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1. INTRODUÇÃO 

1.1 O PMSB (Plano Municipal de Saneamento Básico) 

 

 A Lei 11.445 de 2007 trouxe novas diretrizes nacionais e definiu o 

planejamento dos serviços básicos como instrumento fundamental para se 

alcançar o acesso universal do saneamento básico, entre essas 

ferramentas o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB). 

O Plano municipal deve ser elaborado pelas prefeituras de todos os 

municípios do país e aprovado pelo Governo Federal para que eles 

possam receber verbas para obras de saneamento. 

O Plano municipal deve garantir a promoção da segurança hídrica, 

prevenção de doenças, redução das desigualdades sociais, preservação 

do meio ambiente, desenvolvimento econômico do município, ocupação 

adequada do solo, e a prevenção de acidentes ambientais e eventos 

como enchentes, falta de água e poluição. 

Os novos números do Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento (SNIS) apontam que somente em 2015 a coleta de esgotos 

chegou a mais da metade da população – 50,3% da população, mas 

apenas 42,6% dos esgotos gerados no país são tratados. A melhor situação 

está no atendimento de água tratada, que chega a 83% dos brasileiros. 

Exceto em poucos municípios, a maior parte do país mostra 

deficiência clara frente aos números de saneamento básico, elevando os 

casos de doenças de veiculação hídrica e causando transtornos sociais 

para a população que está à margem desta infraestrutura mais elementar. 

A participação da sociedade é fundamental no processo de 

elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico e deverá ser 

promovida por meio de ampla divulgação das propostas e dos estudos 

que fundamentam, inclusive com a realização de audiências ou consultas 

públicas. Todos precisam se envolver para que a cidade tenha 

saneamento básico, principalmente os Prefeitos. 

Ainda que hoje tenhamos uma lei que rege o saneamento básico, é 

o direito e dever de cada cidadão se atentar a boas práticas e formas de 
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garantir avanço do desenvolvimento de uma vida saudável e que abranja 

a população como um todo. 

 

1.2 Diagnóstico Inicial 

 

Conforme orientações da FUNASA, 2018, elaboração de metodologia 

adequada por Muniz (2014), é fundamental a realização do diagnóstico da 

situação atual do saneamento básico no município para a formulação 

precisa do prognóstico com soluções a implantar. 

O diagnóstico em geral tem como ponto de partida o diálogo com a 

Prefeitura Municipal e, em particular, com cada secretaria envolvida. 

Inicialmente, com os responsáveis pelo planejamento municipal buscando 

construir o conhecimento das perspectivas de expansão urbana e 

econômica da cidade, assim como conhecer sua realidade social. 

Paralelamente foi realizado o diálogo com os prestadores de serviços, 

como o de água e esgotos (Representantes do SAAE de Coqueiral, MG), o 

de limpeza urbana e o de serviços de drenagem urbana (Representantes 

da secretaria de Meio Ambiente e Obras do Município). Nesta fase, foi 

objetivado a coleta de dados e entrevistas com os técnicos da Prefeitura 

Municipal conhecendo os problemas dos serviços e suas potencialidades 

de solução.  

Este conhecimento se completou pelas inspeções de campo, diálogos 

durante as reuniões dos comitês, informações prestadas pela população 

nos eventos setoriais bem como as dispostas em caixa de sugestões 

especificas distribuídas em pontos estratégicos do município. 

A assimilação dessa visão teve como premissa básica a participação 

social, caracterizando-se, portanto, em um diagnóstico participativo, 

objetivando principalmente o diálogo e entendimento da percepção local 

a partir das contribuições dadas pelos atores sociais, estes, amplamente 

representados nos comitês técnicos e de coordenação. 
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1.3 Diagnóstico Socioeconômico 

 

Os Diagnósticos Socioeconômicos compreendem estudos que 

reúnem dados que traduzem a realidade de uma população e permite 

determinar a situação social vivida por aqueles indivíduos.  

Para a administração pública o diagnóstico socioeconômico visa 

principalmente o planejamento estratégico, pois auxiliam os gestores 

públicos a tomarem decisões de questões que são prioritárias para o 

crescimento socioeconômico da localidade.  

Entre os dados que compõem o diagnóstico sócio econômico estão 

listados: número de habitantes, extensão territorial, dados sobre saúde, 

turismo, educação, entre outros.  

  

2. METODOLOGIA 

 

 Para a construção deste relatório buscamos informações de bases 

primárias, através de entrevistas realizadas com membros do comitê 

formado no município de Coqueiral. As informações de base secundária, 

obtivemos através de pesquisa (internet, biblioteca, prefeitura, etc.) e que 

foram endossadas por representantes da prefeitura e da sociedade civil 

organizada, que formaram o que chamamos grupo de apoio à pesquisa. 

Além disso, estas pessoas nos ajudaram na busca de informações nas 

secretarias, contatos com algumas empresas e na fiscalização do nosso 

trabalho.  

Este não é um trabalho acadêmico e todas as informações recolhidas 

foram analisadas sobre o aspecto qualitativo e serviram de base para as 

nossas conclusões. Portanto, as sugestões de melhorias passam por 

modelos de gestão e projetos que funcionaram em outras localidades e 

que propomos com base nos números e informações levantadas.  

Dos 5.565 municípios brasileiros, quase 5 mil tem menos de 50 mil 

habitantes (IBGE, 2012). Dessa forma, foi utilizado o estudo de Muniz (2014) 
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que desenvolveu uma metodologia para auxiliar o desenvolvimento de 

planos municipais de saneamento básico por prefeituras de pequeno 

porte. Essa metodologia, adaptada conforme necessidade do município, 

foi utilizada para o Diagnóstico Socioeconômico, agenda de eventos, 

estratégia participativa (anteriormente denominada mobilização social), 

Eventos setoriais e Audiência Pública. Fases do plano elaborada pela 

equipe consultiva da 3TC Consultoria Ambiental. 

 

3.  CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

3.1. Histórico do Município 

 

   Segue a narrativa histórica do munícipio de Coqueiral relatando a 

jornada de Matias Borges até a emancipação de coqueiral em 1846: 

“Seguindo a vocação caminheira e ousada de seus ancestrais, de 

Taubaté, em São Paulo, partiu bem escudado Matias da Silva Borges. Um 

forte descendente de bandeirantes piratininganos, em cujas veias corria o 

sangue fervente de violador de sertões e plantador de cidades. 

Por volta de 1767, esses sertanistas garimpeiros chegaram a essa 

terra, lugar exato onde hoje está construída a Igreja Matriz do Divino Espírito 

Santo, e, em plena floresta multissecular, fizeram seu primeiro 

acampamento. Foi com uma prece à sombra da cruz abençoadora do 

alvorecer do Brasil, que os descobridores renderam ao alto suas graças. 

Nos dias seguintes à chegada, deixando ainda acesso o lume, a 

caravana de homens de espadagão à cinta, chapéu de abas largas, 

tomou o rumo do Morro do Chapéu, na esperança de ouro localizar. A 

preciosidade não foi encontrada, mas Matias Borges decidiu ficar no local, 

fundando assim o povoado do Espírito Santo dos Sertões. Não achou as 

suspiradas gemas e muito menos as sonhadas esmeraldas cor da 

esperança, mas como os seus antepassados, que plantavam em cada 

cruz que levantaram a semente de tantas cidades do Brasil, semeou nas 

terras o embrião do que hoje é o município de Coqueiral.” 
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3.1.1 Primeiros Povos 

 

“Logo após a fundação, Matias Borges promoveu a vinda de sua 

esposa, Mariana Joaquina do Sacramento, que veio acompanhada de 

parentes e outros companheiros, com os quais pouco tempo depois foi 

rezado o primeiro culto. Feita a profissão de viva crença em um Deus, o 

fundador e seus companheiros iniciaram as suas atividades agrícolas, 

tratando, sobretudo da lavoura de cana de açúcar. Havia ainda a 

carência de mão de obra para a lavoura e de gente para povoar o 

recém-fundado povoado, Matias então providenciou a vinda de novos 

companheiros, que por sua vez atraíram outros. Espalhada a notícia, 

pouco tempo depois, de São João Del Rei aportou nas terras, o Capitão 

João Manoel de Siqueira Lima e seus amigos.” 

“De acordo com os registros, o casal Matias Borges e Mariana 

Joaquina, teve apenas dois filhos; João e José Matias Borges, que 

venderam suas heranças. Ao que se sabe os filhos do fundador não 

deixaram filhos; sabe-se apenas, pelo relato de pessoas que residiam no 

local, que mortos, no velho cemitério aldeão, foram sepultados.” 

3.1.2 Cruzeiros 

“Em 1873, no povoado chegaram os Missionários Capuchinhos; 

vieram pregar as missões, prosseguir com as obras de construção da Igreja 

do Rosário e erguer o atual cruzeiro da Praça Sete de Setembro. Já o 

antigo cruzeiro hoje existente na Praça Santos Dumont foi festivamente 

erigido em 1904, que então mandou abrir a atual rua Tiradentes. Reza a 

lenda, que em documento contido em uma garrafa enterrada ao pé do 

cruzeiro conta os nomes dos patronos.” 

3.1.3 Distritos de Paz 

“O povoado do Espírito Santo dos Coqueiros pouco a pouco, ia se 

desenvolvendo às margens da floresta. Em 1846, já no Governo de Ricardo 

Sá Rego, foi criado o distrito de Paz de Espírito Santo dos Coqueiros. Consta 
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que a boa nova foi acolhida alegria e incontido regozijo cívico. Os 

discursos deram em uma tribuna improvisada à sombra de uma árvore 

centenária.” 

 

3.1.4 Terra dos Coqueiros 

 

“O primeiro nome dado à terra fundada pelo sertanista Matias 

Borges foi de Espírito Santo; hoje padroeiro da Igreja Matriz de Coqueiral; 

em 1792, há registros que o povoado também fora chamado de Espírito 

Santo dos Sertões, do Sapê e da Trombuca, conforme testifica a certidão 

de um batizado aqui feito por Pe. João Pereira de Carvalho. O nome 

Espírito Santo dos Coqueiros, originário, indiscutivelmente, da abundância 

de palmeiras encontradas nas densas matas locais, das quais ainda 

existem alguns exemplares, perdurou até 1923. Nesse ano, o distrito criado 

em 1846, por força da Lei volta a pertencer a Dores da Boa Esperança, 

município hoje de Boa Esperança, e passa a se chamar somente 

Coqueiral. 

Depois da criação do distrito de Paz, em 1846, Espírito Santo dos 

Coqueiros foi integrado ao território de Lavras, elevada à categoria de vila 

em 1831. Em 1868, o distrito foi incorporado à Vila das Dores de Boa 

Esperança, desmembrada do município de Três Pontas. Em 1902, passou a 

pertencer ao Município da Vila de Campos Gerais. Em 1923, volta a 

pertencer à Boa Esperança, sendo emancipado no dia 1 de janeiro de 

1949. Judicialmente, porém, continua pertencer à Comarca de Boa 

Esperança. 

A primeira estrada de automóveis foi, afinal, aqui constituída em 

1924, sendo primeiro proprietário de um carro "Ford", Rosendo Batista 

Pereira. 

Em 1 de Junho de 1923, foi inaugurado o primeiro cinema local, 

instalado em um barracão construído próximo ao cemitério. Foi esse 

cinema um dos encantos da adolescência, adoravelmente musicado 

pela terna orquestra do maestro José Cipriano Freire, a qual já era uma 
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espécie do futuro "Conjunto Serenata". No mesmo barracão, em 1926, o 

grêmio teatral "Filhos de Talma" se apresentou. 

Em 1927, foi inaugurada a primeira água potável em Coqueiral. Em 

maio de 1930, instalou-se festivamente no distrito, a primeira luz elétrica. No 

mesmo ano, mas no mês de novembro, pelo ônibus do Major José Luiz de 

Mesquita, começou Coqueiral a ter correio diário. 

Somente em julho de 1932, grande parte da população ficou 

conhecendo o rádio, graças a um aparelho receptor, adquirido por Dr. 

José Gregório Moreira e outros, interessados nas notícias pertinentes à 

chamada Revolução Constitucional.” 

3.1.5 Coqueiral Emancipado 

 

Os primeiros registros do desejo de emancipação política e 

administrativa do distrito de Coqueiral estão documentados em 1943, 

quando em Belo Horizonte, fez encaminhar o pedido à Comissão de 

Estudos da Divisão Administrativa e Judiciária do Estado, a qual deu por 

bem o parecer favorável ao processo, reputando o relatório como um dos 

mais bem elaborados. Entretanto, na hora da sanção do decreto-lei, já 

estava no regime ditatorial, e o pedido foi preterido. Após votação 

unânime na Assembleia Legislativa do Estado de Minas, o então 

governador Milton Campos sancionou a histórica lei nº336, que declara 

emancipado o distrito de Coqueiral, já com 106 anos de existência, pois 

fora criado em 1846. 

Em 6 de março foi realizada a primeira eleição para prefeito, vice-

prefeito e vereadores à Câmara Municipal. Em 26 de março foi empossa 

da Câmara Municipal; no dia 2 de abril seguinte, deu posse solene e festiva 

ao prefeito e vice-prefeito, quando também foi inaugurada a Usina de 

Força e Luz S. A. 

Fonte: https://www.coqueiral.mg.gov.br/cidade/historico em 20 de março de 2019 

 

 

https://www.coqueiral.mg.gov.br/cidade/historico
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3.2. Formação Administrativa 

 

Distrito criado com a denominação de Espírito Santo dos Coqueiros, 

por Lei Provincial nº 729, de 18 de maio de 1855 e por Lei Estadual nº 2, de 

14 de setembro de 1891. Em divisão administrativa referente ao ano de 

1911, figura no Município de Campos Gerais o Distrito de Coqueiros. 

Nos quadros de apuração do Recenseamento Geral de 1-IX-1920, 

figura no Município de Campos Gerais o Distrito de Espírito Santo dos 

Coqueiros. Por Lei Estadual nº 843, de 7 de setembro de 1923, o Distrito de 

Espírito Santo dos Coqueiros passou a denominar-se Coqueiral, e foi 

transferido do município de Campos Gerais para o Município de Dores da 

Boa Esperança sem uma parte do território que se incorporou ao distrito da 

sede daquele município. 

Por efeito da citada Lei 843, o Distrito de Coqueiral figura no 

Município de Dores da Boa Esperança - assim permanecendo em divisão 

administrativa referente ao ano de 1933 e em divisões territoriais datadas 

de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, bem como no quadro anexo ao Decreto-Lei 

Estadual nº 148, de 17 de dezembro de 1938, o Município de Dores da Boa 

Esperança passou a denominar-se Boa Esperança. 

Em 1939-1943, o Distrito de Coqueiral figura no Município de Boa 

Esperança - assim permanecendo no quadro fixado pelo Decreto-Lei 

Estadual 1058, de 31 de dezembro de 1943, para vigorar no quinquênio 

1944-1948. 

Elevado à categoria de Município pela Lei nº 336, de 27-XII-1948 que 

fixou o quadro territorial para 1949-1953, composto apenas de 1 distrito, 

Coqueiral, comarca de Boa Esperança. 

Figura no quadro fixado pela Lei nº 1039, de 12-XII-1953 para 1954-58 

composto dos distritos de Coqueiral e Frei Eustáquio, comarca de Boa 

Esperança.  

Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII-1960. 

 

Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/coqueiral/historico em 20 de março de 2019 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/coqueiral/historico
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3.3. Alteração toponímica municipal 

 

Espírito Santo dos Coqueiros para Coqueiral, alterado pela lei 

estadual nº 07-09-1923. 

 

Fonte: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/minasgerais/coqueiral.pdf em  20 

de março 2019 

 

 

3.4. Localização e vias de acesso 

 

 

Fonte: https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-coqueiral.html em  20 de março 2019 

 

 

 

 

 

 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/minasgerais/coqueiral.pdf
https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-coqueiral.html
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 Distâncias das grandes cidades e polos nacionais  

 

Fonte: https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-coqueiral.html em  20 de março 2019 

 

 

3.5. Geografia 

 

Fonte: https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-coqueiral.html em  20 de março 2019 

 

 

https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-coqueiral.html
https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-coqueiral.html
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3.6 Hidrografia 

 

   A APA (Áreas de Proteção Ambiental) Coqueiral é rica em nascentes 

e cursos d’água. É drenada por importantes bacias, e a sua rede 

hidrográfica é composta por um total de 154,47 km de cursos d’água. 

A densidade de drenagem foi calculada em 22,59 m/ha. De acordo 

com DNAEE-EESC (1980) este índice pode variar de 5 m/ha para bacias 

hidrográficas com drenagem pobre a 35 ou mais para bacias 

excepcionalmente bem drenadas. Este dado aplicado a bacias 

hidrográficas pode ser extrapolado para a área em estudo, por esta 

compreender em seus limites uma ou mais do que uma bacia hidrográfica. 

Assim, o resultado obtido indica que a APA apresenta uma capacidade 

de drenagem classificada como média-alta. Dados semelhantes foram 

encontrados por Costa (2000), em um estudo realizado no Acre, no qual a 

drenagem foi de 11, 60 m/ha, sendo considerada como mediana. 

A ação humana, como o desmatamento nas matas ciliares provoca 

impactos de grandes consequências nos recursos hídricos, tais como: a 

erosão e o assoreamento dos rios. O mapa da rede hidrográfica da área 

de estudo pode ser observado na figura abaixo. 

 

Fonte Informações e citações: http://www.epamig.ufla.br/geosolos/publicacoes/2011/20.pdf em 

25 de março 2019 

http://www.epamig.ufla.br/geosolos/publicacoes/2011/20.pdf
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3.7 Clima 

 O município de Coqueiral apresenta clima quente e temperado. No 

inverno existe muito menos pluviosidade que no verão. O clima de acordo 

com a classificação Köppen é CWA. É descrita como clima subtropical 

úmido ou clima temperado suave. Estes climas apresentam temperaturas 

médias no mês mais frio entre 0 °C ou -3 °C e 18 °C e temperaturas médias 

no mês mais quente de 22 °C ou superior. Coqueiral tem uma temperatura 

média de 20.4 °C. Janeiro é o mês mais quente do ano com uma 

temperatura média de 23.1 °C. Com uma temperatura média de 16.7 °C, 

junho é o mês com a mais baixa temperatura ao longo do ano. As 

temperaturas médias variam 6.4 °C ao longo do ano. 

 

Fonte: https://pt.climate-data.org/america-do-sul/brasil/minas-gerais/coqueiral-176532/  em 25 de 

março 2019 

A média anual de pluviosidade é de 1389 mm, sendo 19 mm a 

precipitação do mês Julho, que é o mês mais seco. A maioria da 

precipitação ocorre em dezembro, com uma média de 260 mm. O volume 

de 241 mm é a diferença de precipitação entre o mês mais seco e o mês 

https://pt.climate-data.org/america-do-sul/brasil/minas-gerais/coqueiral-176532/
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mais chuvoso.  

 

Fonte: https://pt.climate-data.org/america-do-sul/brasil/minas-gerais/coqueiral-176532/  em 25 de 

março 2019 

 

3.8 Indicadores demográficos 

Com base na pesquisa estimada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia estatística) a população estimada de Coqueiral para 2018 foi 

de 9.191 habitantes. A população do último senso em 2010 foi de 9.289 

habitantes. 

Taxa de crescimento anual (2010 – 2018): - 0,01% anual. 

Densidade demográfica: 31,36 hab/km². 

A taxa de escolarização (para pessoas de 6 a 14 anos): 97.4% em 

2010. 

Expectativa de vida: 75,26 anos. 

Taxa de urbanização: 7.437 habitantes moram na zona urbana. 

 

Fonte: http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/coqueiral_mg em 25 de março 2019 

 

 

 

 

 

https://pt.climate-data.org/america-do-sul/brasil/minas-gerais/coqueiral-176532/
http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/coqueiral_mg
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3.9. Mortalidade infantil 

 

Municípios Mortalidade Infantil 

Coqueiral 14,9 Óbitos (2010) 

Varginha 12,2 Óbitos (2010) 

Boa Esperança 13,4 Óbitos (2010) 

Nepomuceno 16,4 Óbitos (2010) 

Alfenas 14,6 Óbitos (2010) 

Fonte: http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/coqueiral_mg em 25 de março de 2019 

  

A taxa de mortalidade infantil – número de óbitos de crianças de até 

um ano de idade por mil nascidas vivas (TMI) – é um dos indicadores mais 

utilizados para aferir as condições de saúde da população, em especial 

das crianças menores de um ano. 

 Para facilidade de comparação entre os diferentes países ou 

regiões do globo esta taxa é normalmente expressa em número de óbitos 

de crianças com menos de um ano, a cada mil nascidos vivos. 

O índice considerado aceitável pela Saúde (OMS) é de 10 mortes 

para cada mil nascimentos. 

O Fundo das Nações Unidas para a infância (UNICEF) mantém uma 

ordenação dos países por taxa de mortalidade, utilizando um conceito 

chamado Under 5 mortality rate ou U5MR definido pela OMS como a 

probabilidade de uma criança morrer até aos cinco anos de idade, por 

mil crianças nascidas vivas.  

 

http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/coqueiral_mg
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3.10 Distribuição da população 

 Fonte: IBGE- Censo demográfico 2010 em 25 de março de 2019 

 Percebe-se através dessas estatísticas que a concentração 

masculina da população de Coqueiral está entre 10 anos a 49 anos, 

representando aproximadamente 2796 pessoas. A população feminina 

apresenta maior concentração também entre 10 e 49 anos, com 2856 

pessoas. O universo de pessoas entre 10 e 49 anos totalizam 5652, sendo 

um percentual de 61,49% do total. 

 

3.11. Organização e dinâmica social da comunidade 

 

O município de Coqueiral não apresenta aspectos de 

complexidade social que suscitam necessidades de mobilização da 

comunidade local em função de fragilidades específicas como grupos 

étnicos, indígenas, quilombolas, ou até mesmo, mobilizações sociais 

urbanas em situação de risco. 
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Segundo o IBGE (2010), existem no município 34 entidades sem fins 

lucrativos e 24 fundações privadas e associações sem fins lucrativos. Em 31 

de dezembro de 2010, as entidades sem fins lucrativos empregavam 47 

funcionários e as fundações privadas e associações sem fins lucrativos 

empregavam 44 funcionários. Em 2010 o salário médio das duas entidades, 

respectivamente, eram 1,61 e 1,62 salários mínimos. 

Segundo o site da prefeitura, há a publicação de uma única 

entidade de cunho social regulamentada pelo município pelo decreto 

2034/2018, declarada como Organização Social Associação do Bairro 

Lajinha, e apresentada no site da prefeitura municipal da cidade. 

 

Fonte: http://coqueiral.mg.gov.br/legislacao/documento/1235 em 25 de março de 2019 

 

3.12. Práticas de saúde e saneamento 

 

Segundo o IBGE (2009), o município de Coqueiral apresenta 10 

unidades de saúde, sendo 7 de administração pública e 3 de 

administração privada. Destas unidades apresentadas, 9 adotam modelos 

de atendimento no SUS e apenas uma é particular e/ou possui plano de 

terceiros. Apenas 8 unidades apresentam possibilidade de internação. 

Quanto ao tipo de especialidade apresentada pelas 10 unidades, 8 fazem 

atendimento ambulatorial e 2 prestam serviços de apoio à diagnose e 

terapia. As unidades apresentam os seguintes equipamentos e suas 

respectivas quantidades:  3 eletrocardiógrafos, 1 equipamento de Raio X 

de até 100mA e 1 equipamento de Raio X de mais de 500mA. 
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Fonte: IBGE (2009) Evolução do número de estabelecimentos de saúde entre 2005 e 2009 

 

 

Quando considerado os demais estabelecimentos ligados à saúde 

municipal, temos: 

 

Fonte: CNES em 26 de março de 2019 
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O município conta também com a seguinte equipe médica: 

 

Fonte: CNES em 26 de março de 2019 

 

Existem no município, ao todo, 16 médicos, distribuídos nas seguintes 

especialidades: Cardiologista, Clínico, Estratégia de Saúde da Família, 

Neurologista, Pediatra e Psiquiatra. 

 

Existem no município, também, 2 fonoaudiólogos, conforme CNES. 

 

Fonte: CNES em 26 de março de 2019 
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Quanto aos enfermeiros no município, os números são os seguintes: 

 

Fonte: CNES em 26 de março de 2019 

 

Quanto aos fisioterapeutas, existem no município 4 cadastrados, 

segundo CNES. 

 

Fonte: CNES em 26 de março de 2019 

 

No município estão alocados também 5 farmacêuticos, segundo o 

CNES. 

 

 

Fonte: CNES em 26 de março de 2019 
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Existe também, no município, segundo dados do CNES, uma única 

assistente social conforme quadro abaixo: 

 

Fonte: CNES em 26 de março de 2019 

 

Há também, em Coqueiral, apenas um nutricionista, segundo CNES. 

 

Fonte: CNES em 26 de março de 2019 

 

 Existem também no município, 4 psicólogos, segundo CNES. 

 

Fonte: CNES em 26 de março de 2019 
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Quanto aos demais agentes de saúde, o quadro é o seguinte 

segundo o CNES. 

 

Fonte: CNES em 26 de março de 2019 

 

 

São 18 agentes comunitários de saúde, 5 agentes de combate as 

endemias, 1 atendente de enfermagem e 1 visitador sanitário. 

Existe no município 22 profissionais ligados à área de enfermagem, 

conforme quadro abaixo. 

 

Fonte: CNES em 26 de março de 2019 

 

Quanto ao saneamento básico, segundo o IBGE (2010) existiam no 

município, nesse ano, 2.867 domicílios, sendo 816 na zona rural e 2.047 na 

zona urbana. 

O abastecimento de água no município é feito por uma autarquia 

municipal - SAAE. Sobre a qualidade da água tratada, essa é realizada 

com produtos industriais que exige altos investimentos para a sua 
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produção, preservação, distribuição e controle de qualidade. Para 

garantir sua quantidade e qualidade dentro dos padrões estabelecidos 

pela Organização Mundial de Saúde - OMS, o SAAE exerce um rigoroso 

controle e investe em programas de preservação dos mananciais de onde 

a água é retirada para abastecimento público. 

O abastecimento de água visa fundamentalmente: 

• Controlar e prevenir doenças; 

• Facilitar a prática de hábitos higiênicos com a instalação de 

pias, tanques e chuveiros para a lavagem de mãos, a limpeza de vasilhas, 

o preparo dos alimentos, a lavagem de roupas e o banho diário. 

Foram tratados segundo o IBGE (2008), 1.854m³ de água diariamente 

para atender a população local. 

Segundo a figura abaixo, a distribuição de água e tratamento de 

esgoto ocorre conforme a seguir: 

 

Fonte: http://www.numeros.mg.gov.br em 26 de março de 2019 

 

3.13. Infraestrutura social – Educação e segurança pública 

 

Os direitos sociais como objeto, apresentados pela Constituição 

Federal de 1988, devem garantir uma boa qualidade de vida aos 

cidadãos, com condições materiais imprescindíveis. O Estado deve 

promover o acesso dos sistemas públicos de: saúde, educação, 

segurança, entre outros a todos os cidadãos. 

Quanto ao número de estabelecimentos educacionais do município 

de Coqueiral, temos o seguinte: 
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Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/coqueiral/pesquisa/13/5902 em 26 de 

março de 2019 

 

 

 Quanto ao número de matrículas, temos: 

 

Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/coqueiral/pesquisa/13/5902 em 26 de 

março de 2019 

 

 

 

 

 

 

Escola 

pública 

municipal

Escola 

pública 

estadual

Escola 

pública 

federal

Escola 

Privada

Ensino Pré-escolar 9 0 0 0

Ensino Fundamental 7 3 0 1

Ensino Médio 0 1 0 0

Ensino Superior 0 0 0 0

ESCOLAS - COQUEIRAL - 2019

Escola 

pública 

municipal

Escola 

pública 

estadual

Escola 

pública 

federal

Escola 

Privada

Ensino Pré-escolar 212 0 0 0

Ensino Fundamental 182 912 0 25

Ensino Médio 0 447 0 0

Ensino Superior 0 0 0 0

MATRÍCULAS - COQUEIRAL - 2019

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/coqueiral/pesquisa/13/5902
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/coqueiral/pesquisa/13/5902
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 Quanto ao número de docentes, temos: 

 

 

Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/coqueiral/pesquisa/13/5902 em 26 de março 

de 2019 

 

 O município apresenta baixos índices de criminalidade, 

apresentando entre os anos de 2017 a 2019, apenas um homicídio 

registrado no mês de novembro de 2017, conforme gráfico abaixo: 

 

 

 

Fonte: http://www.numeros.mg.gov.br em 26 de março de 2019. 

  

Escola 

pública 

municipal

Escola 

pública 

estadual

Escola 

pública 

federal

Escola 

Privada

Ensino Pré-escolar 18 0 0 0

Ensino Fundamental 0 0 0 NI

Ensino Médio 0 28 0 0

Ensino Superior 0 0 0 0

DOCENTES - COQUEIRAL - 2019

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/coqueiral/pesquisa/13/5902
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Quanto aos crimes violentos, os dados são os apresentados no 

gráfico seguinte. São enquadrados como crimes violentos, os seguintes: 

estupro consumado, estupro de vulnerável consumado, estupro de 

vulnerável tentado, estupro tentado, extorsão mediante sequestro 

consumado, homicídio consumado, homicídio tentado, roubo 

consumado e sequestro e cárcere privado consumado. 

 

 

Fonte: http://www.numeros.mg.gov.br em 26 de março de 2019 

 

3.14. Indicadores de renda 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) de Coqueiral foi de 

0,694, em 2010, o que situa esse município na faixa de Desenvolvimento 

Humano Médio (IDHM entre 0,600 e 0,699). A dimensão que mais contribui 

para o IDHM do município é Longevidade, com índice de 0,838, seguida 

de Renda, com índice de 0,663, e de Educação, com índice de 0,601. 
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Fonte: http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/coqueiral_mg em 26 de março de 2019 

 

Quanto ao IDHM sobre a longevidade em Coqueiral, o município 

apresenta a seguinte evolução nos anos de 1991, 2000 e 2010. 

 

 Fonte: http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/coqueiral_mg 

  

A renda per capita média de Coqueiral cresceu 98,28% nas últimas 

duas décadas, passando de R$ 250,04, em 1991, para R$ 380,87, em 2000, 

e para R$ 495,77, em 2010. Isso equivale a uma taxa média anual de 

crescimento nesse período de 3,67%. A taxa média anual de crescimento 

foi de 4,79%, entre 1991 e 2000, e 2,67%, entre 2000 e 2010. A proporção de 

pessoas pobres, ou seja, com renda domiciliar per capita inferior a R$ 

64

66
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72

74

76

ESPERANÇA DE VIDA AO NASCER -
COQUEIRAL - MG

1991 2000 2010

http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/coqueiral_mg
http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/coqueiral_mg
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140,00 (a preços de agosto de 2010), passou de 51,55%, em 1991, para 

20,13%, em 2000, e para 13,64%, em 2010. A evolução da desigualdade de 

renda nesses dois períodos pode ser descrita através do Índice de Gini, que 

passou de 0,56, em 1991, para 0,49, em 2000, e para 0,49, em 2010. 

O índice GINI é um instrumento usado para medir o grau de 

concentração de renda. Ele aponta a diferença entre os rendimentos dos 

mais pobres e dos mais ricos. Numericamente, varia de 0 a 1, sendo que 0 

representa a situação de total igualdade, ou seja, todos têm a mesma 

renda, e o valor 1 significa completa desigualdade de renda, ou seja, se 

uma só pessoa detém toda a renda do lugar. 

 

 

Fonte: http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/coqueiral_mg em 26 de março de 2019 

 

Quanto a renda per capta, outro indicador importante do IDHM, a 

evolução foi conforme gráfica apresentado a seguir: 

 

Fonte: http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/coqueiral_mg 
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http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/coqueiral_mg
http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/coqueiral_mg
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4. SISTEMA DE COMUNICAÇÃO LOCAL 

4.1. Operadoras de telefonia móvel 

 

Quanto ao sistema de comunicação móvel, o município de 

Coqueiral conta com as seguintes operadoras de telefonia móvel e os 

seguintes serviços disponibilizados por cada operadora. 

 

 

Fonte: http://dados.gov.br/dataset/relacao-de-municipios-que-possuem-prestadoras-de-

telefonia-movel-servico-movel-pessoal-smp em 26 de março de 2019 

 

4.2. Operadoras de telefonia fixa 

 

 O município conta também somente com um serviço de telefonia 

fixa, representada pela operadora Oi de telefonia, atendida na área de 

DDD região 035. 

  

4.3. Concessões de rádio e canais de televisões 

 

Quanto às rádios e canais de televisões locais, o município conta 

com a concessão e/ou análise de liberação conforme imagem abaixo: 

 

 

Legenda: L – Estação licenciada; M – Estação instalada e 

licenciada; H – Em estudo. 

 

Fonte: https://sistemas.anatel.gov.br/srd/Consultas/ConsultaGeral/TelaListagem.asp em 26 de 

março de 2019 

 

Município 2G 3G 4G 2G 3G 4G 2G 3G 4G 2G 3G 4G

Coqueiral-MG SIM SIM NÃO SIM NÃO NÃO SIM SIM NÃO SIM SIM SIM

CLARO OI TIM VIVO

http://dados.gov.br/dataset/relacao-de-municipios-que-possuem-prestadoras-de-telefonia-movel-servico-movel-pessoal-smp
http://dados.gov.br/dataset/relacao-de-municipios-que-possuem-prestadoras-de-telefonia-movel-servico-movel-pessoal-smp
https://sistemas.anatel.gov.br/srd/Consultas/ConsultaGeral/TelaListagem.asp
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5 – INFRAESTRUTURA URBANA 

5.1. Energia elétrica 

 

Evolução do consumo de energia elétrica (KWh/Ano) em 1.000 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Coqueiral (2019) 

 

5.2. Transporte 

 

Segundo dados do IBGE (2016), Coqueiral possui 3.936 veículos, 

sendo 2.261 automóveis e 996 motocicletas. A tabela abaixo apresenta as 

divisões referentes aos tipos de veículos. 

 

Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/coqueiral/pesquisa/22/28120 em 26 de 

março de 2019 

 

 

 

 

 

Qtde. KWh Qtde. KWh Qtde. KWh Qtde. KWh Qtde. KWh Qtde. KWh Qtde. KWh Qtde. KWh

Hierarquia 

Política\Classe

Comercial Consumo 

Próprio

Iluminação 

Pública

Industrial Poder Público Residencial Rural Serviço 

Público

2013 1.170.557 KWH 479 KWH 594.317 KWH 521.210 KWH 216.225 KWH 3.283.852 KWH 2.383.069 KWH 431.627 KWH

2014 1.284.946 KWH 642.966 KWH 679.359 KWH 249.875 KWH 3.412.700 KWH 2.414.682 KWH 423.864 KWH

2015 1.258.674 KWH 645.947 KWH 865.943 KWH 236.471 KWH 3.410.795 KWH 2.490.248 KWH 395.148 KWH

2016 1.213.901 KWH 640.129 KWH 927.827 KWH 192.768 KWH 3.414.867 KWH 2.748.988 KWH 424.763 KWH

2017 1.305.625,00 KWH 643.579,00 KWH 909.549,00 KWH 183.551,00 KWH 3.589.554,00 KWH 2.793.890,00 KWH 456.746,00 KWH

2018 1.285.928 KWH 17.060 KWH 599.081 KWH 776.004 KWH 176.823 KWH 3.323.570 KWH 2.745.996 KWH 401.400 KWH

3936

Automovel 2261

Caminhão 131

Caminhão trator 9

Caminhonete 350

Camioneta 64

Micro-ônibus 15
Motocicleta 996

Motoneta 34

Ônibus 27

Trator de rodas 0

Utilitários 6

Outros 43

FROTA DE VEÍCULOS - COQUEIRAL - 2016

TOTAL
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5.3. Habitação 

 

Em 2010, 94,87% da população urbana de Coqueiral contava com 

água encanada, 100,00% com energia elétrica e 99,72% com atendimento 

de coleta de lixo. A Tabela abaixo compara os indicadores de habitação 

de 1991 e 2000 com a pesquisa mais recente realizada em 2010. 

 

 

Fonte: http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/coqueiral_mg em 26 de março de 2019 

 

 O gráfico abaixo mostra a evolução dos itens destacados acima 

que sejam: água encanada, energia elétrica e coleta de lixo, nos anos 

de 1991, 2000 e 2010. 

 

Fonte: http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/coqueiral_mg 

 

82,00% 84,00% 86,00% 88,00% 90,00% 92,00% 94,00% 96,00% 98,00% 100,00%
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% com coleta de lixo % com energia elétrica % com água encanada

http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/coqueiral_mg
http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/coqueiral_mg
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5.4. Sistema de água e esgoto 

5.4.1. Aplicação dos recursos orçamentários 

 

O município possui as seguintes rubricas orçamentárias, destacadas 

no seu Plano Plurianual (PPA), da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e 

da Lei Orçamentária Anual (LOA), ações voltadas para o saneamento 

básico, conforme gráfico abaixo: 

Lei nº 2.398/2018 (LOA 2019) 

Despesa fixada (recursos orçamentários): 

PROJETO/ 

ATIVIDADE 

DESCRIÇÃO VALOR (R$) 

2.053 Manutenção das atividades de limpeza, coleta de lixo e aterro 

controlado 

660.780,38 

1.030 Construção de estação de tratamento de esgoto 80.000,00 

1.041 Elaboração do plano municipal de saneamento básico 80.000,00 

3.024 Ampliação de sistema de abastecimento de água no município 

de Coqueiral 

30.000,00 

1.138 Construção de unidade de triagem e compostagem 80.000,00 

8.010 Manutenção de convênio com Amarc 18.000,00 

8.003 Operação e manutenção do sistema de água/urbano 877.927,23 

7.003 Ampliação, reforma e reaparelhamento do sistema de 

água/urbano 

5.000,00 

7.005 Ampliação, reforma e reaparelhamento do sistema de 

água/urbano 

32.000,00 

7.006 Equipamentos e material permanente do sistema de água 

urbano 

32.000,00 

7.007 Aquisição de poço artesiano 50.000,00 

7.008 Ampliação, reforma e reaparelhamento do sistema de 

esgoto/urbano 

5.000,00 

7.009 Equipamento e material permanente do sistema de esgoto 4.000,00 

7.010 Ampliação da represa de captação de água bruta 25.000,00 

7.014 Construção e reforma de captação elevatória, reservatório de 

água urbano 

5.000,00 

7.015 Substituição da adutora antiga de amianto para DEfofo 20.000,00 

8.004 Preservação e conservação ambiental das bacias dos 

mananciais 

10.000,00 

8.005 Recuperação ambiental das bacias dos mananciais 10.000,00 

8.006 Operação e manutenção do sistema de esgoto/urbano 133.595,60 

Obs.: além dos projetos/atividades previstos para 2019, está em execução 

a construção da ETE com recursos financeiros da Funasa e contrapartida 

financeira deste município. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Coqueiral (MG) – 2019 

 

5.4.2. Execução orçamentária 

 

O município apresenta execuções orçamentárias relacionadas às 

áreas de saneamento básico e possíveis áreas correlatas e de influência, 

dos últimos 3 anos de vigência (Anexo). 
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5.4.3. Orçamento Participativo 

  

 O orçamento participativo tem impacto significativo na estrutura 

municipal de abastecimento de água e tratamento de esgoto, tendo em 

vista o processo ser inclusivo quanto a participação da população nas 

decisões orçamentárias. Segundo a prefeitura, “o orçamento municipal é 

realizado de forma participativa, visto que são realizadas audiências 

públicas da Prefeitura Municipal e do Legislativo Municipal, no momento de 

elaboração do projeto de lei e da apreciação da Câmara Municipal”. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Coqueiral (MG) – 2019 

 

5.4.4. Transferências e convênios 

 

Abaixo temos todos as transferências e convênios em que houveram 

aporte de recursos em saneamento básico no município nos últimos 10 

anos: 

ORG CONV/TERMO OBJETO REPASSE CONTRAPARTIDA RENDIMENTOS 

Funasa Termo 

0095/2011 

Construção de ETE 

de Coqueiral 

2.287.275,47 128.363,46 302.772,00 

Funasa Convênio 

0584/2011 

Aquisição de 

caminhão para 

coleta e transporte 

de resíduos sólidos 

254.000,00 6.000,00 - 

SEDRU-

MG 

Convênio 

009/2009 

Construção de 

adutora 

114.642,00 1.461,00 - 

SEDRU-

MG 

Convênio 

407/2008 

Construção de 

interceptor de rede 

de esgoto sanitário 

em ruas projetadas 

147.307,79 2.358,81 - 

SEDRU-

MG 

Convênio 

218/2009 

Implantação de 

rede de distribuição 

e ligações prediais 

de água potável 

(conjunto 

habitacional “Dona 

Fiota”) 

129.372,00 1.307,00 - 

SEDRU-

MG 

Convênio 

195/2009 

Implantação de 

2.295 metros de 

redes de esgoto no 

bairro residencial 

“Dona Fiota” 

147.709,00 1.492,00 - 

SEDRU-

MG 

Convênio 

022/2011 

Construção de 

módulos sanitários 

em diversas 

residências do 

município 

100.000,00 20.132,03 2.827,02 

Fonte: Prefeitura Municipal de Coqueiral (MG) – 2019 
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5.5. Estrutura organizacional de abastecimento de água 

5.5.1. Estrutura organizacional SAAE 

 

 A autarquia municipal “Sistema Autônomo de Água e Esgoto” de 

Coqueiral-MG, conta com a seguinte estrutura: 

Gestor: Pablo Luis Vilela 

Regulador: Arissmig 

Prestador de Serviço: SAAE – Coqueiral MG 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Coqueiral (MG) – 2019 

 

5.5.2. Organograma SAAE Coqueiral 

 
 

No município de Coqueiral-MG, o SAAE apresenta o seguinte 

organograma e seu respectivo quadro de cargos e respectivo número de 

funcionários: 

 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Coqueiral (MG) – 2019 

 

 

ADMINISTRADOR 
GERAL

SETOR OPERACIONAL -
ÁGUA

SETOR OPERACIONAL -
ESGOTO

ADMINISTRADOR 
GERAL ADJUNTO

ADMINISTRAÇÃO
(CONTAB., LICITAÇÃO, CONTAS 

E CONSUMO)
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CARGOS OCUPADOS 

CARGO QUANTIDADE DE 

SERVIDORES 

Administrador Geral 1 

Administrador Geral Adjunto 1 

Agente Administrativo 1 

Ajudante Administrativo 1 

Encanador 4 

Volante 3 

Operador de ETE 1 

Operador de Bomba 3 

Operador ETA 4 

Auxiliar de Serviços Gerais 1 
Fonte: Prefeitura Municipal de Coqueiral (MG) – 2019 

 

5.5.3. Planejamento, fiscalização e abastecimento de água 

 

O responsável pelo planejamento é o representante legal pelo 

abastecimento de água e coleta de esgoto sanitário do município de 

Coqueiral-MG, SAAE, conforme Lei de Criação 686 de 1981. O sistema de 

abastecimento segue integralmente a portaria 2914/2011 do Ministério da 

Saúde e as normas vigentes. Mensalmente o SAAE envia ao SISAGUA os 

resultados das análises e anualmente responde aos questionários do SNIS. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Coqueiral (MG) – 2019 

 

5.6. Situação econômica e financeira do SAAE 

5.6.1. Valores cobrados pelo SAAE 

 

O anexo tarifário do SAAE de Coqueiral-MG está ativo somente para 

a categoria residencial e comercial, sendo a residencial cobrado o valor 

mínimo de 0 a 15m³ e a comercial de 0 a 20m³. O valor de esgoto é de 30% 

do consumo de água. 

Os gráficos abaixo representam a evolução da cobrança sobre o 

consumo de água mais a evolução da cobrança sobre emissão de esgoto 

por faixa de consumo, sendo o primeiro para consumo residencial e o 

segundo para consumo comercial. Os dois gráficos apresentam a soma do 

consumo de água e esgoto nas duas modalidades.  
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Fonte: Prefeitura Municipal de Coqueiral (MG) – 2019 

 

 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Coqueiral (MG) – 2019 
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5.6.2. Investimentos e/ou aquisições SAAE 

 

Aquisição de uma moto 160cc, perfuração de poço artesiano na 

Comunidade da Serra dos Pedros, Aquisição de um macro medidor para 

ETA (hidrômetro), implantação da ETA WEB, implantação de câmeras de 

segurança na ETA. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Coqueiral (MG) – 2019 

 

6. CARÊNCIAS IDENTIFICADAS 

6.1. Vulnerabilidade social 

 

A mortalidade infantil (mortalidade de crianças com menos de um 

ano de idade) no município passou de 22,3 óbitos por mil nascidos vivos, 

em 2000, para 14,9 óbitos por mil nascidos vivos, em 2010. Em 1991, a taxa 

era de 28,4. Já na UF, a taxa era de 15,1, em 2010, de 27,8, em 2000 e 35,4, 

em 1991. Entre 2000 e 2010, a taxa de mortalidade infantil no país caiu de 

30,6 óbitos por mil nascidos vivos para 16,7 óbitos por mil nascidos vivos. Em 

1991, essa taxa era de 44,7 óbitos por mil nascidos vivos. 

Com a taxa observada em 2010, o Brasil cumpre uma das metas dos 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio das Nações Unidas, segundo a 

qual a mortalidade infantil no país deve estar abaixo de 17,9 óbitos por mil 

em 2015. 

As principais vulnerabilidades sociais identificadas em Coqueiral são 

apresentadas na tabela abaixo. 

 

 

Fonte: http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/coqueiral_mg em 26 de março de 2019 

 

http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/coqueiral_mg
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A esperança de vida ao nascer é o indicador utilizado para compor 

a dimensão Longevidade do Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDHM). No município, a esperança de vida ao nascer cresceu 

3,0 anos na última década, passando de 72,3 anos, em 2000, para 75,3 

anos, em 2010. Em 1991, era de 68,4 anos. No Brasil, a esperança de vida 

ao nascer é de 73,9 anos, em 2010, de 68,6 anos, em 2000, e de 64,7 anos 

em 1991. 

 As condições de trabalho e renda possuem indicadores importantes 

quanto a vulnerabilidade social, uma vez que indica o percentual de 

pessoas vivendo em condições sub-humanas nas suas localidades de 

origem. Em Coqueiral podemos destacar o índice de 71% de crianças de 

0 a 5 que não frequentam escolas. Porém, percebe-se que o percentual 

de pessoas entre 15 e 24 anos que não estudam, não trabalham e são 

vulneráveis nessa mesma faixa de idade caiu drasticamente entre os anos 

de 1991 e 2010, saindo de um patamar de 20,01% da população para 

2,60% em 2010. 

 Quanto as famílias, há um percentual significativo de mães chefes de 

família sem ensino fundamental e com filho menor que representa 8,33% 

do universo de mães no município no ano de 2010. Esse índice era de 

11,28% em 1991 e foi reduzido a 9,05% em 2000. 

 Quanto ao trabalho e renda, temos que o índice percentual de 

vulneráveis à pobreza com dados de 78,87% em 1991, sendo reduzido para 

52,33% em 2000 e, posteriormente, para 40,36% em 2010. 
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Fonte: http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/coqueiral_mg em 26 de março de 2019 

 

6.2. Carências de planejamento físico territorial 

  

Segundo informações fornecidas pelo município, em questionário 

aplicado junto ao comitê estabelecido pelas entidades articuladoras e 

executoras do PMSB em Coqueiral (MG), o município conta com sua zona 

urbana quase que com a totalidade de ruas asfaltadas, restando apenas 

um trecho aproximado de 250m na rua Espírito Santo e 50m na rua 

Amazonas, ambas no bairro Jardim Juliana. Os bairros que apresentam 

maior precariedade do sistema de asfaltamento, apresentando 

necessidade iminente de manutenção são os bairros Lajinha e Trevo. 

 Quanto ao sistema de drenagem do município, segundo informações 

da prefeitura, o município não apresenta plano de manutenção e 

ampliação das redes pluviais, sendo os serviços de limpeza feitos conforme 

as demandas e sob a responsabilidade da prefeitura. Os logradouros que 

compõem a praça Capitão Aurélio, em sua cota de nível mais inferior, no 

bairro do Trevo, dispõem de sistema de drenagem ausentes de eficiência 

plena, vez que em situação de precipitação pluvial volumosa, essa por 

subdimensionamento não comporta plenamente a vazão do deflúvio, 

acarretando pontos de alagamento no local. 

 

http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/coqueiral_mg
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6.3 Localidades rurais 

 

 No que tange às localidades rurais, conforme informado pela 

prefeitura municipal de Coqueiral (MG), o distrito de Frei Eustaquio dispõe 

de completa infraestrutura urbana como: ruas pavimentadas dentro do 

distrito, pavimentação asfáltica recente que liga a sede do município ao 

distrito, sistema de água tratada, coleta e tratamento de esgoto 

(aparentemente de forma precária, porém existente) e PSF. 

 Existem também PSF’s rurais nas comunidades do Ermo, Capituvas e 

Sapé. As escolas rurais ativas no ano de 2019 estão localizadas nas 

comunidades Frei Eustáquio, Capituvas e Ermo. E apresentam centros 

comunitários as seguintes comunidades rurais: Água Mansa, Capituvas, 

Ermo e Posses. 

 O atendimento às comunidades rurais quanto a terraplenagem e 

manutenção de forma frequente, segundo a prefeitura municipal, todos 

os meses do ano, se acentuando em meses de constantes chuvas. 

 Nas comunidades do Ermo, Capituvas, Sapé, Distrito de Frei Eustáquio 

possuem unidades de saúde implantadas e funcionando. Já as 

comunidades Posses, Vista Longa e Jaboticabeiras são também atendidas 

pela Secretaria de Saúde, porém são aproveitadas as estruturas de outros 

centros comunitários e/ou prédios escolares. 

 Quanto ao tratamento de água e esgoto nas comunidades rurais, 

temos que as comunidades do Ermo, Serra dos Pedros e Capituvas são 

servidas de água de poços artesianos profundos com canalização de 

água até as residências. Já quanto ao tratamento de esgoto, algumas 

poucas residências servidas com o tanque de evapotranspiração ou fossa 

ecológica. No caso do tratamento de esgoto, não foram fornecidas as 

localidades onde o tratamento é feito. 
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6.4 Quadro institucional 

 

Quanto à estrutura administrativa do meio ambiente do município de 

Coqueiral (MG), temos o quadro abaixo: 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Coqueiral (MG) – 2019 

Dados fornecidos pelos representantes da Prefeitura Municipal

de Coqueiral (MG) no ano de 2019

FONTE:

Possui Secretaria Municipal de Meio Ambiente Não

Saúde Não

Turismo Não

Outra secretaria Sim

Secretaria de 

Obras

CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Sim

Convênios e acordos administrativos

Sim

Com Estado e 

União

Sim

TAC e 

Precatórios

Prefeitura participa de consórcio intermunicipal de saúde

Não

Não

Não

Não

Não

Sim

Não

Sim

Sim

Não

Não

Prefeitura participa de comitê de bacia hidrográfica Sim

Sim

Lei nº 

1457/2002

Não

Sim

Título IV, 

Capítulo X

Sim

Capítulo II / 

Plano Diretor

Não

Não

Não

Não

Não

Capítulo ou artigo do plano diretor para 

drenagem urbana

Capítulo ou arito do zoneamento ecológico-

econômico regional

Outras formas

Deslizamento de enconstas

Disposição de resíduos sólidos e domésticos

Enchentes

Plano diretor local e regional

Presença de vetores de doenças

Qualidade da água

Recuperação de áreas degradadas

Capítulo ou artigo das leis de criação de unidades 

de conservação

Capítulo ou artigo do código ambiental

Capítulo ou artigo de lei orgânica

Capítulo ou artigo do plano diretor

Capítulo ou artigo do plano de desenvolvimento 

urbano

Capítulo ou artigo do plano diretor para resíduos 

sólidos

O Município possui legislação específica para a questão ambiental - Se sim, está inserida 

como?

Possui conselho municipal de meio ambiente

O órgão de meio ambiente é ligado ao planejamento 

da secretaria municipal de

RESPOSTA 

ATUAL

Estrutura administrativa de Meio Ambiente

Quadro Institucional (Coqueiral - MG / 2019)

Sistema de captação e distribuição de água 

potável

Tratamento de esgoto urbano

Uso de recursos naturais

Zoneamento ecológico-econômico regional

Prefeitura implementou convênios ou outras 

parcerias nos últimos 12 meses

Prefeitura mantém acordo administrativo que 

delegue atribuições de Meio Ambiente para 

órgão estadual
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7. Final e Responsabilidade Técnica da Elaboração do Diagnóstico 

Socioeconômico 

 

Esse documento foi elaborado por solicitação da Empresa Preserva 

Junior para compor Plano Municipal de Saneamento Básico do município 

de Conqueiral, MG. Contém quarenta e oito (48) laudas devidamente 

rubricadas com as assinaturas dos responsáveis no último tópico. 

Planilhas em Anexo, conforme citação ao longo do documento. 

 

 

_______________________________ 

Thales Mardem Silva Salgado 

Administrador – Onixx Consultoria Organizacional 

 

 

________________________________ 

Dr. Thiago Marinho Alvarenga 

Biólogo e Assistente técnico 

3Tc Consultoria Ambiental 


