 05 - Capacitação das equipes para o uso da tecnologia SIG nas 

rotinas operacionais da atividade.         
I  

Meta 03 - FISCALIZAÇÃO DAS LIGAÇÕES IRREGULARES DE LANÇAMENTO PLUVIAL NOS SISTEMAS DE COLETA DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO  

           Ação 01 - Elaborar projeto dos interceptores e das ETE’s para a sede, 

distrito e povoados para combater as ligações irregulares. Para isso deve ser feito 

a elaboração e implementação de plano de combate às ligações irregulares de 

água pluvial na rede de esgotamento sanitário, o qual deverá compreender os 

procedimentos mínimos para detecção da ligação irregular, formato e definição 

do ente responsável pela notificação ao cliente e demais procedimentos 

administrativos necessários. 

A  

      

I  

           Ação 02 - Fiscalização das edificações novas e existentes por meio de 

equipes em campo. 
A  

      
I  

Meta 04 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA NAS ESTRUTURAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO  

           Ação 01 - Elaboração e implementação de programa de manutenção 

preventiva, corretiva e preditiva nas estruturas de esgotamento sanitário, o qual 

plano deverá conter, no mínimo, os equipamentos que sofrerão manutenções, os 

períodos e intervalos necessários à obtenção de dados, além de ser criado um 

banco de dados contendo todo o histórico de cada um dos equipamentos, de 

forma a ser verificada e estimada sua vida útil. 

A  

      

I  

Meta 05 - CONTROLE NA FONTE DOS GRANDES GERADORES DE EFLUENTES  

           Ação 01 - Fazer levantamento cadastral das propriedades não domésticas 

para identificar os possíveis estabelecimentos geradores de efluentes, através de 

um cadastro de local, com quantitativo e tipo de efluente produzido para cada 

gerador. 

A  

      

I  

           Ação 02 - Elaboração de uma legislação que propicie o livre acesso às 

instalações industriais, com o intuito de efetivar as ações de fiscalização. 
I  

        

           Ação 03 - Fiscalizar os estabelecimentos geradores para minimizar o risco 

de contaminação ambiental. 
A  

      
I  

Meta 06 - CONTROLE DA VAZÃO DE INFILTRAÇÃO NA REDE COLETORA DE ESGOTOS  



 

 

 

296 

           Ação 01 - Estudo sobre a contribuição da vazão de infiltração no sistema 

coletor, para o qual deverá ser contratada uma empresa específica.         
I  

Meta 07 - CONTRATAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE EMPRESAS DE SERVIÇOS LIMPA FOSSA  

           Ação 01 - Contratação e cadastro de empresas limpa fossas, com a criação 

de uma base de dados das empresas contendo as quantidades, área de atuação, 

tipo de efluente recolhido e os lugares de destinação final. 
I  

      
A  

           Ação 02 - Providenciar um espaço na ETE para a disposição dos efluentes 

recolhidos por essas empresas e estipular critérios mínimos de aceitação. A ETE 

deverá conter uma estrutura ideal para fazer o atendimento dos caminhões limpa 

fossas. 

A  

      

I  

PROGRAMA 03 - AMPLIAÇÃO E MELHORIAS 

Meta 01 - 100% DE ATENDIMENTO NA COBERTURA DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (COLETADO E TRATADO)  

           Ação 01 - Elaborar um estudo das áreas que não possuem rede coletora 

de esgoto no município. 
A  A  

    
I  

           Ação 02 - Elaborar projeto para implantação/ampliação das redes 

coletoras de esgoto da sede, distrito e povoados desprovidos, através da 

contratação de empresa especializada, que contenha mão de obra e os materiais 

adequados para sondagem, retirada de aterro, reaterro e pavimentação. 

A  A  

    

I  

           Ação 03 - Enviar 100% do efluente doméstico gerado na área urbana para 

a ETE atualmente em construção, quando essa estiver disponível. Para isso, 

construir uma estação elevatória para condução do esgoto da ETE antiga para a 

nova ou promover estudos para analisar a viabilidade de se construir uma nova 

ETE para substituir a antiga. 

A  A  

    

I  

Meta 02 - MELHORIAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 

           Ação 01 - Realizar a capacitação dos funcionários do SAAE e operadores 

da ETE de acordo com as novas instalações dos sistemas de esgotamento 

sanitário, com substituições e novas práticas. 

A  A  

    

I  

           Ação 02 - Realizar o controle das variáveis qualitativas e quantitativas no 

sistema receptor de efluente tratado e da ETE, com divulgação de relatórios 

mensais para a Prefeitura. O controle deverá ser feito por operadores capacitados 

para fazer uma coleta adequada e encaminhar para empresas especializadas. 

A  A  

    

I  
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Meta 03 - IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ISOLADOS DE SANEAMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO  

           Ação 01 - Fazer levantamento cadastral das propriedades rurais que 

possuem tratamento de esgoto inadequado.  
I  A  

      

           Ação 02 - Estudo sobre a condição detalhada dos esgotos sanitários na 

zona rural. 
I  A  

      

           Ação 03 - Fornecer ajuda para o tratamento de efluentes das famílias 

carentes da comunidade rural. 
I  A  

      

PROGRAMA 04 - GESTÃO DOS MANANCIAIS DE LANÇAMENTO DE EFLUENTES TRATADOS 

Meta 01 - MANTER A QUALIDADE DA ÁGUA DOS RIOS DO MUNICÍPIO 

           Ação 01 - Realizar o enquadramento dos corpos hídricos do município. A        I  

           Ação 02 - Monitorar os corpos receptores continuamente com emissão de 

relatórios mensais e demonstrativo das análises realizadas. 
A  

      
I  

           Ação 03 – Executar, em conjunto com a Vigilância Sanitária, o controle 

da qualidade da água na rede hidrográfica, através do uso da estrutura funcional 

e laboratorial da vigilância para a efetivação das análises necessárias. 

A  

    

A  I  

           Ação 04 – Estabelecer, em conjunto com a Agência Reguladora, a 

fiscalização necessária. 
A  

      
I  

Meta 02 - RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS CONTAMINADAS POR DESPEJO IRREGULAR DE ESGOTO 

           Ação 01 - Diagnosticar as áreas de risco de contaminação por efluentes 

domésticos no município e elaborar um cadastro dessas áreas. Deve ser feito 

uma coleta de informações do SAAE, Prefeitura e Vigilância Sanitária, 

delimitando os locais contaminados por despejo de efluentes no município. 

A  

      

I  

           Ação 02 - Elaboração de estudo por empresa especializada para a 

descontaminação das zonas identificadas como contaminadas. 
A  

      
I  

           Ação 03 - Fiscalização de potenciais fontes de lançamento irregular de 

efluentes, principalmente onde ocorre o despejo in natura. 
A  

    
A  I  

Fonte: Preserva Jr., 2019. 
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8.2.3. Sistema de drenagem e manejo de águas pluviais 

Para o sistema de drenagem e manejo de águas pluviais, foi estabelecida a matriz de ações e 

responsabilidades representada na Tabela 46. Nela estão contidas as ações a serem executadas para 

alcançar a meta e os principais atores que de alguma forma se relacionam direta ou indiretamente para 

o desenvolvimento e sucesso das ações de melhoria no referido sistema. 

 

Tabela 46 - Índice dos níveis de responsabilidade. 

G                   Gerenciar  

I  Implementar  

A  Acompanhar  

RF Regular/Fiscalizar 

 

Na Tabela 47, encontra-se o índice dos níveis de responsabilidade utilizados: 
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Tabela 47 - Matriz de responsabilidades para o sistema de drenagem e manejo de águas pluviais. 

Descrição  

Prefeitura Municipal 

SAAE Poder 

executivo  

Secretaria 

de Obras 

Secretaria de  

Meio Ambiente  

Vigilância 

Sanitária 

PROGRAMA 01 - GESTÃO INSTITUCIONAL 

Meta 01 - INSTITUIR UM DEPARTAMENTO NA PREFEITURA ESPECÍFICO À COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO DAS 

AÇÕES EM DRENAGEM URBANA E RURAL NO MUNICÍPIO 

           Ação 01 - Readaptação estrutural e organizacional das secretarias, 

gerando uma subdivisão da Secretaria de Obras e Serviços, para incluir um 

departamento relacionado com as intervenções ocasionadas no escoamento 

das águas pluviais e nos sistemas naturais de drenagem. 

I G - - - 

           Ação 02 - Enumerar funcionários da estrutura atual para a gestão da 

nova estrutura. 
I G - - - 

           Ação 03 - Aquisição de equipamentos para o setor (computadores e 

estrutura geral). 
I G - - - 

           Ação 04 - Promover capacitação e qualificação dos funcionários para 

o setor. 
I G - - - 

           Ação 05 - Aquisição de licença de software SIG. I G - - - 

Meta 02 - PLANEJAR E IMPLEMENTAR UM PLANO DIRETOR DE DRENAGEM URBANA 

           Ação 01 - Concepção do edital que permite o recrutamento de uma 

empresa especializada. 
G I A - - 

           Ação 02 - Criação do cadastro para as estruturas de drenagem em 

espaço SIG. 
G I A - - 

           Ação 03 - Aquisição de imagem aérea do município atualizada. G I A - - 

Meta 03 - PLANEJAR E ESTRUTURAR UM MANUAL DE DRENAGEM URBANA 

           Ação 01 - Delimitação de critérios, regras e técnicas para a 

elaboração de projetos e execução de obras de manejo. 
G I A - - 

           Ação 02 - Elencar os critérios relativos a variáveis hidrológicas, 

elementos hidráulicos, aspectos de ocupação urbana relacionados a 

drenagem urbana, legislação e regulamentação. 

G I A - 
- 
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          Ação 03 - Monitorar e acompanhar periodicamente a efetividade da 

orientação proposta por este manual. 
G I A - - 

Meta 04 - CENTRO DE CONTROLE E ATENDIMENTO AO PÚBLICO SOBRE OCORRÊNCIAS NO SETOR DO SDMAP 

           Ação 01 - Oferecer um canal de comunicação entre a Prefeitura 

Municipal e a população. 
G I - - - 

           Ação 02 - Conceber o setor de maneira formal no contexto da gestão 

conjuntamente ao setor de planejamento da drenagem urbana do município. 
G I - - - 

           Ação 03 - Promover a divulgação do setor à população através de 

meios de comunicação da Prefeitura. 
G I - - - 

PROGRAMA 02 - GESTÃO OPERACIONAL 

Meta 05 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE BOCAS DE LOBO E GALERIAS 

           Ação 01 - Aquisição de equipamentos manuais de limpeza e 

manutenção geral da rede de drenagem. 
- I - - - 

           Ação 02 - Aquisição de equipamentos específicos, como máquinas e 

caminhões. 
- I - - - 

Meta 06 - AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTO SOBRE A REDE DE DRENAGEM, OS PONTOS DE DESÁGUE E SEUS 

RESPECTIVOS ESTADOS DE CONSERVAÇÃO 

           Ação 01 - Realizar o mapeamento e cadastramento no banco de dados 

com auxílio do Sistema de Informação Georreferenciada (SIG). 
- I - - - 

          Ação 02 - Realizar a limpeza dos locais através da retirada de matos 

e entulhos que obstruem o acesso ao local de deságue. 
- I - - - 

Meta 07 - MONITORAMENTO DE LOCAIS DE DESCARTE DE ENTULHOS PRÓXIMOS À PONTOS DE LANÇAMENTO DE 

ÁGUA PLUVIAL 

           Ação 01 - Definir um plano formal de monitoramento das áreas 

próximas aos locais de deságue de águas pluviais. 
G I A - - 

           Ação 02 - Sinalizar a proibição do descarte através de placas. G I A - - 

          Ação 03 - Punir infratores que descartem entulhos nesses locais por 

meio de multas ou notificações. 
G I A - - 

Meta 08 - REALIZAR MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS LOCAIS NECESSÁRIOS NA REDE DE DRENAGEM EXISTENTE 
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          Ação 01 - Elaborar e divulgar um sistema de comunicação (site ou 

telefone) para receber informações sobre locais com entupimento ou 

rompimento nas galerias. 

G I - - - 

          Ação 02 - Mapear os locais com deficiência na rede de drenagem 

urbana via SIG, os quais serão base para a realização da manutenção 

corretiva. 

G I - - - 

          Ação 03 - Fazer a manutenção corretiva dos locais mapeados. G I - - - 

Meta 09 - EXECUTAR A FISCALIZAÇÃO E LEVANTAMENTO DAS LIGAÇÕES IRREGULARES DE ESGOTO NA REDE DE 

MICRODRENAGEM 

          Ação 01 - Elaborar e divulgar um sistema de comunicação (site ou 

telefone) para receber denúncias de ligações irregulares. 
G I - - - 

          Ação 02 - Efetivar e intensificar ações de fiscalização de obras para 

evitar ligações irregulares à rede de esgoto sanitário. 
G I - - - 

          Ação 03 - Efetivar e intensificar a fiscalização de obras já existentes, 

a fim de identificar o destino das ligações de esgoto sanitário. 
G I - - - 

          Ação 04 - Punir os infratores por meio de multa ou ações 

administrativas. 
G I - - - 

Meta 10 - FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE OBRAS PARTICULARES NO QUE COUBER À DRENAGEM PLUVIAL (ÁREAS 

PERMEÁVEIS E LIGAÇÕES AO SISTEMA DE MICRODRENAGEM) 

          Ação 01 - Efetivar e intensificar a fiscalização de obras para verificar 

a existência de rede de drenagem de águas pluviais. 
G I - - - 

          Ação 02 - Não autorizar ou paralisar a obra até que o problema seja 

sanado. 
G I - - - 

          Ação 03 - Definir porcentagem mínima de permeabilidade para as 

construções. 
G I - - - 

Meta 11 - INSTITUIR UM SISTEMA DE MONITORAMENTO E AQUISIÇÃO DE DADOS REFERENTES AO SISTEMA DE 

DRENAGEM NO MUNICÍPIO 

           Ação 01 - Adquirir estações meteorológicas para a zona rural e 

urbana. 
G I - - - 
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           Ação 02 - Definir a central de controle, a concepção e o tratamento 

dos dados obtidos, a fim de possibilitarem seu uso pelos técnicos envolvidos 

para a formulação de intervenções pertinentes ao sistema de drenagem do 

município. 

G I - - - 

Meta 12 - MONITORAR ÁREAS DE RISCO DE INUNDAÇÕES, EROSÕES E INSTABILIDADE DE TALUDES 

          Ação 01 - Realizar estudos mais aprofundados sobre esses locais e 

identificar as possíveis causas. 
- I - - - 

          Ação 02 - Realizar a desapropriação das moradias próximas a esses 

locais e remanejamento das famílias para outras áreas. 
- I - - - 

          Ação 03 - Solucionar ou mitigar os efeitos das inundações, erosões e 

instabilidade dos taludes. 
- I - - - 

Meta 13 - ESTUDO HIDROGRÁFICO DA MICROBACIA 

          Ação 01 - Realizar levantamento planialtimétrico da área urbana de 

Coqueiral. 
I G - - - 

          Ação 02 - Realizar cálculos das vazões de cheia das microbacias, 

seguindo estudo planialtimétrico. 
I G - - - 

          Ação 03 - Implementar análise de qualidade dos córregos. A I G - - 

          Ação 04 - Estabelecer o programa de monitoramento da qualidade da 

água dos rios. 
A I G - - 

          Ação 05 - Realizar estudos para melhorias na bacia hidrográfica, 

como por exemplo, cadastramento das Áreas de Preservação Permanentes 

(APPs) existentes, além de fiscalização, monitoramento e programas de 

revitalização daquelas degradas, caso sejam de domínio público. Para as 

APPs de domínio privado, em caso de descumprimento da Lei nº 12.651 

(Código Florestal), elaborar mecanismos de punição por meio de multas e 

avisos. 

A A I - - 

Meta 14 - FISCALIZAR E MONITORAR ATENDIMENTO À REGULAMENTAÇÃO DE LOTEAMENTOS NOVOS 

           Ação 01 - Elaboração da Lei de Uso e Ocupação do Solo do 

município e regulamentos afins. 
I I A - - 

           Ação 02 - Divulgação da regulamentação, dos padrões e 

procedimentos de projetos através do site da Prefeitura Municipal. 
- I - - - 
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           Ação 03 - Fiscalização de todas as obras de drenagem urbana 

executadas em âmbito público ou privado, ampliando as operações de 

monitoramento e de fiscalização da Prefeitura Municipal. 

- I - - - 

Meta 15 - ELABORAR PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E LIMPEZA DE ESTRUTURAS EXISTENTES  

           Ação 01 - Implantar estrutura especializada em manutenção e 

vistoria permanente de todo o sistema. 
- I - - - 

           Ação 02 - Selecionar, organizar e possivelmente adquirir 

equipamentos para a manutenção e limpeza periódica dos dispositivos. 
- I - - - 

          Ação 03 - Firmar a prática do plano de manutenção através da 

verificação do estado de manutenção de todos os setores pertencentes ao 

município. 

- I - - - 

PROGRAMA 03 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA 

Meta 16 - PADRONIZAÇÃO DE BOCAS DE LOBO, SARJETAS E GRADES DE PROTEÇÃO 

          Ação 01 - Definir os modelos adequados de acessórios de acordo com 

as necessidades da rede de drenagem do município e também com as normas 

técnicas existentes. 

- I - - - 

          Ação 02 - Aquisição de materiais para a recuperação dos acessórios 

já existentes a fim de que estejam de acordo com o padrão estabelecido. 
- I - - - 

Meta 17 - REALIZAR OBRAS DE INSTALAÇÃO DE REDE PLUVIAL EM LOCAIS QUE NÃO HÁ ATENDIMENTO 

           Ação 01 - Abrir processo licitatório com a finalidade de elaborar a 

execução das obras necessárias na rede pluvial. 
G I - - - 

           Ação 02 - Instalar a rede de drenagem e dissipadores de energia em 

locais em que os mesmos inexistem. 
G I - - - 

           Ação 03 - Realizar acompanhamento, monitoramento e controle de 

todo o sistema. 
G I - - - 

Fonte: Preserva Jr., 2019. 
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8.2.4. Limpeza urbana e resíduos sólidos 

Para a limpeza urbana e resíduos sólidos, foi estabelecida a matriz de responsabilidades apresentada 

na Tabela 48, onde estão contidos os principais atores que, de alguma forma, se relacionam direta ou 

indiretamente com o desenvolvimento e sucesso das ações de melhoria do referido sistema. 

 

Tabela 48 - Índice dos níveis de responsabilidade. 

G                   Gerenciar  

I  Implementar  

A  Acompanhar  

RF Regular/Fiscalizar 

 

A Tabela 49 ilustra o índice dos níveis de responsabilidade utilizados. Esta forma de apresentação visa 

facilitar o acompanhamento do PMSB por parte do leitor, simplificando e esclarecendo de forma 

didática o papel a ser desenvolvido pelos envolvidos no Plano. 
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Tabela 49 - Matriz de responsabilidades para a limpeza urbana e resíduos sólidos. 

Descrição  

Prefeitura Municipal 

SAAE Poder 

executivo  

Secretaria 

de Obras 

Secretaria de  

Meio Ambiente  

Vigilância 

Sanitária 

PROGRAMA 01 - GESTÃO INSTITUCIONAL  

Meta 01 - REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA E DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Ação 01 - Estabelecer o setor de resíduos e limpeza urbana na matriz 

organizacional da Prefeitura Municipal. 
I G A - - 

Ação 02 - Elaborar estudo com vistas à adequação do modelo a ser 

aplicado (autarquia ou concessão). 
I G A - - 

Ação 03 - Estudo para padronização técnica dos equipamentos, 

materiais, veículos e metodologias de trabalho. 
I G A - - 

Ação 04 - Capacitação de gestores envolvidos nas atividades 

relacionadas ao gerenciamento de resíduos sólidos. 
I G A - - 

Meta 02 - REDE DE LOGÍSTICA REVERSA SEGUNDO TERMOS DO ARTIGO 33 DA LEI FEDERAL 12.305/2010 

Ação 01 - Cadastro dos pontos de venda de produtos sujeitos ao Art. 

33 (agrotóxicos, pneus, pilhas e baterias, óleos lubrificantes, 

lâmpadas e eletroeletrônicos)  
I G A   

Ação 02 - Criar e auxiliar os revendedores quanto aos 

procedimentos de recebimento e destinação dos resíduos. 
I G A   

Ação 03 - Desenvolver a rede de recolha dos resíduos de logística 

reversa. 
I G A   

Meta 03 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM RESÍDUOS NA ESFERA PÚBLICA E ESCOLAS  

Ação 01 - Implementação da abordagem sobre resíduos, reuso e 

reciclagem nas áreas de estudo das escolas municipais. 
- - I - - 

Ação 02 - Implementar um programa de compostagem nas escolas 

visando a educação ambiental e a criação de hortas orgânicas. 
- - I - - 

Ação 03 - Elaborar material didático direcionado às famílias, 

utilizando os estudantes como agentes disseminadores do 

conhecimento. 

- - I - - 
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Ação 04 - Realização de estudos didáticos e acompanhamento das 

ações de reciclagem no município por parte dos alunos da rede 

municipal, com foco à valorização dos profissionais da reciclagem 

e aprendizado por meio da observação. 

- - I - - 

Meta 04 - IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES CONSORCIADAS PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Ação 01 - Avaliação e implementação de atividades consorciados 

entre municípios para destinação final de resíduos sólidos, levando 

em consideração aspectos localizacionais e econômicos. 

I  G A 
- - 

- - 

Meta 05 - LICENCIAMENTO DAS ESTRUTURAS E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS  

Ação 01 - Capacitação do Departamento de Agricultura e Meio 

Ambiente da Prefeitura Municipal. 
A - I - - 

Ação 02 - Estabelecimento e fortalecimento das legislações 

municipais no âmbito dos resíduos.  
A - I - - 

Ação 03 - Acompanhamento periódico e realização antecipada dos 

trabalhos de renovação das licenças com interferências nas esferas 

estadual e federal. 
A - I - - 

PROGRAMA 02 - GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA  

Meta 06 - CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA LIMPEZA PÚBLICA  

Ação 01 - Elaboração e implementação de cursos de 

aperfeiçoamento. 
I - - - - 

Ação 02 – Elaboração de um programa de acompanhamento da 

saúde ocupacional. 
I - - - - 

Ação 03 - Aquisição de material de campo para limpeza urbana e 

varrição. 
I G - - - 

Ação 04 - Aquisição de EPIs.  I G - - - 

Ação 05 - Treinamento das equipes de limpeza urbana. I G - - - 

PROGRAMA 03 - GESTÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL  

Meta 07 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE COLETA DE RESÍDUOS ENGLOBANDO ZONAS RURAIS 

- - I - - 
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Ação 01 - Levantamento das zonas de geração de resíduos, com suas 

respectivas densidades populacionais, para definição de possíveis 

pontos de coleta em áreas rurais. 

- - 

Ação 02 - Planejamento dos espaços territoriais de apoio ao 

gerenciamento dos resíduos de limpeza pública em área rurais. 
- - I - - 

Ação 03 - Aquisição de caçambas e instrumentos de 

acondicionamento de resíduos sólidos para coleta. 
- - I - - 

Ação 04 - Criação de itinerários para coleta e destinação final. - - I - - 

Ação 05 - Implementação de um programa de divulgação dos novos 

métodos de gestão e de educação ambiental no âmbito rural. 
- - I - - 

Meta 08 - LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS RESÍDUOS INDUSTRIAIS PRODUZIDOS NO MUNICÍPIO  

Ação 01 - Cadastro das indústrias geradoras de resíduos. A G I  - - 

Ação 02 - Criação de uma rede de monitoramento, onde o gerador 

irá credenciar as quantidades e tipos de resíduos, cujo controle seja 

efetivado pelo Departamento de Agricultura e Meio Ambiente. 
A G I 

- - 

- - 

Ação 03 - Monitoramento da disposição final. A G I - - 

Meta 09 - ENCERRAR O ANTIGO ATERRO CONTROLADO COM PLANEJAMENTO FUTURO DA ÁREA  

Ação 01 - Elaborar o plano de encerramento do antigo aterro 

controlado. 
A G I - - 

Ação 02 - Estruturar as ações de encerramento. A G I - - 

Ação 03 - Implementar as ações necessárias para o encerramento 

das atividades, bem como a nova destinação final dos resíduos. 
A G I - - 

Meta 10 - LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE PRODUZIDOS NO 

MUNICÍPIO  

Ação 01 - Cadastro das unidades de saúde do município (hospitais, 

clínicas, consultórios, farmácias). 
I - A - - 

Ação 02 - Fiscalização dos contratos de coleta de resíduos das 

unidades. 
I - A - - 

Ação 03 - Acompanhamento das quantidades produzidas e 

destinação final. 
I - A - - 
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PROGRAMA 04 - REDUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RESÍDUOS 

Meta 11 - PROFISSIONALIZAR A COOPERATIVA DE COLETA SELETIVA  

Ação 01 - Cadastrar os profissionais da área de coleta e triagem de 

resíduos recicláveis.  
I G - - - 

Ação 02 - Elaborar e implementar cursos de capacitação em suas 

diversas temáticas (segurança do trabalho, tipologia de resíduos, 

saúde ambiental, dentre outros). 
I G - - - 

Meta 12 - ELABORAÇÃO DE MECANISMO ECONÔMICO DE COBRANÇA E DE INCENTIVO À RECICLAGEM  

Ação 01 - Elaboração de estudo para cobrança de taxas e/ou tarifas 

decorrentes da prestação de serviço público de manejo de resíduos 

sólidos urbanos. 
I - - - - 

Ação 02 - Definição de critérios para cobrança diferenciada de 

serviços de coleta e tratamento de resíduos especiais. 
I - - - - 

Meta 13 - MELHORIAS NO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA  

Ação 01 - Aquisição/disponibilização de caminhões de coleta (02 

unidades). 
I G - - - 

Ação 02 - Aquisição de 01 esteira de triagem. I G - - - 

Ação 03 - Aquisição de EPIs. I G - - - 

Ação 04 - Aquisição de 01 prensa compactadora. I G - - - 

Ação 05 - Aquisição de materiais de estruturação geral. I G - - - 

Ação 06 - Incrementar as campanhas de educação visando a 

separação dos materiais recicláveis. 
I G A - - 

Ação 07 - Realizar ações comerciais para venda dos materiais 

recicláveis. 
I G A - - 

Ação 08 - Incrementar as atividades da Cooperativa de recolha. I G A - - 

Meta 14 - IMPLEMENTAR A CENTRAL DE GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL  

Ação 01 - Elaborar o projeto da central de gerenciamento.  I G - - - 

Ação 02 - Implementar a construção das estruturas.  I G - - - 

Ação 03 - Aquisição de 01 britador para RCC.  I G - - - 
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Ação 04 - Aquisição de 01 peneira separadora. I G - - - 

Ação 05 - Estruturação de contrato de uso dos RCC nas obras da 

Prefeitura Municipal. 
I G - - - 

Meta 15 - DESTINAÇÃO ADEQUADA DOS RESÍDUOS ORGÂNICOS 

Ação 01 - Construção de uma UTC (Unidade de Triagem e 

Compostagem). 
     

Fonte: Preserva Jr., 2019. 
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9. AÇÕES PARA EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS 

9.1. Sistema de abastecimento de água 

Em sistemas de abastecimento de água, é comum a ocorrência de problemas relativos à distribuição e 

consumo em algum período de seu funcionamento ao longo dos anos de operação. 

As principais etapas onde tais situações poderão ocorrer são: 

 Na captação e adução de água bruta; 

 No tratamento de água tratada; 

 Na reserva e distribuição de água tratada. 

Possíveis problemas relacionados à falta de água e interrupções no abastecimento podem ocorrer por 

falta de manutenção do sistema, acidentes de qualquer natureza, ações propositais, como vandalismo, 

esporádicas contaminações por agentes químicos ou biológicos, falhas no sistema, dentre outros. 

Conforme o nível de criticidade da situação, deverão ser adotadas medidas de controle e contenção 

com o objetivo de mitigar os efeitos para o consumidor final, evitando não só a falta de água em escala 

extrema, como também garantir a segurança no consumo. 

Segundo a SNDC (Sistema Nacional de Defesa do Consumidor), os sistemas de captação, tratamento, 

adução, distribuição e consumo de água potável são vulneráveis às contaminações acidentais ou 

mesmo intencionais, que podem ocorrer de forma súbita ou gradual, e colocar em risco a saúde e o 

bem-estar das populações abastecidas. 

A seguir, estão dispostas as principais ocorrências de situações de emergências e contingências em 

sistemas de abastecimento de água e as principais ações a serem desenvolvidas. 

9.1.1. Ações referentes aos danos em estruturas dos sistemas de abastecimento de água 

 Vandalismo nas infraestruturas do sistema de abastecimento: 

o Realizar boletim de ocorrência na polícia; 

o Implantar sistema de vigilância; 

o Reparar as estruturas danificadas; 

o Comunicar possíveis eventos de falta de água à população, agência reguladora e 

Prefeitura; 

o Implementar o controle e o racionamento da água disponível em reservatórios ou 
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intervenções nas manobras de rede; 

o Estabelecer rodízio de abastecimento temporário das áreas atingidas com caminhões 

tanque/pipa. 

 Problemas mecânicos e hidráulicos na captação: 

o Acionar os conjuntos eletromecânicos de reserva; 

o Executar o plano de manutenção corretiva; 

o Implantar e executar serviço permanente de manutenção e monitoramento do sistema 

de captação. 

 Danos de equipamentos e/ou rompimento de rede nas captações, adutoras e estações elevatórias 

de água tratada: 

o Reparar imediatamente os equipamentos e/ou estruturas  

o Fazer as manutenções necessárias; 

o Controlar a água disponível em reservatórios; 

o Executar o plano de manutenção corretiva; 

o Informar a população sobre período de racionamento de água, implantando as ações 

necessárias para um plano de racionamento, se for necessário. 

9.1.2. Ações referentes ao interrompimento na alimentação de energia elétrica nas 

estruturas 

 Interrupção temporária no fornecimento de energia elétrica nas instalações de produção ou 

distribuição de água: 

o Acionar a companhia de energia elétrica para reparos no sistema; 

o Reestabelecer o fornecimento com fontes alternativas de água; 

o Informar à população, agência reguladora e Prefeitura sobre a ocorrência e solicitar a 

redução no consumo de água; 

o Conforme a extensão dos danos, acionar geradores móveis. 

9.1.3. Ações referentes aos problemas de abastecimento de água em função de consumos 

de pico 

 Problemas de abastecimento de água em função de consumos de pico: 

o Verificar possíveis rompimentos na rede de abastecimento, acionamento de conjuntos 

motor bomba e níveis de reservatórios; 

o Verificar o setor ou setores mais atingidos, a fim de afunilar as opções de problemas; 
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o Iniciar o planejamento de resposta às necessidades para o setor envolvido; 

o Implementar rodízio de abastecimento; 

o Comunicar à população, instituições, autoridades e Defesa Civil, informando o período 

de racionamento de água, quando necessário. 

9.1.4. Ações referentes à depreciação da qualidade da água 

 Qualidade inadequada da água dos mananciais: 

o Implementar um Sistema de Monitoramento da qualidade da água dos mananciais e, 

enquanto os mesmos permanecerem inadequados, buscar água para abastecimento da 

população em outro manancial; 

o Promover o controle e o racionamento da água disponível em reservatórios. 

 Deficiências de água nos mananciais em períodos de estiagem: 

o Implementar rodízio de abastecimento temporário das áreas atingidas com caminhões 

tanque/pipa; 

o Implantar sistema tarifário diferenciado para os períodos de estiagem prolongada como 

forma de contingenciamento do recurso hídrico; 

o Transferir água entre setores de abastecimento com o objetivo de atender 

temporariamente à população atingida pela falta de água. 

o Informar à população sobre período de racionamento de água, implantando as ações 

necessárias para um plano de racionamento, se for necessário. 

9.1.5. Ações referentes à contaminação dos mananciais de captação de água bruta 

 Vazamento de produtos químicos nas instalações de água: 

o Executar reparos nas instalações danificadas; 

o Promover o controle e o racionamento da água disponível em reservatórios; 

o Implementar rodízio de abastecimento; 

o Promover abastecimento da área atingida com caminhões tanque/pipa. 

 Acidente com carga perigosa/contaminante: 

o Comunicar à população, Polícia local, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e órgãos de 

controle ambiental; 

o Comunicar à prestadora para acionamento de socorro e intercalar o abastecimento com 

fonte alternativa de água; 

o Interromper o abastecimento de água da área até que se verifique a extensão da 
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contaminação; 

o Acionar medidas de racionamento da água disponível em reservatórios não atingidos 

pela contaminação; 

o Estabelecer rodízio de abastecimento temporário das áreas atingidas com caminhões 

tanque/pipa. 

 Contaminação do manancial por fossas negras: 

o Detectar o local e extensão da contaminação; 

o Promover o controle e o racionamento da água disponível em reservatórios; 

o Utilizar a capacidade ociosa de mananciais não atingidos pela ocorrência de 

contaminação; 

o Implementar rodízio de abastecimento temporário das áreas atingidas com caminhões 

tanque/pipa; 

o Comunicar à prestadora para que acione socorro e busque fonte alternativa de água; 

o Comunicar à população, instituições, autoridades e órgãos de controle ambiental. 

 Vazamento de efluentes industriais: 

o Interromper o abastecimento de água da área até que se verifique a fonte e a extensão 

da contaminação; 

o Interromper as atividades da indústria até que se avalie o ocorrido; 

o Promover o controle e o racionamento da água disponível em reservatórios; 

o Utilizar a capacidade ociosa de mananciais não atingidos pela ocorrência de 

contaminação; 

o Implementar rodízio de abastecimento temporário das áreas atingidas com caminhões 

tanque/pipa; 
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9.2. Sistema de esgotamento sanitário 

Em sistemas de esgotamento sanitário, é comum a ocorrência de problemas relativos à coleta e 

tratamento de esgotos em algum período de seu funcionamento ao longo dos anos de operação. 

As principais etapas onde tais situações poderão ocorrer são: 

 Nos interceptores de esgoto bruto; 

 Nas estações elevatórias de esgoto bruto; 

 No tratamento do esgoto bruto; 

 No lançamento do esgoto tratado. 

Possíveis extravasamentos de esgotos ou redução na qualidade do efluente tratado podem ocorrer por 

falta de manutenção do sistema, acidentes de qualquer natureza, ações propositais, como instrução de 

picos de efluentes em grandes concentrações no sistema, falta de limpeza em unidades de gradeamento, 

falhas no sistema de automação, dentre outros. 

Conforme o nível de criticidade da situação, deverão ser adotadas medidas de controle e contenção, 

com o objetivo de mitigar os efeitos para os usuários, evitando não só o contato com efluente de 

qualquer natureza nos arruamentos, como também garantir a qualidade do ambiente como um todo, 

principalmente os corpos hídricos receptores de efluentes. 

A seguir, estão dispostas as principais ocorrências de situações de emergências e contingências em 

sistemas de abastecimento de esgoto e as principais ações a serem desenvolvidas. 

9.2.1. Ações referentes às falhas de energização e danos aos equipamentos 

 Falta de energia elétrica nas instalações de bombeamento: 

o Comunicar à concessionária de energia elétrica; 

o Acionar gerador móvel ou gerador de emergência da estrutura; 

o Acionar caminhão limpa fossa para recolha de efluente; 

o Em caso de extravasamento para o corpo hídrico, comunicar a Agência Reguladora; 

o Instalar tanques de acumulação do esgoto extravasado com o objetivo de evitar 

contaminação do solo e água. 

 Danos em equipamentos: 

o Acionar equipe de manutenção corretiva; 

o Acionar equipamento reserva; 

o Em caso de inexistência de equipamento reserva, comunicar aos interessados sobre os 
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impactos; 

o Acionar caminhão limpa fossa para recolha de efluente; 

o Em caso de extravasamento para o corpo hídrico, comunicar à Agência Reguladora; 

o Comunicar aos órgãos de controle ambiental, como FEAM, sobre os problemas com os 

equipamentos e a possibilidade de ineficiência e paralisação das unidades de 

tratamento. 

 Ações de vandalismo: 

o Comunicar à Polícia Militar e abrir boletim de ocorrência; 

o Em caso de efeitos sobre a população, publicar um comunicado na rede local; 

o Executar reparo das instalações danificadas com urgência; 

o Comunicar ao SAAE e à Prefeitura Municipal. 

9.2.2. Ações referentes às alterações de qualidade do efluente, vazão ou extravasamento 

na ETE 

 Alteração abrupta das características de qualidade e vazão do efluente de entrada na ETE: 

o Adotar os procedimentos operacionais adequados; 

o Reduzir o intervalo de amostragens e caracterizar a vazão ou tipo de efluente 

inadequado; 

o Comunicar à Agência Reguladora e órgãos ambientais municipal e estadual sobre o 

ocorrido; 

o Iniciar o plano de identificação das fontes que provocaram os problemas ocorridos e 

verificar seus impactos no sistema de tratamento. 

 Extravasamento nas estruturas da Estação de Tratamento de Esgoto: 

o Acionar um alerta a todas as mídias do município e outras localidades sobre o ocorrido 

e solicitar que não façam uso da água do rio; 

o Acionar equipe de manutenção corretiva para encontrar, caracterizar e remediar os 

danos de forma emergencial; 

o Acionar equipe munida de equipamentos de monitoramento da qualidade da água para 

avaliarem os danos no corpo hídrico e ecossistemas atingidos; 

o Alertar a rede hospitalar sobre possíveis casos de contaminação da população com os 

despejos e providenciar equipes de atenção de emergência; 

o Comunicar à Agência Reguladora e órgãos ambientais municipal e estadual sobre o 

ocorrido e as ações imediatas executadas. 
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9.2.3. Ações referentes ao rompimento de emissários do sistema de esgotamento sanitário 

 Erosões em vielas sanitárias de emissários: 

o Acionar equipe de manutenção corretiva; 

o Sinalizar e isolar a área; 

o Acionar caminhões limpa fossa para sucção do efluente a montante (se possível); 

o Executar reparo da área danificada com urgência; 

o Comunicar o SAAE e a Prefeitura Municipal; 

o Acionar a Secretaria de Obras e Serviços e o Departamento de Agricultura e Meio 

Ambiente sobre o ocorrido e verificar a origem do problema. 

 Rompimento de travessias de emissários: 

o Acionar equipe de manutenção corretiva; 

o Comunicar à Polícia Militar ou Guarda Civil para redirecionamento do trânsito; 

o Sinalizar e isolar a área como meio de evitar acidentes; 

o Levar ao local as peças de reparo o mais rápido possível; 

o Acionar caminhões limpa fossa para sucção do efluente a montante (se possível); 

o Executar reparo da área danificada com urgência; 

o Comunicar aos órgãos de controle ambiental, como FEAM, sobre o rompimento em 

alguma parte do sistema de coleta de esgoto. 
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9.3. Sistema de drenagem e manejo de águas pluviais 

Contratempos advindos do dimensionamento da macrodrenagem e microdrenagem do sistema de 

drenagem pluvial são habituais, como erosões ocasionadas devido ao funcionamento ineficiente das 

estruturas dirigentes do escoamento das águas, tanto em meio urbano como em meio rural, inundações 

causadas pela ocupação incorreta de certos espaços, principalmente em áreas de enchentes naturais, 

assim como a desconfiguração das vias de acesso do município. 

Os eventos citados irão advir em alguns segmentos específicos do sistema de drenagem. Tais como 

drenagem natural, microdrenagem urbana e macrodrenagem das áreas urbanas e rurais. 

As áreas urbanas são mais suscetíveis ao surgimento de possíveis inundações causadas pela 

insuficiência de manutenção no sistema, fator que irá gerar problemas mais graves e de forma mais 

intensa, já que envolve a rotina da população. Algumas outras incidências também podem colaborar 

no acontecimento dessas adversidades, como as falhas no dimensionamento, deposição de resíduos em 

galerias e bocas de lobo, ausência de drenagem artificial subsuperficial, dentre outras. 

As medidas para controle e contenção irão depender do nível de vigor da situação, contudo, 

evidentemente, as medidas devem ter a finalidade de reportar os efeitos gerados à população, obstando 

assim a ocorrência de desmoronamentos e acidentes em geral, causados por causa de inundações. 

Os itens retratados a seguir elencam as ocorrências primordiais de situações de emergências e 

contingências e as respectivas intervenções a serem realizadas, ambas pertencentes ao sistema de 

drenagem e manejo de águas pluviais. 

9.3.1. Inundações em área urbana decorrentes de deficiência no sistema de drenagem 

 Ações relacionadas à obstrução da passagem de água na boca de lobo por entulho: 

o Contatar a Defesa Civil do município; 

o Acionar a equipe responsável pela manutenção; 

o Cadastrar os danos e seus respectivos afetados para indenizações futuras. 

 Ações relacionadas ao escoamento irregular de águas pluviais nas bocas de lobo sem a presença 

de entulho: 

o Comunicar sobre o alagamento ao setor responsável pela limpeza das vias, para que 

ocorra a desobstrução da passagem de água; 

o Solicitar ao departamento responsável pelo setor de drenagem as informações do local 

e realizar o redimensionamento do sistema de drenagem para uma rápida intervenção. 
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9.3.2. Desmoronamento de encostas decorrente do sistema de drenagem 

 Ações relacionadas à destruição de habitações por deslizamento de terra: 

o Contatar a Defesa Civil do município; 

o Abrigar as pessoas atingidas seguindo o Plano de Emergência; 

o Interditar e isolar as áreas suscetíveis; 

o Cadastrar as famílias que moram nesses locais. 

9.3.3. Mau cheiro proveniente do sistema de drenagem 

 Ações relacionadas às ligações irregulares ao sistema de esgotamento sanitário: 

o Comunicar ao setor responsável e informar o endereço do local do mau cheiro; 

o Identificar a origem do esgoto lançado de forma irregular; 

o Aplicar as devidas infrações seguindo o Código de Obras do município. 

 Ações relacionadas ao descarte de resíduos em bocas de lobo: 

o Comunicar ao setor responsável e informar o endereço do local do mau cheiro; 

o Identificar a origem do resíduo descartado de forma irregular. 
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9.4. Limpeza urbana e resíduos sólidos 

Na gestão de resíduos sólidos podem advir, na decorrência dos anos, situações relacionadas à correta 

destinação destes resíduos. Tais conjunturas podem ocorrer nas seguintes etapas: 

 Limpeza urbana de arruamento; 

 Transporte de resíduos até o Aterro Sanitário; 

 Disposição final dos resíduos. 

Condições como paralisação da mão de obra responsável pela limpeza urbana, grandes eventos nas 

áreas públicas do município ou situações de calamidades podem, eventualmente, atrapalhar a limpeza 

urbana e recolha de resíduos sólidos. Assim, conforme a sua magnitude, deve-se realizar medidas 

mitigadoras e resolver o problema no menor prazo possível. 

Abaixo estão listadas as principais ocorrências de situações de emergências e contingências em 

sistemas de limpeza urbana e resíduos sólidos e as principais ações a serem desenvolvidas: 

 Calamidade pública carreando resíduos sólidos para as áreas públicas: 

o Acionar a totalidade de equipes disponíveis; 

o Dispor de caminhões hidro jato e tratores com pá carregadeira; 

o Definir os locais de maior relevância; 

o Solicitar apoio da polícia para balizar o tráfego de veículos. 

 Calamidade pública espalhando resíduos sólidos nas áreas públicas: 

o Verificar as áreas afetadas; 

o Dispor de caminhões compactadores; 

o Enviar as equipes de coleta à campo, acumulando os resíduos por região de coleta. 

 Invasão de pássaros (como urubus) no Aterro Controlado desativado: 

o Verificar a causa da proliferação; 

o Recobrimento de células abertas; 

o Monitorar a situação; 

o Desenvolver Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD). 

 Desestabilização de taludes: 

o Isolar e demarcar a área afetada; 

o Retirar a camada de resíduos e terra deslizados; 

o Acionar a equipe de engenharia para o dimensionamento dos reparos. 
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 Paralisação dos serviços de coleta seletiva: 

o Acionar funcionários do Departamento de Agricultura e Meio Ambiente e da Secretaria 

de Obras e Serviços para efetuarem estes serviços temporariamente; 

o Realizar campanha de comunicação, visando mobilizar a sociedade para manter a 

cidade limpa; 

o Realizar venda dos resíduos recicláveis no sistema de caminhão fechado. 

 Paralisação dos serviços de coleta e destinação dos resíduos de saúde/hospitalares: 

o Acionar funcionários da Secretaria de Obras e Serviços para efetuarem 

temporariamente estes serviços;  

o Acionar os caminhões do Departamento de Agricultura e Meio Ambiente e da 

Secretaria de Obras e Serviços para execução dos serviços de coleta dos resíduos de 

saúde/hospitalares, bem como o transporte dos resíduos até o local de tratamento e 

destinação final. 

 Destinação inadequada de RCC e resíduos de grandes volumes em locais inapropriados 

(terrenos baldios, fundos de vale, leito de rios, etc.): 

o Definir novas áreas (pontos de depósito ou entrega voluntária oficiais - Ecopontos) para 

recebimento destes resíduos e divulgar através de panfletos, cartilhas e imprensa local 

(Departamento de Agricultura e Meio Ambiente); 

o Mobilizar a equipe de plantão do Departamento de Agricultura e Meio Ambiente e da 

Secretaria de Obras e Serviços para realizar a coleta, transporte e destinação final 

adequada dos resíduos; 

o Implementar medidas para desinterditar o local e ampliar a fiscalização dos pontos onde 

ocorre a deposição clandestina com mais frequência, destinar os resíduos retirados da 

área para local correto e ampliar o número de pontos de depósito ou entrega voluntária 

(Ecopontos) dentro do município; 

o Criar e implementar programa de recuperação e monitoramento das áreas degradadas 

utilizadas para depósito clandestino de resíduos; 

o Promover a remoção e envio do material contaminante ou contaminado para local 

apropriado (Departamento de Agricultura e Meio Ambiente). 
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10. INDICADORES TÉCNICOS, OPERACIONAIS E 

FINANCEIROS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Os indicadores propostos para o monitoramento do PMSB demandam o envolvimento de entidades 

vinculadas à Prefeitura Municipal e órgão de regulação estabelecido, em articulação com os demais 

órgãos de gestão e administração do sistema de saneamento. 

No que tange a dados e informações relativas aos segmentos do setor de saneamento, água e esgoto, 

resíduos sólidos e drenagem, assim como a outras variáveis indicadas, que dizem respeito aos recursos 

hídricos e ao meio ambiente, destaca-se a necessidade de implementação do Sistema de Informação 

Georreferenciada (SIG) em interação com outras bases de dados do setor, tais como: 

 Sistema Nacional de Informações de Saneamento (SNIS), sob a responsabilidade do Ministério 

das Cidades; 

 Sistema Nacional de Informações de Recursos Hídricos (SNIRH), operado pela Agência 

Nacional de Águas (ANA). 

Acredita-se que, por meio das articulações institucionais necessárias de implantação da gestão eficiente 

de dados e, ainda, o acompanhamento periódico da execução das ações propostas, é possível não 

somente a criação de uma base robusta para a reavaliação do PMSB como, também, agilizar a tomada 

de decisões de caráter preventivo naquilo que se refere ao adequado desenvolvimento do saneamento 

no município. 

10.1. Metodologia para elaboração e aplicação dos indicadores 

Os indicadores podem ser definidos como variáveis utilizadas para medir um conceito relacionado a 

um significado social, econômico ou ambiental, com a intenção de orientar decisões sobre determinado 

fenômeno de interesse. Para sua aplicação, é necessária a definição do que se pretende medir, assim 

como estabelecer padrões de referência os quais nortearão a avaliação do quesito. Esta avaliação terá 

impacto no entendimento do estágio de maturidade ou o avanço em que se encontra a área pretendida, 

demonstrando resultados como: 

 A relevância e o impacto de políticas, planos, programas, projetos e ações estabelecidos no 

PMSB; 

 A localização de oportunidades e problemas no tocante aos sistemas avaliados; 

 A possibilidade de estudos das inter-relações entre os dados e suas consequências para o 
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atingimento das metas estabelecidas; 

 Avaliação dos resultados atingidos nas diferentes áreas; 

 Elencar alertas para a necessidade de redirecionamento das ações aplicadas. 

Buscando-se a melhoria da gestão dos sistemas de saneamento no município e ainda garantir a 

integração dos entes gestores, foram estabelecidos, para aplicação do PMSB de Coqueiral, os mesmos 

indicadores utilizados pela base SNIS. Como resultado, espera-se alcançar de forma efetiva a avaliação 

dos sistemas em períodos menores (por via de regra, mensalmente), a fim de que se possa 

continuamente avaliar a gestão empregada.  

O SNIS é responsável pela coleta das informações primárias necessárias para a obtenção dos 

indicadores, utilizando-se de expressões matemáticas publicadas em seu sítio eletrônico na Internet 

(www.snis.gov.br). Para os indicadores que utilizam, no seu cálculo, informações médias anuais (como 

quantidade de ligações, quantidade de economias ativas, extensão de rede, quantidade de empregados 

próprios e população atendida não aplicável ao índice de atendimento), adota-se, no cálculo, a média 

aritmética dos valores de dezembro do ano anterior e dezembro do ano de referência. No 

acompanhamento do PMSB de Coqueiral, a verificação periódica dos indicadores em menores 

períodos produz uma tomada de ações de forma mais eficaz, possibilitando atingir as metas 

estabelecidas para o referido ano. 
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10.2. Sistema de abastecimento de água 

As tabelas de número 50 a 71 apresentam o conjunto de indicadores operacionais relativos ao sistema 

de abastecimento de água. 

Tabela 50 - Indicador IN001 - Densidade de economias de água por ligação. 

Indicador  Descrição  

Metodologia  
Em que: 

AG002: Quantidade de ligações ativas de água 

AG003: Quantidade de economias ativas de água 

Unidade  econ./lig. 

Resultado - SNIS 2017  1,01 

Frequência da análise  Mensal 

Responsável pelas informações  SAAE 

Métrica  

> 1 econ./lig. representa que mais de 1 economia está ligada a 

1 ligação 

1 econ./lig. representa que a cada ligação existe somente 1 

economia 

Fonte: SNIS, 2016. 

Nota: AG003* e AG002*: utiliza-se a média aritmética dos valores do ano de referência e do ano 

anterior ao mesmo. 

 

Tabela 51 - Indicador IN009 - Índice de hidrometração. 

Indicador  Descrição  

Metodologia  

 
Em que: 

AG002: Quantidade de ligações ativas de água 

AG004: Quantidade de ligações ativas de água micromedidas 

Unidade  Percentual 

Resultado - SNIS 2017  100,00 

Frequência da análise  Mensal 

Responsável pelas informações  SAAE 

Métrica  

100% representa que a totalidade de economias são 

hidrometradas 

0% representa nenhuma economia é hidrometrada 

Fonte: SNIS, 2017. 

Nota: AG004* e AG002*: utiliza-se a média aritmética dos valores do ano de referência e do ano 

anterior ao mesmo. 
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Tabela 52 - Indicador IN010 - Índice de micromedição relativo ao volume disponibilizado. 

Indicador  Descrição  

Metodologia  Em que: 

AG006: Volume de água produzido 

AG008: Volume de água micromedido 

AG018: Volume de água tratada importado 

AG019: Volume de água tratada exportado 

AG024: Volume de serviço 

Unidade  Percentual 

Resultado - SNIS 2017  86,13 

Frequência da análise  Mensal 

Responsável pelas informações  SAAE 

Métrica  

100% representa que a totalidade do volume disponibilizado é 

hidrometrado 

0% representa que a totalidade do volume disponibilizado não 

é hidrometrado 

Fonte: SNIS, 2017. 

 

Tabela 53 - Índice de macromedição. 

Indicador  Descrição  

Metodologia  Em que: 

AG006: Volume de água produzido 

AG012: Volume de água macromedido 

AG018: Volume de água tratada importado 

AG019: Volume de água tratada exportado 

Unidade  Percentual 

Resultado - SNIS 2017  0,00 

Frequência da análise  Mensal 

Responsável pelas informações  SAAE 

Métrica  

100% representa que a totalidade do volume produzido é 

macromedido 

0% representa que a totalidade do volume produzido não é 

macromedido 

Fonte: SNIS, 2017. 
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Tabela 54 - Indicador IN013 - Índice de perdas faturamento. 

Indicador  Descrição  

Metodologia  Em que: 

AG006: Volume de água produzido 

AG011: Volume de água faturado 

AG018: Volume de água tratada importado 

AG024: Volume de serviço 

Unidade  Percentual 

Resultado - SNIS 2017  -19,25 

Frequência da análise  Mensal 

Responsável pelas informações  SAAE 

Métrica  

100% representa que a totalidade do volume produzido é 

faturado 

0% representa que a totalidade do volume produzido não é 

faturado 

Fonte: SNIS, 2017. 

 

Tabela 55 - Indicador IN014 - Consumo micromedido por economia 

Indicador  Descrição  

Metodologia  

 

 

 

Em que: 

AG008: Volume de água micromedido 

AG014: Quantidade de economias ativas de água 

micromedidas 

Unidade  m³/mês/econ. 

Resultado - SNIS 2017  13,29 

Frequência da análise  Mensal 

Responsável pelas informações  SAAE 

Métrica  
> 0 representa que houve consumo de água na economia 

0 representa que não houve consumo de água na economia 

Fonte: SNIS, 2017. 

Nota: AG014*: utiliza-se a média aritmética dos valores do ano de referência e do ano anterior ao 

mesmo. 
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Tabela 56 - Indicador IN017 - Consumo de água faturado por economia. 

Indicador  Descrição  

Metodologia  Em que: 

AG003: Quantidade de economias ativas de água 

AG011: Volume de água faturado 

AG019: Volume de água tratada exportado 

Unidade  m³/mês/econ. 

Resultado - SNIS 2017  18,40 

Frequência da análise  Mensal 

Responsável pelas informações  SAAE 

Métrica  
> 0 representa que houve faturamento da água consumida 

0 representa que não houve faturamento da água consumida 

Fonte: SNIS, 2017. 

Nota: AG003*: utiliza-se a média aritmética dos valores do ano de referência e do ano anterior ao 

mesmo. 

 

 

Tabela 57 - Indicador IN020 - Extensão da rede de água por ligação. 

Indicador  Descrição  

Metodologia  
Em que: 

AG005: Extensão da rede de água 

AG021: Quantidade de ligações totais de água 

Unidade  m/lig. 

Resultado - SNIS 2017  12,66 

Frequência da análise  Mensal 

Responsável pelas informações  SAAE 

Métrica  
> 0 representa que existe rede de água 

0 representa que não existe rede de água 

Fonte: SNIS, 2017. 

Nota: AG005* e AG021*: utiliza-se a média aritmética dos valores do ano de referência e do ano 

anterior ao mesmo. 
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Tabela 58 - Indicador IN022 - Consumo médio per capita de água. 

Indicador  Descrição  

Metodologia  Em que: 

AG001: População total atendida com abastecimento de água 

AG010: Volume de água consumido 

AG019: Volume de água tratada exportado 

Unidade  l/hab./dia 

Resultado - SNIS 2017  128,80 

Frequência da análise  Mensal 

Responsável pelas informações  SAAE 

Métrica  
> 0 representa que houve consumo de água 

0 representa que não houve consumo de água 

Fonte: SNIS, 2017. 

Nota: AG001*: utiliza-se a média aritmética dos valores do ano de referência e do ano anterior ao 

mesmo. 

 

 

Tabela 59 - Indicador IN023 - Índice de atendimento urbano de água. 

Indicador  Descrição  

Metodologia  

 

 

 

Em que: 

AG026: População urbana atendida com abastecimento de 

água 

G06A: População urbana residente dos municípios com 

abastecimento de água 

Unidade  Percentual 

Resultado - SNIS 2017  98,49 

Frequência da análise  Mensal 

Responsável pelas informações  SAAE 

Métrica  
100% representa que a totalidade da população é atendida 

0% representa que a totalidade da população não é atendida 

Fonte: SNIS, 2017. 
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Tabela 60 - Indicador IN025 - Volume de água disponibilizado por economia. 

Indicador  Descrição  

Metodologia  
Em que: 

AG003: Quantidade de economias ativas de água 

AG006: Volume de água produzido 

AG018: Volume de água tratada importado 

AG019: Volume de água tratada exportado 

Unidade  m³/mês/econ. 

Resultado - SNIS 2017  16,46 

Frequência da análise  Mensal 

Responsável pelas informações  SAAE 

Métrica  

> 0 representa que houve disponibilização de água para as 

economias 

0 representa que não houve disponibilização de água para as 

economias 

Fonte: SNIS, 2017. 

Nota: AG003*: utiliza-se a média aritmética dos valores do ano de referência e do ano anterior ao 

mesmo. 

 

 

Tabela 61 - Indicador IN028 - Índice de faturamento de água. 

Indicador  Descrição  

Metodologia  
Em que: 

AG006: Volume de água produzido 

AG011: Volume de água faturado 

AG018: Volume de água tratada importado 

AG024: Volume de serviço 

Unidade  Percentual 

Resultado - SNIS 2017  119,25 

Frequência da análise  Mensal 

Responsável pelas informações  SAAE 

Métrica  

100% representa que a totalidade da água produzida é faturada 

0% representa que a totalidade da água produzida não é 

faturada 

Fonte: SNIS, 2017. 



 

 

 

 329 

Tabela 62 - Indicador IN043 - Participação das economias residenciais de água no total das 

economias de água. 

Indicador  Descrição  

Metodologia  
Em que: 

AG003: Quantidade de economias ativas de água 

AG013: Quantidade de economias residenciais ativas de água 

Unidade  percentual 

Resultado - SNIS 2017  99,05 

Frequência da análise  Mensal 

Responsável pelas informações  SAAE 

Métrica  

100% representa que a totalidade das economias pertencem a 

categoria residencial 

0% representa que a totalidade das economias não pertencem a 

categoria residencial 

Fonte: SNIS, 2017. 

Nota: AG013* e AG003*: utiliza-se a média aritmética dos valores do ano de referência e do ano 

anterior ao mesmo. 

 

 

Tabela 63 - Indicador IN044 - Índice de micromedição relativo ao consumo. 

Indicador  Descrição  

Metodologia  Em que: 

AG008: Volume de água micromedido 

AG010: Volume de água consumido 

AG019: Volume de água tratada exportado 

Unidade  Percentual 

Resultado - SNIS 2017  100,00 

Frequência da análise  Mensal 

Responsável pelas informações  SAAE 

Métrica  

100% representa que a totalidade do volume consumido é 

micromedido 

0% representa que a totalidade do volume consumido não é 

micromedido 

Fonte: SNIS, 2017. 
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Tabela 64 - Indicador IN049 - Índice de perdas na distribuição. 

Indicador  Descrição  

Metodologia  
Em que: 

AG006: Volume de água produzido 

AG010: Volume de água consumido 

AG018: Volume de água tratada importado 

AG024: Volume de serviço 

Unidade  Percentual 

Resultado - SNIS 2017  13,87 

Frequência da análise  Mensal 

Responsável pelas informações  SAAE 

Métrica  

100% representa que a totalidade do volume de água 

produzido é perdido 

0% representa que a totalidade do volume de água produzido 

não é perdido 

Fonte: SNIS, 2017. 

 

Tabela 65 - Indicador IN050 - Índice bruto de perdas lineares. 

Indicador  Descrição  

Metodologia  

Em que: 

AG005: Extensão da rede de água 

AG006: Volume de água produzido 

AG010: Volume de água consumido 

AG018: Volume de água tratada importado 

AG024: Volume de serviço 

Unidade  m³/dia/Km 

Resultado - SNIS 2017  4,95 

Frequência da análise  Mensal 

Responsável pelas informações  SAAE 

Métrica  
> 0 representa que houve perdas (brutas) de água no sistema 

0 representa que não houve perdas (brutas) de água no sistema 

Fonte: SNIS, 2017. 

Nota: AG005*: utiliza-se a média aritmética dos valores do ano de referência e do ano anterior ao 

mesmo. 
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Tabela 66 - Indicador IN051 - Índice de perdas por ligação. 

Indicador  Descrição  

Metodologia  
Em que: 

AG002: Quantidade de ligações ativas de água 

AG006: Volume de água produzido 

AG010: Volume de água consumido 

AG018: Volume de água tratada importado 

AG024: Volume de serviço 

Unidade  l/dia/lig. 

Resultado - SNIS 2017  71,39 

Frequência da análise  Mensal 

Responsável pelas informações  SAAE 

Métrica  
> 0 representa que houve perdas de água no sistema 

0 representa que não houve perdas de água no sistema 

Fonte: SNIS, 2017. 

Nota: AG002*: utiliza-se a média aritmética dos valores do ano de referência e do ano anterior ao 

mesmo. 

 

Tabela 67 - Indicador IN052 - Índice de consumo de água. 

Indicador  Descrição  

Metodologia  
Em que: 

AG006: Volume de água produzido 

AG010: Volume de água consumido 

AG018: Volume de água tratada importado 

AG024: Volume de serviço 

Unidade  Percentual  

Resultado - SNIS 2017  86,13 

Frequência da análise  Mensal 

Responsável pelas informações  SAAE 

Métrica  

100% representa que a totalidade do volume produzido é 

consumido 

0% representa que a totalidade do volume produzido não é 

consumido 

Fonte: SNIS, 2017. 
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Tabela 68 - Indicador IN053 - Consumo médio de água por economia. 

Indicador  Descrição  

Metodologia  Em que: 

AG003: Quantidade de economias ativas de água 

AG010: Volume de água consumido 

AG019: Volume de água tratada exportado 

Unidade  m³/mês/econ. 

Resultado - SNIS 2017  13,29 

Frequência da análise  Mensal 

Responsável pelas informações  SAAE 

Métrica  
> 0 representa que houve consumo de água no sistema 

0 representa que não houve consumo de água no sistema 

Fonte: SNIS, 2017. 

Nota: AG003*: utiliza-se a média aritmética dos valores do ano de referência e do ano anterior ao 

mesmo. 

 

 

Tabela 69 - Indicador IN055 - Índice de atendimento total de água. 

Indicador  Descrição  

Metodologia  

 

 

 

Em que: 

AG001: População total atendida com abastecimento de água 

G12A: População total residente dos municípios com 

abastecimento de água, segundo o IBGE 

Unidade  Percentual 

Resultado - SNIS 2017  13,29 

Frequência da análise  Mensal 

Responsável pelas informações  SAAE 

Métrica  

100% representa que a totalidade da população residente no 

município é atendida 

0% representa que a totalidade da população residente no 

município não é atendida 

Fonte: SNIS, 2017. 
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Tabela 70 - Indicador IN057 - Índice de fluoretação de água. 

Indicador  Descrição  

Metodologia  Em que: 

AG006: Volume de água produzido 

AG018: Volume de água tratada importado 

AG027: Volume de água fluoretada 

Unidade  Percentual 

Resultado - SNIS 2017  93,75 

Frequência da análise  Mensal 

Responsável pelas informações  SAAE 

Métrica  

100% representa que a totalidade da água produzida não é 

fluoretada 

0% representa que a totalidade da água produzida é fluoretada 

Fonte: SNIS, 2017. 

 

 

Tabela 71 - Indicador IN058 - Índice de consumo de energia elétrica em sistemas de abastecimento 

de água. 

Indicador  Descrição  

Metodologia  
Em que: 

AG006: Volume de água produzido 

AG018: Volume de água tratada importado 

AG028: Consumo total de energia elétrica nos sistemas de 

água 

Unidade  h/m³ 

Resultado - SNIS 2017  0,70 

Frequência da análise  Mensal 

Responsável pelas informações  SAAE 

Métrica  

> 0 representa que houve consumo de energia elétrica para a 

produção de água 

0 representa que não houve consumo de energia elétrica para a 

produção de água 

Fonte: SNIS, 2017. 
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10.3. Sistema de esgotamento sanitário 

As tabelas de número 72 a 79 apresentam o conjunto de indicadores operacionais relativos ao sistema 

de esgotamento sanitário. 

Tabela 72 - Indicador IN015 - Índice de coleta de esgoto. 

Indicador  Descrição  

Metodologia  Em que: 

AG010: Volume de água consumido 

AG019: Volume de água tratada exportado 

ES005: Volume de esgotos coletado 

Unidade  Percentual 

Resultado - SNIS 2017  86,68 

Frequência da análise  Mensal 

Responsável pelas informações  SAAE 

Métrica  
100% representa que a totalidade dos esgotos são coletados 

0% representa que a totalidade dos esgotos não são coletados 

Fonte: SNIS, 2017. 
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Tabela 73 - Indicador IN016 - Índice de tratamento de esgoto. 

Indicador  Descrição  

Metodologia  

 

 

 

Em que: 

ES005: Volume de esgotos coletado 

ES006: Volume de esgotos tratado 

ES013: Volume de esgotos bruto importado 

ES014: Volume de esgoto importado tratado nas instalações 

do importador 

ES015: Volume de esgoto bruto exportado tratado nas 

instalações do importador 

Unidade  Percentual 

Resultado - SNIS 2017  40,00 

Frequência da análise  Mensal 

Responsável pelas informações  SAAE 

Métrica  
100% representa que a totalidade dos esgotos são tratados 

0% representa que a totalidade dos esgotos não são tratados 

Fonte: SNIS, 2017. 

 

Tabela 74 - Indicador IN021 - Extensão da rede de esgoto por ligação. 

Indicador  Descrição  

Metodologia  
Em que: 

ES004: Extensão da rede de esgotos 

ES009: Quantidade de ligações totais de esgotos 

Unidade  m/lig. 

Resultado - SNIS 2017  14,63 

Frequência da análise  Mensal 

Responsável pelas informações  SAAE 

Métrica  
> 0 representa que há rede instalada 

0 representa que não há rede instalada 

Fonte: SNIS, 2017. 

Nota: ES004* e ES009*: utiliza-se a média aritmética dos valores do ano de referência e do ano 

anterior ao mesmo. 
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Tabela 75 - Indicador IN024 - Índice de atendimento urbano de esgoto referido aos municípios 

atendidos com água. 

Indicador  Descrição  

Metodologia  

 

 

 

Em que: 

ES026: População urbana atendida com esgotamento sanitário 

G06A: População urbana residente dos municípios com 

abastecimento de água 

Unidade  Percentual 

Resultado - SNIS 2017  98,49 

Frequência da análise  Mensal 

Responsável pelas informações  SAAE 

Métrica  

100% representa que a totalidade da população da área urbana 

é atendida por sistema de esgotamento 

0% representa que a totalidade da população da área urbana 

não é atendida por sistema de esgotamento 

Fonte: SNIS, 2017. 

 

Tabela 76 - Indicador IN046 - Índice de esgoto tratado referido à água consumida. 

Indicador  Descrição  

Metodologia  

 

 

 

Em que: 

AG010: Volume de água consumido 

AG019: Volume de água tratada exportado 

ES006: Volume de esgotos tratado 

ES015: Volume de esgoto bruto exportado tratado nas 

instalações do importador 

Unidade  Percentual 

Resultado - SNIS 2017  34,67 

Frequência da análise  Mensal 

Responsável pelas informações  SAAE 

Métrica  

100% representa que a totalidade da água consumida e 

convertida em esgoto é tratada 

0% representa que a totalidade da água consumida e 

convertida em esgoto não é tratada 

Fonte: SNIS, 2017. 
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Tabela 77 - Indicador IN047 - Índice de atendimento urbano de esgoto referido aos municípios 

atendidos com esgoto. 

Indicador  Descrição  

Metodologia  

 

 

 

Em que: 

ES026: População urbana atendida com esgotamento sanitário 

G06B: População urbana residente dos municípios com 

esgotamento sanitário 

Unidade  Percentual 

Resultado - SNIS 2017  98,49 

Frequência da análise  Mensal 

Responsável pelas informações  SAAE 

Métrica  

100% representa que a totalidade da população da área urbana 

é atendida por sistema de esgotamento 

0% representa que a totalidade da população da área urbana 

não é atendida por sistema de esgotamento 

Fonte: SNIS, 2017. 

 

Tabela 78 - Indicador IN056 - Índice de atendimento total de esgoto referido aos municípios 

atendidos com água. 

Indicador  Descrição  

Metodologia  

 

 

 

Em que: 

ES001: População total atendida com esgotamento sanitário 

G12A: População total residente dos municípios com 

abastecimento de água, segundo o IBGE 

Unidade  Percentual 

Resultado - SNIS 2017  100,00 

Frequência da análise  Mensal 

Responsável pelas informações  SAAE 

Métrica  

100% representa que a totalidade da população é atendida por 

sistema de esgotamento 

0% representa que a totalidade da população não é atendida 

por sistema de esgotamento 

Fonte: SNIS, 2017. 
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Tabela 79 - Indicador IN059 - Índice de consumo de energia elétrica em sistemas de esgotamento 

sanitário. 

Indicador  Descrição  

Metodologia  

 

 

Em que: 

ES005: Volume de esgotos coletado 

ES028: Consumo total de energia elétrica nos sistemas de 

esgotos 

Unidade  kWh/m³ 

Resultado - SNIS 2017  0,00 

Frequência da análise  Mensal 

Responsável pelas informações  SAAE 

Métrica  

> 0 representa que houve consumo de energia elétrica no 

sistema 

0 representa que não houve consumo de energia elétrica no 

sistema 

Fonte: SNIS, 2017 
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10.4. Sistema de drenagem e manejo de águas pluviais 

As tabelas de número 80 a 103 apresentam o conjunto de indicadores operacionais relativos ao sistema 

de manejo de águas pluviais. 

Tabela 80 - Indicador eficiência da microdrenagem. 

Indicador  Descrição  

Metodologia  
 

Em que: 

Efmicro: Indicador de eficiência da rede de microdrenagem 

(%) 

E30cm: Número de dias chuvosos com eventos com 

alagamentos superiores a 30 cm (un) 

Dias chuvosos: Número de dias chuvosos (un.) 
 

Unidade  Percentual 

Resultado - SNIS 2017  -* 

Frequência da análise  Mensal 

Responsável pelas informações  Prefeitura 

Métrica  

100% representa que em todos os eventos chuvosos 

ocorreram inundações superiores a 30 cm 

0% representa que não há problemas de alagamentos no 

município 

Fonte: SNIS 2016; SNIS 2017. 

*Item não calculado. 

 

𝐸𝐹𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜 = [
𝐸30𝑐𝑚

𝐷𝑖𝑎𝑠 𝐶ℎ𝑢𝑣𝑜𝑠𝑜𝑠
]  𝑥 100 
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Tabela 81 - Indicador de cobertura de rede de microdrenagem. 

Indicador  Descrição  

Metodologia  

 

Em que: 

IRM: Indicador de cobertura de rede de 

microdrenagem (%) 

Cmicro: Extensão da rede de microdrenagem (km) 

Ctotal: Extensão total das vias públicas (km) 
 

Unidade  Percentual 

Resultado - SNIS 2017  -* 

Frequência da análise  Mensal 

Responsável pelas informações  Prefeitura 

Métrica  

100% representa que todo o município possui rede de 

microdrenagem 

0% representa que não há rede de microdrenagem 

Fonte: SNIS 2016; SNIS 2017. 

*Item não calculado. 

 

Tabela 82 - Indicador eficiência da macrodrenagem. 

Indicador  Descrição  

Metodologia  

 

Em que: 

EFmacro: Indicador de eficiência da rede de 

macrodrenagem (%) 

Imacro: Número de dias com eventos no sistema de 

macrodrenagem, tais como: transbordamento de 

córregos, derrubada de pontes, solapamento de 

margem etc. (uni.) 

Dias chuvosos: Número de dias chuvosos (uni.) 
 

Unidade  Percentual 

Resultado - SNIS 2017  -* 

Frequência da análise  Mensal 

Responsável pelas informações  Prefeitura 

Métrica  

100% representa que em todos eventos chuvosos 

ocorreram distorções nos recursos hídricos 

0% representa que não há interferência nos recursos 

hídricos no município 

Fonte: SNIS 2016; SNIS 2017. 

*Item não calculado. 

𝐼𝑅𝑀 = [
𝐶𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜

𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
]  𝑥 100 

𝐸𝐹𝑚𝑎𝑐𝑟𝑜 = [
𝐼𝑚𝑎𝑐𝑟𝑜

𝐷𝑖𝑎𝑠 𝐶ℎ𝑢𝑣𝑜𝑠𝑜𝑠
]  𝑥 100 
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Tabela 83 - Indicador IN001 - Participação do pessoal próprio sobre o total de pessoal alocado nos 

serviços de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. 

Indicador  Descrição  

Metodologia  

 

Em que: 

AD001: Quantidade de pessoal próprio alocado nos 

serviços de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais 

Urbanas 

AD003: Quantidade total de pessoas alocadas nos 

serviços de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais 

Urbanas 
 

Unidade  Percentual 

Resultado - SNIS 2017  -* 

Frequência da análise  Mensal 

Responsável pelas informações  Prefeitura 

Métrica  

> 100 representa que há maior número de pessoal 

próprio 

< 100 representa que há menor número de pessoal 

próprio 

Fonte: SNIS 2016; SNIS 2017. 

*Item não calculado. 

 

Tabela 84 - Indicador IN002 - Participação do pessoal terceirizado sobre o total de pessoal alocado 

nos serviços de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. 

Indicador  Descrição  

Metodologia  

 

Em que: 

AD001: Quantidade de pessoal próprio alocado nos 

serviços de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais 

Urbanas 

AD003: Quantidade total de pessoas alocadas nos 

serviços de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais 

Urbanas 
 

Unidade  Percentual 

Resultado - SNIS 2017  -* 

Frequência da análise  Mensal 

Responsável pelas informações  Prefeitura 

Métrica  

> 100 representa que há maior número de pessoal 

terceirizado 

< 100 representa que há menor número de pessoal 

terceirizado 

Fonte: SNIS 2016; SNIS 2017. 

*Item não calculado. 

𝐴𝐷001

𝐴𝐷003
 𝑋 100 

𝐴𝐷002

𝐴𝐷003
 𝑋 100 
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Tabela 85 - Indicador IN005 - Taxa média praticada para os serviços de drenagem e manejo das 

águas pluviais urbanas. 

Indicador  Descrição  

Metodologia  

 

Em que: 

FN005: Receita operacional total dos serviços de 

Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas 

GE007: Quantidade total de unidades edificadas 

existentes na área urbana do município 
 

Unidade  R$/m² 

Resultado - SNIS 2017  -* 

Frequência da análise  Mensal 

Responsável pelas informações  Prefeitura 

Métrica  

> 0 representa que há receita operacional pelos 

serviços 

0 representa que não há receita operacional pelos 

serviços 

Fonte: SNIS 2016; SNIS 2017. 

*Item não calculado. 

 

 

Tabela 86 - Indicador IN006 - Receita operacional média do serviço por domicílios tributados. 

Indicador  Descrição  

Metodologia  

 

Em que: 

FN005: Receita operacional total dos serviços de 

Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas 

CB003: Quantidade total de unidades edificadas 

urbanas tributadas com taxa específica dos serviços de 

Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas 
 

Unidade  R$/m² 

Resultado - SNIS 2017  -* 

Frequência da análise  Mensal 

Responsável pelas informações  Prefeitura 

Métrica  

> 0 representa que há receita operacional pelos 

serviços 

0 representa que não há receita operacional pelos 

serviços 

Fonte: SNIS 2016; SNIS 2017. 

*Item não calculado. 

 

𝐹𝑁005

𝐺𝐸007
 

𝐹𝑁005

𝐶𝐵003
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Tabela 87 - Indicador IN009 - Despesa média praticada para os serviços de drenagem e manejo das 

águas pluviais urbanas. 

Indicador  Descrição  

Metodologia  

 

Em que: 

FN016: Despesa total com serviços de Drenagem e 

Manejo das Águas Pluviais Urbanas 

GE007: Quantidade total de unidades edificadas 

existentes na área urbana do município 
 

Unidade  R$/m² 

Resultado - SNIS 2017  0 

Frequência da análise  Mensal 

Responsável pelas informações  Prefeitura 

Métrica  

> 0 representa que há receita operacional pelos serviços 

0 representa que não há receita operacional pelos 

serviços 

Fonte: SNIS 2016; SNIS 2017. 

 

Tabela 88 - Indicador IN010 - Participação da despesa total dos serviços de drenagem e manejo das 

águas pluviais urbanas na despesa total do município. 

Indicador  Descrição  

Metodologia  

 

Em que: 

FN012: Despesa total do município 

FN016: Despesa total com serviços de Drenagem e 

Manejo das Águas Pluviais Urbanas 
 

Unidade  Percentual 

Resultado - SNIS 2017  0 

Frequência da análise  Mensal 

Responsável pelas informações  Prefeitura 

Métrica  

> 100 representa que a receita total com serviços de 

drenagem é maior que a despesa do município 

< 100 representa que a receita total com serviços de 

drenagem é menor que a despesa do município 

Fonte: SNIS 2016; SNIS 2017. 

 

 

𝐹𝑁016

𝐺𝐸007
 

𝐹𝑁016

𝐹𝑁012
 𝑋 100 
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Tabela 89 - Indicador IN020 - Taxa de cobertura de pavimentação e meio-fio na área urbana do 

município. 

Indicador  Descrição  

Metodologia  

 

Em que: 

IE017: Extensão total de vias públicas urbanas do 

município 

IE019: Extensão total de vias públicas urbanas com 

pavimento e meio-fio (ou semelhante) 
 

Unidade  Percentual 

Resultado - SNIS 2017  92,3 

Frequência da análise  Mensal 

Responsável pelas informações  Prefeitura 

Métrica  

100 representa que todas as vias públicas urbanas 

possuem pavimento e meio fio 

< 100 representa que parte das vias públicas urbanas 

possuem pavimento e meio fio 

Fonte: SNIS 2016; SNIS 2017. 

 

Tabela 90 - Indicador IN021 - Taxa de cobertura do sistema de macrodrenagem na área urbana do 

município. 

Indicador  Descrição  

Metodologia  

 

Em que: 

IE017: Extensão total de vias públicas urbanas do 

município 

IE024: Extensão total de vias públicas urbanas com 

redes ou canais de águas pluviais subterrâneos 
 

Unidade  Percentual 

Resultado - SNIS 2017  14 

Frequência da análise  Mensal 

Responsável pelas informações  Prefeitura 

Métrica  

100 representa que todas as vias públicas urbanas 

possuem redes ou canais de águas pluviais subterrâneos 

< 100 representa que parte das vias públicas urbanas 

possuem redes ou canais de águas pluviais subterrâneos 

Fonte: SNIS 2016; SNIS 2017. 

 

𝐼𝐸019

𝐼𝐸017
 𝑋 100 

𝐼𝐸024

𝐼𝐸017
 𝑋 100 



 

 

 

 345 

Tabela 91 - Indicador IN025 - Parcela de cursos d’água naturais perenes em área urbana com parques 

lineares. 

Indicador  Descrição  

Metodologia  

 

Em que: 

IE032: Extensão total dos cursos d’água naturais 

perenes em áreas urbanas 

IE044: Extensão total de parques lineares ao longo de 

cursos d’água naturais perenes em áreas urbanas 
 

Unidade  Percentual 

Resultado - SNIS 2017  -* 

Frequência da análise  Mensal 

Responsável pelas informações  Prefeitura 

Métrica  

100 representa que todos os cursos d'água possuem 

parques lineares 

< 100 representa que parte dos cursos d'água possuem 

parques lineares 

Fonte: SNIS 2016; SNIS 2017. 

*Item não calculado. 

 

 

Tabela 92 - Indicador IN026 - Parcela de cursos d’água naturais perenes com canalização aberta. 

Indicador  Descrição  

Metodologia  

 

Em que: 

IE032: Extensão total dos cursos d’água naturais 

perenes em áreas urbanas 

IE034: Extensão total dos cursos d’água naturais 

perenes canalizados abertos em áreas urbanas 
 

Unidade  Percentual 

Resultado - SNIS 2017  -* 

Frequência da análise  Mensal 

Responsável pelas informações  Prefeitura 

Métrica  

100 representa que todos os cursos d'água são 

canalizados 

< 100 representa que parte dos cursos d'água são 

canalizados 

Fonte: SNIS 2016; SNIS 2017. 

*Item não calculado. 

 

𝐼𝐸044

𝐼𝐸032
 𝑋 100 

𝐼𝐸034

𝐼𝐸032
 𝑋 100 
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Tabela 93 - Indicador IN027 - Parcela de cursos d’água naturais perenes com canalização fechada. 

Indicador  Descrição  

Metodologia  

 

Em que: 

IE032: Extensão total dos cursos d’água naturais 

perenes em áreas urbanas 

IE035: Extensão total dos cursos d’água naturais 

perenes canalizados fechados em áreas urbanas 
 

Unidade  Percentual 

Resultado - SNIS 2017  -* 

Frequência da análise  Mensal 

Responsável pelas informações  Prefeitura 

Métrica  

100 representa que todos os cursos d'água são 

canalizados e fechados 

< 100 representa que parte dos cursos d'água são 

canalizados e fechados 

Fonte: SNIS 2016; SNIS 2017. 

*Item não calculado. 

 

 

Tabela 94 - Indicador IN028 - Parcela de cursos d’água naturais perenes retificados. 

Indicador  Descrição  

Metodologia  

 

Em que: 

IE032: Extensão total dos cursos d’água naturais perenes 

em áreas urbanas 

IE036: Extensão total dos cursos d’água naturais perenes 

com retificação em áreas urbanas 
 

Unidade  Percentual 

Resultado - SNIS 2017  -* 

Frequência da análise  Mensal 

Responsável pelas informações  Prefeitura 

Métrica  

100 representa que todos os cursos d'água são retificados 

< 100 representa que parte dos cursos d'água são 

retificados 

Fonte: SNIS 2016; SNIS 2017. 

*Item não calculado. 

 

𝐼𝐸035

𝐼𝐸032
 𝑋 100 

𝐼𝐸036

𝐼𝐸032
 𝑋 100 
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Tabela 95 - Indicador IN029 - Parcela de cursos d’água naturais perenes com diques. 

Indicador  Descrição  

Metodologia  

 

Em que: 

IE032: Extensão total dos cursos d’água naturais 

perenes em áreas urbanas 

IE033: Extensão total dos cursos d’água naturais 

perenes com diques em áreas urbanas 
 

Unidade  Percentual 

Resultado - SNIS 2017  -* 

Frequência da análise  Mensal 

Responsável pelas informações  Prefeitura 

Métrica  

100 representa que todos os cursos d'água possuem 

diques 

< 100 representa que parte dos cursos d'água possuem 

diques 

Fonte: SNIS 2016; SNIS 2017. 

*Item não calculado. 

 

 

Tabela 96 - Indicador IN035 - Índice de solução de reservação de águas pluviais. 

Indicador  Descrição  

Metodologia  

 

Em que: 

GE002: Área urbana total, incluindo áreas urbanas 

isoladas 

IE058: Capacidade de reservação 
 

Unidade  m³/km² 

Resultado - SNIS 2017  -* 

Frequência da análise  Mensal 

Responsável pelas informações  Prefeitura 

Métrica  
> 0 representa que há reserva de água pluvial 

0 representa que não há reserva de água pluvial 

Fonte: SNIS 2016; SNIS 2017. 

*Item não calculado. 

 

𝐼𝐸033

𝐼𝐸032
 𝑋 100 

∑ 𝐼𝐸058

𝐺𝐸002 𝑋 1000
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Tabela 97 - Indicador IN037 - Número de bocas de lobo por extensão de galerias. 

Indicador  Descrição  

Metodologia  

 

Em que: 

IE019: Extensão total de vias públicas urbanas com 

pavimento e meio-fio (ou semelhante). 

IE021: Quantidade de bocas de lobo existentes no 

município 
 

Unidade  Unidades/km 

Resultado - SNIS 2017  -* 

Frequência da análise  Mensal 

Responsável pelas informações  Prefeitura 

Métrica  
> 0 representa que há bocas de lobo nas vias urbanas 

0 representa que não há bocas de lobo nas vias urbanas 

Fonte: SNIS 2016; SNIS 2017. 

*Item não calculado. 

 

 

Tabela 98 - Indicador IN040 - Parcela de domicílios em situação de risco de inundação. 

Indicador  Descrição  

Metodologia  

 

Em que: 

GE008: Quantidade total de domicílios urbanos existentes 

no município 

RI013: Quantidade de domicílios sujeitos a risco de 

inundação 
 

Unidade  Percentual 

Resultado - SNIS 2017  60 

Frequência da análise  Mensal 

Responsável pelas informações  Prefeitura 

Métrica  

> 0 representa que há domicílios sujeitos a risco de 

inundação 

0 representa que não há domicílios sujeitos a risco de 

inundação 

Fonte: SNIS 2016; SNIS 2017. 

 

𝐼𝐸021

𝐼𝐸019
 

𝑅𝐼013

𝐺𝐸008
 𝑥 100 
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Tabela 99 - Indicador IN041 - Parcela da população impactada por eventos hidrológicos. 

Indicador  Descrição  

Metodologia  

 

Em que: 

GE006: População urbana residente no município 

(estimada conforme taxa de urbanização do último 

Censo) 

RI029: Número de pessoas desabrigadas ou desalojadas 

na área urbana do município devido a eventos 

hidrológicos impactantes no ano de referência, registrado 

no sistema eletrônico da Secretaria Nacional de Proteção 

e Defesa Civil (Fonte: S2ID) 

RI067: Número de pessoas desabrigadas ou desalojadas 

na área urbana do município devido a eventos 

hidrológicos impactantes no ano de referência, que não 

foi registrado no sistema eletrônico (S2ID) da Secretaria 

Nacional de Proteção e Defesa Civil 
 

Unidade  Percentual 

Resultado - SNIS 2017  0 

Frequência da análise  Mensal 

Responsável pelas informações  Prefeitura 

Métrica  
> 0 representa que há desabrigados ou desalojados 

0 representa que não há desabrigados ou desalojados 

Fonte: SNIS 2016; SNIS 2017. 

Tabela 100 - Densidade de captações de águas pluviais na área urbana. 

Indicador  Descrição  

Metodologia  

 

Em que: 

IE021: Quantidade de bocas de lobo existentes no 

município  

IE022: Quantidade de bocas de lobo múltiplas 

E002: Área urbana total, incluindo áreas urbanas 

isoladas 
 

Unidade  Unidades/km² 

Resultado - SNIS 2017  62 

Frequência da análise  Mensal 

Responsável pelas informações  Prefeitura 

Métrica    

Fonte: SNIS 2016; SNIS 2017. 

𝑅𝐼029 + 𝑅𝐼067

𝐺𝐸006
 𝑥 100 

𝐼𝐸021 + 𝐼𝐸022

𝐺𝐸002
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Tabela 101 - Parcela de área urbana em relação à área total. 

Indicador  Descrição  

Metodologia  

 

Em que: 

GE001: Área territorial total do município 

GE002: Área urbana total, incluindo áreas urbanas 

isoladas 
 

Unidade  Percentual 

Resultado - SNIS 2017  82 

Frequência da análise  Mensal 

Responsável pelas informações  Prefeitura 

Métrica    

Fonte: SNIS 2016; SNIS 2017. 

 

Tabela 102 - Densidade demográfica na área urbana. 

Indicador  Descrição  

Metodologia  

 

Em que: 

 

GE006: População urbana residente no município 

(estimada conforme taxa de urbanização do último Censo 

GE002: Área urbana total, incluindo áreas urbanas 

isoladas 
 

Unidade  Pessoas/hab 

Resultado - SNIS 2017  28 

Frequência da análise  Mensal 

Responsável pelas informações  Prefeitura 

Métrica    

Fonte: SNIS 2016; SNIS 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝐺𝐸006

𝐺𝐸002 𝑥 100
 

𝐺𝐸002

𝐺𝐸001
 𝑥 100 
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Tabela 103 - Densidade de domicílios na área urbana. 

Indicador  Descrição  

Metodologia  

 

Em que: 

GE008: Quantidade total de domicílios urbanos existentes 

no município 

GE002: Área urbana total, incluindo áreas urbanas 

isoladas 
 

Unidade  dom/hectares 

Resultado - SNIS 2017  13 

Frequência da análise  Mensal 

Responsável pelas informações  Prefeitura 

Métrica    

Fonte: SNIS 2016; SNIS 2017. 

𝐺𝐸008

𝐺𝐸002 𝑥 100
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10.5. Limpeza urbana e resíduos sólidos 

As tabelas de número 104 a 149 apresentam o conjunto de indicadores operacionais relativos ao 

sistema de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos. 

10.5.1. Indicadores sobre despesas e trabalhadores para o sistema de limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos. 

 

Tabela 104 - Indicador IN001 - Taxa de empregados em relação à população urbana. 

Indicador Descrição 

Metodologia 

 

 
Em que: 

POP_URB: População urbana do município (Fonte: 

IBGE) 

TB014: Quantidade de trabalhadores de agentes 

privados envolvidos nos serviços de manejo de RSU 

TB013: Quantidade de trabalhadores de agentes públicos 

envolvidos nos serviços de manejo de RSU 

TB016: Existência de frente de trabalho temporária 

Unidade Empregados/1000 hab. 

Frequência da análise Mensal 

Responsável pelas 

informações 

Prefeitura ou concessionária de coleta e tratamento de RS 

Métrica 

> 0 representa que há empregados nos serviços de manejo 

de RSU 

0 representa que não há empregados nos serviços de 

manejo de RSU 

Fonte: SNIS, 2016. 

Nota: Calculado somente para aqueles que não tiveram frente de trabalho temporário. TB016 = NÃO. 
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Tabela 105 - Indicador IN002 - Despesa média por empregado alocado nos serviços do manejo de 

RSU. 

Indicador Descrição 

  

 

 Em que: 

 
FN218: Despesa dos agentes públicos executores de 

serviços de manejo de RSU 

Metodologia  

FN219: Despesa com agentes privados executores de 

serviços de manejo de RSU 

 
TB013: Quantidade de trabalhadores de agentes públicos 

envolvidos nos serviços de manejo de RSU 

 
TB014: Quantidade de trabalhadores de agentes privados 

envolvidos nos serviços de manejo de RSU 

 
TB016: Existência de frente de trabalho temporária 

Unidade R$/empregados 

Frequência da análise Mensal 

Responsável pelas 

informações 

Prefeitura ou concessionária de coleta e tratamento de RS 

Métrica 

> 0 representa que há despesa com empregados nos 
serviços de manejo de RSU 

 

0 representa que não há despesa com empregados nos 

serviços de manejo de RSU 

Fonte: SNIS, 2016. 

Nota: Calculado somente para aqueles que não tiveram frente de trabalho temporário. TB016 = NÃO. 
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Tabela 106 - Indicador IN003 - Incidência das despesas com o manejo de RSU nas despesas 

correntes da prefeitura. 

Indicador Descrição 

Metodologia 

 

 

Em que: 

FN220: Despesa total com serviços de manejo de RSU 

FN223: Despesas da Prefeitura durante o ano com todos 

os serviços do município (Despesa corrente). 

Unidade Percentual 

Frequência da análise Mensal 

Responsável pelas 

informações 

Prefeitura ou concessionária de coleta e tratamento de RS 

Métrica 

100% representa que a totalidade das despesas da 
prefeitura são com o manejo de RSU 

 

0% representa que não houve despesas com RSU pela 

prefeitura 

Fonte: SNIS, 2016. 
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Tabela 107 - Indicador IN004 - Incidência das despesas com empresas contratadas para execução de 

serviços de manejo RSU nas despesas com manejo de RSU. 

Indicador Descrição 

Metodologia 

 

Em que: 

FN218: Despesa dos agentes públicos executores de 

serviços de manejo de RSU 

FN219: Despesa com agentes privados executores de 

serviços de manejo de RSU 

Unidade Percentual 

Frequência da análise Mensal 

Responsável pelas 

informações 

Prefeitura ou concessionária de coleta e tratamento de RS 

Métrica 

100% representa que a totalidade das despesas são com 
empresas contratadas para o manejo de RSU 
 

0% representa que não houve despesas com empresas 

contratadas 

Fonte: SNIS, 2016. 

Tabela 108 - Indicador IN005 - Autossuficiência financeira da prefeitura com o manejo de RSU. 

Indicador  Descrição  

Metodologia  

 

 

Em que: 

FN218: Despesa dos agentes públicos executores de 

serviços de manejo de RSU 

FN219: Despesa com agentes privados executores de 

serviços de manejo de RSU 

FN222: Receita arrecadada com taxas e tarifas referentes 

à gestão e manejo de RSU 

Unidade  Percentual 

Resultado - SNIS 2017  31,9 

Frequência da análise  Mensal 

Responsável pelas informações  
Prefeitura ou concessionária de coleta e tratamento de 

RS 

Métrica  
100 % representa que o sistema é autossuficiente 

0 % representa que o sistema não é autossuficiente 

Fonte: SNIS, 2016. 

𝐹𝑁222/(𝐹𝑁218+𝐹𝑁219)

×100  
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Tabela 109 - Indicador IN006 - Despesa per capita com manejo de RSU em relação à população 

urbana. 

Indicador  Descrição  

Metodologia  

 

 

 

 

Em que: 

FN218: Despesa dos agentes públicos executores de 

serviços de manejo de RSU 

FN219: Despesa com agentes privados executores de 

serviços de manejo de RSU 

POP_URB: População urbana do município (Fonte: 

IBGE) 

Unidade  R$/hab. 

Resultado - SNIS 2017  56,46 

Frequência da análise  Mensal 

Responsável pelas informações  
Prefeitura ou concessionária de coleta e tratamento de 

RS 

Métrica  
> 0 representa que houve despesa 

0 representa que não houve despesa 

Fonte: SNIS, 2016. 

Tabela 110 - Indicador IN007 - Incidência de empregados próprios no total de empregados no 

manejo de RSU. 

Indicador  Descrição  

Metodologia  
Em que: 

TB013: Quantidade de trabalhadores de agentes públicos 

envolvidos nos serviços de manejo de RSU 

TB014: Quantidade de trabalhadores de agentes privados 

envolvidos nos serviços de manejo de RSU 

TB016: Existência de frente de trabalho temporária 

Unidade  Percentual 

Resultado - SNIS 2017  100 

Frequência da análise  Mensal 

Responsável pelas informações  Prefeitura ou concessionária de coleta e tratamento de RS 

Métrica  

100% representa que a totalidade dos empregados são 

agentes públicos 

0% representa que a totalidade dos agentes são privados 

Fonte: SNIS, 2016. 

Nota: Calculado somente para aqueles que não tiveram frente de trabalho temporário. TB016 = NÃO. 

 

(𝐹𝑁218+𝐹𝑁219)/(𝑃𝑂𝑃_𝑈𝑅𝐵)  

 

𝑇𝐵013/(𝑇𝐵013+𝑇𝐵014)×100  
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Tabela 111 - Indicador IN008 - Incidência de empregados de empresas contratadas no total de 

empregados no manejo de RSU. 

Indicador  Descrição  

Metodologia  
Em que:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

TB013: Quantidade de trabalhadores de agentes públicos 

envolvidos nos serviços de manejo de RSU 

TB014: Quantidade de trabalhadores de agentes privados 

envolvidos nos serviços de manejo de RSU 

TB016: Existência de frente de trabalho temporária 

Unidade  Percentual 

Resultado - SNIS 2017  0 

Frequência da análise  Mensal 

Responsável pelas informações  
Prefeitura ou concessionária de coleta e tratamento de 

RS 

Métrica  

100% representa que a totalidade dos empregados são 

agentes privados 

0% representa que a totalidade dos agentes são públicos 

Fonte: SNIS, 2016. 

Nota: Calculado somente para aqueles que não tiveram frente de trabalho temporário. TB016 = NÃO. 

 

𝑇𝐵014/(𝑇𝐵013+𝑇𝐵014) × 100  
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Tabela 112 - Indicador IN010 - Incidência de empregados gerenciais e administrativos no total de 

empregados no manejo de RSU. 

Indicador Descrição 

Metodologia 

 

 

Em que: 

TB011: Quantidade de empregados administrativos dos 

agentes públicos 

 

TB012: Quantidade de empregados administrativos dos 

agentes privados 

TB014: Quantidade de trabalhadores de agentes 

privados envolvidos nos serviços de manejo de RSU 

TB013: Quantidade de trabalhadores de agentes públicos 

envolvidos nos serviços de manejo de RSU 

TB016: Existência de frente de trabalho temporária 

Unidade Percentual 

Frequência da análise Mensal 

Responsável pelas 

informações 

Prefeitura ou concessionária de coleta e tratamento de RS 

Métrica 

100% representa que a totalidade dos empregados são das 
áreas gerencial e administrativa 

 

0% representa que não há empregados das áreas gerencial 

e administrativa no manejo de RSU 

Fonte: SNIS, 2016. 

Nota: Calculado somente para aqueles que não tiveram frente de trabalho temporário. TB016 = NÃO. 
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Tabela 113 - Indicador IN011 - Receita arrecadada per capita com taxas ou outras formas de 

cobrança pela prestação de serviços de manejo RSU. 

Indicador Descrição 

Metodologia 

 

 

Em que: 

FN222: Receita arrecadada com taxas e tarifas referentes 

à gestão e manejo de RSU 

POP_URB: População urbana do município (Fonte: 

IBGE) 

Unidade R$/habitante/ano 

Frequência da análise Mensal 

Responsável pelas 

informações 

Prefeitura ou concessionária de coleta e tratamento de RS 

Métrica 

> 0 representa que houve arrecadação 

 

0 representa que não houve arrecadação 

Fonte: SNIS, 2016. 
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10.5.2. Indicadores sobre coleta domiciliar e pública para os sistemas de limpeza urbana 

e manejo de resíduos sólidos 

 

Tabela 114 - Indicador IN014 - Taxa de cobertura do serviço de coleta domiciliar direta (porta-a-

porta) da população urbana do município. 

Indicador Descrição 

Metodologia 

 

 

Em que: 

CO165: População urbana atendida pelo serviço de coleta 

domiciliar direta, ou seja, porta-a-porta 

POP_URB: População urbana do município (Fonte: 

IBGE) 

Unidade Percentual 

Frequência da análise Mensal 

Responsável pelas 

informações 
Prefeitura ou concessionária de coleta e tratamento de RS 

Métrica 

100% representa que a totalidade da população urbana é 
atendida por coleta porta a porta 

 

0% representa que não há coleta porta a porta 

Fonte: SNIS, 2016. 
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Tabela 115 - Indicador IN015 - Taxa de cobertura do serviço de coleta de RDO em relação à 

população total do município. 

Indicador Descrição 

Metodologia 

 

 

Em que: 

CO164: População total atendida no município 

POP_TOT: População total do município (Fonte: IBGE) 

Unidade Percentual 

Frequência da análise Mensal 

Responsável pelas 

informações 

Prefeitura ou concessionária de coleta e tratamento de RS 

Métrica 

100% representa que a totalidade da população é atendida 
por coleta de RDO 

 

0% representa que não há coleta de RDO 

Fonte: SNIS, 2016. 
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Tabela 116 - Indicador IN016 - Taxa de cobertura do serviço de coleta de RDO em relação à 

população urbana. 

Indicador Descrição 

Metodologia 

 

 

Em que: 

CO050: População urbana atendida no município, 

abrangendo o distrito-sede e localidades 

POP_URB: População urbana do município (Fonte: 

IBGE) 

Unidade Percentual 

Frequência da análise Mensal 

Responsável pelas 

informações 

Prefeitura ou concessionária de coleta e tratamento de RS 

Métrica 

100% representa que a totalidade da população urbana é 
atendida por coleta de RDO 

 

0% representa que não há coleta de RDO para a 

população urbana 

Fonte: SNIS, 2016. 
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Tabela 117 – Indicador IN017 - Taxa de terceirização do serviço de coleta de RDO + RPU em 

relação à quantidade coletada. 

Indicador Descrição 

Metodologia 

 

 

Em que: 

CO116: Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente 

público 

CO117: Quantidade de RDO e RPU coletada pelos 

agentes privados 

CO142: Quantidade de RDO e RPU coletada por outros 

agentes executores 

CS048: Quantidade recolhida na coleta seletiva 

executada por associações ou cooperativas de 

catadores com parceria/apoio da Prefeitura? 

Unidade Percentual 

Frequência da análise Mensal 

Responsável pelas 

informações 

Prefeitura ou concessionária de coleta e tratamento de RS 

Métrica 

100% representa que a totalidade da coleta de RDO + 
RPU é terceirizada 

 

0% representa que não há coleta de RDO + RPU 

terceirizada 

Fonte: SNIS, 2016. 

Nota: Calculado somente se os campos CO116 e CO117 preenchidos. 
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Tabela 118 – Indicador IN018 - Produtividade média dos empregados na coleta (coletadores + 

motoristas) em relação à massa coletada (RDO + RPU). 

Indicador Descrição 

Metodologia 

 

 

Em que: 

CO116: Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente 

público 

CO117: Quantidade de RDO e RPU coletada pelos 

agentes privados 

TB002: Quantidade de coletadores e motoristas 

de agentes privados, alocados no serviço de coleta de 

RDO e RPU 

TB001: Quantidade de coletadores e motoristas de 

agentes públicos, alocados no serviço de coleta de 

RDO e RPU 

Unidade Kg/empregados/dia 

Frequência da análise Mensal 

Responsável pelas 

informações 

Prefeitura ou concessionária de coleta e tratamento de RS 

Métrica 

> 0 representa que houve operação por parte dos 
coletadores + motoristas 

 

0 representa que não houve operação por parte dos 

coletadores + motoristas 

Fonte: SNIS, 2016. 
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Tabela 119 - Indicador IN021 - Massa coletada (RDO + RPU) per capita em relação à população 

urbana. 

Indicador Descrição 

Metodologia 

 

 

Em que: 

CO116: Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente 

público 

 

CO117: Quantidade de RDO e RPU coletada pelos 

agentes privados 

CO142: Quantidade de RDO e RPU coletada por outros 

agentes executores 

CS048: Quantidade recolhida na coleta seletiva 

executada por associações ou cooperativas de 

catadores COM parceria/apoio da Prefeitura 

POP_URB: População urbana do município (Fonte: 

IBGE) 

Unidade Kg/hab./dia 

Frequência da análise Mensal 

Responsável pelas 

informações 

Prefeitura ou concessionária de coleta e tratamento de RS 

Métrica 
> 0 representa que houve coleta de RDO + RPU 

 

0 representa que não houve coleta de RDO + RPU 

Fonte: SNIS, 2016. 

Nota: Calculado somente se os campos CO116 e CO117 preenchidos. 
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Tabela 120 - Indicador IN022 - Massa (RDO) coletada per capita em relação à população atendida 

com serviço de coleta. 

Indicador Descrição 

Metodologia 

 

 

Em que: 

CO108: Quantidade de RDO coletada pelo agente 

público 

 

CO109: Quantidade de RDO coletada pelos agentes 

privados 

CS048: Quantidade recolhida na coleta seletiva 

executada por associações ou cooperativas de catadores 

COM parceria/apoio da Prefeitura? 

CO140: Quantidade de RDO coletada por outros agentes 

executores, exceto cooperativas ou associações de 

catadores 

CO164: População total atendida no município 

Unidade Kg/hab./dia 

Frequência da análise Mensal 

Responsável pelas 

informações 

Prefeitura ou concessionária de coleta e tratamento de RS 

Métrica 

> 0 representa que houve coleta de RDO 

 

0 representa que não houve coleta de RDO 

Fonte: SNIS, 2016. 

Nota: Calculado somente se os campos CO108 e CO109 preenchidos. 
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Tabela 121 - Indicador IN023 - Custo unitário médio do serviço de coleta (RDO + RPU). 

Indicador  Descrição  

Metodologia  

 

 

 

Em que: 

CO116: Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente 

público 

CO117: Quantidade de RDO e RPU coletada pelos 

agentes privados 

CS048: Quantidade recolhida na coleta seletiva executada 

por associações ou cooperativas de catadores com 

parceria/apoio da Prefeitura? 

FN206: Despesas dos agentes públicos com o serviço de 

coleta de RDO e RPU 

FN207: Despesa com agentes privados para execução do 

serviço de coleta de RDO e RPU 
 

Unidade  R$/t 

Resultado - SNIS 2017  66,04 

Frequência da análise  Mensal 

Responsável pelas informações  Prefeitura ou concessionária de coleta e tratamento de RS 

Métrica  
> 0 representa que houve custo com serviço de coleta 

0 representa que não houve custo com serviço de coleta 

Fonte: SNIS, 2016. 

Nota: Calculado somente se os campos CO116 e CO117 preenchidos. 

 

 
𝐹𝑁206 + 𝐹𝑁207

𝐶𝑂116 + 𝐶𝑂117 + 𝐶𝑆048
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Tabela 122 - Indicador IN024 - Incidência do custo do serviço de coleta (RDO + RPU) no custo total 

do manejo de RSU. 

Indicador Descrição 

Metodologia 

 

Em que: 

FN206: Despesas dos agentes públicos com o serviço de 

coleta de RDO e RPU 

FN207: Despesa com agentes privados para execução do 

serviço de coleta de RDO e RPU 

FN218: Despesa dos agentes públicos executores de 

serviços de manejo de RSU 

FN219: Despesa com agentes privados executores de 

serviços de manejo de RSU 

Unidade Percentual 

Frequência da análise Mensal 

Responsável pelas 

informações 

Prefeitura ou concessionária de coleta e tratamento de RS 

Métrica 

100% representa que o custo total do manejo de RSU é 
para a coleta de RDO + RPU 

 

0% representa que não há custo com coleta de RDO + 

RPU 

Fonte: SNIS, 2016. 
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Tabela 123 - Indicador IN025 - Incidência de coletadores e motoristas na quantidade total de 

empregados no manejo de RSU. 

Indicador Descrição 

Metodologia 

 

Em que: 

TB001: Quantidade de coletadores e motoristas de 

agentes públicos, alocados no serviço de coleta de RDO 

e RPU 

TB002: Quantidade de coletadores e motoristas de 

agentes privados, alocados no serviço de coleta de RDO 

e RPU 

TB013: Quantidade de trabalhadores de agentes públicos 

envolvidos nos serviços de manejo de RSU 

TB014: Quantidade de trabalhadores de agentes privados 

envolvidos nos serviços de manejo de RSU 

Unidade Percentual 

Frequência da análise Mensal 

Responsável pelas 

informações 

Prefeitura ou concessionária de coleta e tratamento de RS 

Métrica 

100% representa que a totalidade dos empregados para o 
manejo de RSU são coletadores e motoristas 

 

0% representa que não há coletadores e motoristas 

contratados 

Fonte: SNIS, 2016. 
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Tabela 124 - Indicador IN027 - Taxa da quantidade total coletada de resíduos públicos (RPU) em 

relação à quantidade total coletada de resíduos sólidos domésticos (RDO). 

Indicador  Descrição  

Metodologia  

 

 

 

 

 

Em que: 

CO108: Quantidade de RDO coletada pelo agente 

público 

CO109: Quantidade de RDO coletada pelos agentes 

privados 

CO112: Quantidade de RPU coletada pelo agente 

público 

CO113: Quantidade de RPU coletada pelos agentes 

privados 

CO140: Quantidade de RDO coletada por outros agentes 

executores, exceto cooperativas ou associações de 

catadores 

CO141: Quantidade de RPU coletada por outros agentes 

executores, exceto cooperativas ou associações de 

catadores 

CS048: Quantidade recolhida na coleta seletiva 

executada por associações ou cooperativas de catadores 

com parceria/apoio da Prefeitura 
 

Unidade  Percentual 

Resultado - SNIS 2017  127,15 

Frequência da análise  Mensal 

Responsável pelas informações  
Prefeitura ou concessionária de coleta e tratamento de 

RS 

Métrica  

100% representa que a totalidade dos resíduos coletados 

são do tipo RPU 

0% representa que não há coleta de RPU 

Fonte: SNIS, 2016. 

Nota: Calculado somente se os campos CO112, CO113, CO108 e CO109 preenchidos. 

 

𝐶𝑂112 + 𝐶𝑂113 + 𝐶𝑂141

𝐶𝑂108 + 𝐶𝑂109 + 𝐶𝑆048 + 𝐶𝑂140
 × 100 

 



 

 371 

Tabela 125 - Indicador IN028 - Massa de resíduos domiciliares e públicos (RDO + RPU) coletada 

per capita em relação à população total atendida pelo serviço de coleta. 

Indicador Descrição 

Metodologia 

 

 
 

Em que: 

CO116: Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente 

público 

CO117: Quantidade de RDO e RPU coletada pelos 

agentes privados 

CO142: Quantidade de RDO e RPU coletada por outros 

agentes executores 

CO164: População total atendida no município 

CS048: Quantidade recolhida na coleta seletiva 

executada por associações ou cooperativas de 

catadores COM parceria/apoio da Prefeitura 

Unidade Kg/habitante/dia 

Frequência da análise Mensal 

Responsável pelas 

informações 

Prefeitura ou concessionária de coleta e tratamento de RS 

Métrica 

> 0 representa que houve coleta de RDO + RPU 

 

0 representa que não houve coleta de RDO + RPU 

Fonte: SNIS, 2016. 

Nota: Calculado somente se os campos CO116, CO117e CO164 preenchidos. 
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10.5.3. Indicadores sobre coleta seletiva e triagem para o sistema de limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos 

 

Tabela 126 - Indicador IN030 - Taxa de cobertura do serviço de coleta seletiva porta-a-porta em 

relação à população urbana do município. 

Indicador Descrição 

Metodologia 

 
 

Em que: 

CS050: População urbana do município atendida com a 

coleta seletiva do tipo porta-a-porta executada pela 

Prefeitura (ou SLU) 

POP_URB: População urbana do município (Fonte: 

IBGE) 

Unidade Percentual 

Frequência da 

análise 

Mensal 

Responsável pelas 

informações 

Prefeitura ou concessionária de coleta e tratamento de 

RS 

100% representa que a totalidade da população urbana é 
atendida por coleta seletiva porta a porta 

Métrica  

0% representa que não há coleta seletiva porta a porta 

Fonte: SNIS, 2016. 
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Tabela 127 - Indicador IN031 - Taxa de recuperação de materiais recicláveis (exceto matéria 

orgânica e rejeitos) em relação à quantidade total (RDO + RPU) coletada. 

Indicador  Descrição  

Metodologia  

 

Em que: 

CO116: Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente 

público  

CO117: Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes 

privados  

CO142: Quantidade de RDO e RPU coletada por outros 

agentes executores  

CS009: Quantidade total de materiais recicláveis 

recuperados  

CS048: Quantidade recolhida na coleta seletiva executada 

por associações ou cooperativas de catadores COM 

parceria/apoio da Prefeitura   
 

Unidade  Percentual 

Resultado - SNIS 2017  2,5 

Frequência da análise  Mensal 

Responsável pelas informações  Prefeitura ou concessionária de coleta e tratamento de RS  

Métrica 
100% representa que a totalidade de material reciclado 

coletado é recuperado  

0% representa que a totalidade de material reciclado 

coletado é recuperado  

Fonte: SNIS, 2017. 

Nota: Calculado somente se os campos CO116 e CO117 preenchidos. 

 

𝐶𝑆009

𝐶𝑂116 + 𝐶𝑂117 + 𝐶𝑆048 + 𝐶𝑂142
 X 100 
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Tabela 128 - Indicador IN032 - Massa recuperada per capita de materiais recicláveis (exceto matéria 

orgânica e rejeitos) em relação à população urbana. 

Indicador  Descrição  

Metodologia  

 

 

  

 

Em que:  

CS009: Quantidade total de materiais recicláveis 

recuperados  

POP_URB: População urbana do município (Fonte: IBGE)   
 

Unidade  Kg/hab./ano  

Resultado - SNIS 2017  5,64 

Frequência da análise  Mensal 

Responsável pelas informações  Prefeitura ou concessionária de coleta e tratamento de RS  

Métrica 
> 0 representa que houve recuperação de materiais 

recicláveis  

0 representa que não houve recuperação de materiais 

recicláveis   

Fonte: SNIS, 2017. 

 

𝐶𝑆009

𝑃𝑂𝑃_𝑈𝑅𝐵
X1000 
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Tabela 129 - Indicador IN034 - Incidência de papel e papelão no total de material recuperado. 

Indicador  Descrição  

Metodologia  

 

 Em que:  

CS009: Quantidade total de materiais recicláveis 

recuperados  

CS010: Quantidade de Papel e papelão recicláveis 

recuperados    
 

Unidade  Percentual 

Resultado - SNIS 2017  29,97 

Frequência da análise  Mensal 

Responsável pelas informações  Prefeitura ou concessionária de coleta e tratamento de RS  

Métrica 
100% representa que a totalidade de material recuperado é 

composto por papelão  

0% representa que não houve recuperação de papelão nos 

materiais recuperados 

Fonte: SNIS, 2017. 

 

𝐶𝑆010

𝐶𝑆009
𝑋 100 
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Tabela 130 - Indicador IN035 - Incidência de plásticos no total de material recuperado. 

Indicador  Descrição  
 

Metodologia  
 

  

Em que:  

CS009: Quantidade total de materiais recicláveis 

recuperados  

CS011: Quantidade de Plásticos recicláveis recuperados    

Unidade  Percentual 

Resultado - SNIS 2017  35,01 

Frequência da análise  Mensal 

Responsável pelas informações  Prefeitura ou concessionária de coleta e tratamento de RS  

Métrica 
100% representa que a totalidade de material recuperado é 

composto por plásticos 

0% representa que não houve recuperação de plásticos nos 

materiais recuperados 

Fonte: SNIS, 2017. 

 

𝐶𝑆011

𝐶𝑆009
𝑋 100 
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Tabela 131 - Indicador IN038 - Incidência de metais no total de material recuperado. 

Indicador  Descrição  

Metodologia  

 

 

  

 Em que:  

CS009: Quantidade total de materiais recicláveis 

recuperados  

CS012: Quantidade de Metais recicláveis recuperados   
 

Unidade  Percentual 

Resultado - SNIS 2017  10,34 

Frequência da análise  Mensal 

Responsável pelas informações  Prefeitura ou concessionária de coleta e tratamento de RS  

Métrica 
100% representa que a totalidade de material recuperado é 

composto por metais 

0% representa que não houve recuperação de metais nos 

materiais recuperados 

Fonte: SNIS, 2017. 

 

𝐶𝑆012

𝐶𝑆009
X 100 
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Tabela 132 - Indicador IN039 - Incidência de vidros no total de material recuperado. 

Indicador  Descrição  

Metodologia  
 

 

 Em que:  

CS009: Quantidade total de materiais recicláveis 

recuperados  

CS013: Quantidade de Vidros recicláveis recuperados    
 

Unidade  Percentual 

Resultado - SNIS 2017  14,85 

Frequência da análise  Mensal 

Responsável pelas informações  Prefeitura ou concessionária de coleta e tratamento de RS  

Métrica 
100% representa que a totalidade de material recuperado é 

composto por vidros 

0% representa que não houve recuperação de vidros nos 

materiais recuperados 

Fonte: SNIS, 2017. 

 

𝐶𝑆013

𝐶𝑆009
𝑋 100 
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Tabela 133 - Indicador IN040 - Incidência de outros materiais (exceto papel, plástico, metais e 

vidros) no total de material recuperado. 

Indicador  Descrição  

Metodologia   

 

    

 Em que:  

CS009: Quantidade total de materiais recicláveis 

recuperados  

CS014: Quantidade de outros recicláveis recuperados 
 

Unidade  Percentual 

Resultado - SNIS 2017  9,81 

Frequência da análise  Mensal 

Responsável pelas informações  Prefeitura ou concessionária de coleta e tratamento de RS  

Métrica 
100% representa que a totalidade de material recuperado é 

de outros tipos 

0% representa que não houve recuperação de outros tipos 

de materiais recuperados 

Fonte: SNIS, 2017. 

 

𝐶𝑆014

𝐶𝑆009
𝑋 100 
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Tabela 134 - Indicador IN053 - Taxa de material recolhido pela coleta seletiva (exceto matéria 

orgânica) em relação à quantidade total coletada de RDO. 

Indicador  Descrição  

Metodologia  

 

 

  

 Em que:  

CO108: Quantidade de RDO coletada pelo agente público  

CO109: Quantidade de RDO coletada pelos agentes 

privados  

CO140: Quantidade de RDO coletada por outros agentes 

executores, exceto cooperativas ou associações de 

catadores  

CS026: Quantidade total recolhida pelos 4 agentes 

executores da coleta seletiva acima mencionados  

CS048: Quantidade recolhida na coleta seletiva executada 

por associações ou cooperativas de catadores com 

parceria/apoio da Prefeitura  
 

Unidade  Percentual 

Resultado - SNIS 2017  - 

Frequência da análise  Mensal 

Responsável pelas informações  Prefeitura ou concessionária de coleta e tratamento de RS  

Métrica 100% representa que a totalidade de resíduos é da coleta 

seletiva 

0% representa que não houve coleta seletiva 

Fonte: SNIS, 2017. 

Nota: Calculado somente se os campos CS026, CO108 e CO109 preenchidos. 

 

𝐶𝑆026

𝐶𝑂108 + 𝐶𝑂109 + 𝐶𝑆048 + 𝐶𝑂140
𝑋 100 
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Tabela 135- Indicador IN054 - Massa per capita de materiais recicláveis recolhidos via coleta 

seletiva. 

Indicador  Descrição  

Metodologia  
 

 

  

  

Em que:  

CS026: Quantidade total recolhida pelos 4 agentes 

executores da coleta seletiva acima mencionados  

POP_URB: População urbana do município (Fonte: IBGE)   
 

Unidade  kg/hab/dia 

Resultado - SNIS 2017  6,49 

Frequência da análise  Mensal 

Responsável pelas informações  Prefeitura ou concessionária de coleta e tratamento de RS  

Métrica 

> 0 representa que houve coleta seletiva  

0 representa que não houve coleta seletiva  

Fonte: SNIS, 2017. 

𝐶𝑆026

𝑃𝑂𝑃_𝑈𝑅𝐵
𝑋 1.000 
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10.5.4. Indicadores sobre coleta de resíduos de serviços de saúde para o sistema de 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 

 

Tabela 136 - Indicador IN036 - Massa de RSS coletada per capita em relação à população urbana. 

Indicador  Descrição  

Metodologia  

 

 

  

 

  

Em que:  

POP_URB: População urbana do município (Fonte: IBGE)  

RS044: Quantidade total de RSS coletada pelos agentes 

executores  
 

Unidade  kg/1.000 hab/dia 

Resultado - SNIS 2017  0,74 

Frequência da análise  Mensal 

Responsável pelas informações  Prefeitura ou concessionária de coleta e tratamento de RS  

Métrica 

> 0 representa que houve coleta de RSS  

0 representa que não houve coleta de RSS  

Fonte: SNIS, 2017. 

 

𝑅𝑆044

𝑃𝑂𝑃_𝑈𝑅𝐵
𝑋 

1.000.000

365
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Tabela 137 - Indicador IN037 - Taxa de RSS coletada em relação à quantidade total coletada. 

Indicador  Descrição  

Metodologia  

 

 

  

  

Em que:  

CO116: Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente 

público  

CO117: Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes 

privados  

CO142: Quantidade de RDO e RPU coletada por outros 

agentes executores  

CS048: Quantidade recolhida na coleta seletiva executada 

por associações ou cooperativas de catadores COM 

parceria/apoio da Prefeitura 

RS044: Quantidade total de RSS coletada pelos agentes 

executores   
 

Unidade  Percentual 

Resultado - SNIS 2017  0,12 

Frequência da análise  Mensal 

Responsável pelas informações  Prefeitura ou concessionária de coleta e tratamento de RS  

Métrica 100% representa que a totalidade de resíduos coletada é 

composta por RSS  

0% representa que não houve coleta de RSS  

Fonte: SNIS, 2017. 

Nota: Calculado somente se os campos CO116, CO117 e RS044 preenchidos. 

 

𝑅𝑆044

𝐶𝑂116 + 𝐶𝑂117 + 𝐶𝑆048 + 𝐶𝑂142
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10.5.5. Indicadores sobre serviços de varrição, capina e roçada para os sistemas de 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 

 

Tabela 138 - Indicador IN041 - Taxa de terceirização dos varredores. 

Indicador  Descrição  

Metodologia  

 

 

  

  

Em que:  

TB003: Quantidade de varredores dos agentes públicos, 

alocados no serviço de varrição  

TB004: Quantidade de varredores de agentes privados, 

alocados no serviço de varrição  
 

Unidade  Percentual 

Resultado - SNIS 2017  0 

Frequência da análise  Mensal 

Responsável pelas informações  Prefeitura ou concessionária de coleta e tratamento de RS  

Métrica   

Fonte: SNIS, 2017. 

 

𝑇𝐵004

𝑇𝐵003 + 𝑇𝐵004
𝑋 100 
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Tabela 139- Indicador IN042 - Taxa de terceirização da extensão varrida. 

Indicador  Descrição  

Metodologia  
 

 

  

 

Em que:  

VA011: Por empresas contratadas (Km varridos)  

VA039: Extensão total de sarjetas varridas pelos 

executores (Km varridos)  
 

Unidade  Percentual 

Resultado - SNIS 2017  - 

Frequência da análise  Mensal 

Responsável pelas informações  Prefeitura ou concessionária de coleta e tratamento de RS  

Métrica 
100% representa que a totalidade da extensão varrida é 

terceirizada  

0% representa que a totalidade da extensão varrida não é 

terceirizada  

Fonte: SNIS, 2017. 

 

𝑉𝐴011

𝑉𝐴039
𝑋 100 
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Tabela 140 - Indicador IN043 - Custo unitário médio do serviço de varrição (prefeitura + empresas 

contratadas). 

Indicador  Descrição  

Metodologia  

 

 

  

 

Em que:  

FN212: Despesa dos agentes públicos com o serviço de 

varrição  

FN213: Despesa com empresas contratadas para o serviço 

de varrição  

VA039: Extensão total de sarjetas varridas pelos 

executores (Km varridos)  
 

Unidade  RS/Km 

Resultado - SNIS 2017  108,33 

Frequência da análise  Mensal 

Responsável pelas informações  Prefeitura ou concessionária de coleta e tratamento de RS  

Métrica 

> 0 representa que houve variação no custo da varrição  

0 representa que não houve custo com varrição  

Fonte: SNIS, 2017. 

 

𝐹𝑁212 + 𝐹𝑁213

𝑉𝐴039
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Tabela 141 - Indicador IN044 - Produtividade média dos varredores (prefeitura + empresas 

contratadas). 

Indicador  Descrição  

Metodologia  

 

 

  

 

Em que:  

TB003: Quantidade de varredores dos agentes públicos, 

alocados no serviço de varrição  

TB004: Quantidade de varredores de agentes privados, 

alocados no serviço de varrição  

VA016: Há algum tipo de varrição mecanizada no 

município?  

VA039: Extensão total de sarjetas varridas pelos 

executores (Km varridos)  
 

Unidade  Km/empregado/dia 

Resultado - SNIS 2017  1,09 

Frequência da análise  Mensal 

Responsável pelas informações  Prefeitura ou concessionária de coleta e tratamento de RS  

Métrica 

> 0 representa que houve variação na produtividade  

0 representa que não houve varrição  

Fonte: SNIS, 2017. 

Nota: Calculado somente para aqueles que não tiveram varrição mecânica VA016 = NÃO. 

 

𝑉𝐴039

𝑇𝐵003 + 𝑇𝐵004
𝑋

1

313
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Tabela 142 - Indicador IN045 - Taxa de varredores em relação à população urbana. 

Indicador  Descrição  

Metodologia  

 

 

  

 

Em que:  

POP_URB: População urbana do município (Fonte: IBGE)  

TB003: Quantidade de varredores dos agentes públicos, 

alocados no serviço de varrição  

TB004: Quantidade de varredores de agentes privados, 

alocados no serviço de varrição  
 

Unidade  Km/empregado/dia 

Resultado - SNIS 2017  1,64 

Frequência da análise  Mensal 

Responsável pelas informações  Prefeitura ou concessionária de coleta e tratamento de RS  

Métrica 

> 0 representa que houve varrição  

0 representa que não houve varrição  

Fonte: SNIS, 2017. 

  

𝑇𝐵003 + 𝑇𝐵004

𝑃𝑂𝑃_𝑈𝑅𝐵
𝑋1.000 
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Tabela 143- Indicador IN046 - Incidência do custo do serviço de varrição no custo total com manejo 

de RSU. 

Indicador  Descrição  

Metodologia  

 

 

  

  

Em que:  

FN212: Despesa dos agentes públicos com o serviço de 

varrição  

FN213: Despesa com empresas contratadas para o serviço 

de varrição  

FN218: Despesa dos agentes públicos executores de 

serviços de manejo de RSU  

FN219: Despesa com agentes privados executores de 

serviços de manejo de RSU  
 

Unidade  Percentual 

Resultado - SNIS 2017  62,7 

Frequência da análise  Mensal 

Responsável pelas informações  Prefeitura ou concessionária de coleta e tratamento de RS  

Métrica 100% representa que o custo total de manejo de RSU foi 

para varrição  

0% representa que não houve custos com varrição  

Fonte: SNIS, 2017. 

 

𝐹𝑁212 + 𝐹𝑁213

𝐹𝑁218 + 𝐹𝑁219
𝑋100 
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Tabela 144 - Indicador IN047 - Incidência de varredores no total de empregados no manejo de RSU. 

Indicador  Descrição  

Metodologia  

 

 

  

  

Em que:  

TB003: Quantidade de varredores dos agentes públicos, 

alocados no serviço de varrição  

TB004: Quantidade de varredores de agentes privados, 

alocados no serviço de varrição  

TB013: Quantidade de trabalhadores de agentes públicos 

envolvidos nos serviços de manejo de RSU  

TB014: Quantidade de trabalhadores de agentes privados 

envolvidos nos serviços de manejo de RSU   
 

Unidade  Percentual 

Resultado - SNIS 2017  61,11 

Frequência da análise  Mensal 

Responsável pelas informações  Prefeitura ou concessionária de coleta e tratamento de RS  

Métrica 

100% representa que há varredores empregados  

0% representa que não há varredores empregado 

Fonte: SNIS, 2017. 

 

𝑇𝐵003 + 𝑇𝐵004

𝑇𝐵013 + 𝑇𝐵014
𝑋100 
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Tabela 145 - Indicador IN048 - Extensão total anual varrida per capita. 

Indicador  Descrição  

Metodologia  
 

 

  

   

Em que:  

POP_URB: População urbana do município (Fonte: IBGE)  

VA039: Extensão total de sarjetas varridas pelos 

executores (Km varridos)  
 

Unidade  Km/habitante/ano 

Resultado - SNIS 2017  0,56 

Frequência da análise  Mensal 

Responsável pelas informações  Prefeitura ou concessionária de coleta e tratamento de RS  

Métrica 

> 0 representa que houve varrição  

0 representa que não houve varrição  

Fonte: SNIS, 2017. 

 

𝑉𝐴039

𝑃𝑂𝑃_𝑈𝑅𝐵
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Tabela 146 - Indicador IN051 - Taxa de capinadores em relação à população urbana. 

Indicador  Descrição  

Metodologia  

 

 

  

   

Em que:  

POP_URB: População urbana do município (Fonte: IBGE)  

TB005: Quantidade de empregados dos agentes públicos 

envolvidos com os serviços de capina e roçada  

TB006: Quantidade de empregados dos agentes privados 

envolvidos com os serviços de capina e roçada  
 

Unidade  Empregados/1000 hab. 

Resultado - SNIS 2017  0,3 

Frequência da análise  Mensal 

Responsável pelas informações  Prefeitura ou concessionária de coleta e tratamento de RS  

Métrica 

100% representa que há capinadores empregados  

0% representa que não há capinadores empregados  

Fonte: SNIS, 2017. 

 

𝑇𝐵005 + 𝑇𝐵006

𝑃𝑂𝑃_𝑈𝑅𝐵
𝑋1.000 
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Tabela 147 - Indicador IN052 - Incidência de capinadores no total de empregados no manejo de 

RSU. 

Indicador  Descrição  

Metodologia  

 

 

  

   

Em que:  

TB005: Quantidade de empregados dos agentes públicos 

envolvidos com os serviços de capina e roçada  

TB006: Quantidade de empregados dos agentes privados 

envolvidos com os serviços de capina e roçada  

TB013: Quantidade de trabalhadores de agentes públicos 

envolvidos nos serviços de manejo de RSU  

TB014: Quantidade de trabalhadores de agentes privados 

envolvidos nos serviços de manejo de RSU  
 

Unidade  Percentual 

Resultado - SNIS 2017  11,11 

Frequência da análise  Mensal 

Responsável pelas informações  Prefeitura ou concessionária de coleta e tratamento de RS  

Métrica 100% representa que há capinadores empregados  

0% representa que a totalidade do volume produzido não é 

consumido  

Fonte: SNIS, 2017. 

𝑇𝐵005 + 𝑇𝐵006

𝑇𝐵013 + 𝑇𝐵014
𝑋100 
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10.5.6. Indicadores sobre serviços de construção civil para o sistema de limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos 

 

Tabela 148 - Indicador IN026 - Taxa de resíduos sólidos da construção civil (RCC) coletada pela 

prefeitura em relação à quantidade total coletada. 

Indicador  Descrição  

Metodologia  

 
 

  

   

Em que:  

CC013: Pela Prefeitura Municipal ou empresa contratada 

por ela  

CO116: Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente 

público  

CO117: Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes 

privados  

CO142: Quantidade de RDO e RPU coletada por outros 

agentes executores  

CS048: Quantidade recolhida na coleta seletiva executada 

por associações ou cooperativas de catadores COM 

parceria/apoio da Prefeitura  
 

Unidade  Percentual 

Resultado - SNIS 2017  127,15 

Frequência da análise  Mensal 

Responsável pelas informações  Prefeitura ou concessionária de coleta e tratamento de RS  

Métrica 100% representa que houve coleta de rodo RCC produzido 

no município  

0% representa que não houve coleta de RCC no município  

Fonte: SNIS, 2017. 

Nota: Calculado somente se os campos CO116 e CO117 preenchidos. 

 

𝐶𝐶013

𝐶𝑂116 + 𝐶𝑂117 + 𝐶𝑆048 + 𝐶𝑂142
𝑋 100 
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Tabela 149 - Indicador IN029 - Massa de RCC per capita em relação à população urbana. 

Indicador  Descrição  

Metodologia  

 

 

  

   

Em que:  

CC013: Pela Prefeitura Municipal ou empresa contratada 

por ela  

CC014: Por empresas especializadas ("caçambeiros") ou 

autônomos contratados pelo gerador  

CC015: Pelo próprio gerador  

POP_URB: População urbana do município (Fonte: IBGE)   
 

Unidade  kg/hab/dia 

Resultado - SNIS 2017  342,35 

Frequência da análise  Mensal 

Responsável pelas informações  Prefeitura ou concessionária de coleta e tratamento de RS  

Métrica 
> 0 representa que houve geração de RCC por parte da 

população urbana  

0 representa que não houve geração de RCC por parte da 

população urbana  

Fonte: SNIS, 2017. 

 

 

 

𝐶𝐶013 + 𝐶𝐶014 + 𝐶𝐶015

𝑃𝑂𝑃_𝑈𝑅𝐵
𝑋1.000 
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11. MECANISMOS PARA DIVULGAÇÃO E ACESSO AO PLANO 

Após a elaboração e aprovação, é de suma importância que seja realizada a ampla divulgação das ações 

definidas e o impacto causado pelo PMSB na vida dos habitantes do munícipio. 

Para que se consiga obter sucesso em tal ação, é necessário que se realize a organização institucional, 

promovendo a melhoria do planejamento das atividades para que sejam alcançados os objetivos 

propostos.  

11.1. Processo de divulgação do PMSB 

A divulgação do PMSB tem como objetivo: 

 Garantir que as instituições públicas e privadas, bem como as concessionárias dos serviços de 

saneamento, tenham amplo conhecimento das ações do Plano e suas respectivas 

responsabilidades;  

 Manter mobilizada a população e assegurar pleno conhecimento das ações necessárias para a 

efetiva implementação do PMSB, bem como das suas responsabilidades;  

 Aplicar a ideia de transparência em seu amplo sentido, tornando pública todas as atividades 

previstas no PMSB. 

11.2. Conteúdo das ações de divulgação 

Durante a elaboração das informações utilizadas na divulgação, deverão ser abordados os seguintes 

conteúdos:  

 Políticas federais, estaduais e municipais referentes ao 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 de avaliação e monitoramento do PMSB. 

11.3. Formas de divulgação a serem utilizados 

Poderão ser utilizados os seguintes meios de comunicação:  

 Conferência Municipal de Saneamento Básico;  

 Seminários e Palestras;  

 Meios de comunicação massiva: jornal, rádio, televisão,  
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 Capacitações e Treinamentos para servidores;  

 Elaboração de cartilhas explicativas sobre o PMSB;  

 Boletins, panfletos, pôster, cartazes, etc.  

Além da elaboração de um Sistema de Informações de Saneamento Básico, estabelecido pela 

Prefeitura Municipal ou Agência Reguladora responsável pelo seu acompanhamento, deverão estar 

nele disponíveis todas as informações pertinentes à sua implementação, bem como mantê-lo 

interligado ao portal digital da Prefeitura Municipal. 

11.4. Responsável pela campanha de divulgação do PMSB 

Os responsáveis pela divulgação do PMSB deverão fazer parte da estrutura organizacional da 

Prefeitura, que por sua vez deverá executar as seguintes ações:  

 Implantação do Sistema de Informação Básica; 

 Alocação de técnicos especializados em supervisão, acompanhamento e contratação dos 

serviços para elaboração de cartilhas, boletins e panfletos, e demais meios de divulgação; 

 Estabelecimento de uma Ouvidoria para recepção de queixas e denúncias sobre o andamento 

do Plano.  

11.5. Atividades desenvolvidas para a divulgação do PMSB 

Deverão ser realizadas as seguintes atividades:  

 Auxiliar o Conselho Municipal de Saneamento Básico na realização da Conferência Municipal 

de Saneamento Básico, garantindo a participação de representantes, lideranças e técnicos das 

instituições públicas, população civil e representantes de comunidades, associações e 

cooperativas; 

 Realização de palestras e seminários referentes às atividades do plano, apresentando a proposta 

de programação ao Conselho Municipal de Saneamento Básico para a sua avaliação; 

 Produção de cartilhas, cartazes, pôsteres, panfletos para divulgação das palestras, seminários e 

afins, para a própria divulgação do Plano.  
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12. DIRETRIZES PARA O PROCESSO DE REVISÃO DO PLANO 

A Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, estabelece em seu Capítulo IV, Art. 19, § 4º que: “Os planos 

de saneamento básico serão revistos periodicamente, em prazo não superior a 4 (quatro) anos, 

anteriormente à elaboração do Plano Plurianual”. 

Nesta revisão, deverão ser ajustadas as ações, os programas, o cronograma de execução, os prazos 

estabelecidos, os seminários públicos de acompanhamento do PMSB, além da análise e opinião dos 

órgãos colegiados instituídos.  

Desta forma, o projeto de planejamento acaba tornando-se um processo cíclico (FIGURA 172), 

considerando as necessidades de atendimento de novas demandas ocasionadas pelo crescimento ou 

decréscimo populacional, pelo avanço tecnológico de sistemas, pelas operações que possibilitem a 

melhoria na gestão, alterações ambientais que promovam impactos relevantes, dentre outros fatores 

que o justifiquem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 399 

Figura 172 - Processo de revisão do PMSB 

Fonte: Preserva Jr., 2019. 

Devido ao envolvimento do PMSB em questões de políticas públicas, intersetoriais e na participação 

da sociedade, a avaliação e revisão do Plano tornam-se parte da gestão do saneamento básico no 

contexto do desenvolvimento do município. Por conseguinte, a avaliação do desempenho do PMSB 

também possui relação com as ações governamentais, tais como a implantação de programas, a 

execução de projetos e atividades e a administração de órgãos e entidades. 
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ANEXO B – PLANO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL (PMS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


