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APRESENTAÇÃO 

A Implantação de Modelo de Gestão dos Serviços Públicos de Abastecimento de 
Água Potável, de Esgotamento Sanitário, de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais 
Urbanas, e de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos de Alpinópolis (MG) é objeto 
do contrato nº 043/2021, firmado em 22 de outubro de 2021 entre o Município de 
Alpinópolis, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 18.241.752/0001-00, e a empresa SERENCO 
Serviços de Engenharia Consultiva LTDA (SERENCO), localizada no município de Curitiba, 
Estado do Paraná, na Av. Sete de Setembro, nº 3.574, Loja A-2, Centro - CEP: 80.250-210, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 75.091.074/0001-80. 

Em atendimento às prescrições contidas no termo de referência, documento que fez 
parte do processo licitatório pregão presencial nº 057/2021, o qual originou o vínculo 
contratual supracitado após a contratada ser declarada vencedora do certame, o objeto 
contratual deverá ser composta das seguintes atividades e produtos: 

• Atividade 1 - Revisão e atualização do Plano Municipal de Saneamento Básico 

(PMSB), contemplando os quatro componentes do saneamento básico (água, 

esgoto, drenagem e resíduos sólidos), contemplando os seguintes produtos: 

o Produto 1 - Plano de mobilização social (PMS); 

o Produto 2 - Diagnóstico situacional; 

o Produto 3 - Prognósticos, condicionantes, diretrizes, objetivos e metas; 

o Produto 4 - Programas, projetos e ações, e definição das ações para 

emergência e contingência; 

o Produto 5 - Mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da 

eficiência, eficácia e efetividade das ações programadas; 

o Produto 6 - Relatório Final. 

• Atividade 2 - Estudo da atual situação institucional dos serviços de abastecimento 

de água potável e de esgotamento sanitário, envolvendo a análise de todos os 

aspectos do contrato celebrado entre o Município e a Companhia de Saneamento 

de Minas Gerais (COPASA); 

• Atividade 3 - Marco Regulatório, modelo, fiscalização e avaliação do serviço 

adequado e regulamento dos serviços de abastecimento de água potável e de 

esgotamento sanitário; 

• Atividade 4 - Análise de Viabilidade dos serviços de abastecimento de água 

potável e de esgotamento sanitário; 

• Atividade 5 - Levantamento dos bens reversíveis dos serviços de abastecimento 

de água potável e de esgotamento sanitário; 

• Atividade 6 - Assessoria na fase de audiência pública para exposição à sociedade 

quanto ao modelo a ser implantado e aprovação da revisão e atualização do 

PMSB.   
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O presente documento corresponde ao Relatório Final do objeto do contrato nº 
043/2021, sendo este aprovado na audiência pública realizada às 08:30 horas do dia 08 de 
janeiro de 2022 na Câmara Municipal de Vereadores de Alpinópolis (MG). 
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1. INTRODUÇÃO 

A Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, instituiu a Política Nacional de 
Saneamento Básico. De acordo com essa Lei, é obrigação de todas as prefeituras 
elaborarem seu Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB), abrangendo os quatro 
eixos do saneamento, tendo como prazo final de apresentação o dia 31 de dezembro de 
2022, conforme Decreto Federal nº 10.203/2020. 

Os PMSBs têm o objetivo de consolidar os instrumentos de planejamento e gestão 
afetos ao saneamento, com vistas a universalizar o acesso aos serviços, garantindo 
qualidade e suficiência no suprimento dos mesmos, proporcionando melhores condições 
de vida à população, bem como a melhoria das condições ambientais. 

Destacamos que no dia 15 de julho de 2020 foi sancionada a Lei Federal nº 14.026, 
que atualiza o marco legal do saneamento básico e altera a Lei nº 9.984, de 17 de julho de 
2000, para atribuir à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) competência 
para editar normas de referência sobre o serviço de saneamento, e no dia 21 de julho de 
2020 foi publicado o Decreto Federal nº 10.430 que dispõe sobre o Comitê Interministerial 
de Saneamento Básico, órgão colegiado instituído pelo art. 53-A da Lei nº 11.445/2007, 
com a finalidade de assegurar a implementação da política federal de saneamento básico 
e de articular a atuação dos órgãos e das entidades da administração pública federal quanto 
à alocação de recursos financeiros em ações de saneamento básico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/L11445compilado.htm
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2. CARACTERIZAÇÃO MUNICIPAL 

Por se tratar de uma Revisão de Plano Municipal de Saneamento Básico e 
entendendo que o PMSB vigente é um documento da Prefeitura de Alpinópolis, vários 
tópicos oriundos do plano vigente (PMSB, 2015), principalmente os da Caracterização 
Municipal, foram copiados e atualizados caso existam informações oficiais disponíveis. 
Outros tópicos que a consultoria achou essencial foram incluídos pois não continham no 
plano anterior, dessa forma, agregando conteúdo para a caracterização.  

 

2.1. CARACTERIZAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO 

2.1.1. Histórico da formação do município 

O texto a seguir foi transcrito do PMSB (2015), retirado do livro “História de 
Alpinópolis", autoria de José Iglair Lopes. 

O povoado surgiu no final do século XVIII, encravado ao pé da Serra da Ventania. 
Em 1759, após a queimada dos Quilombos pelo bandeirante Bartolomeu Bueno do Prado, 
uma expedição de mineiros comandada pelo Padre João Côrrea de Mello, vinda de 
Mariana, atravessa o Rio Grande, passa pela Barra do Pontal, Fazenda Pouso Alegre e 
chega em Jachuy, tomando posse das terras. Em 1762, uma expedição de Paulistas, 
comandada por Mathias de Carvalhões, entra em sentido contrário, retomando a posse das 
terras até a margem esquerda do Sapucaí, fato comemorado em cerimônia solene em 5 de 
fevereiro de 1762, na Barra do Pontal. Em 1764, uma expedição de Mineiros, desta vez 
comandada pelo Governador da Capitania, General Luiz Diogo Lobo da Silva, saiu de Villa 
Rica em 20 de agosto de 1764, acompanhado do Provedor da Fazenda Real - José Gomes 
de Araújo, do Intendente da Comarca - Dr. Manoel Caetano Monteiro e do Secretário de 
Governo - Dr. Cláudio Manoel da Costa, além do pessoal da escolha e serviço. 

A expedição, atravessando o Rio Grande na Barra do Pontal, passou pelo famoso 
Sítio do Zundu, chegando a Jacuhy, onde instalou a Villa, tomou posse das terras e 
demarcou as divisas das Capitanias de Minas Gerais e São Paulo. Foi nesse vai e vem de 
expedições que apareceram os primeiros moradores por aqui. Viviam da exploração de 
garimpos nos Córregos da Prata, Ouro e no Ribeirão Conquista, onde instalaram a 
rancharia nas proximidades de uma gruta. 

Em 1769, D. Frei Manuel da Ressurreição - Bispo Diocesano de São Paulo - concede 
licença aos moradores da fazenda para que suas devoções fossem atendidas através de 
um Altar Portátil. Em 1782, foi concedida licença aos moradores para erguer uma Ermida, 
com orientações de localização e outras recomendações. Diante disso, o pequeno núcleo 
se mudou para a parte alta da fazenda, e do contato direto com a brisa acelerada que varre 
nossas montanhas, surgiu naturalmente o nome: Sítio Ventania, Fazenda Ventania, Serra 
da Ventania, Ventania... Em 1799, não conseguindo construir a capela, Antônio Soares 
Coelho, João Coelho de Souza, justificam o insucesso e solicitam a D. Matheus de Abreu 
Pereira - sucessor de D. Frei Manuel da Ressurreição - Bispo Diocesano de São Paulo, 
uma nova licença para a construção da Ermida de São Sebastião, informando que a 
Fazenda Ventania contava com várias famílias, entre livres e escravos, em número superior 
a 80 pessoas, distante de Jacuhy dezesseis léguas, passando por cinco ribeirões 
caudalosos. 

Apesar do despacho favorável de D. Matheus em 30 de setembro de 1799, os 
"Coelho", não alcançando o intento, venderam os Sítios Ventania e Ponte Alta a Januário 
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Garcia Leal em fins de 1799, e sem realizar a construção da Capela, voltaram para Jacuhy. 
Em 1806, Marianna Lourença de Oliveira informa que o marido Januário Garcia Leal, 
ausente há mais de três anos, deixou determinado que vendesse as terras para pagamento 
de dívidas contraídas com primos em 1802. Em 25 de novembro de 1806 os Sítios Ventania 
e Ponte Alta foram vendidos ao Alferes José Justiniano dos Reis, documento passado com 
validade de escritura por falta de tabelião. É o primeiro documento das terras de Ventania 
e foi assinado a rogo por Thomé Soares Coelho por ser Marianna analfabeta. 

 

2.1.2. Formação Administrativa 

Distrito criado com a denominação de São Sebastião da Ventania, pelo alvará de 7-
101824 pela lei estadual nº 2, de 14-09-1891. Pertenceu ao município de Carmo do Rio 
Claro, voltando novamente a Passos, até que em 1901, criando-se o município de Vila Nova 
de Resende, foi integrado nele. 

Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o distrito de São Sebastião da 
Ventania figura no município de Vila Nova de Resende. Pela lei estadual nº 622, de 18-10-
1914, o distrito de São Sebastião da Ventania passou a denominar-se Alpinópolis. 

Nos quadros de apuração do Recenseamento Geral de 1-IX-1920, o distrito de 
Alpinópolis ex - São Sebastião da Ventania, figura no município de Vila Nova de Resende. 
Pela lei estadual nº 843, de 7-09-1923, o município de Vila Nova de Resende passou a 
denominar-se Nova Resende. 

Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o distrito de Alpinópolis figura 
no município de Nova Resende ex-Vila Nova de Resende. Assim permanecendo em 
divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937. 

Elevado à categoria de município com a denominação de Alpinópolis, pelo decreto-
lei estadual nº 148, de 17 12-1938, desmembrado de Nova Resende e Passos. 

Sede no antigo distrito de Alpinópolis. Constituído de 2 distritos: Alpinópolis e São 
José da Barra, desmembrado do município de Passos. No quadro fixado para vigorar no 
período de 1939-1943, o município é constituído de 2 distritos: Alpinópolis e São José da 
Barra. 

Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído de 2 distritos: 
Alpinópolis e São José da Barra. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-
VI-1995. Pela lei estadual nº 12030, de 21-12-1995, desmembra do município de 
Alpinópolis o distrito de São José da Barra. Elevado à categoria de município. 

Em divisão territorial datada de 15-VII-1997, o município é constituído do distrito 
sede, assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007. 

 

2.1.3. Localização 

O município de Alpinópolis está localizado na região Sudeste do Brasil, no sudoeste 
do estado de Minas Gerais, entre as latitudes 21°0'3,393"S e 20°39'22,568"S e longitudes 
46°15'38,096"W e 46°33'3,596"W (Figura 1).  
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Figura 1 - Localização do município de Alpinópolis. 
Fonte: PMSB, 2015 e DIAS, 2013. 

 

Com uma área total de 460,685 km², o município de Alpinópolis faz divisa com 
Passos, Carmo do Rio Claro, Bom Jesus da Penha e São José da Barra, possuindo uma 
população estimada em 2021 de 20.059 habitantes. 

Alpinópolis está localizada na mesorregião sul/sudoeste do Estado de Minas Gerais 
e Pertence à Gerência Regional de Saúde de Passos, sede microrregião. Já com relação 
à gestão de recursos hídricos, o município encontra-se sob gestão do comitê de bacias 
hidrográficas do Médio Rio Grande, também denominado CBH - GD7. 
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As principais vias de acesso ao município e a sua localização em relação à Belo 
Horizonte (capital do estado de Minas Gerais) está demonstrada na Figura 2. Em relação 
as rodovias federais podem ser citadas a BR-265, BR-491, BR-262 e BR-050, e as rodovias 
estaduais MG-050, MG-446, MG-341, MG-438, MG-856, MG-344, MG-836, MG-832, MG-
146, LMG-846, LMG-848 e SP-345. 

A distância entre Belo Horizonte e a região do Médio Rio Grande é de 
aproximadamente 320 km via rodovia estadual MG-050 ou de aproximadamente 430 km 
via rodovias federais BR381, BR369 e BR265. 

 

Figura 2 - Vias de acesso e localização do município de Alpinópolis. 
Fonte: PMSB, 2015 e DIAS, 2013. 

 

2.1.4. Geologia e Geomorfologia 

A região do Médio Rio Grande é composta pelas seguintes unidades 
geomorfológicas: Unidade Serra da Canastra, Depressão do Rio Grande e o Planalto 
Dissecado do Sul de Minas, que abrange a maior parte da área estudada. 

Segundo o trabalho de MAGRI (2013), a região do município é formada 
predominantemente por relevo ondulado, podendo ser destacada as áreas de colinas, 
morros e morrotes, sendo que nas proximidades da área urbana há ocorrência de área de 
morros e serras, além da planície do ribeirão Conquista. 

Com relação aos aspectos geológicos, o município de Alpinópolis encontra-se 
representado por um grande compartimento, o Complexo Cristalino. A Figura 3 retrata a 
distribuição espacial do substrato rochoso na área de estudo. 



     
 

 

 
 Relatório Final 

Página: 31 

 

 

Figura 3 - Mapa de Landforms da região Médio Rio Grande (destacado Alpinópolis). 
Fonte: Adaptado de MAGRI, 2013. 

 

As unidades geológicas e substratos rochosos ocorrentes na área de estudo e o 
percentual de área ocupada por cada unidade estão apresentadas a seguir. O substrato 
rochoso predominante são os gnaisses (41,37%), do grupo Araxá e do Complexo 
Barbacena (26,6%), xistos e quartzitos (40,5%) dos grupos Araxá, Canastra e Bambuí. 

Localmente ocorrem rochas ultramáficas (1,92%) do grupo Araxá e Complexo 
Barbacena e Coberturas aluvionares (4,25%). Na zona urbana predomina o quartzito e o 
mica-xisto com intercalações de quartzito. 
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Figura 4 - Percentual de área ocupada por classe de substrato rochoso e unidade geológica. 
Fonte: PMSB, 2015. 

 

2.1.5. Solos 

O município de Alpinópolis apresenta desde latossolos vermelhos férricos e 
nitossolos vermelhos (com ocorrência pontual em regiões de rochas ultramáficas) à 
latossolos vermelhos e vermelho-amarelos (predominantemente em função de 
características geológica e de relevo) e argissolos e neossolos litólicos, em áreas de relevo 
acentuado. Na área urbana e periurbana não foram identificados materiais inconsolidados 
provenientes de rochas ultramáficas. 

Na classificação geotécnica dos solos, as principais características do perfil de 
alteração das unidades de materiais inconsolidados são 8, 9, 10 e 11, já com relação à área 
urbana e de expansão urbana de Alpinópolis ocorrem as unidades 6, 7, 10 e 13. 

A unidade 6 é a que apresenta a maior abrangência na área urbana e, conforme 
MAGRI (2013), caracteriza-se por apresentar predomínio de nível saprolitico, com textura 
arenosa, sotoposto ao solo maduro composto por uma areia com pouca argila e espessura 
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não superior a dois metros. Sua ocorrência é associada a relevos com declividades 
inferiores a 30% e a quartzitos dos grupos Canastra e Araxá. 

A unidade 7 é representativa em relação a área urbana de Alpinópolis, ocupa áreas 
com restrições a ocupação do solo. Essa unidade apresenta uma camada de solo maduro 
composta por areia com pouca argila, com espessura inferior a meio metro. Sotoposto a 
esse material encontram-se os quartzitos dos grupos Canastra e Araxá associados a 
relevos bastante enérgicos compostos por serras. 

A unidade 10 consiste na área pela qual considera-se o principal vetor de 
crescimento urbano do município de Alpinópolis. A mesma caracteriza-se por apresentar o 
nível de solo maduro com textura argilo-silto-arenosa, e espessura inferior a 10 metros, 
sobreposto ao solo saprolítico areno-siltoso, com espessura máxima de 7 metros, seguido 
pelo saprólito constituído por silte arenoso. Esta unidade está associada a regiões de 
morros e morrotes com declividade inferior a 15% e a gnaisses e xistos com intercalações 
ocasionais de quartzito do grupo Araxá (MAGRI, 2013). 

 

2.1.6. Clima 

De acordo com a classificação de Köppen (1936), a região do GD7 está indicada 
como Cwb (clima temperado húmido com inverno seco e verão temperado). 

O município possui clima tropical, predominantemente ocorre o clima subquente, 
úmido (3 meses secos) e semi-úmido (4 a 5 meses secos) com temperatura média variando 
entre 15 e 18 °C em pelo menos 1 mês. Em termos de valores históricos médios em cada 
mês, as temperaturas máximas anuais estão entre 23 a 29 °C ao longo do ano e as 
temperaturas mínimas entre 12 a 20 °C. 

Segundo DIAS (2013), utilizando dados obtidos por estações climáticas da região, a 
pluviosidade média total anual do município varia entre 1.370 e 1.430mm. Dados históricos 
do CLIMATEMPO (2021) apresentam um valor de 1.337 mm. 

 

2.1.7. Situação Econômico-Financeira 

A análise da situação financeira dos municípios brasileiros, através de indicadores e 
dados estatísticos é de suma importância para melhor avaliação do crescimento das 
regiões do Brasil. Esses indicadores auxiliam a classificar os municípios, os estados e 
países sob diversos aspectos nas quais contribuem para direcionar ações de forma efetiva 
e com menores impactos. Os principais aspectos avaliados são:  

• economia; 

• qualidade de vida e; 

• distribuição de renda. 

 

O município de Alpinópolis foi avaliado sob os seguintes indicadores:  

• IDHM - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal;  

• IFDM - Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal;  

• Índice de Gini - desigualdade social; 
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• IMRS - Índice Mineiro de Responsabilidade Social. 

Os indicadores mencionados variam em uma escala de 0 a 1, com exceção do índice 
de Gini, quanto mais próximo o resultado for de 1 melhor é o desempenho do município. 
Todavia, o Índice de Gini na qual mede a desigualdade social, considera que quanto mais 
próximo de 0 for o resultado, menor é a desigualdade.  

A Figura 5 presenta os principais indicadores de desenvolvimento humano do 
município de Alpinópolis. Estes são os dados mais recentes coletados do IBGE, do FIRJAN 
e da FJP conforme é apresentado PMSB do município.   

 
Figura 5 - Indicadores de desenvolvimento e responsabilidade social para Alpinópolis, Brasil e Minas 

Gerais. 
Fonte:¹IBGE, ² FIRJAN; 3Fundação João Pinheiro (2010) apud PMSB. 

 

Observa-se a relação dos demais municípios da região do médio Rio Grande com o 
IDH médio de Alpinópolis de 0,725 em 2010  -  este valor caiu 7,6% quando comparado 
com a década de 2000 que foi de 0,78  -, mas continua na média regional e ainda é superior 
à média estadual e federal conforme é visto na Figura 6. 

 

Figura 6 - IDH médio (2010) dos municípios da região do Médio Rio Grande. 
Fonte: IBGE,2010. 

 

Os dados da Figura 7 apresentam o Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal 
(IFDM) para os municípios que compõem o médio Rio Grande. De acordo com dados do 
FIRJAN (2013) apud PMSB, Alpinópolis possui uma posição privilegiada quando 
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comparado aos demais municípios brasileiros, pois 80% dos municípios mineiros 
apresentam índices superiores a 0,6 pontos enquanto que no Brasil, 63% dos municípios 
apresentam IFMD superior a 0,6 pontos.  

 Baseado no sistema FIRJAN (2013), os índices podem ser classificados no seguinte 
critério:  

• Superior a 0,8 - alto desenvolvimento; 

• 0,6 a 0,8 - desenvolvimento moderado;  

• 0,4 a 0,6 - desenvolvimento regular; 

• Inferior a 0,4 - baixo desenvolvimento. 

  

Segundo os dados coletados no portal do FIRJAN (2018), o município de Alpinópolis 
se enquadra em uma classe de desenvolvimento moderado com IFDM de 0,6967.  

 
 

Figura 7 - IFDM e áreas de desenvolvimento de Alpinópolis, 2018 (ano-base:2016). 
Fonte: FIRJAN, 2018.  

 
 

Analisando os dados de renda e considerando que quanto mais próximo o resultado 
for de zero, melhor é a distribuição de renda, é possível observar que Alpinópolis 
apresentou índice de 0,39, sendo considerado um ponto positivo, apesar de demonstrar um 
baixo desenvolvimento. No que se refere ao Índice Municipal de Responsabilidade Social 
(IMRS), o município possui 0,634, considerado satisfatório - levando em consideração que 
quanto mais próximo de 1 melhor é a responsabilidade social do município.  

Todavia, o indicador IMRS no quesito saneamento, habitação e meio ambiente, 
Alpinópolis apresentou um resultado de 0,417 que não é satisfatório.  
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Os índices de acesso a água e tratada e coleta de esgoto estão satisfatórios, pois 
quase 92,66% da população é atendida com abastecimento de água. Entretanto, o índice 
de tratamento relativo a resíduos sólidos e doenças relacionadas caiu bastante, e este fato 
pode estar relacionado ao aterro controlado não ser considerado como uma forma 
adequada de disposição final de resíduos urbanos. Além disso, outro ponto que pode ter 
influenciado no resultado baixo do IMRS - Saneamento Habitação e Meio Ambiente é o fato 
de o município não ter áreas de proteção ambiental.  

 

2.2. MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 

2.2.1. Meio Ambiente 

Segundo dados do IBGE (2017), o terreno do município é ocupado 
predominantemente por atividades agrícolas e pecuárias, sendo o maior percentual de área 
representado por lavouras (28,6% e envolvem principalmente a cultura de milho, soja e 
sorgo) seguido por pastagens (24,4%), e as matas ou florestas ocupam cerca de 14,0%. 

As áreas de vegetação natural envolvem fitofisionomias pertencentes aos biomas 
Cerrado e Mata Atlântica. No bioma Cerrado ocorrem as fitofisionomias: Campo, Campo 
Cerrado, Campo Rupestre e Cerrado. Já a fitofisionomia Floresta Estacional Semidecidual 
Montana é pertencente ao bioma da Mata Atlântica. 

 

2.2.2. Recursos Hídricos 

Segundo o mapa de aquíferos do estado de Minas Gerais, os principais sistemas 
são: o xistoso e o gnáissico-granítico, os quais possuem menores níveis de produtividade 
em relação aos demais sistemas que ocorrem na região do Médio Rio Grande. 

O território municipal está localizado na unidade de planejamento de recursos 
hídricos UPH-GD7, gerida pelo CBH-GD7 (Comitê de Bacias Hidrográficas dos Afluentes 
Mineiros do Médio Rio Grande), inserida na unidade federal de planejamento hídrico do Rio 
Grande que é parte da área de contribuição da bacia do Rio Paraná. 
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Figura 8 - Localização do município de Alpinópolis em relação a bacia e unidades de planejamento 
hídrico regionais, estaduais, federais. 
Fonte: PMSB, 2015 e DIAS, C.C., 2013. 

 

De acordo com informações cartográficas das ANA (2021), o município de 
Alpinópolis está em região com situação considerada “excelente” ou “confortável, ou seja, 
os rios avaliados na área de estudo apresentam valores de 0 a 10% de demanda em relação 
ao total de água disponível. Já com relação à situação qualitativa da água, os principais rios 
da região de estudo apresentam uma relação entre a carga orgânica lançada e a 
capacidade de assimilação do corpo receptor entre “razoável” (no Ribeirão da Conquista, 
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desde a Sede até 7 km a jusante), “boa” (desse último ponto até o rio Grande) e “ótima” 
(demais rios e córregos). 

O PMSB (2015) apresentou um Mapa de Bacias Hidrográficas da região de 
Alpinópolis-MG (Figura 9), dividindo o território em macrounidades ambientais (sub-bacias 
hidrográficas) dos Ribeirões Conquista e Cancan, afluentes do Médio Rio Grande. A 
nascente do talvegue principal do Ribeirão Conquista encontra-se no município de Nova 
Resende, já a do Ribeirão Cancan encontra-se no município de Alpinópolis. 

O referido mapa indica o local de captação para abastecimento público da COPASA 
e a bacia de drenagem com um total de 236,58 km² (a bacia do Ribeirão Conquista, possui 
uma área de drenagem de aproximadamente 508 km²), destacando que o distrito das “Três 
Barras” constitui um ponto de urbanização à montante e significativa porção da cabeceira 
pertencente ao município de Nova Resende. Pode-se verificar que o distrito Sede de 
Alpinópolis está inserido na bacia do Ribeirão Conquista e sua porção nordeste já alcança 
os limites da bacia do Ribeirão Cancan. Já o distrito de São Bento, que possui captação 
subterrânea através de poço tubular, drena as águas para bacia do ribeirão Cancan. 
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Figura 9 - Bacias hidrográficas dentro do território de Alpinópolis. 
Fonte: PMSB, 2015 e DIAS, 2015. 

 

Detalhe sobre as vazões mínimas e máximas podem ser visualizadas nas vertentes de 
abastecimento de água e drenagem urbana. 

 

2.3. SAÚDE 

Conforme dados atualizados do Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde 
do Brasil - (CNES, 2021) no mês de novembro, o município de Alpinópolis conta com 42 
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estabelecimentos de saúde em operação para subsidiar toda a população, entre eles, 
públicos e privados, conforme mostra a Tabela 1. 

Tabela 1 - Quantidade por Tipo de Estabelecimento, novembro de 2021. 

Tipo de Estabelecimento Qtde 

CENTRAL DE GESTAO EM SAUDE 1 

CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL 1 

CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA 6 

CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE 2 

CONSULTORIO ISOLADO 19 

FARMACIA 1 

HOSPITAL GERAL 1 

POLICLINICA 6 

POSTO DE SAUDE 1 

POLO ACADEMIA DA SAUDE 1 

UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA (SADT 
ISOLADO) 

3 

TOTAL 42 

Fonte: Ministério da Saúde - CNES, 2021. 
 

A Tabela 2 é apresentado uma série histórica da longevidade, mortalidade e 
fecundidade de Alpinópolis nos anos de 1991, 2000 e 2010. 

Tabela 2 - Série histórica da longevidade, mortalidade e fecundidade. 

Indicadores 1991 2000 2010 

Esperança de vida ao nascer (anos) 69,06 73,60 76,71 

Mortalidade infantil (%) 26,65 18,79 12,80 

Mortalidade até 5 anos de idade (%) 35,17 20,59 14,93 

Taxa de fecundidade total (%) 2,39 2,36 2,04 

Fonte: PNUD, 2020. 

 

Os indicadores epidemiológicos são importantes para representar os efeitos das 
ações de saneamento ou da sua insuficiência na saúde humana e constituem ferramentas 
fundamentais para a vigilância ambiental em saúde e para orientar programas e planos de 
alocação de recursos em saneamento ambiental. 

As doenças transmitidas pela água pertencem ao grupo das Doenças Infecciosas e 
Parasitárias (DIP). Dados de setembro de 2021 apontam que no município de Alpinópolis, 
o CAP 1 - na qual corresponde a algumas doenças infecciosas e parasitárias - resultou em 
27 internações sendo que 4 delas infelizmente levaram a óbito conforme é apresentado a 
seguir.   

Tabela 3 - Dados sobre a DIP por local de internação - Alpinópolis, setembro de 2021. 

Descrição Alpinópolis 

Algumas doenças infecciosas e parasitárias 27 

Neoplasia 6 

Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár 4 

Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 7 

Doenças do aparelho circulatório 13 

Doenças do aparelho respiratório 18 

Doenças do aparelho digestivo 7 

Doenças da pele e do tecido subcutâneo 2 

Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo 1 

Doenças do aparelho geniturinário 10 
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Descrição Alpinópolis 

Gravidez parto e puerpério 18 

Algumas afecc originadas no período perinatal 4 

Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat 2 

Lesões enven e alg out conseq causas externas 9 

Contatos com serviços de saúde 5 

Total 133 

Fonte: Ministério da saúde, Datasus, 2021. 
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3. SITUAÇÃO INSTITUCIONAL 

3.1. ESTRUTURA INSTITUCIONAL 

A Lei Federal nº 9.433/97 promulgou a Política Nacional de Recursos Hídricos 
(PNRH), criando instrumentos para a gestão integrada e sustentável da água, 
principalmente nas tomadas de decisões por meio dos comitês de bacias hidrográficas. 
Especificamente para o Estado de Minas Gerais, a Lei Estadual nº 13.199, de 29 de janeiro 
de 1999, instituiu a Política Estadual de Recursos Hídricos.  

De forma geral, a PNRH estabeleceu as diretrizes e os princípios básicos para os 
recursos hídricos, identificando-o como um recurso limitado e um bem público com valor 
econômico, a ser gerido no âmbito de bacias hidrográficas.  

A gestão das águas, de acordo com a legislação vigente, deve ser gerida de forma 
descentralizada, por meio dos Comitês de Bacia, que são formados por representantes do 
poder público, da sociedade civil e dos usuários da água. 

O Quadro 1 demonstra os preceitos institucionais relativos à água contidos na 
Constituição Federal, onde pode-se notar 3 níveis de administração: federal, estadual e 
municipal (apesar disso, devem ser considerados os limites das bacias hidrográficas para 
a gestão dos recursos hídricos, mesmo que ultrapasse os limites administrativos estaduais 
e municipais).  

Quadro 1 - Constituição Federal de 1988 e os preceitos institucionais relativos à água. 

 

Fonte: PBUGRHI, 2016. 

 

Importante destacar que o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos (SINGREH) é o conjunto de órgãos e colegiados que concebe e implementa a 
Política Nacional das Águas. 

Instituído pela Lei das Águas (lei nº 9.433/97), o papel principal do SINGREH é fazer 
a gestão dos usos da água de forma democrática e participativa. Além disso, o Sistema tem 
como principais objetivos:  

➢ Coordenar a gestão integrada das águas; 

➢ Arbitrar administrativamente os conflitos relacionados aos recursos hídricos; 
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➢ Planejar, regular e controlar o uso, bem como a recuperação dos corpos d’água; 

➢ Promover a cobrança pelo uso da água. 

 

O SINGREH é composto pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), 
pela Secretaria de Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental (SRQA), pela Agência 
Nacional de Águas, pelos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos (CERH), pelos 
Órgãos gestores de recursos hídricos estaduais (Entidades Estaduais), pelos Comitês de 
Bacia Hidrográfica e pelas Agências de Água. A Figura 10 ilustra a matriz e o funcionamento 
do SINGREH. 

 

Figura 10 - Matriz e Funcionamento do SINGREH. 
Fonte: ANA, 2021. 

 

Já os comitês de bacias hidrográficas são entes consultivos e deliberativos para a 
gestão dos recursos hídricos com as seguintes funções básicas: 

➢ Promover debates e coordenar temas pertinentes a respectiva bacia; 

➢ Arbitrar disputas em primeira instância administrativa;  

➢ Aprovar os planos de bacia hidrográfica;  

➢ Acompanhar a implementação dos planos e propor medidas para cumprir as metas 
estabelecidas;  
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➢ Estabelecer mecanismos para a cobrança e propor os montantes a serem 
coletados. 

 

Finalizando as responsabilidades sobre os recursos hídricos, os municípios têm 
dever constitucional de preservar o meio ambiente e, consequentemente, os recursos 
hídricos. Uma forma muito importante de atuação dos municípios é com o ordenamento 
territorial, além de legislar e fiscalizar sobre o assunto. 

De acordo com o Art. 8 da Lei Federal nº 11.445/2007, o município é o titular dos 
serviços de saneamento básico, na hipótese de interesse local, como é o caso de 
Alpinópolis (MG). Ainda de acordo com a mesma Lei, o Art. 9 determina que o município 
formulará a Política Pública de Saneamento Básico, devendo: 

➢ Elaborar os planos de saneamento básico, nos termos desta Lei, bem como 
estabelecer metas e indicadores de desempenho e mecanismos de aferição 
de resultados, a serem obrigatoriamente observados na execução dos 
serviços prestados de forma direta ou por concessão;  

➢ Prestar diretamente os serviços, ou conceder a prestação deles, e definir, em 
ambos os casos, a entidade responsável pela regulação e fiscalização da 
prestação dos serviços públicos de saneamento básico;  

➢ Definir os parâmetros a serem adotados para a garantia do atendimento 
essencial à saúde pública, inclusive quanto ao volume mínimo per capita de 
água para abastecimento público, observadas as normas nacionais relativas 
à potabilidade da água;  

➢ Estabelecer os direitos e os deveres dos usuários;  

➢ Estabelecer os mecanismos e os procedimentos de controle social, observado 
o disposto no inciso IV do caput do Art. 3º desta Lei;  

➢ Implementar sistema de informações sobre os serviços públicos de 
saneamento básico, articulado com o Sistema Nacional de Informações em 
Saneamento Básico (SINISA), o Sistema Nacional de Informações sobre a 
Gestão dos Resíduos Sólidos (SINIR) e o SINGREH, observadas a 
metodologia e a periodicidade estabelecidas pelo Ministério do 
Desenvolvimento Regional; 

➢ Intervir e retomar a operação dos serviços delegados, por indicação da 
entidade reguladora, nas hipóteses e nas condições previstas na legislação e 
nos contratos.         

 

3.2. LEVANTAMENTO DAS ENTIDADES/INSTITUIÇÕES 

As entidades e instituições estabelecidas a nível federal, estadual, regional e 
municipal que apresentam afinidade para planejamento, gestão, integração, auxílio, 
fomento e política dos serviços de saneamento, estão apresentadas na sequência. 
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3.2.1. Nível Federal 

➢ Ministério das Cidades (MCidades) - Criado em 2003, é responsável pelo 
cumprimento da Política Urbana, sendo este dividido em Habitação, Saneamento 
Ambiental, Transporte e Mobilidade Urbana. A regulação dos temas da política 
urbana foi possível com os marcos regulatórios: Lei Federal nº 11.124/2005 - 
SNHIS, Lei Federal nº 11.445/2007 - Marco Regulatório do Saneamento, Lei 
Federal nº 11.977/2009 e nº 12.424/2011 - Programa Minha Casa Minha Vida e 
regularização fundiária de assentamentos em áreas urbanas e Lei Federal nº 
12.587/2012 - Política Nacional de Mobilidade Urbana (BRASIL 2005; 2007; 2009; 
2011; 2012). Disponibiliza o Sistema Nacional de Informações sobre o 
Saneamento (SNIS), um banco de dados contendo informações dos municípios 
sobre a prestação dos serviços de água, esgoto e resíduos sólidos; 

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

• Órgãos Colegiados 

✓ Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) - Constitui um órgão 
colegiado do MMA, tendo função consultiva e deliberativa do SISNAMA 
(Sistema Nacional do Meio Ambiente). Foi instituído pela Lei Federal 
nº 6.938/1981 e regulamentada pelo Decreto nº 99.274/1990 (BRASIL 
1981; 1990); 

✓ Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente; 

✓ Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CGEN); 

✓ Comissão Nacional de Florestas (CONAFLOR); 

✓ Comitê Gestor do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima; 

✓ Comissão Nacional de Combate à Desertificação (CNCD); 

✓ Comitê Gestor do Fundo Nacional para Repartição de Benefícios 
(FNRB); 

✓ Comissão Executiva para o Controle do Desmatamento Ilegal e 
Recuperação da Vegetação Nativa; 

✓ Comissão Nacional para Redução das Emissões de Gases de Efeito 
Estufa Provenientes do Desmatamento e da Degradação Florestal, 
Conservação dos Estoques de Carbono Florestal, Manejo Sustentável 
de Florestas e Aumento de Estoques de Carbono Florestal - REDD+. 

• Órgãos Vinculados - Autarquias 

▪ Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (IBAMA) - Constitui-se numa autarquia vinculada ao MMA. 
Criada pela Lei Federal nº 7.735/1989 tem como principais funções 
exercer poder de polícia ambiental, executar ações das políticas 
nacionais do meio ambiente, notadamente relativas ao licenciamento 
ambiental, à autorização de uso dos recursos naturais e à fiscalização, 

http://www.mma.gov.br/institucional/estrutura-e-compet%C3%AAncias#conama
http://www.ibama.gov.br/institucional/quem-e-quem
http://www.ibama.gov.br/institucional/quem-e-quem
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monitoramento e controle ambiental (BRASIL, 1989); É o órgão 
executor, responsável por formular, coordenar, fiscalizar e fazer 
executar a Política Nacional de Meio Ambiente. É o principal órgão do 
governo federal para fiscalização e controle ambiental. Sugestões, 
reclamações, pedidos de informações e denúncias sobre agressões ao 
ambiente (caça e comércio ilegal de animais; poluição do ar, da água 
ou do solo) podem ser feitas pela Linha Verde (0800-618080), um 
serviço da Ouvidoria do Ibama que recebe qualquer denúncia ou pelo 
próprio site da entidade; 

▪ Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO) - 
Tem como missão proteger o patrimônio natural e promover o 
desenvolvimento socioambiental, por meio da gestão de Unidades de 
Conservação Federais, da promoção do desenvolvimento 
socioambiental das comunidades tradicionais naquelas consideradas 
de uso sustentável, da pesquisa e gestão do conhecimento, da 
educação ambiental e do fomento ao manejo ecológico; 

▪ Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ). 

 

A Figura 11 apresenta o organograma do MMA. 

http://www.icmbio.gov.br/portal/quem-somos/quem-e-quem.html
http://www.jbrj.gov.br/
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Figura 11 - Organograma MMA. 

Fonte: MMA, 2020. 
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➢ Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) - Órgão executivo do Ministério da 
Saúde, é uma das instituições do Governo Federal responsável em promover a 
inclusão social por meio de ações de saneamento para prevenção e controle de 
doenças. É também a instituição responsável por formular e implementar ações de 
promoção e proteção à saúde relacionadas com as ações estabelecidas pelo 
Subsistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental. Presta apoio técnico e/ou 
financeiro no combate, controle e redução da mortalidade infantil e da incidência 
de doenças de veiculação hídrica ou causadas pela falta de saneamento básico e 
ambiental. 

➢ Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento (ASSEMAE): A 
Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento é uma organização 
não governamental sem fins lucrativos, criada em 1984, que busca o 
fortalecimento e desenvolvimento da capacidade administrativa, técnica e 
financeira dos Serviços Municipais de Saneamento, responsáveis pelos sistemas 
de abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo dos resíduos sólidos e 
drenagem urbana. Além de uma sede nacional, localizada em Brasília (DF), a 
Entidade possui 13 Regionais distribuídas em território nacional, entre elas, a 
Regional Minas Gerais. 

➢ Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) - Criada em 2000 por 
meio da Lei nº 9.984, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico vem 
desempenhando, desde então, o papel de reguladora das águas de domínio da 
União (interestaduais, transfronteiriças e reservatórios federais). Assim, os 
diversos setores usuários de recursos hídricos (abastecimento humano e animal, 
indústria, irrigação agrícola, geração de energia, navegação, pesca, aquicultura e 
mineração) têm sido objeto da regulação da ANA. Com a aprovação da Lei nº 
14.026/2020, que atualiza o marco legal do saneamento básico, a relação 
regulatória entre a ANA e o setor de saneamento vai atingir um novo patamar, já 
que a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico passou a editar normas 
de referência sobre: 

• Padrões de qualidade e eficiência na prestação, na manutenção e na 
operação dos sistemas de saneamento básico; 

• Regulação tarifária dos serviços públicos de saneamento básico; 

• Padronização dos instrumentos negociais de prestação de serviços públicos 
de saneamento básico firmados entre o titular do serviço público e o 
delegatário; 

• Metas de universalização dos serviços públicos de saneamento básico; 

• Critérios para a contabilidade regulatória; 

• Redução progressiva e controle da perda de água; 

• Metodologia de cálculo de indenizações devidas em razão dos investimentos 
realizados e ainda não amortizados ou depreciados; 

• Governança das entidades reguladoras; 

• Reúso dos efluentes sanitários tratados, em conformidade com as normas 
ambientais e de saúde pública; 

http://www2.ana.gov.br/Paginas/institucional/SobreaAna/QuemeQuem.aspx
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• Parâmetros para determinação de caducidade na prestação dos serviços 
públicos de saneamento básico; 

• Normas e metas de substituição do sistema unitário pelo sistema separador 
absoluto de tratamento de efluentes; 

• Sistema de avaliação do cumprimento de metas de ampliação e 
universalização da cobertura dos serviços públicos de saneamento básico; 

• Conteúdo mínimo para a prestação universalizada e para a sustentabilidade 
econômico-financeira dos serviços públicos de saneamento básico. 

 

Estas regras de caráter geral deverão ser levadas em consideração pelas agências 
reguladoras de saneamento infranacionais (municipais, intermunicipais, distrital e 
estaduais) em sua atuação regulatória. 

Outra mudança trazida pelo novo marco do saneamento é que a ANA passou a emitir 
normas de referência relacionadas ao manejo de resíduos sólidos e à drenagem de águas 
pluviais em cidades. As duas atividades integram o saneamento básico, assim como o 
abastecimento de água, a coleta e o tratamento de esgotos, pois a água é uma só. 

 

3.2.2. Nível Estadual 

➢ Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH-MG): Criado pelo Decreto nº 
26.961 de 28/04/87, com o objetivo de promover o aperfeiçoamento dos 
mecanismos de planejamento, compatibilização, avaliação e controle dos 
Recursos Hídricos do Estado, tendo em vista os requisitos de volume e qualidade 
necessários aos seus múltiplos usos. 

➢ Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG): instituída pelo Decreto 
Estadual nº 45.794/2011, tem como objetivos coordenar, formular, executar e 
avaliar políticas que visem o desenvolvimento econômico, social e institucional de 
Minas Gerais. Dentre suas políticas públicas estão as que fomentam o 
desenvolvimento dos recursos humanos do governo Estadual, questões 
orçamentárias, recursos logísticos, tecnologia da informação e comunicação, 
modernização administrativa, saúde ocupacional, coordenação geral das ações de 
governo e a gestão da estratégia governamental. 

➢ Secretaria Estadual de Saúde (SES): De acordo com o Decreto Estadual nº 
45.812/2011, a SES tem por finalidade formular, regular e fomentar as políticas de 
saúde pública no Estado de Minas Gerais, atuando em cooperação com os demais 
entes federados na prevenção, promoção, preservação e recuperação da saúde 
da população. 

➢ Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SEDE): A Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico tem como competência planejar, organizar, dirigir, 
coordenar, executar, controlar e avaliar as ações setoriais a cargo do Estado 
relativas à política estadual de desenvolvimento econômico, às políticas de 
planejamento e desenvolvimento regional e urbano no Estado, à elaboração, em 
articulação com a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG) e 
com a Secretaria de Estado de Governo (SEGOV), de planos regionais de 
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desenvolvimento, tendo em vista a proposição de metas, prioridades e medidas 
compensatórias para a equalização regional; dentre outras. 

➢ Comitês de Bacias Hidrográficas (CBHs): Os CBHs têm como área de atuação a 
totalidade de uma bacia hidrográfica, um grupo de bacias ou sub-bacias contíguas 
ou a sub-bacia de tributários do curso d’água principal. Os Comitês podem ser de 
âmbito Estadual ou Federal, dependendo da bacia hidrográfica de sua área de 
atuação e são responsáveis por discutir e deliberar sobre a gestão das águas em 
sua área de abrangência. Entre as competências do Comitê estão o 
estabelecimento dos mecanismos de cobrança pelo uso dos recursos hídricos e a 
sugestão dos valores a serem cobrados. No Estado de Minas Gerais, os comitês 
instituídos têm como área de atuação os limites das Unidades de Planejamento e 
Gestão dos Recursos Hídricos (UPGRH). 

➢ Sistema Estadual de Defesa Civil (SEDC): O SEDC constitui a estrutura 
governamental de planejamento e execução de medidas de defesa civil, 
objetivando coordenar esforços de todos os órgãos estaduais, com os demais 
órgãos públicos e privados, e com a comunidade em geral para prevenir 
consequências nocivas dos eventos desastrosos e socorrer as populações 
atingidas por esses mesmos eventos com emprego racional de recursos e 
adequado controle da emergência. 

➢ Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD): 
Conforme Decreto Estadual nº 47.787, de 13 de dezembro de 2019, é órgão 
responsável por implementar e acompanhar as políticas públicas para a 
conservação, a preservação e a recuperação dos recursos ambientais, tendo como 
competência planejar, elaborar, deliberar, coordenar, gerir e supervisionar as 
ações setoriais a cargo do Estado relativas: 

I. à formulação, à coordenação, à execução e à supervisão das políticas 
públicas de conservação, preservação e recuperação dos recursos 
ambientais, visando ao desenvolvimento sustentável e à melhoria da 
qualidade ambiental do Estado; 

II. ao planejamento, à execução e à coordenação da gestão ambiental de forma 
participativa e descentralizada, por meio da regularização ambiental e da 
aplicação de outros instrumentos de gestão ambiental; 

III. à promoção da educação ambiental e da produção de conhecimento 
científico, com vistas à melhoria da formulação e da implementação das 
políticas estaduais de meio ambiente e de recursos hídricos; 

IV. à proposição, ao estabelecimento e à promoção da aplicação de normas 
relativas à conservação, à preservação e à recuperação dos recursos 
ambientais e ao controle das atividades e dos empreendimentos 
considerados efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer 
forma, de causar degradação ambiental, em articulação com órgãos e 
entidades federais, estaduais e municipais; 

V. à orientação, à análise e à decisão sobre processo de licenciamento 
ambiental e autorização para intervenção ambiental, ressalvadas as 
competências do Conselho Estadual de Política Ambiental (COPAM); 

VI. à formulação, ao desenvolvimento e à implementação das políticas públicas 
relativas ao saneamento básico, em articulação com os demais órgãos e 
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entidades da administração, e ao apoio aos municípios no âmbito dessas 
políticas; 

VII. ao exercício do poder de polícia administrativa e a sua coordenação, no 
âmbito de suas competências; 

VIII. à determinação de medidas emergenciais, bem como à redução ou à 
suspensão de atividades em caso de grave e iminente risco para vidas 
humanas ou para o meio ambiente e em caso de prejuízo econômico para o 
Estado; 

IX. à decisão, por meio das Superintendências Regionais de Meio Ambiente e da 
Superintendência de Projetos Prioritários, sobre processo de licenciamento 
ambiental de atividades ou empreendimentos, ressalvadas as competências 
do Copam; 

X. à formulação, à coordenação, à execução, à implementação, à supervisão e 
à fiscalização das políticas públicas referentes à proteção, à defesa e ao bem-
estar dos animais silvestres, exóticos e domésticos no Estado; 

XI. à formulação e à implementação de políticas públicas de educação 
humanitária para a promoção do bem-estar animal e de manejo populacional 
ético dos animais silvestres, exóticos e domésticos no Estado 

• Integram a área de competência da SEMAD: 

✓ Por subordinação administrativa: 

o Conselho Estadual de Política Ambiental (COPAM): tem por 
finalidade deliberar sobre diretrizes e políticas e estabelecer 
normas regulamentares e técnicas, padrões e outras medidas 
de caráter operacional para a preservação e conservação do 
meio ambiente e dos recursos ambientais; 

o Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH-MG): tem por 
finalidade promover o aperfeiçoamento dos mecanismos de 
planejamento, compatibilização, avaliação e controle dos 
Recursos Hídricos do Estado, tendo em vista os requisitos de 
volume e qualidade necessários aos seus múltiplos usos. 

✓ Por vinculação: 

o Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e 
Esgotamento Sanitário de Minas Gerais (ARSAE-MG): criada 
em 2009, é uma autarquia especial, caracterizada pela 
autonomia administrativa, financeira, técnica e patrimonial, 
sendo responsável por normatizar e fiscalizar os serviços de 
água e de esgoto prestados pela COPASA, pela COPASA 
Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de 
Minas Gerais (COPANOR) e pelas autarquias municipais de 
Itabira e de Passos. Realiza ainda, para cada um desses 
prestadores, o cálculo para a revisão e o reajuste tarifário, além 
de atuar na mediação de conflitos entre prestadores e poder 
concedente (prefeituras) e no atendimento ao usuário, através 
do serviço de ouvidoria; 
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o Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM): tem como 
competência desenvolver e implementar as políticas públicas 
relativas à mudança do clima, às energias renováveis, à 
qualidade do ar, à qualidade do solo e à gestão de efluentes 
líquidos e de resíduos sólidos, visando à preservação e à 
melhoria da qualidade ambiental no estado de Minas Gerais; 

o Instituto Estadual de Florestas (IEF): criado em 1962, pela Lei 
nº 2.606, tendo como missão cumprir a “agenda verde” do 
Sistema Estadual do Meio Ambiente (SISEMA), atuando no 
desenvolvimento e na execução das políticas florestal, de 
pesca, de recursos naturais renováveis e de biodiversidade em 
Minas Gerais. 

o Instituto Mineiro de Gestão das águas (IGAM): De acordo com 
o Decreto Estadual nº 47.866, de 19/02/2020, que estabelece o 
regulamento do IGAM, tem como competência desenvolver e 
implementar a política estadual de recursos hídricos, com 
atribuições de: 

I. disciplinar, em caráter complementar, coordenar e 
implementar o controle e a avaliação dos instrumentos da 
política estadual de recursos hídricos; 

II. controlar e monitorar os recursos hídricos e regular seu 
uso; 

III. promover e prestar apoio técnico à criação, à 
implantação e ao funcionamento de comitês de bacias 
hidrográficas, de agências de bacias hidrográficas e de 
entidades a elas equiparadas; 

IV. outorgar o direito de uso dos recursos hídricos de 
domínio do Estado, bem como dos de domínio da União, 
quando houver delegação, ressalvadas as competências 
dos comitês de bacias hidrográficas e do Conselho 
Estadual de Recursos Hídricos (CERH-MG); 

V. gerir e aplicar as receitas auferidas com a cobrança pelo 
uso de recursos hídricos de domínio do Estado; 

VI. implantar e operar as redes hidrometeorológica, 
hidrogeológica, sedimentométrica e de qualidade das 
águas superficiais e subterrâneas, próprias ou de outras 
instituições, em articulação com órgãos e entidades 
públicos ou privados integrantes ou usuários das 
referidas redes; 

VII. promover ações destinadas a prevenir ou minimizar os 
efeitos de eventos hidrológicos críticos, em articulação 
com os órgãos e entidades responsáveis pela proteção e 
defesa civil; 

VIII. fiscalizar as barragens de acumulação destinadas à 
reservação de água, bem como definir as condições de 
operação dos reservatórios; 
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IX. atuar de forma articulada com os órgãos e entidades 
outorgantes da União e dos estados limítrofes a Minas 
Gerais para a gestão de bacias hidrográficas 
compartilhadas; 

X. elaborar e manter atualizados os cadastros de usuários 
de recursos hídricos e o de infraestrutura hídrica; 

XI. realizar previsão de tempo e clima. 

 

Destacamos que, com a reforma administrativa promovida pela Lei Estadual nº 
23.304/2019, a SEMAD, por intermédio da Subsecretaria de Gestão Ambiental e 
Saneamento (SUGES), recebeu competência para tratar das atividades relacionadas ao 
saneamento básico. A Diretoria de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário 
(DAAES) tem competência para   promover projetos, atividades, estudos e programas que 
fomentem a universalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário em Minas Gerais. Cabe também a DAAES/SEMAD publicar anualmente o 
“Panorama de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário” do estado de Minas 
Gerais. 

 

3.3. LEVANTAMENTO DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

A legislação aplicável localmente que define as políticas federal, estadual, municipal 
e regional sobre o saneamento básico, o desenvolvimento urbano, a saúde, o meio 
ambiente é muito extensa, esparsa e setorizada, motivo pelo qual foi dada ênfase as mais 
importantes e relevantes ao tema. 

As principais legislações, decretos, portarias e resoluções relacionadas ao 
saneamento básico são descritas na sequência. 

 

3.3.1. Nível Federal  

Leis 

➢ Lei Federal nº 6.050, de 24/05/1974: Dispõe sobre a fluoretação da água em 
sistemas de abastecimento quando existir estação de tratamento. 

➢ Lei nº 6.766/1979: Sobre o Parcelamento do Solo Urbano, e legislação posterior 

➢ Lei Federal nº 6.938, de 31/08/1981: Dispõe sobre a Política Nacional do Meio 
Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras 
providências. 

➢ Lei nº 7.347/1985: Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos 
causados ao meio ambiente. 

➢ Lei Federal nº 8.078, de 11/09/1990: Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá 
outras providências. 

➢ Lei Federal nº 8.987, de 13/02/1995: Dispõe sobre o Regimento de Concessão e 
Permissão da Prestação de Serviços Públicos Previstos no art. nº 175 da 
Constituição Federal, e dá outras providências. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6050.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5027.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8987cons.htm
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➢ Lei Federal nº 9.074, de 07/06/1995: Estabelece Normas para Outorga e 
Prorrogação das Concessões e Permissões de Serviços Públicos e dá Outras 
Providências.  

➢ Lei Federal nº 9.433, de 08/01/1997: 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. 

➢ Lei nº 9.605/1998: Dispõe sobre sanções penais e administrativas derivadas de 
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e legislação posterior. 

➢ Lei Federal nº 9.795, de 27/04/1999: Dispõe sobre a educação ambiental, institui 
a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. 

➢ Lei nº 9.984/2000: Dispõe sobre a criação da ANA. 

➢ Lei nº 9.985/2000: Institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 
Natureza. 

➢ Lei nº 10.257/2001: Estabelece diretrizes gerais da política urbana (Estatuto da 
Cidade). 

➢ Lei Federal nº 11.107, de 06/04/2005: Dispõe sobre normas gerais de contratação 
de consórcios públicos e dá outras providências. 

➢ Lei Federal nº 11.445, de 05/01/2007: 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. 

➢ Lei Federal nº 12.305, de 02/08/2010: institui a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos.  

➢ Lei nº 12.334/2010: Estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens. 

➢ Lei Complementar nº 140/2011: Fixa normas para a cooperação entre a União, 
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas 
decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção do meio 
ambiente. 

➢ Lei nº 12.608/2012: Institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil 
(PNPDEC). 

➢ Lei nº 12.651/2012: Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa (Novo Código 
Florestal). 

➢ Lei Federal nº 12.862, de 17/09/2013: Altera a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 
2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, com o 
objetivo de incentivar a economia no consumo de água. 

➢ Lei Federal nº 14.026, de 15/07/2020: Atualiza o marco legal do saneamento 
básico e altera a Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000, para atribuir à Agência 
Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) competência para editar normas 
de referência sobre o serviço de saneamento, a Lei nº 10.768, de 19 de novembro 
de 2003, para alterar o nome e as atribuições do cargo de Especialista em 
Recursos Hídricos, a Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, para vedar a prestação 
por contrato de programa dos serviços públicos de que trata o art. 175 da 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.074-1995?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5027.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5027.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11107.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.445-2007?OpenDocument
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Constituição Federal, a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, para aprimorar as 
condições estruturais do saneamento básico no País, a Lei nº 12.305, de 2 de 
agosto de 2010, para tratar dos prazos para a disposição final ambientalmente 
adequada dos rejeitos, a Lei nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015 (Estatuto da 
Metrópole), para estender seu âmbito de aplicação às microrregiões, e a Lei nº 
13.529, de 4 de dezembro de 2017, para autorizar a União a participar de fundo 
com a finalidade exclusiva de financiar serviços técnicos especializados. 

➢ Decreto Federal nº 10.430, de 20/07/2020: dispõe sobre o Comitê Interministerial 
de Saneamento Básico, órgão colegiado instituído pelo art. 53-A da Lei nº 
11.445/2007, com a finalidade de assegurar a implementação da política federal 
de saneamento básico e de articular a atuação dos órgãos e das entidades da 
administração pública federal quanto à alocação de recursos financeiros em ações 
de saneamento básico. 

 

Decretos 

➢ Decreto Federal nº 82.587, de 06/11/1978: Regulamenta a Lei nº 6.528, de 11 de 
maio de 1978, que dispõe sobre as tarifas dos serviços públicos de saneamento e 
dá outras providências. 

➢ Decreto Federal nº 79.367, de 09/03/1977: Dispõe sobre normas e o padrão de 
potabilidade de água e dá outras providências. 

➢ Decreto Federal nº 5.440, de 05/05/2005: 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. 

➢ Decreto Federal nº 6.017, de 17/01/2007: Regulamenta a Lei nº 11.107, de 6 de 
abril de 2005, que dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios 
públicos. 

➢ Decreto Federal nº 7.217, de 21/06/2010: Regulamenta a Lei nº 11.445, de janeiro 
de 2007, que estabelece Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico, e dá 
outras Providências. 

➢ Decreto nº 7.404, de 23/12/2010: Regulamenta a Lei nº 12.305, de 2 de agosto 
de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, cria o Comitê 
Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador 
para a Implantação dos Sistemas de Logística Reversa, e dá outras providências. 

➢ Decreto Federal nº 8.211, de 21/03/2014: Altera o Decreto nº 7.217, de 21 de 
junho de 2010, que regulamenta a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que 
estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico. 

➢ Decreto Federal nº 8.629, de 30/12/2015: Altera o Decreto nº 7.217, de 21 de 
junho de 2010, que regulamenta a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que 
estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico. 

➢ Decreto Federal nº 9.254, de 29/12/2017: Altera o Decreto nº 7.217, de 21 de 
junho de 2010, que regulamenta a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que 
estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico. 

http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaNormas.action?numero=82578&tipo_norma=DEC&data=19781101&link=s
http://www.recursoshidricos.df.gov.br/SAE/reg-legis-relacionada.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5440.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6017.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.217-2010?OpenDocument
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➢ Decreto Federal nº 10.203, de 22/01/2020: Altera o Decreto nº 7.217, de 21 de 
junho de 2010, que regulamenta a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que 
estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico. 

➢ Decreto Federal nº 10.203, de 22/01/2020: Altera o Decreto nº 7.217, de 21 de 
junho de 2010, que regulamenta a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que 
estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; 

➢ Decreto nº 10.388, de 05/06/2020: Regulamenta o § 1º do caput do art. 33 da Lei 
nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, e institui o sistema de logística reversa de 
medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, de uso humano, 
industrializados e manipulados, e de suas embalagens após o descarte pelos 
consumidores. 

 

Portarias 

➢ Portaria Federal nº 635, de 26/12/1975: Aprova as normas e padrões sobre a 
fluoretação da água destinada ao consumo humano dos sistemas públicos de 
abastecimento. 

➢ Portaria Federal nº 443, de 03/10/1978: Estabelece os requisitos sanitários 
mínimos a serem obedecidos no projeto, construção, operação e manutenção dos 
serviços de abastecimento público de água para consumo humano, com a 
finalidade de obter e manter a potabilidade da água, em obediência. 

➢ Portaria Federal MS nº 2.914, de 12/12/2011: Dispõe sobre os Procedimentos de 
Controle e de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano e seu 
Padrão de Potabilidade. 

➢ Portaria de Consolidação n° 5/2017: Consolidação das normas sobre as ações e 
os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde; trata do controle e da vigilância 
da qualidade da água para Consumo Humano e seu Padrão de Potabilidade. 

 

Resoluções 

➢ Resolução CONAMA 05/1988: Dispõe sobre o licenciamento ambiental de obras 
de saneamento. 

➢ Resolução CONAMA nº 274, de 29/11/2000: Classificação das águas doces, 
salobras e salinas essencial à defesa dos níveis de qualidade, avaliados por 
parâmetros e indicadores específicos. 

➢ Resolução CONAMA 307/2002: Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos 
para a gestão dos resíduos da construção civil e legislação posterior. 

➢ Resolução CONAMA 313/2002: Dispõe sobre o inventário Nacional de Resíduos 
Sólidos industriais. 

➢ Resolução CONAMA nº 357, de 17/03/2005: 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 358/2005: Dispõe sobre o tratamento e a disposição final 
dos resíduos dos serviços de saúde. 

http://www.recursoshidricos.df.gov.br/SAE/reg-legis-relacionada.html
http://www.recursoshidricos.df.gov.br/SAE/reg-legis-relacionada.html
http://www.recursoshidricos.df.gov.br/SAE/reg-legis-relacionada.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2914_12_12_2011.html
http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=272
http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=272
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➢ Resolução CONAMA 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 legislação posterior. 

➢ Resolução CONAMA 377/2006: Dispõe sobre licenciamento ambiental 
simplificado de Sistemas de Esgotamento Sanitário. 

➢ Resolução CNRH nº 91, de 05/11/2008: Dispõe sobre procedimentos gerais para 
o enquadramento dos corpos de água superficiais e subterrâneos. 

➢ Resolução CONAMA 404/2008: Estabelece critérios e diretrizes para o 
licenciamento ambiental de aterro sanitário de pequeno porte de resíduos sólidos 
urbanos. 

➢ Resolução CONAMA nº 430, de 13/05/2011: Dispõe sobre as condições e 
padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução no 357, 
de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA. 

➢ Resolução ANA nº 79, de 14/06/2021: Aprova a Norma de Referência nº 1 para a 
regulação dos serviços públicos de saneamento básico, que dispõe sobre o 
regime, a estrutura e parâmetros da cobrança pela prestação do serviço público 
de manejo de resíduos sólidos urbanos, bem como os procedimentos e prazos de 
fixação, reajuste e revisões tarifárias. 

➢ Resolução ANA nº 106, de 04/11/2021: Aprova a Norma de Referência ANA nº 2, 
para a regulação dos serviços públicos de saneamento básico, que dispõe sobre 
a padronização dos aditivos aos Contratos de Programa e de Concessão, para 
prestação de serviços de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário, 
para incorporação das metas previstas no Art. 11-B da Lei nº 11.445/2007, 
modificada pela Lei nº 14.026/2020. 
 

3.3.2. Nível Estadual  

Leis 

➢ Lei nº 10.793/1992: Dispõe sobre a proteção de mananciais destinados ao 
abastecimento público no Estado. 

➢ Lei nº 12.503/1997: Cria o Programa Estadual de Conservação da Água. 

➢ Lei nº 13.199/1999: Dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos, e 
legislação posterior. 

➢ Lei nº 13.771/2000: Dispõe sobre a administração, a proteção e a conservação das 
águas subterrâneas de domínio do Estado de Minas Gerais, e legislação posterior. 

➢ Lei nº 11.720/2004: Dispõe Sobre a Política Estadual de Saneamento Básico de 
Minas Gerais. 

➢ Lei nº 18.031/2009: Dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos de 
Minas Gerais. 

➢ Lei nº 18.309/2009: Estabelece normas relativas aos serviços de abastecimento 
de água e esgotamento sanitário, e cria a Agência Reguladora de Serviços de 
Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais 
(ARSAE-MG). 

 

http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=272
http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=272
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Decretos 

➢ Decreto nº 36.892/1995: Regulamenta o Fundo Estadual de Saneamento Básico - 
FESB e dá outras providências. 

➢ Decreto nº 41.578/2001: Regulamenta a Lei nº 13.199/1999, que dispõe sobre a 
Política Estadual de Recursos Hídricos” 

➢ Decreto nº 44.814/2008: Contém o Regulamento do Instituto Mineiro de Gestão 
das Águas. 

➢ Decreto nº 45.872/2011: Institui, no âmbito do Estado, o Programa Água para 
Todos. 

➢ DN. Conjunta COPAM/CERH-MG nº 01/2008: 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. 

➢ DN. CERH-MG nº 65/2020: Estabelece diretrizes, modalidades e procedimentos 
para o reúso direto de água não potável, proveniente de Estações de Tratamento 
de Esgotos Sanitários (ETE) de sistemas públicos e privados e dá outras 
providências. 
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4. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2021 

Atualmente os serviços públicos de saneamento básico (abastecimento de água 
potável e esgotamento sanitário) de Alpinópolis (MG) são administrados e operados pela 
Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA). 

Em 06 de abril de 2021 foi aberto o Processo Administrativo nº 002, de acordo com 
a Portaria Municipal nº 030, que dispõe sobre a instauração de Processo Administrativo 
para apuração de supostas ilegalidades na contratação direta da COPASA, por dispensa 
de licitação nº 001/2016 (Processo Administrativo nº 0183/2016). 

Na sequência serão discriminados os principais aspectos das 537 (quinhentas e 
trinta e sete) páginas deste Processo Administrativo. 

➢ Página 01: 

o Capa do Processo Administrativo nº 002/2021. 

➢ Páginas 02 a 04: 

o Portaria nº 030, de 06 de abril de 2021. 

➢ Páginas 05 a 06: 

o Ofício da Comissão Permanente de Licitação para o Prefeito Municipal 
de Alpinópolis para analisar todo o ocorrido no processo de contratação 
da COPASA. 

➢ Página 07: 

o Capa do Processo Administrativo nº 0183/2016 - Dispensa de Licitação 
nº 001/2016 - Autorização nº 0792/2013. 

➢ Páginas 08 e 09: 

o Portaria nº 008/2016 que dispõe sobre a nomeação de membros da 
comissão permanente de licitações e da modalidade pregão 
presencial. 

➢ Página 10: 

o Solicitação de Materiais, Equipamentos e Serviços para atendimento 
do Plano Municipal de Saneamento Básico (Lei Municipal nº 
2.096/2015), para celebração de Contrato de Programa com a 
COPASA, para a prestação de serviços públicos de abastecimento de 
água e de esgotamento sanitário na sede do munícipio para os 
próximos 30 (trinta) anos, tendo um valor estimado para indenização 
por bem imóvel de R$ 1.600.000,00 (hum milhão e seiscentos mil 
reais). 

➢ Página 11: 

o Autorização para abertura de procedimento administrativo de Dispensa 
de Licitação visando a celebração de Contrato de Programa com a 
COPASA. 
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➢ Página 12: 

o Despacho para instauração do procedimento administrativo por 
Dispensa de Licitação. 

➢ Página 13: 

o Resultados dos Estudos de Viabilidade Técnica e Econômico-
financeira, conforme Erro! Fonte de referência não encontrada. 
abaixo. 

 
Figura 12 - Resultados dos Estudos de Viabilidade Técnica e Econômico-financeira. 

Fonte: Adaptado Processo Administrativo nº 002, 2021. 

 

➢ Páginas 14 a 16: 

o Lei nº 2.075, de 30/06/2015, que autoriza o Poder Executivo a celebrar 
Convênio de Cooperação com o Estado de Minas Gerais, para o fim de 
estabelecer uma colaboração federativa na organização, regulação, 
fiscalização e prestação dos serviços públicos municipais de 
abastecimento de água e de esgotamento sanitário. 

➢ Páginas 17 e 18: 

o Lei nº 2.096, de 29/12/2015, que institui os Planos Municipais de 
Saneamento Básico e de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 
Urbanos destinados à execução dos serviços de saneamento básico 
do município. 

➢ Páginas 19 a 22: 

o Decreto nº 3.101, de 17/03/2016, que estabelece o regulamento para 
a realização da audiência pública sobre o contrato de programa para a 
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prestação de serviços públicos de abastecimento de água e de 
esgotamento sanitário na sede do munícipio de Alpinópolis. 

➢ Página 23: 

o Consulta Pública do Contrato de Programa, para envio de 
contribuições até 30/03/2016. 

➢ Página 24: 

o Edital de Convocação da Audiência Pública do Contrato de Programa, 
para ser realizada às 08:30 horas do dia 31/03/2016. 

➢ Páginas 25 e 28: 

o Ata da Audiência Pública. 

➢ Páginas 29 e 36: 

o Convênio de Cooperação entre o município de Alpinópolis (MG) e o 
Estado de Minas Gerais, com interveniência da ARSAE-MG e da 
COPASA para o fim de estabelecer colaboração federativa na 
organização, regulação, fiscalização e prestação dos serviços públicos 
municipais de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. 

➢ Páginas 37 e 55: 

o Contrato de Programa celebrado entre o município de Alpinópolis (MG) 
e a COPASA, nos termos do Convênio de Cooperação de 15/03/2016. 

▪ Destacamos algumas cláusulas: 

• Cláusula Primeira (Do Objeto): prestação dos serviços 
públicos de abastecimento de água e de esgotamento 
sanitário da Sede Municipal e da localidade de São 
Bento, conforme autorizado pela Lei Municipal nº 2.075, 
de 30/06/2015. 

• Cláusula Segunda (Do prazo): 30 (trinta) anos, contados 
a partir da data de sua assinatura. 

• Alínea “aa” da Cláusula Quinta (Das obrigações e direitos 
da COPASA): Indenização de R$ 1.600.000,00 (hum 
milhão e seiscentos mil reais) para o Município pelos 
bens imóveis de propriedades do mesmo, sendo 
transferidos para o patrimônio da COPASA, sendo pagos 
em parcelas a partir de 30 (trinta) dias da data de 
assinatura do Contrato até dezembro de 2016. 

➢ Páginas 56 e 78: 

o Anexo II do Contrato de Programa, sendo o Plano Municipal de 
Saneamento. 

▪ Destacamos as metas estabelecidas: 

• Implantação de rede de distribuição de água na Sede 
Municipal: 50% em 2025 e 50% em 2026; 

• Substituição de Rede Coletora de Esgotos na Sede 
Municipal: 50% em 2017 e 50% em 2018; 
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• Adequação da ETE da Sede Municipal: 50% em 2030 e 
50% em 2031; 

• Metas do Sistema de Esgotamento Sanitário para a 
Localidade de São Bento, conforme Figura 13. 

 
Figura 13 - Metas de esgoto para São Bento. 

Fonte: Adaptado Processo Administrativo nº 002, 2021. 
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• Metas do Sistema de Abastecimento de Água para a 
Localidade de São Bento, conforme Figura 14. 

 
Figura 14 - Metas de água para São Bento. 

Fonte: Adaptado Processo Administrativo nº 002, 2021. 
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▪ Destacamos também o “Relatório de Bens e Direitos”: 

 
Figura 15 - Relação dos Bens de água de Propriedade e/ou Posse da COPASA. 

Fonte: Adaptado Processo Administrativo nº 002, 2021. 
 
 

 
Figura 16 - Relação dos Bens de esgoto de Propriedade e/ou Posse da COPASA. 

Fonte: Adaptado Processo Administrativo nº 002, 2021. 
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Figura 17 - Relação dos Bens Cedidos de água para a COPASA em regime de direito real de uso à 

Título Gratuito. 
Fonte: Adaptado Processo Administrativo nº 002, 2021. 

 
 

 
Figura 18 - Relação dos Bens Cedidos de esgoto indenizáveis. 

Fonte: Adaptado Processo Administrativo nº 002, 2021. 
 
 

 

 

➢ Páginas 79 a 81: 
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o Justificativa da Prefeitura Municipal de Alpinópolis (MG) para 
celebração de Contrato de Programa com a COPASA. 

➢ Página 82 a 128: 

o Diversos Documentos da COPASA, entre eles: Estatuto Social, Atas 
de Eleição de Diretores, Procurações, Alvará de Funcionamento e 
Certidões Negativas. 

➢ Página 129: 

o Ata da reunião do Processo Administrativo nº 183/2016 - Dispensa de 
Licitação nº 001/2016. 

➢ Páginas 130 a 132: 

o Parecer Jurídico do Processo Administrativo nº 183/2016 - Dispensa 
de Licitação nº 001/2016. 

➢ Página 134: 

o Não consta no processo ou não foi enviada para a Contratada. 

➢ Páginas 135 a 143: 

o Diversos Documentos da Dispensa de Licitação nº 001/2016: Avisos, 
Publicações em Jornais, Diário Oficial de Minas Gerais e Processo de 
Contratação Direta. 

➢ Páginas 144 e 164: 

o Contrato de Programa devidamente assinado pelas partes no dia 
05/05/2016, sendo apresentado também publicações da assinatura em 
jornais.  

➢ Página 165: 

o Despacho do Prefeito Municipal de Alpinópolis (MG) para apuração dos 
fatos do processo de contratação da COPASA. 

➢ Página 166: 

o Ata dos trabalhos preliminares da Comissão. 

➢ Página 167: 

o Termo de carga para emissão de parecer. 

➢ Página 168: 

o Termo de juntada de Parecer Jurídico. 

➢ Páginas 169 a 243: 

o Parecer Jurídico, sendo a “Conclusão” apresentada nas figuras abaixo. 
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Figura 19 - Conclusão do Parecer Jurídico. 

Fonte: Adaptado Processo Administrativo nº 002, 2021. 
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Figura 20 - Conclusão do Parecer Jurídico. 

Fonte: Adaptado Processo Administrativo nº 002, 2021. 
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Figura 21 - Conclusão do Parecer Jurídico. 

Fonte: Adaptado Processo Administrativo nº 002, 2021. 
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Figura 22 - Conclusão do Parecer Jurídico. 

Fonte: Adaptado Processo Administrativo nº 002, 2021. 
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Figura 23 - Conclusão do Parecer Jurídico. 

Fonte: Adaptado Processo Administrativo nº 002, 2021. 
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➢ Páginas 244 a 249: 

o Cópia da Ata da 20ª reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Alpinópolis. 

➢ Página 250: 

o Cópia do Decreto nº 2.941, de 06/01/2015, que criou a “Comissão de 
Avaliação dos Bens Móveis e Imóveis de interesse do município de 
Alpinópolis”. 

➢ Páginas 251 a 252: 

o Cópia do depoimento prestado pela Dra. Camila Rey Rezende, que era 
a assessora jurídica do Município na época. 

➢ Páginas 253 a 278: 

o Extrato comprobatório dos pagamentos efetuados à empresa 
executora da obra da ETC – Estação de Tratamento de Esgoto no valor 
de R$ 15.450.510,40 (quinze milhões, quatrocentos e cinquenta mil, 
quinhentos e dez reais e quarenta centavos, além do Contrato e 
Aditivos. 

➢ Páginas 279 a 307: 

o Vários documentos a respeito do “Mandado de Notificação” para a 
COPASA: Despachos, Certidões, Mandado de Notificação, Protocolo 
digital de envio e Comprovantes dos Correios. 

➢ Páginas 308 a 351: 

o Defesa da COPASA, sendo os “Pedidos” apresentados nas figuras 
abaixo. 
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Figura 24 - Defesa da COPASA. 

Fonte: Adaptado Processo Administrativo nº 002, 2021. 
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Figura 25 - Defesa da COPASA. 
Fonte: Adaptado Processo Administrativo nº 002, 2021. 



     
 

 

 
 Relatório Final 

Página: 75 

 

 

Figura 26 - Defesa da COPASA. 
Fonte: Adaptado Processo Administrativo nº 002, 2021. 
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➢ Páginas 352 a 359: 

o Procurações dos integrantes da COPASA. 

➢ Páginas 360 a 362: 

o Comunicação Externa nº 68/2020 – DRM COPASA, sendo 
apresentado o “Extrato da Concessão” na posição de dezembro de 
2019, conforme ilustrado na Figura 27. 

 

Figura 27 - “Extrato da Concessão”. 
Fonte: Adaptado Processo Administrativo nº 002, 2021. 

 

➢ Páginas 363 a 364: 

o Termo de Conclusão e Despacho sobre a defesa da COPASA, sendo 
esta indeferida pela Comissão. 

➢ Páginas 365 a 371: 

o Documentos da Prefeitura Municipal de Alpinópolis (MG) que foram 
encaminhados para a COPASA para provas testemunhais. 

➢ Páginas 372 a 374 (duas folhas não estão numeradas): 

o Defesa da COPASA sobre as provas testemunhais. 

➢ Páginas 375 a 377: 

o Despacho da Prefeitura Municipal de Alpinópolis (MG) para oitivas de 
testemunhas. 
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➢ Páginas 378 a 379: 

o Despacho para prorrogação de prazo para conclusão dos trabalhos da 
Comissão Processante, em virtude da realização de audiência para a 
oitiva de testemunhas e a prática de outros atos processuais. 

➢ Página 380: 

o Portaria nº 045m de 07/06/2021, que dispõe sobre a prorrogação de 
prazo para conclusão dos trabalhos. 

➢ Páginas 381 a 391: 

o Certidões e Mandados de intimação. 

➢ Páginas 392 e 393: 

o Certidão de juntada do Aviso de Recebimento (AR) referente ao Ofício 
nº 003/2021 e do Despacho das páginas 375 a 377. 

➢ Páginas 394 a 414: 

o Documentos referentes aos Termos de Audiência: Termos de 
Depoimentos, Certidões e Intimações. 

➢ Páginas 415 a 418: 

o Notificação da Prefeitura Municipal de Alpinópolis (MG) para a 
COPASA, para alegações finais. 

➢ Páginas 419 a 420: 

o Defesa da COPASA sobre as alegações finais. 

➢ Páginas 421 a 422: 

o Indeferimento da defesa da COPASA. 

➢ Páginas 425 a 428: 

o Alegações finais da COPASA. 

➢ Páginas 429 a 435: 

o Relatório final da Comissão, sendo a “conclusão” apresentada na 
Figura 28. 
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Figura 28 - “Conclusão” do Relatório Final da Comissão. 
Fonte: Adaptado Processo Administrativo nº 002, 2021. 

 

➢ Páginas 436 a 475: 

o Decisão do Prefeito Municipal de Alpinópolis (MG), sendo modulados 
os efeitos da declaração de nulidade, a fim de garantir a continuidade 
e segurança dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento 
sanitário no município, nos termos apresentados na Figura 29.  
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Figura 29 - Termos da Declaração de Nulidade. 
Fonte: Adaptado Processo Administrativo nº 002, 2021. 
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➢ Páginas 476 a 480: 

o Documentos do Mandado de Intimação para a COPASA, sobre o 
relatório final da comissão processante. 

➢ Páginas 481 e 489: 

o Recurso interposto pela COPASA sobre o relatório final. 

➢ Páginas 490 a 494: 

o Procurações dos integrantes da COPASA. 

➢ Páginas 495 a 513: 

o Decisão do Prefeito Municipal de Alpinópolis (MG) sobre o recurso 
interposto pela COPASA. 

➢ Páginas 514 a 516: 

o Apresentação da decisão do Prefeito Municipal para a COPASA. 

➢ Páginas 517 a 526: 

o Pedido de “Reconsideração”, por parte da COPASA, sobre o recurso 
interposto. 

➢ Páginas 527 a 532: 

o Decisão, por parte do Prefeito Municipal, de rejeitar o pedido de 
“Reconsideração” da COPASA. 

➢ Páginas 533 a 537: 

o Envio para a COPASA da decisão final. 
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5. ESTUDO POPULACIONAL 

Foram estudados os métodos discriminados abaixo para definição do crescimento 
populacional da população residente (urbana): 

• Métodos Matemáticos: 

o Aritmético; 

o Geométrico. 

• Métodos com ajuda da Ferramenta Linha de Tendência: 

o Ajuste Linear; 

o Curva de Potência; 

o Equação Exponencial; 

o Equação Logarítmica; 

o Equação Polinomial. 

 

Para o estudo populacional obtiveram-se as informações dos censos demográficos 
do IBGE de 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010 para a área urbana e rural. No mapa abaixo é 
possível visualizar a densidade demográfica (hab./km²) de Alpinópolis (MG), sendo 
utilizadas informações do Censo Demográfico de 2010 e divididas conforme setores 
censitários do IBGE. 
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Foi verificado que as taxas de crescimento do Censo 2010 foram as seguintes: 

➢ População Total: 

o 1970 - 1980: 1,22% 

o 1980 - 1991: 0,94% 

o 1991 - 2000: -1,73% 

o 2000 - 2010: 0,82% 

➢ População Urbana: 

o 1970 - 1980: 4,53% 

o 1980 - 1991: 2,36% 

o 1991 - 2000: 1,79% 

o 2000 - 2010: 1,01% 

➢ População Rural: 

o 1970 - 1980: -1,19% 

o 1980 - 1991: -0,70% 

o 1991 - 2000: -9,29% 

o 2000 - 2010: 0,05% 

 

A presente revisão e atualização do PMSB utilizará para todas as previsões o 
horizonte de projeto de 35 (trinta e cinco) anos, sendo o ano base 2021 e o horizonte 2051.  

Analisando todas as informações divulgadas pelo IBGE, a projeção populacional 
urbana obtida através do método aritmético foi a que apresentou maior aderência aos 
dados históricos e maior coerência com as taxas de crescimento apresentadas, sendo a 
projeção adotada no presente estudo.  

Em função de existir atualmente um “núcleo urbano” de uma localidade rural, São 
Bento, estar sendo atendido pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA), 
a população rural teve que ser arbitrada, sendo verificados os domicílios por imagem aérea 
(80 residências) e adotado uma taxa de 3,00 habitantes por domicílio, e retirada essa 
população do “núcleo urbano” de São Bento da população rural total, conforme Tabela 4. 
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Tabela 4 - População Total. 

 
Fonte: SERENCO. 
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Visando uma maior verificação da projeção populacional realizada no presente 
estudo, foi realizado um comparativo desta com projeções realizadas em outros estudos 
para o município, a saber: 

• PMSB elaborado pela empresa Greener Engenharia e Sustentabilidade no ano 
de 2014/2015; 

• Censo de 2010 e Estimativas Populacionais do IBGE para os anos de 2011 a 
2021; 

• População Estimada pela Fundação João Pinheiro. 

 

Figura 30 - Comparativo das projeções populacionais. 
Fonte: SERENCO. 

 

Através da análise da tabela e gráfico anteriores, percebe-se uma tendência de 
crescimento muito parecidas, só ficando a projeção do PMSB elaborado pela empresa 
Greener Engenharia e Sustentabilidade fora da curva, mas como não foi feito nenhum 
estudo populacional completo no documento, pode ser descartada. 
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6. DIAGNÓSTICOS SITUACIONAIS 

6.1. ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL 

6.1.1. Operação dos Sistemas de Água 

O titular dos serviços de abastecimento de água do município é a Prefeitura 
Municipal de Alpinópolis. 

Para a operação desse sistema, a Prefeitura concedeu por meio de um Contrato de 
Programa, toda a responsabilidade para a Companhia de Saneamento de Minas Gerais 
(COPASA), tanto o distrito Sede como o núcleo da localidade rural de São Bento.   

O contrato de programa assinado que rege a operação da COPASA tem as seguintes 
características principais: 

• Partes: Estado de Minas Gerais, Município de Alpinópolis e COPASA, com 
a interveniência da ARSAE-MG; 

• Objeto: Prestação de serviços públicos de abastecimento de água e 
esgotamento sanitário na Sede Municipal e localidade de São Bento; 

• Prazo: 30 anos; 

• Data de assinatura: 05 de maio de 2016. 

 

6.1.2. Forma de remuneração da prestação dos serviços 

A estrutura das tarifas da COPASA é dada pela ARSAE-MG através da Resolução 
ARSAE-MG 154, de 28 de junho de 2021. Esse é o último reajuste concedido vigente, válido 
de agosto de 2021 até julho de 2022. A mudança significativa dessa última revisão foi que 
anteriormente existia uma cobrança diferenciada de esgoto para as ligações que contavam 
apenas com coleta e outra tarifa maior para imóveis que contavam com coleta mais 
tratamento de esgoto. Nessa revisão passa a valer uma tarifa única para o esgotamento 
sanitário, em cerca de 74% da tarifa que é cobrado de água. 

A seguir é apresentada a estrutura tarifária vigente da COPASA para o município de 
Alpinópolis. 

Tabela 5 - Estrutura Tarifária da COPASA - 08/2021 a 07/2022. 

Categorias Faixas Água Esgoto Unidade 

Residencial 
Social 

Fixa 7,92 5,86 R$/mês 

0 a 5 m³ 0,91 0,68 R$/m³ 

> 5 a 10 m³ 1,943 1,438 R$/m³ 

> 10 a 15 m³ 3,011 2,228 R$/m³ 

> 15 a 20 m³ 4,111 3,043 R$/m³ 

> 20 a 40 m³ 10,458 7,739 R$/m³ 

> 40 m³ 12,759 9,441 R$/m³ 

Residencial 

Fixa 17,61 13,03 R$/mês 

0 a 5 m³ 1,82 1,35 R$/m³ 

> 5 a 10 m³ 3,886 2,876 R$/m³ 

> 10 a 15 m³ 6,023 4,457 R$/m³ 

> 15 a 20 m³ 8,222 6,084 R$/m³ 
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Categorias Faixas Água Esgoto Unidade 

> 20 a 40 m³ 10,458 7,739 R$/m³ 

> 40 m³ 12,759 9,441 R$/m³ 

Comercial 

Fixa 28,52 21,11 R$/mês 

0 a 5 m³ 3,95 2,92 R$/m³ 

> 5 a 10 m³ 5,922 4,382 R$/m³ 

> 10 a 20 m³ 7,966 5,895 R$/m³ 

> 20 a 40 m³ 10,036 7,427 R$/m³ 

> 40 a 200 m³ 12,164 9,001 R$/m³ 

> 200 m³ 14,305 10,586 R$/m³ 

Industrial 

Fixa 28,52 21,11 R$/mês 

0 a 5 m³ 3,95 2,92 R$/m³ 

> 5 a 10 m³ 5,922 4,382 R$/m³ 

> 10 a 20 m³ 7,966 5,895 R$/m³ 

> 20 a 40 m³ 10,036 7,427 R$/m³ 

> 40 a 200 m³ 12,164 9,001 R$/m³ 

> 200 m³ 14,305 10,586 R$/m³ 

Pública 

Fixa 24,24 17,94 R$/mês 

0 a 5 m³ 3,74 2,77 R$/m³ 

> 5 a 10 m³ 5,611 4,151 R$/m³ 

> 10 a 20 m³ 7,546 5,584 R$/m³ 

> 20 a 40 m³ 9,508 7,036 R$/m³ 

> 40 a 200 m³ 11,525 8,529 R$/m³ 

> 200 m³ 13,552 10,029 R$/m³ 

Esgoto = aproximadamente 74% da tarifa de água 
Fonte: ARSAE-MG, 2021. 

 

Na Tabela 6 constam valores de indicadores no SNIS. Deve-se ressaltar que estes 
indicadores levam em conta não somente a tabela tarifária, mas também os hábitos de 
consumo da população, além da participação de cada categoria no consumo e no 
faturamento.  

Tabela 6 - Valores dos indicadores IN004 e IN005. 

Descrição 2019 

IN004 - Tarifa média praticada (R$/m³) 4,48 

IN005 - Tarifa média de água (R$/m³) 4,59 

Fonte: SNIS, 2019. 

 

6.1.3. Indicadores do Sistema de Informações do Saneamento 

6.1.3.1. Dados comerciais 

Quanto aos dados comerciais, seguem as informações disponíveis no SNIS, 
referente a 2019. Analisando a Tabela 7, em 2019 cerca de 99,98% possuíam hidrômetros 
instalados, existiam cerca de 1,06 economias para cada ligação da água ativa e uma 
relação de 2,34 habitantes por ligação. 

 



     
 

 

 
 Relatório Final 

Página: 89 

 

Tabela 7 - Dados comerciais - Água (SNIS). 

Descrição 2019 

AG001 - População total atendida com abastecimento de água (Habitantes) 14.915 

AG002 - Quantidade de ligações ativas de água (Ligações) 6.386 

AG004 - Quantidade de ligações ativas de água micromedidas (Ligações) 6.385 

AG003 - Quantidade de economias ativas de água (Economias) 6.748 

AG014 - Quantidade de economias ativas de água micromedidas (Economias) 6.747 

AG013 - Quantidade de economias residenciais ativas de água (Economias) 5.966 

AG022 - Quantidade de economias residenciais ativas de água micromedidas (Economias) 5.965 

AG021 - Quantidade de ligações totais de água (Ligações) 6.386 

AG011 - Volume de água faturado (1.000 m³/ano) 723 

Fonte: SNIS, 2019. 

 

A COPASA presta serviço na localidade rural de São Bento, entretanto inexistem 
hidrômetros instalados tampouco é realizada cobrança dos usuários. 

 

6.1.3.2. Recursos humanos 

Segundo o SNIS, percebe-se um aumento do número de empregados totais 
(considerando próprios e terceirizados) no período analisado. 

Tabela 8 - Recursos Humanos - dados do SNIS - COPASA. 

Descrição 2019 

FN026 - Quantidade total de empregados próprios (Empregados) 25 

IN018 - Quantidade equivalente de pessoal total (empregado) 29,62 

IN002 - Índice de produtividade: economias ativas por pessoal próprio (econ./empreg.) 537,27 

IN008 - Despesa média anual por empregado (R$/empreg.) 104.576 

IN019 - Índice de produtividade: economias ativas por pessoal total (equivalente) 
(econ./empreg. eqv.) 

444,44 

IN045 - Índice de produtividade: empregados próprios por 1000 ligações de água 
(empreg./mil lig.) 

3,87 

IN102 - Índice de produtividade de pessoal total (equivalente) (ligações/empregados) 419,99 

Fonte: SNIS, 2019. 

 

Segundo ARSAE-MG (2020), existem 11 funcionários que trabalham na operação 
do SAA e 7 na operação do SES. 

Além do número de trabalhadores, podem ser analisados também os índices 
calculados pelo SNIS, sendo: 

• O indicador IN018 representa a quantidade total de trabalhadores envolvidos 
diretamente com a prestação dos serviços. O cálculo desse valor é obtido da 
soma dos empregados próprios mais a estimativa da quantidade de 
empregados de terceiros; 

• O índice de produtividade de pessoal total (indicador IN102) é medido 
segundo a quantidade de ligações ativas (água + esgotos) dividida pela 
quantidade equivalente de pessoal total (IN018). 
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A Tabela 9 demonstra os valores nacionais e regionais do indicador IN102 
divulgados pelo SNIS.  

Tabela 9 - Índice de produtividade de pessoal total (IN102) para o ano de 2018. 

Região 

Abrangência 

Regional Microrregional 
Local - direito 

público 

Local - 
direito 
privado 

Local - 
empresa 
privada 

Norte 226,3 226,4 182,7 0,0 250,7 

Nordeste 376,2 0,0 261,5 235,3 205,8 

Sudeste 528,0 325,4 252,9 290,3 297,0 

Sul 406,4 204,8 182,9 240,8 205,8 

Centro-Oeste 387,0 532,4 229,4 0,0 355,7 

Brasil 435,1 303,8 236,8 279,9 290,1 

 Fonte: SNIS, 2019. 

 

O índice de produtividade de pessoal total (IN102) da COPASA em Alpinópolis para 
o ano 2019 foi de 420 ligações/empregados. Comparando este número com os dados da 
Tabela 9, percebe-se que, considerando os valores de produtividade das empresas 
regionais (categoria à qual pertence a COPASA), Alpinópolis apresenta em 2019, um índice 
inferior ao apresentado pela região sudeste e também inferior ao do Brasil. 

Deve-se ressaltar que, nesta comparação, deve ser levado em conta que cada 
sistema tem suas peculiaridades, tais como: número de unidades (ETAs, ETEs, unidades 
de recalque), topografia, qualidade e distância dos mananciais, etc.   

A despesa média anual por empregado em 2019 foi de R$ 104.576/ano ou R$ 
8.715/mês por empregado próprio. Nesse valor está contida a soma de ordenados e 
salários, gratificações, encargos sociais (exceto PIS/PASEP e COFINS), pagamento a 
inativos e demais benefícios concedidos, tais como auxílio-alimentação, vale-transporte, 
planos de saúde e previdência privada. 

 

6.1.3.3. Faturamento, Arrecadação e Evasão 

Na Tabela 10 é possível visualizar os dados disponíveis no SNIS sobre o faturamento 
e arrecadação da COPASA no município, assim como o índice de evasão (inadimplência). 

Tabela 10 - Faturamento e arrecadação da COPASA. 

Descrição 2019 

FN002 - Receita operacional direta de água 
(R$/ano) 

3.321.438 

FN003 - Receita operacional direta de esgoto 
(R$/ano) 

3.065.009 

FN004 - Receita operacional indireta (R$/ano) 66.930 

FN005 - Receita operacional total (direta + indireta) - 
R$/ano 

6.453.376 

FN006 - Arrecadação total (R$/ano) 6.290.327 

IN029 - Índice de evasão de receitas (%) 2,53 

Fonte: SNIS, 2019. 

 

Percebe-se pela tabela anterior que o índice de evasão próximo de 2,53%. 
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Para a localidades atendida (São Bento) pela COPASA inexiste a cobrança pelos 
serviços prestados de abastecimento de água e de esgotamento sanitário. 

 

6.1.3.4. Despesas com os serviços 

As informações contidas no SNIS, a respeito das despesas com a prestação dos 
serviços no município estão reproduzidas a seguir. 

Tabela 11 - Descrição das despesas com os serviços. 

Descrição 2019 

FN010 - Despesa com pessoal próprio (R$/ano) 2.562.120 

FN011 - Despesa com produtos químicos (R$/ano) 110.653 

FN013 - Despesa com energia elétrica (R$/ano) 771.786 

FN014 - Despesa com serviços de terceiros (R$/ano) 535.146 

FN027 - Outras despesas de exploração (R$/ano) 337.427 

FN021 - Despesas fiscais ou tributárias computadas na DEX (R$/ano) 347.333 

FN015 - Despesas de Exploração (DEX) (R$/ano) 4.664.466 

FN016 - Despesas com juros e encargos do serviço da dívida 338.913 

FN019 - Despesas com depreciação, amortização do ativo diferido e provisão para 
devedores duvidosos 

1.218.529 

FN022 - Despesas fiscais ou tributárias não computadas na DEX 421.196 

FN028 - Outras despesas com os serviços 134.951 

FN017 - Despesas totais com os serviços (DTS) (R$/ano) 6.778.054 

Fonte: SNIS, 2019. 

 

Para efeito de análise das despesas apresentadas anteriormente, foram feitas 
algumas comparações para a verificação da participação de cada grupo de despesas em 
relação à despesa de exploração, conforme Figura 31. 

 
Figura 31 - Cada despesa em relação às Despesas de Exploração (DEX). 

Fonte: SNIS, 2016-2019. 
 

Pelo gráfico é possível avaliar que o gasto com pessoal próprio é o item mais 
representativo das despesas (55%), seguido de energia elétrica (16,5%) e serviços de 
terceiros (11,5%). 
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Comparando as despesas de exploração de 2019 com a receita operacional total do 
mesmo ano, encontra-se uma relação de 72,3%. Se considerar sobre as despesas totais, 
chega-se a uma relação de 105%, ou seja, está sendo gasto com despesas valor maior que 
do que está sendo arrecadado. 

Nos outros anos, de 2016 a 2018 a relação foi parecida, gastando mais com 
despesas do que arrecadando. 

 

6.1.3.5. Investimentos 

De acordo com o SNIS, a Tabela 12 demonstra os valores investidos pela COPASA 
em Alpinópolis em 2019. Todos esses investimentos com recursos onerosos (próprio ou 
financiamento). Na média desse período, os investimentos representavam cerca de 13,5% 
da receita operacional. 

Tabela 12 - Investimentos realizados - COPASA. 

Descrição 2019 

FN023 - Investimento realizado em abastecimento de água pelo prestador de serviços 
(R$/ano) 

151.297 

FN024 - Investimento realizado em esgotamento sanitário pelo prestador de serviços 
(R$/ano) 

143.143 

FN025 - Outros investimentos realizados pelo prestador de serviços (R$/ano) 82.932 

Fonte: SNIS, 2019. 

 

6.1.4. Nível de atendimento 

Segundo o SNIS, o índice de atendimento urbano de água é de 92,66%, conforme 
apresentado na Tabela 13. Através dos números apresentados, percebe-se que cerca de 
92 a 93% da população urbana possui atendimento com o sistema coletivo de 
abastecimento. 

Tabela 13 - Índice de atendimento urbano de água segundo o SNIS. 

Descrição 2019 

POP_URB - População urbana do município 16.097 

AG001 - População total atendida com abastecimento 
de água 

14.915 

IN023 - Índice de atendimento urbano de água 92,66 

Fonte: SNIS, 2019. 

 

O Relatório de Fiscalização nº 16/2020 da ARSAE-MG indica um percentual de 
91,94% de atendimento. 

Deve-se ressaltar que esses números representam a disponibilidade do acesso ao 
sistema, não necessariamente que o serviço seja prestado adequadamente com 
regularidade e qualidade. Também existe a possibilidade de alguns imóveis estarem 
desligados do sistema por possuírem fontes próprias de abastecimento. 
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6.1.5. Mananciais 

O manancial utilizado pela COPASA para abastecimento de água da Sede Municipal 
de Alpinópolis (MG) é o Ribeirão Conquista, e para São Bento capta água, via poço 
artesiano, da bacia do Ribeirão Cancan, conforme Figura 32. Os dois Ribeirões (Conquista 
e Cancan) são afluentes do Médio Rio Grande. 

 

Figura 32 - Contexto hidrográfico regional de Alpinópolis. 
Fonte: PMSB, 2015. 

 

No PMSB de 2015 foi realizado um memorial de cálculo hidrológico de vazão Q7,10 
no ponto de captação de água bruta no Ribeirão Conquista. Sendo considerada uma área 
de contribuição de 306,58 km², a vazão Q7,10 calculada foi de aproximadamente 
3.824 m³/h. a Figura 33 apresenta ilustra o memorial de cálculo. 

Segundo a Resolução SEMAD nº 1.548/2012, em seu artigo 2, “O limite máximo de 
captações e lançamentos a serem outorgados nas bacias hidrográficas do Estado, por cada 
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seção considerada em condições naturais, será de 50% (cinquenta por cento) da Q7,10, 
ficando garantidos a jusante de cada derivação, fluxos residuais mínimos equivalentes a 
50% (cinquenta por cento) da Q7,10. §1º - Ressalvado o disposto no caput deste artigo, o 
limite máximo de captações a serem outorgadas nas bacias hidrográficas dos Rios Jequitaí, 
Pacuí, Urucuia, Pandeiros, Verde Grande, Pará, Paraopeba, e Velhas, por cada seção 
considerada em condições naturais será de 30% (trinta por cento) da Q7,10, ficando 
garantidos a jusante de cada derivação, fluxos residuais mínimos equivalentes a 70% 
(setenta por cento) da Q7,10.” Com isso, pode ser outorgado até 50% da Q7,10. 

 

Figura 33 - Memorial de cálculo hidrológico de vazão Q7,10 do ponto de captação superficial para 
fins de abastecimento público de Alpinópolis, no Ribeirão Conquista. 

Fonte: PMSB, 2015. 
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A Figura 34 apresenta as principais características relacionadas a disponibilidade 
hídrica da unidade ambiental e da bacia de contribuição do ponto de captação de água 
superficial para abastecimento público de Alpinópolis, levantada por DIAS, C.C. (2013). 
Nota-se que a unidade ambiental analisada em relação as demais unidades ambientais da 
região do Médio Rio Grande, apresenta uma disponibilidade hídrica de nível mediano. O 
balanço médio PETP é de 650 a 700L/m².ano, o potencial morfométrico de regularização 
de vazão é médio o potencial de escoamento superficial médio da bacia de contribuição é 
muito baixo (o que reflete positivamente na regularização das vazões) os usos consuntivos 
outorgados a montante da captação representam um volume entre 0 e 5L/m².ano e a 
demanda hídrica cinza proveniente tanto de despejos pontuais quanto de cargas difusas de 
poluição é relativamente baixo (PMSB, 2015). 

 

Figura 34 - Disponibilidade hídrica da unidade ambiental onde é realizada a captação de água para 
abastecimento público de Alpinópolis. 

Fonte: PMSB, 2015. 
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6.1.6. Sistema de Abastecimento de Água no Distrito Sede 

Um sistema de abastecimento de água pode ser dividido em Sistema Produtor e 
Distribuidor. A produção refere-se à captação de água bruta, elevatória (conjuntos 
motobomba) de água bruta, as adutoras até a Estação de Tratamento de Água. Vale 
lembrar que a captação de água bruta pode ser feita tanto de maneira superficial (rios e 
lagos) como de maneira subterrânea (poços). O sistema de distribuição é realizado após o 
tratamento até o consumidor final, contando com elevatórias de água tratada, adutoras, 
reservatórios e as ligações prediais com hidrômetros nos imóveis. 

 

Figura 35 - Croqui de um Sistema de Abastecimento de Água. 
Fonte: FUNASA, 2015. 

 

6.1.6.1. Captação  

A captação de água para abastecimento do distrito Sede de Alpinópolis se dá através 
de sucção direta em balsa instalada no Ribeirão Conquista. Segundo a Atlas da ANA (2010) 
a vazão de referência Q95% (indica que as vazões são maiores ou iguais a ela durante 95% 
do tempo) nesse ribeirão é de 810,54 L/s. 

Essa unidade possui concedida licença ambiental e outorga de captação, esta 
emitida em 2015 pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável (SEMAD), no valor de 75 L/s. 

Sobre a balsa, existem instalados dois conjuntos motobomba de 60 L/s e 15 cv cada, 
com crivo instalado na ponta do barrilete de sucção para limitar entrada de galhos ou outros 
tipos de sujeiras, responsáveis pelo transporte de água bruta desde a balsa até a ETA. Foi 
instalado uma estrutura defletora de vegetação no nível da água, para desvio desse 
material para debaixo da balsa. 

A captação está localizada dentro do terreno da ETA, com cercamento e operadores 
24 hs por dia. Existe instalado uma estrutura metálica de monovia para retirada dos 
conjuntos motobomba, caso seja necessárias manutenções. 
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Figura 36 - Captação de Água Bruta. 
Fonte: SERENCO. 

 

Segundo o PMSB (2015), a principal deficiência está relacionada aos períodos de 
estiagem, onde o nível de água do manancial de abastecimento diminui bastante, tendendo 
a Q7,10 (3.824 m³/h) sendo um ponto constante de alerta. 

 

6.1.6.2. Adução de água bruta 

O sistema de adução de água bruta é formado por um barrilete de ferro fundido 
(apresentam corrosões nas conexões), seguido por uma tubulação flexível para suportar 
os desníveis de água da balsa, e posteriormente retorna a ser de ferro fundido, ambas com 
200 mm de diâmetro e extensão total de 70 m. 

Existe um macromedidor instalado para armazenamento das vazões captadas. 

Atualmente a adutora comporta a vazão necessária com velocidade um pouco 
elevada acarretando em uma perda de carga alta, entretanto, como a extensão da adutora 
é relativamente pequena, esse diâmetro estaria suficiente.  

 

Figura 37 - Localização CAB e ETA. 
Fonte: Google Earth, 2021. 
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6.1.6.3. Tratamento 

O sistema de tratamento é do tipo convencional, subdividido em duas unidades, uma 
de concreto armado com capacidade de 50 L/s e outra de fibra com capacidade de 30 L/s, 
totalizando 80 L/s. 

A água bruta é encaminhada para a caixa de entrada, onde o fluxo é dividido entre 
as duas estações por controle de registros. Na estação de concreto, no início do tratamento 
existe um desarenador e uma Calha Parshall, onde é aplicado o PAC (Policloreto de 
Alumínio). A cal é aplicada esporadicamente quando precisa regular o pH. 

Em seguida a água é encaminhada para os floculadores hidráulicos, decantadores 
de alta taxa e para os filtros. Os registros das comportas apresentam corrosões, entretanto 
na visita técnica não foi visualizado vazamentos. A estrutura de concreto apresenta alguns 
sinais de infiltrações, porém sem vazamentos. 

 
ETA de concreto 

 
ETA de fibra 

 
Tanques de produtos químicos 

 
ETA de concreto e ETA de fibra 

Figura 38 - ETA Alpinópolis. 
Fonte: SERENCO. 

 

A água de lavagem dos floculadores, filtros e decantadores é lançada “in natura” no 
corpo receptor, a jusante da captação. A limpeza é feito de 40 a 45 horas. Existe um projeto 
para instalação de uma Estação de Tratamento de Resíduos (ETR), mas sem previsão de 
instalação. 

A água tratada das duas estações é direcionada para o tanque de contato, onde é 
aplicado o cloro e flúor, para posterior distribuição pela elevatória. 
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Figura 39 - Vista aérea da ETA Alpinópolis. 
Fonte: Google Earth, 2021. 

 

A elevatória de água tratada possui 2 conjuntos motobombas em operação (sendo 
um reserva) com potência de 150 cv. A água é conduzida para o Reservatório 1 e para o 
Reservatório 10, por meio de duas adutoras de 200 mm, para posterior distribuição. 

Analisando as características das adutoras e as demandas atuais, conclui-se que 
ambas conseguem suprir o atendimento tanto da população. Na etapa de prognóstico será 
analisada se suportam a demanda futura. 

 

6.1.6.4. Reservação  

O distrito Sede conta com uma capacidade de 2.558 m³ de reservação, espalhados 
pela cidade. A Tabela 14 apresenta os reservatórios existentes, suas capacidades de 
armazenamento e características principais. A Figura 40 ilustra alguns dos reservatórios 
existentes. 

Tabela 14 - Reservatórios Existentes (Distrito Sede). 

Nome Material 
Capacidade 

(m³) 
Observações 

RAP I concreto 600 
Cerca com arrombamentos necessitando 

manutenções, infiltrações e dutos de ventilação 
superior desprotegidos 

REN II concreto 210 Apresenta infiltrações 

REL IV concreto 13 Apresenta infiltrações 

RAP V Metálico 150 Bom estado de conservação 

RAP Alto da Serra Metálico 200 Novo 

REL Alvorada Metálico 75 Novo 

RAP VII concreto 1.000 Apresenta infiltrações 

RAP VIII Metálico 35 
Bom estado de conservação, tampas de concreto 

quebradas 

REL IX Metálico 200 Bom estado de conservação 

REL X  75 Novo 

Total 2.558 - 

Fonte: SERENCO. 
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Figura 40 - Alguns dos Reservatórios Existentes. 

Fonte: SERENCO. 
 

As principais não conformidades estão relacionadas à possíveis entradas de 
contaminantes nos extravasores e dutos de ventilação pela falta de tela protetora, corrosões 
em tubulações, falta de placas de advertências e falta de conservação com a pintura. No 
REL X foi citado a ausência de dispositivo para impedir o acesso de pessoas não 
autorizadas no topo do reservatório. 

O sistema de distribuição de água é automatizado, utilizando tecnologia de 
automatização de reservatórios e alarmes, auxiliando o processo de produção e operação. 

 

6.1.6.5. Estações elevatórias de água tratada  

O sistema de distribuição conta com 3 estações elevatórias de água tratada (EEAT) 
e 4 boosters (BOO), contendo conjuntos motobomba reserva instalados em todas as 
unidades. A Tabela 15 apresenta características das EEATs e BSTs existentes e a Figura 
41 ilustra algumas dessas unidades. 

A nomenclatura das unidades foi descrita em função das placas indicativas e pelos 
operadores da COPASA, divergindo um pouco das nomenclaturas da ARSAE.  

Tabela 15 - Elevatórias e Boosters Existentes. 

EEAT ou BOO Nº Bombas Potência (CV) Observações 

EEAT - 01  ETA 2 x 150 cv 
Corrosões em registros e 

tubulações 

EEAT - 02 a 
Rua Bahia com Orino dos Reis 

2 x 3 cv 
Pequenas corrosões e fiações 

aparentes 

EEAT - 02 b 2 x 15 cv Pequenas corrosões 

BOOSTER - 01 Rua Belo Horizonte 2 x 75 cv 
Corrosões em tubulações e 

tampas metálicas 

BOOSTER - 02 Rua Francisco Assis 2 x 4 cv 
Barrilete improvisado sem válvula 
de retenção, falta pintura no muro 

e placa indicativa da COPASA 

BOOSTER - 03 
Vila Betânia 

Rua São Pedro 2 x 4 cv Ótimo estado de conservação 

BOOSTER - 04 
Alto da Serra 

Rua Cap. Joaquim Bento 2 x 10 cv Ótimo estado de conservação 

Fonte: SERENCO. 
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Figura 41 - Algumas das EEATs e BOOs Existentes. 

Fonte: SERENCO. 
 

Todas essas unidades estão dentro de terreno com cercamento e protegidas por 
uma casa de bombas. No geral, o estado de conservação das unidades é bom, 
apresentando algumas corrosões nas peças metálicas e manômetros sem funcionamento. 

 

6.1.6.6. Adutoras e redes de distribuição 

Não foi disponibilizado pela COPASA o cadastro georreferenciado das adutoras e 
redes de distribuição de água. As informações das adutoras levantadas em visita técnica já 
foram descritas anteriormente ao longo de cada tópico. 

O SNIS demonstra para o ano de 2019 (Tabela 16) uma extensão de 45,8 km de 
rede de distribuição de água no município.  

Tabela 16 - Extensão de rede de água. 

Descrição 2019 

AG005 - Extensão da rede de água (km) 45,79 

Fonte: SNIS, 2019. 
 

Segundo a ARSAE-MG (2020), o sistema de distribuição possui 45.785 metros de 
extensão, é setorizado dividido em 3 setores de abastecimento, e inexistem problemas com 
excesso de pressão na rede. Esse valor é praticamente idêntico ao apresentado no SNIS. 

Os diâmetros variam de 50 a 300 mm em material de PVC, ferro galvanizado e ferro 
fundido. 

No mapa abaixo é possível visualizar a localização das principais unidades 
existentes do sistema de abastecimento de água potável da Sede Municipal de Alpinópolis 
(MG). 
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6.1.7. Localidade rural de São Bento 

O povoado de São Bento está localizado às margens da Rodovia MG-446 distante 
10 km da Sede municipal. 

Essa localidade é operada pela COPASA, por meio de um poço profundo (45 m), 
captando 1,5 L/s, localizado dentro do terreno da igreja e do posto de saúde. Esse espaço 
é cercado, entretanto com acesso livre ao público em geral. 

A água é transportada para um reservatório elevado de 15 m³, localizado ao lado do 
poço. Na tubulação de recalque existe um macromedidor e posteriormente é aplicado 
dosagens de cloro e flúor nessa tubulação. As dosadoras e as soluções estão armazenadas 
em local próximo contendo cobertura. 

Algumas imagens dessas unidades podem ser visualizadas na Figura 42. 

 
Poço 

 
Reservatório 

Figura 42 - Sistema de Água de São Bento. 
Fonte: SERENCO. 

 

Todas as residências contam com o padrão de ramal de ligação, entretanto sem os 
hidrômetros instalados, não sendo realizada a cobrada de tarifa. 

Existem cerca de 1.500 m de redes de distribuição de água instalados, com material 
sendo de mangueira preta e PVC. 

 

6.1.1. Qualidade da água distribuída 

Toda a água distribuída recebe fluoretação e cloração, sendo que o parâmetro 
turbidez apresentou algumas amostras com resultados fora do padrão, segundo os dados 
históricos contido no SNIS. 

No site da COPASA constam relatórios da qualidade de água anuais. Referente à 
Alpinópolis está disponível o relatório anual de 2020. Os dados da Tabela 17 constam nesse 
relatório anual e demonstram que os parâmetros nela contidos atendem à legislação, 
quando se analisam os valores médios.  
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Tabela 17 - Monitoramento da qualidade da água distribuída. 

 
Fonte: Relatório anual COPASA, 2020. 

 

A estrutura laboratorial da COPASA se organiza em três níveis: os Laboratórios 
Locais das Estações de Tratamento de Água (ETA), Laboratórios Distritais e os 
Laboratórios Regionais, incluindo-se neste último o Laboratório Metropolitano. 

Os parâmetros cor, turbidez, pH, cloro residual livre, coliformes totais e fluoreto são 
realizados de duas em duas horas, realizadas no laboratório da própria ETA. No laboratório 
regional de Varginha, são realizadas análises físico-química trimestrais e semestrais. As 
análises microbiológicas são realizadas no município de Paraíso e as análises de metais 
em Belo Horizonte. 

Quanto às análises realizadas, de acordo com o Relatório de Fiscalização da 
ARSAE-MG, desde amostras na saída dos filtros da ETA, no tanque de contato como na 
rede de distribuição, não foram registrados resultados de análises fora dos padrões de 
potabilidade. Também não foram observados concentração de cianobactérias acima de 
valores máximos permitidos previsto na Portaria de Consolidação nº 5 de 2017, do 
Ministério da Saúde. 

No entanto, observou-se pelo relatório da ARSAE-MG que 99% das análises de 
‘cloro residual livre’ realizadas na saída do tratamento apresentaram valor igual a 1,5 mg/L, 
cabendo à COPASA reavaliar o processo de registro das análises, certificando que o 
mesmo esteja ocorrendo de maneira criteriosa, cujos resultados podem diferir dos valores 
determinados na bomba dosadora de cloro utilizada na ETA. Mesma recomendação foi 
dada para o parâmetro ‘cor aparente’. 

Quanto ao plano de amostragem mensal definido para o sistema, constatou-se que 
o mesmo não foi cumprido integralmente nos meses de agosto a dezembro de 2019, uma 
vez que o número de análises para os parâmetros físico-químicos manteve-se abaixo do 
mínimo requerido pela legislação. 

Em relação às análises de substâncias que representam risco à saúde humana, 
solicitou-se à Copasa MG os dois últimos registros das análises semestrais realizadas. 
Laudos de abril, maio, julho, outubro e novembro de 2019 foram apresentados, cujos 
resultados mantiveram-se dentro dos padrões de potabilidade permitidos pelo Anexo XX da 
Portaria de Consolidação nº 5/2017. No entanto, os laudos não continham todos os 
parâmetros exigidos pela Portaria, sendo importante que se cumpra integralmente o plano 
de amostragem definido pela legislação vigente. 

Para os registros específicos de concentração de agrotóxicos, foram apresentados 
os laudos de março de 2017 e em setembro de 2019, essas últimas contendo uma vasta 
gama de produtos, cujos resultados apresentaram valores abaixo do máximo permitido pela 
legislação vigente. Alerta-se, aqui, para a necessidade de realização periódica dessas 
análises, a cada seis meses, como determina a legislação, bem como da atualização da 
lista de defensivos agrícolas utilizados na região. Caso haja alguma desconformidade 
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(detectada concentração excessiva de produtos nocivos à saúde humana), o prestador de 
serviço deve notificar as autoridades competentes. 

Observando o padrão de conta de água e esgoto distribuída à população para a 
Sede, percebe-se que as contas impressas estão no padrão solicitado. No site da COPASA, 
referente à Alpinópolis, constam os relatórios anuais mais recentes (inclusive o de 2019). 

 

6.1.2. Regularidade e frequência 

Inexistem informações no SNIS para alguns indicadores que remetem a regularidade 
e frequência do abastecimento de água, dentre eles, os apresentados na Tabela 18.  

Tabela 18 - Indicadores de paralisações. 

Descrição 2019 

IN071 - Economias atingidas por paralisações (economias / paralisações) - 

IN072 - Duração média das paralisações (horas / paralisações) - 

IN073 - Economias atingidas por intermitências (economias / interrupções) - 

IN074 - Duração média das intermitências (horas / interrupções) - 

Fonte: SNIS, 2019. 
 

Segundo a ARSAE-MG (2020), constatou-se que não foram registradas paralisações 
no sistema de abastecimento de água na sede municipal de Alpinópolis entre os meses de 
agosto de 2019 e janeiro de 2020. Nesse período, foram registradas 123 manifestações de 
falta d’água, uma média de 20,5 manifestações por mês, relacionadas provavelmente nas 
manutenções quando ocorre a ruptura de tubulações. 

Nesse mesmo período, foi avaliado também o cumprimento dos prazos para 
execução de serviços, constatando-se o registro de 45 ordens de serviço para ‘ligação de 
água’ e 66 ordens de serviço para ‘vistoria de água’. Houve atrasos no atendimento aos 
prazos máximos definidos pela Resolução Arsae-MG nº 40/2013 nos meses de agosto a 
setembro. Quanto às ordens de serviços de ‘vazamento de água’, foram geradas 123 
ocorrências, também havendo atrasos no cumprimento aos prazos previstos, nesse caso 
devendo adotar medidas imediatas de correção. 

Tabela 19 - Atendimento a prazos para execução de serviços do SAA. 

 
Fonte: ARSAE-MG, 2020. 
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6.1.3. Projeção das Demandas Futuras 

O estudo de demandas para o Sistema de Abastecimento de Alpinópolis teve como 
base os seguintes elementos já descritos anteriormente: 

➢ Estudo de projeção populacional; 

➢ Índice de perdas; 

➢ Porcentagem de atendimento da população; 

➢ Consumo per capita; 

➢ Coeficientes de variação de vazão. 

 

Os coeficientes de variação de vazão adotados para os cálculos de demandas do 
presente documento são os usualmente utilizados em trabalhos desta natureza e 
recomendados pelas principais Bibliografias do assunto:  

➢ K1 = 1,20 (coeficiente de máxima vazão diária): Relação entre a maior vazão 
diária verificada no ano e a vazão média diária anual; 

➢ K2 = 1,50 (coeficiente de máxima vazão horária): Relação entre a maior vazão 
observada num dia e a vazão média horária do mesmo dia. 

 

6.1.3.1. Índice de perdas 

O SNIS contém alguns indicadores para o índice de perdas, entre eles:  

➢ IN013 - Índice de perdas faturamento (percentual); 

➢ IN049 - Índice de perdas na distribuição (percentual). 

 

Os valores específicos para Alpinópolis em 2019, segundo o SNIS, estão na Tabela 
20. 

Tabela 20 - Índices de perdas divulgados pelo SNIS para Alpinópolis - Sede. 

Descrição 2019 

IN013 - Índice de perdas faturamento (%) 35,75 

IN049 - Índice de perdas na distribuição (%) 35,89 

Fonte: SNIS, 2019. 

 

Segundo a ARSAE-MG (2020), o índice de perdas na distribuição é de 36,5%, valor 
pouco superior ao apresentado anteriormente pelo SNIS. Como o dado da ARSAE-MG é 
mais atual, será utilizado para a etapa das proposições. 

Em termos comparativos, segundo o diagnóstico do SNIS (2019), o IN049 apresenta 
um valor médio nacional de 39,2% entre todos os tipos de prestadores de serviços, sendo 
de 39,6% para os prestadores Regionais. A média desse indicador para a região Sudeste 
na categoria Regional é de 36,3%, muito próximo ao obtido pela ARSAE. 

Quanto à localidade de São Bento, não há hidrômetros instalados, tampouco há 
estimativa do índice de perdas. 
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6.1.3.2. Consumo per capita 

O consumo per capita é a quantidade de água usada por dia, em média, por um 
habitante, normalmente expresso em litros/habitante/dia. Nesse valor, estão incluídos os 
consumos de todas as categorias, tanto a residencial, quanto as demais (comercial 
industrial e pública). 

O SNIS possui um indicador referente ao consumo per capita (IN022), sendo os 
resultados demonstrados na Tabela 21. 

Tabela 21 - Consumo médio per capita de Alpinópolis - Sede. 

Descrição 2019 

IN022 - Consumo médio percapita de água (l/hab./dia) 132,55 

Fonte: SNIS, 2019. 
 

A favor da segurança, será adotado para a etapa de proposições o valor superior, 
de 140 l/hab/dia. 

As tabelas a seguir apresentam os elementos utilizados para o cálculo de demandas, 
tanto da Sede quanto para a localidade de São Bento. Para o distrito Sede foi acrescentado 
5% da vazão de captação necessária representando as perdas de água com o tratamento. 

Tabela 22 - Projeção das demandas de água - Distrito Sede. 

 

Fonte: SERENCO. 

 

Analisando as demandas calculadas, percebe-se que a o sistema que abastece a 
Sede não precisará ser ampliado para atendimento da população atual e futura. Serão 
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propostos investimentos de manutenção e troca de equipamentos motobombas devido ao 
gestaste natural das peças mecânicas. 

Tabela 23 - Projeção das demandas de água - São Bento. 

 

Fonte: SERENCO. 

 

Quanto à São Bento, como a água é captada de poço praticamente inexiste perdas 
com tratamento, por isso foi desconsiderado, entretanto existem perdas na rede de 
distribuição, estimadas na Tabela 23. Pelas informações disponibilizadas da vazão do poço, 
o mesmo possui capacidade para atendimento até o final do plano. 

 

6.1.1. Outorga 

Especificamente para o sistema de água de Alpinópolis do distrito Sede, foi 
concedida outorga de captação no Ribeirão Conquista, emitida em 2015 pela Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD), no valor de 75 L/s. 

Quanto à localidade rural de São Bento, não foram disponibilizadas informações 
sobre a existência ou não de outorga para o poço profundo. 
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6.1.2. Regulação e fiscalização dos serviços 

Especificamente para a área atendida pela COPASA, a responsabilidade pela 
regulação é da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de 
Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais.  

 

6.1.3. Fontes alternativas de abastecimento de água   

Com a intenção de garantir a potabilidade da água para consumo humano, a qual 
depende de atendimento aos requisitos e procedimentos descritos na Portaria do Ministério 
da Saúde nº 888/2021, acaba por inviabilizar a existência de fontes alternativas para uma 
única residência, por exemplo, porque seria muito oneroso atender todas as análises 
necessárias, possuir um responsável técnico, entre outras medidas, para atendimento 
dessa Portaria. 

Como o sistema público coletivo possui tratamento de água, realiza as mais diversas 
análises da água tratada, essa consegue garantir a qualidade da água distribuída para a 
população. Por esse principal motivo, a Lei Federal nº 11.445/2007 (artigo 45) veda a 
existência de fontes alternativas de abastecimento em caso de disponibilidade de sistema 
público de abastecimento de água. 

No Município de Alpinópolis não existe um cadastro unificando as informações sobre 
as fontes alternativas de abastecimento, cabendo à Vigilância Sanitária Municipal e ao 
IGAM a sua fiscalização. 

A COPASA utiliza um poço profundo para o abastecimento da localidade de São 
Bento, conforme descrito anteriormente. 

Para o caso de residências que possuem fontes alternativas e que não tem a 
disponibilidade de rede púbica da COPASA ou Prefeitura, deve haver, por parte da 
Vigilância Sanitária, acompanhamento e instrução, orientando os moradores sobre os 
procedimentos que devem ser adotados para minimizar os riscos de contaminação e, 
inclusive, podendo distribuir hipoclorito de sódio para que possa ser feita a desinfecção da 
água das fontes alternativas. 

É importante que se faça o cadastro de todos os imóveis com fontes alternativas de 
abastecimento, com o intuito de orientar e, principalmente, impedir que a população que 
usufrui destas fontes possa ser contaminada ou sofrer algum dano à sua saúde. Além disso, 
há a importância da correta medição do consumo destas fontes alternativas em locais 
providos de rede coletora de esgoto, pois esta será fonte de geração de esgoto doméstico 
que deverá ser devidamente tratado. 

 

6.1.4. Educação sanitária e ambiental   

A Lei Municipal nº 2.047, de 09/12/2014, que dispõe sobre a criação do Conselho 
Municipal de Desenvolvimento do Meio Ambiente (CODEMA) do município de Alpinópolis 
(MG), regulamenta a Política Municipal de Utilização, Defesa, Conservação e Preservação 
do Meio Ambiente nos termos dos Artigos 17, VI e VII, 151, VI e 188 a 195 da Lei Orgânica 
do Município de Alpinópolis. 

Compete ao CODEMA exercer às seguintes atribuições: 
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I. formular e dar cumprimento às diretrizes da política ambiental; 

II. elaborar e propor normas, leis, procedimentos e ações destinadas à defesa, 
recuperação, melhoria e manutenção da qualidade ambiental do Município, observadas as 
legislações Federal, Estadual e Municipal que em seus âmbitos regulamentam a matéria; 

III. executar e fiscalizar o respeito e cumprimento às normas contidas na Lei 
Orgânica e demais legislações e procedimentos a que se refere o inciso anterior, com a 
aplicação de penalidades cabíveis aos infratores; 

IV. adquirir e encaminhar informações e subsídios técnicos e esclarecimentos 
relativos ao desenvolvimento do Meio Ambiente, aos órgãos públicos, entidades públicas e 
privadas e a comunidade como um todo; 

V. promover a conscientização pública para o desenvolvimento ambiental, 
promovendo a educação ambiental formal e informal, com destaque especial dos 
problemas do município; 

VI. fornecer subsídios e auxiliar o Ministério Público nos procedimentos e 
atuações que se referem ao meio ambiente, nos termos da Constituição Federal e demais 
leis esparsas; 

VII. solicitar aos órgãos competentes o suporte técnico complementar às ações 
executivas do Município na área ambiental; 

VIII. propor e opinar sobre a celebração de convênios, contratos e acordos com as 
entidades públicas e privadas de pesquisa e atividades ligadas ao desenvolvimento 
ambiental; 

IX. previamente emitir parecer sobre planos e programas anuais e plurianuais de 
trabalho de Secretária (ou órgão equivalente) do Meio Ambiente, no que se refere à sua 
exclusiva competência; 

X. apresentar anualmente proposta orçamentária ao executivo municipal 
referente ao seu funcionamento: 

XI. localizar e informar à comunidade e aos órgãos competentes, federal, 
estadual e municipal, a existência de áreas degradadas ou ameaçadas de degradação; 

XII. emitir parecer sobre o estudo alternativo a respeito das possíveis 
consequências ambientais de projetos públicos ou privados, requisitando das entidades 
envolvidas as informações necessárias ao exame da matéria, visando à compatibilização 
do desenvolvimento econômico com a proteção ambiental; 

XIII. fiscalizar permanentemente as atividades degradadoras e poluidoras, ou 
potencialmente degradadoras e poluidoras, de modo a compatibilizá-las com as normas e 
padrões ambientais vigentes, denunciando qualquer alteração que promova impacto 
ambiental ou desequilibro ecológico: 

XIV. receber e apurar preliminarmente a procedência e veracidade de denúncias 
feitas pela população em geral, diligenciando nesse sentido e havendo fundados indícios 
de danos ao ambiente, encaminhar aos órgãos federais, estaduais e municipais as 
providências cabíveis em sua esfera de atribuição e punindo quando possível e necessário; 

XV. acionar os órgãos competentes para localizar, reconhecer, mapear e 
cadastrar os recursos naturais existentes no município, para o controle das ações capazes 
de afetar ou degradar o meio ambiente; 
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XVI. emitir parecer em estudos sobre o uso, ocupação e parcelamento do solo 
urbano, posturas municipais, obras e serviços urbanos, visando à adequação das 
exigências do meio ambiente ao desenvolvimento do município; 

XVII. examinar e deliberar sobre a emissão de alvarás de localização e 
funcionamento, licenças no âmbito municipal de atividades poluidoras, ou potencialmente 
poluidoras; 

XVIII. realizar e coordenar as audiências públicas, quando necessárias para a 
participação da comunidade nos processos de instalação de atividades potencialmente 
poluidoras; 

XIX. propor ao poder executivo municipal a instituição de unidades de conservação 
com vistas à proteção de sítios de beleza excepcional, dos mananciais, do patrimônio 
artístico, histórico, arqueológico, paleontológico e áreas representativas de ecossistema 
destinados à realização de pesquisas básicas e aplicadas de ecologia; 

XX. responder consultas sobre matéria de sua competência; 

XXI. decidir juntamente com o órgão executivo próprio sobre a aplicação dos 
recursos provenientes do Fundo Municipal do Meio Ambiente; 

XXII. acompanhar reuniões de órgãos federais, estaduais e municipais em assuntos 
de seu exclusivo interesse; 

XXIII. propor ao Prefeito a concessão de títulos honoríficos às pessoas ou 
instituições que houverem se destacado por atos que tenham contribuído significativamente 
para a preservação, melhoria, conservação e defesa do Meio Ambiente no município; 

XXIV. elaborar seu regimento interno; 

XXV. propor a alteração da presente Lei por votivo relevante e devidamente 
fundamentada; 

XXVI. cumprir as normas estabelecidas nos artigos 188 a 195 da Lei Orgânica 
Municipal; 

XXVII. elaborar relatório semestral das atividades desenvolvidas pelo CODEMA, 
encaminhando-o ao Prefeito. 

 

Não existem no município ações de Educação Sanitária e Ambiental. 

 

6.1.5. Área rural    

Pelo Censo Demográfico de 2010 do IBGE, cerca de 19% da população total residia 
na área rural, totalizando aproximadamente 3.500 pessoas. A população rural vem 
decrescendo desde o ano de 1970, fato também ocasionado pelo aumento do limite urbano, 
por esse motivo, acredita-se que atualmente essa população rural seja inferior. 

Parte da área rural é atendida pela COPASA, na localidade de São Bento cuja 
população aproximada é de 240 habitantes, por meio de poço profundo. 

Os imóveis localizados nas áreas rurais que não são atendidos por sistemas 
coletivos, possuem fontes próprias de abastecimento de água, por meio de poços (rasos 
ou profundos), ou ainda captação superficial de cursos d’água. Esses sistemas são 
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operados pelos próprios usuários e possuem baixo ou nenhum controle de qualidade da 
Vigilância Sanitária do Município. 

Não foi obtida a informação se é feita a distribuição de pastilhas de cloro e folhetos 
explicativos para os usuários.   

Devido à baixa densidade demográfica destas regiões, além da distância em relação 
às áreas que possuem infraestrutura do sistema de abastecimento de água coletivo, não 
há possibilidade de instalação de sistemas coletivos ou interligação com o sistema 
existente. 

Face ao exposto, as opções para melhoria da qualidade do atendimento da área 
rural são: 

• Organização de moradores próximos com o intuito de perfurar, em conjunto, um poço 
que tenha qualidade satisfatória e, também em conjunto, arcar com as despesas de 
análises e profissional responsável de forma a atender à legislação vigente; 

• Intensificação do acompanhamento da Vigilância Sanitária e cadastro dos imóveis 
que possuem fonte própria de abastecimento, inclusive fazendo análises, orientando 
e distribuindo produtos para desinfecção da água utilizada.  

 

6.1.6. Conclusão do Diagnóstico    

A COPASA é responsável pela operação tanto do distrito Sede como para a 
localidade de São Bento. Pelos relatórios da ARSAE-MG e visitas técnicas, o sistema 
possui folga operacional para as demandas atuais e futuras. A companhia deve melhorar 
os prazos máximos de manutenções estabelecidos pela ARSAE-MG. 

O manancial de abastecimento possui capacidade para a demanda futura, mesmo 
em época de estiagem, devendo monitorar o nível de água nessa época. O principal 
problema é a turbidez elevada da água bruta após períodos chuvosos, devendo os 
operadores estarem atentos para ajustar a dosagem dos produtos químicos. 

Pelo relatório de qualidade da água disponibilizado pela COPASA e no relatório da 
ARSAE-MG, a água tratada atinge o padrão de qualidade exigido pela legislação, devendo 
ser ampliado o plano de amostragem. Não foram disponibilizadas ensaios de qualidade da 
localidade de São Bento, sendo a mesma fornecida através de poço profundo. 

O índice de atendimento é alto e não universalizado pela existência de várias 
ligações factíveis. O índice de perdas é alto, devendo ser reduzido ao longo dos anos, 
implantando investimentos para o controle de perdas. 

Em 2019, foi apresentado que a COPASA possui mais despesas totais com o 
sistema do que arrecada, fator que prejudica novos investimentos em manutenção e 
ampliação do sistema. 

Nas unidades do SAA, existem alguns problemas de infiltração em reservatórios 
além da falta de proteção nas tubulações de ventilação e extravasora, corrosões de 
tubulações e tampas, limpeza no terreno, pintura desgastada, aberturas nas cercas de 
proteção e falta de manômetros em funcionamento.  

Não foi disponibilizado ou inexiste o mapa de cadastro georreferenciado contendo 
as tubulações das adutoras e redes de distribuição. A ARSAE-MG cobrou a atualização 
desses croquis e mapas por parte da COPASA em seu relatório de fiscalização, conforme 
Resolução Normativa da ARSAE-MG nº 40/2013 (Art. 14). 
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Quanto aos investimentos futuros, o Contrato de Programa existente quase não 
possui metas e nem detalhamentos dos investimentos necessários, prevendo 
simploriamente um item “implantação de rede de distribuição” para os anos de 2025/2026, 
não sendo fornecidos maiores detalhes que permitam determinar e acompanhar as ações 
do Prestador de Serviços em cada um dos anos mencionados. 
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6.2. ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

6.2.1. Operação dos Sistemas de Esgoto 

Os serviços de esgotamento sanitário do município de Alpinópolis (MG) são geridos 
pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA) no Distrito Sede e no “núcleo 
urbano” da localidade rural São Bento. 

 

6.2.2. Dados comerciais 

Quanto às informações comerciais, seguem as informações disponíveis no SNIS, 
referentes a 2019. 

Tabela 24 - Dados comerciais - Esgoto (SNIS). 

Descrição 2019 

ES001 - População total atendida com esgotamento sanitário (Habitantes) 14.403 

ES002 - Quantidade de ligações ativas de esgotos (Ligações) 6.142 

ES003 - Quantidade de economias ativas de esgotos (Economias) 6.492 

ES008 - Quantidade de economias residenciais ativas de esgotos (Economias) 5.761 

ES009 - Quantidade de ligações totais de esgotos (Ligações) 6.142 

ES007 - Volume de esgotos faturado (1.000 m³/ano) 703 

Fonte: SNIS, 2019. 

 

Analisando a Tabela 24 percebe-se que 100% das ligações totais são também 
ligações ativas de esgoto. Aproximadamente 89% das economias são residenciais e existe 
uma relação de 2,34 habitantes por ligação e 2,50 habitantes por economia. 

 

6.2.3. Nível de atendimento 

O SNIS contém informações sobre o índice de atendimento urbano de esgoto, 
conforme Tabela 25.  

Tabela 25 - Índice de atendimento urbano de esgoto segundo o SNIS. 

Descrição 2019 

ES026 - População urbana atendida com esgotamento sanitário 14.403 

IN024 - Índice de atendimento urbano de esgoto 89,48 

Fonte: SNIS, 2019. 

 

Dados do Relatório de Fiscalização Operacional nº 15/2020 da ARSAE-MG, de 
março de 2020, apresentam um índice de cobertura de 99% (percentual da área ocupada 
do município com rede coletora de esgoto) e um índice de atendimento de 89,5%.  

 

6.2.4. Outorga 

Especificamente para o sistema de esgotamento sanitário, não foram fornecidas 
informações referentes à outorga existente da ETE, nem possível obtê-las pelo site do 
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IGAM. De acordo com o Relatório de Fiscalização Operacional nº 15/2020 da ARSAE-MG, 
a vazão média de operação era de 17,0 l/s e a capacidade de 33,5 l/s. 

A Resolução Conjunta SEMAD-IGAM nº 1548, de 29 de março de 2012, estabelece 
que o limite máximo de captações e lançamentos a serem outorgados nas bacias 
hidrográficas do estado, por cada seção considerada em condições naturais, será de 50% 
da Q7,10, ficando garantido a jusante de cada derivação, fluxos residuais mínimos 
equivalente os outros 50% de vazão. 

De acordo com o Atlas da ANA, o Ribeirão da Conquista possui vazão mínima de 
1.332,8 l/s. Assim, 50% resultaria em aproximadamente 666,4 l/s, estando atendendo a 
legislação. 

 

6.2.5. Regulação e fiscalização dos serviços 

Especificamente para a área atendida pela COPASA, a responsabilidade pela 
regulação é da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de 
Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais. 

 

6.2.6. Corpos receptores 

O corpo receptor do efluente tratado da ETE de Alpinópolis (MG) é o Ribeirão 
Conquista, sendo o lançamento localizado à jusante da captação de água bruta. 

De acordo com o PMSB de 2015, o Ribeirão Conquista tem Q7,10 de 3.824 m³/h, 
suficiente para degradação do remanescente de DBO Carbonáceo, Nitrogênio, Fósforo e 
patógenos ao longo do curso d´água que terá em todo percurso de jusante OD - Oxigênio 
Dissolvido maior que 5 mg/L. 

Este corpo receptor, Ribeirão Conquista, vai receber efluente tratado conforme 
Conama 430/11 e a qualidade de suas águas dentro dos parâmetros conforme classe dois, 
da Conama 357/05. Neste talvegue deixarão de ser laçados 25.000 toneladas por mês de 
DBO, Oxigênio que restabelecerá as condições naturais deste álveo (PMSB, 2015). 

Esta condição atende os interesses públicos, técnicos e ambientais de Alpinópolis, 
da bacia do Ribeirão Conquista, do CBH - GD7 (Comitê de Bacia Hidrográfica do médio Rio 
Grande) e torna eficiente o uso dos recursos não onerosos confiados a Prefeitura de 
Alpinópolis, por Furnas, lago e Funasa/PAC quanto ao objetivo maior que é melhoria da 
qualidade das águas do Rio Grande (PMSB, 2015). 

 

6.2.7. Distrito Sede 

Conforme comentado no início do capítulo, o sistema de esgotamento sanitário da 
Sede Municipal de Alpinópolis (MG) é operado pela COPASA. A seguir constam as 
principais unidades do sistema de esgoto existente na Sede de Alpinópolis (MG).  
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6.2.7.1. Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) 

Conforme informado pela equipe da COPASA, a ETE de Alpinópolis (MG) possui 
capacidade de tratamento de 54 l/s, contendo espaço físico para ampliação, podendo ser 
ampliada em projeto para um total de 80 l/s. Visto a inativação de um dos módulos do reator 
anaeróbio, de acordo com o Relatório de Fiscalização Operacional nº 15/2020 da ARSAE-
MG, a capacidade da ETE é de 33,5 l/s. 

No dia da visita técnica a vazão de entrada era de 38 l/s, ou seja, superior a 
capacidade de tratamento informadas pela ARSAE-MG. 

Essa unidade é dimensionada para promover o tratamento de efluentes domésticos 
a nível secundário. As etapas de tratamento são as seguintes: 

• Gradeamento para retirada de materiais grosseiros e finos, possuindo limpeza 
manual; 

• Dois desarenadores em paralelo; 

• Calha Parshall para mediação de vazão (medidor ultrassônico); 

• Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente e Manta de Lodo (UASB): reator 
composto por uma manta de lodo biológico (biomassa) densa e de elevada 
atividade metabólica, no qual ocorre a digestão anaeróbia da matéria orgânica 
do esgoto, em fluxo ascendente. Possui dois módulos instalados, entretanto, 
na visita técnica realizada em novembro de 2021 um dos módulos estava 
sendo reformado. O biogás gerado no reator, é queimado antes de ser 
lançado na atmosfera; 

• Filtro Biológico Percolador: é constituído por um tanque circular preenchido 
com material grosseiro que serve como meio suporte para adesão da 
biomassa. É um sistema aeróbio pois o ar circula nos espações vazios do 
material grosseiro. Sua principal função é remover matéria orgânica 
remanescente, metabolizada aerobicamente. O leito filtrante tem a função de 
servir de meio suporte para as colônias de bactérias, através deste leito o 
esgoto e o ar fluem permanentemente, ambos com fluxo descendente; 

• Decantador Secundário: essa unidade consiste no polimento final no efluente 
tratado, com a sedimentação final dos sólidos. Possui dois módulos 
instalados; 

• Desinfecção: não é realizada. Essa é etapa onde ocorre a destruição ou 
inativação de organismos patogênicos através de aplicação de radiação UV 
ou pela aplicação de cloro. 

• Corpo Receptor: Ribeirão da Conquista. 

 

Parte do lodo do decantador secundário é recirculado no reator UASB, conduzido 
por meio de uma estação elevatória. O lodo digerido do UASB é encaminhado para os leitos 
de secagem. 

Os resíduos de gradeamento e do desarenador são dispostos em valas na área da 
própria ETE. 

Essa unidade não possui gerador instalado, nem um supervisório que permite a 
visualização do tratamento a distância, assim como a sua automação. 
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A Figura 43 ilustra a imagem área da ETE de Alpinópolis (MG). 

 
Figura 43 - Imagem aérea da ETE de Alpinópolis. 

Fonte: Google Earth, 2021. 
 

A Figura 44 ilustra o relatório fotográfico da ETE de Alpinópolis (MG). 

 
Tratamento Preliminar 

 
UASB 
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Filtro Biológico Percolador 

 
Decantador Secundário 

 
EEE Recirculação 

 
Leitos de Secagem 

Figura 44 - Relatório Fotográfico da ETE existente. 
Fonte: SERENCO. 

 

Não foi disponibilizado pela concessionária atual, e não encontrada pela internet, 
tanto a licença de operação e a outorga para lançamento de efluente tratado. 

No terreno da ETE existe instalado um laboratório que realiza as análises rotineiras, 
e as demais são realizadas pelo laboratório da Regional Paraíso. 

Foi relatado que em período chuvoso a ETE recebe contribuição pluvial, ocasionado 
pela conexão irregular dos moradores da água de chuva nas redes coletoras de esgoto. 
Nesse sentido deve ser feito um trabalho para findar com essa prática irregular de 
lançamento de água pluvial na rede coletora de esgoto. 

Foram fornecidas informações pela ARSAE-MG quanto as análises do efluente 
tratado da ETE nos meses de janeiro, março, abril, junho, agosto e outubro de 2019 (médias 
mensais) referentes aos seguintes parâmetros: demanda bioquímica de oxigênio (DBO); 
demanda química de oxigênio (DQO); óleos e graxas (OEG); potencial hidrogeniônico (pH); 
sólidos sedimentáveis (SSED) e sólidos suspensos totais (SST), conforme pode ser 
visualizado na Figura 45. 



     
 

 

 
 Relatório Final 

Página: 119 

 

 

Figura 45 - Resultados das análises realizadas na ETE de Alpinópolis. 
Fonte: ARSAE-MG, 2020. 

 

Conforme dados apresentados na Figura 45 o tratamento não atingiu os índices 
mínimos de eficiência para os parâmetros DQO e SST, embora tenha se mantido dentro 
dos padrões de eficiência para os demais parâmetros analisados. Cabe ressaltar que, 
durante o período avaliado, a COPASA não realizou o número mínimo de análises para os 
parâmetros OEG, SST e SSED. Ressalta-se também a importância da realização das 
análises requeridas pela legislação, com amostragens distribuídas ao longo de todo o ano, 
para melhor avaliação da eficiência do tratamento. 

No estado de Minas Gerais, a Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG 
nº 1, de 05 de maio de 2008, define os padrões de lançamento de efluentes em cursos 
d’água, estabelecendo limites máximos para os parâmetros de qualidade. 

 

6.2.7.2. Estações Elevatórias de Esgoto 

Na Tabela 26 constam as estações elevatórias de esgoto em funcionamento na área 
do distrito Sede de Alpinópolis (MG, com suas características principais. Não foi possível 
obter informações sobre as linhas de recalque dessas unidades. 

Tabela 26 - Características das EEEs em operação na Sede. 

EEE Quant. Bombas 
Potência 

(CV) 

EEE I 1 + 1 (reserva em manutenção) 16 

EEE II 1 + 1 25 

EEE III 1 + 1 29 

EEE Loteamento 1 + 1 - 

EEE Final 1 + 1 14 

Fonte: ARSAE-MG, 2020. 

 

A Figura 46 ilustra o relatório fotográfico das elevatórias existentes da sede municipal 
de Alpinópolis (MG). 
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EEE Final 

Figura 46 - Relatório Fotográfico das EEEs existentes. 
Fonte: SERENCO. 

 

6.2.7.3. Redes coletoras e interceptores 

O SNIS apresenta em 2019 uma extensão de 31,92 km de rede coletora de esgotos.  

Segundo o PMSB (2015), a extensão da rede coletora era de 57.470 metros, em sua 
maioria constituídas de tubos cerâmicos, com diâmetro de 150 mm. Já segundo o Relatório 
de Fiscalização Operacional nº 15/2020 da ARSAE-MG, o município contava com 31.916 
metros de rede coletora instalada em março de 2020. 

Como não foram fornecidas informações sobre a existência de cadastro técnico das 
redes coletoras, será adotado o valor da ARSAE-MG.  

Considerando que existam cerca de 6.142 ligações ativas de esgoto em 2019 (ref.: 
SNIS), chega-se em uma relação baixa de 5,2 metros de rede por ligação, demonstrando 
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que o valor apresentado está desatualizado e que a quantidade de rede construída é 
superior. 

Destacamos que grande parte da rede coletora existente foi construída com recursos 
da FUNASA e entregue para a COPASA operar. 

Outro fato importante a ser comentado é a existência de lançamento de esgoto de 
casas próximas às margens dos córregos. Como exemplo, no córrego Lava Pés que possui 
uma cachoeira após cruzar a Sede municipal, sendo antigamente um ponto turístico no qual 
as pessoas se refrescavam. Nessa região, algumas casas possuem muro construído na 
margem do córrego, dificultando a passagem de coletores tronco de esgoto. 

 

6.2.8. São Bento 

Conforme comentado no início do capítulo, o sistema de esgotamento sanitário do 
“núcleo urbano” da localidade rural São Bento é operado pela COPASA. 

A rede coletora é do tipo separador absoluto, sendo atendidas aproximadamente 60 
(sessenta) residências (75% de atendimento, pois existem aproximadamente 80 
residências na localidade). De acordo com o PMSB (2015), foi estimada a extensão da rede 
coletora em 1.150 metros em manilha cerâmica DN 150 mm. 

O esgoto coletado é encaminhado por gravidade até uma unidade de tratamento 
(fossa, filtro e sumidouro), que foi projetada e executada para atender somente 25 (vinte e 
cinco) residências. Periodicamente a COPASA, através de caminhão limpa-fossa 
terceirizado, faz a limpeza da unidade, para não ocorrer extravasamentos, sendo o efluente 
transportado até a ETE da Sede Municipal. 

Não foram disponibilizados resultados de análise do efluente tratado para 
determinação de parâmetros do tratamento. 

A Figura 47 ilustra o relatório fotográfico do SES de São Bento. 

 
Poços de Visita da Rede Coletora 

 
Unidade de Tratamento (Fossa-Filtro-Sumidouro) 

Figura 47 - Relatório Fotográfico do SES de São Bento. 
Fonte: SERENCO. 

 

6.2.9. Mapa Ilustrativo 

No mapa abaixo é possível visualizar a localização das principais unidades 
existentes do sistema de esgotamento sanitário de Alpinópolis (MG). 
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6.2.10. Vazões geradas 

6.2.10.1. Distrito Sede 

A Tabela 27 apresenta os elementos utilizados e as vazões estimadas para o sistema 
de esgoto da área do distrito Sede de Alpinópolis (MG). Como informado anteriormente, a 
cobertura do sistema com rede é total, entretanto existem várias casas não conectadas ao 
sistema, por isso foi considerado que o atendimento atual é de cerca de 90% 

Tabela 27 - Vazões estimadas para a Sede Municipal. 

 

Fonte: SERENCO. 
 

 

6.2.10.2. São Bento 

A Tabela 28 apresenta os elementos utilizados e as vazões estimadas para o sistema 
de esgoto da área do “núcleo urbano” da localidade rural São Bento. 
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Tabela 28 - Vazões estimadas para São Bento. 

 

Fonte: SERENCO. 

 

6.2.11. Área Rural 

De acordo com o IBGE, no Censo Demográfico de 2010, menos de 19% da 
população total residia na área rural, totalizando 3.498 pessoas. Ainda segundo o IBGE, 
analisando os Censos Demográficos anteriores, percebe-se que a população rural 
decresceu de 1970 para 2000, e cresceu com taxa mínima de 0,05% ao ano de 2000 para 
2010. Isto se deve em função os limites da área urbana vão aumentando também ao longo 
dos anos. 

Atualmente, as comunidades das áreas rurais não contemplados com sistema 
coletivo, possuem sistemas individuais de tratamento do esgotamento sanitário ou lançam 
nas galerias de drenagem ou curso d’água mais próximo. Esses sistemas individuais, 
devem ser construídos de maneira adequada através de fossas sépticas seguidas de 
sumidouros ou pós-tratamento, entretanto geralmente são executadas de maneira 
inadequada através de fossas negras (apenas sum buraco na terra) ou lançamento direto 
em córregos. 

Quanto à área rural, devido à baixa densidade demográfica de partes dessa região, 
além da distância em relação às áreas que possuem infraestrutura do sistema de esgoto 
coletivo, não há possibilidade de instalação de sistemas coletivos ou interligação com o 
sistema existente.  

O Ministério da Saúde tem a competência de apoiar Estados e Municípios na 
implementação de medidas estruturais e estruturantes em áreas rurais e comunidades 
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tradicionais, que assegurem a ampliação do acesso, a qualidade e a sustentabilidade das 
ações e serviços públicos de saneamento básico, assim como a Formulação e 
Implementação do Programa Nacional de Saneamento Rural do PLANSAB, bem como a 
coordenação do Programa e a elaboração de um modelo conceitual em concordância com 
as especificidades dos territórios rurais. No exercício de suas atribuições e em consonância 
com sua estrutura e organização, o Ministério da Saúde delega esta competência à 
Fundação Nacional de Saúde (FUNASA). 

Nesse contexto, além de apoiar técnica e financeiramente municípios com até 50 mil 
habitantes, a FUNASA, é o órgão no âmbito do Governo Federal responsável pela 
implementação de ações de saneamento em áreas rurais de todos os municípios 
brasileiros, inclusive no atendimento às populações remanescentes de quilombos, 
assentamentos de reforma agrária, comunidades extrativistas e populações ribeirinhas.  

As ações de saneamento rural desenvolvidas pela FUNASA são custeadas com 
recursos não-onerosos do Orçamento Geral da União (OGU). As ações de saneamento 
rural financiáveis pela Funasa são as seguintes: 

➢ Implantação e/ou a ampliação e/ou a melhoria de sistemas públicos 
de abastecimento de água e de esgotamento sanitário; 

➢ Elaboração de projetos de sistemas de abastecimento de água e de esgotamento 
sanitário; 

➢ Implantação de melhorias sanitárias domiciliares e/ou coletivas de pequeno porte, 
incluindo a implantação de sistemas de captação e armazenamento de água de 
chuva - cisternas; 

 

A poluição causada pela geração de efluentes de origem animal e agrícola é de difícil 
determinação, pois seus lançamentos não ocorrem em pontos específicos dos corpos 
d’água e sim de forma distribuída, o que confere um caráter de poluição difusa com fatores 
de atenuação diversos os quais também dificultam sua determinação. 

A poluição difusa se dá pela ação das águas da chuva ao lavarem e transportarem 
elementos potencialmente poluidores da atmosfera e da superfície dos terrenos para os 
corpos receptores. Esse tipo de poluição alcança os cursos d’água distribuída ao longo das 
margens, não se concentrando em um único local como é o caso da poluição pontual. 

 

6.2.12. Soluções Individuais de Tratamento de Esgoto 

As soluções individuais de tratamento de esgoto são utilizadas nos locais onde não 
há sistema coletivo implantado e disponível (inclusive na área da Sede), podendo existir 
uma grande variedade de sistemas construídos no município, como por exemplo, fossas 
sépticas, fossas negras, ou até mesmo a inexistência de qualquer tipo de tratamento, com 
os esgotos gerados sendo lançados diretamente nos cursos d´água. 

Quanto às fossas sépticas, elas são definidas pelo PLANSAB como atendimento 
adequado (desde que sucedida por pós-tratamento ou unidade de disposição final, 
adequadamente projetados e construídos), sendo uma alternativa ao atendimento da 
população rural e distritos quanto ao tratamento dos esgotos domésticos. 
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Estes equipamentos, no entanto, além de correto dimensionamento, necessitam de 
constante manutenção, que se resume basicamente à limpeza periódica do lodo produzido 
no tratamento, com os caminhões limpa-fossa. 

Já as fossas negras são modelos mais rústicos, normalmente escavadas 
diretamente no terreno, não possuindo revestimentos. Desta forma, os resíduos caem 
diretamente no solo, podendo infiltrar na terra, contaminando o ambiente e causando riscos 
à saúde.  

Não existe um levantamento ou cadastro dessas unidades de solução individual de 
tratamento no município, assim como fiscalização por parte da Prefeitura dessas unidades. 

 

6.2.13. Lodo Produzido na ETE 

Anteriormente foi mencionado, no tópico respectivo da ETE existente, a técnica de 
secagem do lodo e sua destinação final, sendo atualmente conduzido para uma vala dentro 
do terreno da ETE.  

A princípio, o lodo resultando do processo anaeróbio encontra-se estabilizado, 
podendo ser disposto em aterro. Entretanto, os resíduos de gradeamento, escuma e da 
etapa preliminar não poderiam ser dispostos diretamente em vala aberta sem proteção 
inferior. 

Destacamos que a Resolução nº 498, de 19 de agosto de 2020, do Ministério da 
Saúde define critérios e procedimentos para produção e aplicação de biossólido em solos, 
e que não existe restrições de disposição em solo, mas que sejam monitorados e que não 
tenham corpo de água próximos. 

 

6.2.14. Reuso do Efluente de ETE 

Atualmente, em Alpinópolis (MG), não é realizado esse tipo de reuso para qualquer 
finalidade. 

 

6.2.15. Licenciamento Ambiental 

Existe a necessidade de licenciamento ambiental para as diversas atividades que 
interferem nos recursos naturais, entre elas a implantação e operação dos sistemas de 
esgotamento sanitário. As licenças ambientais são diferenciadas por fases distintas, 
estando entre as principais: Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de 
Operação (LO). 

Não foi disponibilizado pela concessionária atual, e não encontrada pela internet, a 
licença de operação da ETE. 

Os órgãos ambientais emissores do licenciamento em Minas Gerais é a Secretaria 
de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD) ou o próprio 
município (desde que atenda aos requisitos tanto da atividade/empreendimento quanto da 
existência de órgão ambiental capacitado). 
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6.2.16. Efluentes Industriais 

Conforme visualizado na visita técnica, o município de Alpinópolis (MG) conta com 
poucas indústrias, destacando-se: Laticínios SanMariana e Rações Agroventania. 

A Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH-MG nº 1, de 05 de maio de 2008, 
dispõe sobre a classificação dos corpos d’água e diretrizes ambientais para o seu 
enquadramento, estabelecendo condições e padrões de lançamento de efluentes 
industriais em função do enquadramento do corpo receptor. 

Não foram obtidas informações sobre os lançamentos de efluentes industriais 
licenciados, diretamente nos corpos d´água ou na rede coletora existente. 

Conforme informações da Prefeitura Municipal, cada indústria possui seu próprio 
tratamento. 

 

6.2.17. Educação Sanitária e Ambiental 

A Lei Municipal nº 2.047, de 09/12/2014, que dispõe sobre a criação do Conselho 
Municipal de Desenvolvimento do Meio Ambiente (CODEMA) do município de Alpinópolis 
(MG), regulamenta a Política Municipal de Utilização, Defesa, Conservação e Preservação 
do Meio Ambiente nos termos dos Artigos 17, VI e VII, 151, VI e 188 a 195 da Lei Orgânica 
do Município de Alpinópolis. 

Compete ao CODEMA exercer às seguintes atribuições: 

I. formular e dar cumprimento às diretrizes da política ambiental; 

II. elaborar e propor normas, leis, procedimentos e ações destinadas à defesa, 
recuperação, melhoria e manutenção da qualidade ambiental do Município, 
observadas as legislações Federal, Estadual e Municipal que em seus 
âmbitos regulamentam a matéria; 

III. executar e fiscalizar o respeito e cumprimento às normas contidas na Lei 
Orgânica e demais legislações e procedimentos a que se refere o inciso 
anterior, com a aplicação de penalidades cabíveis aos infratores; 

IV. adquirir e encaminhar informações e subsídios técnicos e esclarecimentos 
relativos ao desenvolvimento do Meio Ambiente, aos órgãos públicos, 
entidades públicas e privadas e a comunidade como um todo; 

V. promover a conscientização pública para o desenvolvimento ambiental, 
promovendo a educação ambiental formal e informal, com destaque especial 
dos problemas do município; 

VI. fornecer subsídios e auxiliar o Ministério Público nos procedimentos e 
atuações que se referem ao meio ambiente, nos termos da Constituição 
Federal e demais leis esparsas; 

VII. solicitar aos órgãos competentes o suporte técnico complementar às ações 
executivas do Município na área ambiental; 

VIII. propor e opinar sobre a celebração de convênios, contratos e acordos com as 
entidades públicas e privadas de pesquisa e atividades ligadas ao 
desenvolvimento ambiental; 

https://www.cespro.com.br/visualizarDiploma.php?cdMunicipio=2602&cdDiploma=9999#a17
https://www.cespro.com.br/visualizarDiploma.php?cdMunicipio=2602&cdDiploma=9999#a151
https://www.cespro.com.br/visualizarDiploma.php?cdMunicipio=2602&cdDiploma=9999#a188
https://www.cespro.com.br/visualizarDiploma.php?cdMunicipio=2602&cdDiploma=9999#a188
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IX. previamente emitir parecer sobre planos e programas anuais e plurianuais de 
trabalho de Secretária (ou órgão equivalente) do Meio Ambiente, no que se 
refere à sua exclusiva competência; 

X. apresentar anualmente proposta orçamentária ao executivo municipal 
referente ao seu funcionamento: 

XI. localizar e informar à comunidade e aos órgãos competentes, federal, 
estadual e municipal, a existência de áreas degradadas ou ameaçadas de 
degradação; 

XII. emitir parecer sobre o estudo alternativo a respeito das possíveis 
consequências ambientais de projetos públicos ou privados, requisitando das 
entidades envolvidas as informações necessárias ao exame da matéria, 
visando à compatibilização do desenvolvimento econômico com a proteção 
ambiental; 

XIII. fiscalizar permanentemente as atividades degradadoras e poluidoras, ou 
potencialmente degradadoras e poluidoras, de modo a compatibilizá-las com 
as normas e padrões ambientais vigentes, denunciando qualquer alteração 
que promova impacto ambiental ou desequilibro ecológico: 

XIV. receber e apurar preliminarmente a procedência e veracidade de denúncias 
feitas pela população em geral, diligenciando nesse sentido e havendo 
fundados indícios de danos ao ambiente, encaminhar aos órgãos federais, 
estaduais e municipais as providências cabíveis em sua esfera de atribuição 
e punindo quando possível e necessário; 

XV. acionar os órgãos competentes para localizar, reconhecer, mapear e 
cadastrar os recursos naturais existentes no município, para o controle das 
ações capazes de afetar ou degradar o meio ambiente; 

XVI. emitir parecer em estudos sobre o uso, ocupação e parcelamento do solo 
urbano, posturas municipais, obras e serviços urbanos, visando à adequação 
das exigências do meio ambiente ao desenvolvimento do município; 

XVII. examinar e deliberar sobre a emissão de alvarás de localização e 
funcionamento, licenças no âmbito municipal de atividades poluidoras, ou 
potencialmente poluidoras; 

XVIII. realizar e coordenar as audiências públicas, quando necessárias para a 
participação da comunidade nos processos de instalação de atividades 
potencialmente poluidoras; 

XIX. propor ao poder executivo municipal a instituição de unidades de conservação 
com vistas à proteção de sítios de beleza excepcional, dos mananciais, do 
patrimônio artístico, histórico, arqueológico, paleontológico e áreas 
representativas de ecossistema destinados à realização de pesquisas básicas 
e aplicadas de ecologia; 

XX. responder consultas sobre matéria de sua competência; 

XXI. decidir juntamente com o órgão executivo próprio sobre a aplicação dos 
recursos provenientes do Fundo Municipal do Meio Ambiente; 

XXII. acompanhar reuniões de órgãos federais, estaduais e municipais em 
assuntos de seu exclusivo interesse; 
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XXIII. propor ao Prefeito a concessão de títulos honoríficos às pessoas ou 
instituições que houverem se destacado por atos que tenham contribuído 
significativamente para a preservação, melhoria, conservação e defesa do 
Meio Ambiente no município; 

XXIV. elaborar seu regimento interno; 

XXV. propor a alteração da presente Lei por votivo relevante e devidamente 
fundamentada; 

XXVI. cumprir as normas estabelecidas nos artigos 188 a 195 da Lei Orgânica 
Municipal; 

XXVII. elaborar relatório semestral das atividades desenvolvidas pelo CODEMA, 
encaminhando-o ao Prefeito. 

 

Não existem no município ações de Educação Sanitária e Ambiental. 

 

6.2.18. Síntese do Diagnóstico 

O serviço de esgotamento sanitário do município de Alpinópolis (MG) é gerido pela 
COPASA. 

Quanto ao nível de atendimento da população urbana da Sede Municipal, o SNIS e 
a ARSAE-MG contêm informações sobre o índice de atendimento urbano de esgoto, 
resultando em cerca de 89,47% no ano de 2019. Vale ressaltar que está principalmente 
relacionado com as ligações factíveis à rede coletora. 

A Sede municipal conta, atualmente, com as seguintes unidades: 1 (uma) ETE, 5 
(cinco) elevatórias e mais de 31,9 km de redes coletoras (não foi disponibilizado cadastro 
das redes existentes). 

As elevatórias possuem tampas com espaços abertos, assim como as caixas de 
entrada e gradeamentos, causando algumas reclamações das casas vizinhas (odor). De 
acordo com a ARSAE-MG e verificado em visita técnica, as elevatórias não tem 
manutenção periódica, e com isto muitos resíduos que deveriam ficar no gradeamento vão 
para o poço de sucção das bombas, podendo comprometer os conjuntos motobombas. As 
elevatórias não possuem um padrão COPASA, pois foram construídas com recursos da 
FUNASA ou pelos loteadores, sendo entregues para a COPASA operar. 

A ETE Alpinópolis (capacidade de 33,5 l/s segundo a ARSAE-MG em 2020), também 
construída com recursos da FUNASA e entregue para a COPASA operar, promove o 
tratamento de efluentes domésticos a nível secundário. Na sequência destacamos os 
principais problemas encontrados: 

• Aumento significativo da vazão na ETE em períodos chuvosos, ocasionado pela 
conexão irregular da água pluvial na rede coletora ou por infiltrações significativas 
nas redes e interceptores; Inexiste fiscalização recorrente dos lançamentos 
irregulares de água pluvial as tubulações de esgoto, em parceria com a Prefeitura; 

• Uma unidade do UASB em reforma na visita técnica, fazendo com que um dos 
reatores fique sobrecarregado; 
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• Não é realizada desinfecção, onde ocorreria a destruição ou inativação de 
organismos patogênicos através de aplicação de radiação UV ou pela aplicação 
de cloro; 

• Conforme o Relatório da ARSAE-MG de 2020, o tratamento não atingiu os índices 
mínimos de eficiência para os parâmetros DQO e SST durante o período avaliado, 
e a COPASA não realizou o número mínimo de análises para os parâmetros OEG 
(óleos e graxas), SST (sólidos suspensos totais) e SSED (sólidos sedimentáveis); 

• Disposição final do lodo e dos materiais grosseiros do Tratamento Preliminar em 
valas sem nenhum tipo de impermeabilizante de solo. 

 

Destacamos que no Relatório da ARSAE-MG de 2020 foi verificado atrasos pela COPASA 
no atendimento aos prazos máximos definidos pela Resolução ARSAE-MG nº 40/2013, conforme 
visualizado na Tabela 29. 

Tabela 29 - Atendimento a prazos para execução de serviços do SES de Alpinópolis. 

 

Fonte: ARSAE-MG, 2020. 

 

Já o “núcleo urbano” da localidade rural São Bento conta com 1.150 metros de rede 
coletora (PMSB, 2015) e uma unidade de tratamento, do tipo fossa, filtro e sumidouro, não 
possuindo um tratamento adequado. 
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6.3. DRENAGEM E MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS 

Para a elaboração da presente etapa de revisão do PMSB foram utilizados como 
fonte de consulta as informações: o PMSB vigente, as visitas técnicas às unidades 
componentes do sistema de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, analisando a 
macrodrenagem e a microdrenagem existentes; reuniões para obtenção de informações 
em secretarias/departamentos da Prefeitura; análise da legislação correlata ao sistema; 
análise do Plano da Bacia Hidrográfica; e informações relevantes obtidas através da 
internet. 

 

6.3.1. Legislação Municipal 

O município de Alpinópolis possui planos, normas e leis que instituem princípios de 
proteção e de orientação para a gestão dos recursos hídricos no município, pertinente à 
drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, descritos resumidamente a seguir. 

 

6.3.1.1. Plano Diretor Municipal 

O Plano Diretor municipal é o instrumento básico da política de desenvolvimento e 
expansão urbana. Essa política tem como um dos princípios a função social que 
corresponde ao direito à cidade para todos os habitantes, compreendendo os direitos a 
terra urbanizada, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura e serviços públicos, 
ao transporte coletivo, à mobilidade urbana e acessibilidade, ao trabalho, à cultura e ao 
lazer. 

Alguns objetivos gerais desse Plano são: melhoria das condições de vida e bem-
estar dos habitantes do município; garantir o bom funcionamento da estrutura urbana; 
proporcionar o desenvolvimento sustentável embasado na harmonia entre o meio 
ambiente, a infraestrutura e o homem; e preservação e revitalização do meio ambiente. 

Após cada revisão de Plano Diretor, todas as demais leis que compõe a legislação 
urbana municipal deverão sofrer revisões, como: lei do perímetro urbano; lei de 
parcelamento do solo, lei de uso e ocupação do solo; lei do sistema viário, código municipal 
de obras; código municipal de posturas; código municipal de meio ambiente e código 
sanitário municipal. 

Todos os documentos referentes ao Plano Diretor Municipal de Alpinópolis, última 
alteração em 2018 (Lei complementar nº 141/2018), podem ser obtidos facilmente por meio 
do site da prefeitura ou da câmara. 

Nessa lei, existem vários artigos contendo temas correlatos ao sistema de drenagem 
e manejo de águas pluviais urbanas, como o Meio Ambiente, Recursos Hídricos e do 
Saneamento Básico. Alguns desses artigos foram transcritos a seguir: 

• Art. 37. Constituem a Estratégia das Diretrizes Ambientais:  I - programa de Proteção 
às Áreas Naturais, que propõe desenvolver estudos para a identificação de espaços 
representativos de valor natural, com vistas a estabelecer usos sustentáveis, 
resguardando as características que lhe conferem peculiaridades e envolvendo a 
recuperação de áreas degradadas e a preservação de riscos ambientais; 
   II - programa de Implantação e Manutenção de Áreas Verdes Urbanas, que 
envolve ações permanentes de implantação e manutenção de parques e praças, de 
disciplinamento de arborização nos passeios públicos e de criação de incentivos à 
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arborização e ao ajardinamento em áreas privadas; 
   III - programa de Gestão Ambiental, que propõe a elaboração do Plano de Gestão 
Ambiental, contendo diretrizes gerais de atuação consolidadas a partir dos planos 
setoriais de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana, 
proteção ambiental, visando a estabelecer prioridades de atuação articuladas 
regionais no âmbito das bacias hidrográficas; 

• Art. 41. São diretrizes da política de saneamento a serem implementadas dentro do 
prazo máximo de 360 dias a partir da aprovação desta Lei:  I - promoção de sistema 
eficiente de prevenção e controle de vetores, na ótica da proteção à saúde pública; 
II - execução e acompanhamento de programas de educação sanitária e melhoria 
do nível de participação das comunidades na solução de seus problemas de 
saneamento; III - promoção, em parceria com a concessionária local, de programas 
de combate ao desperdício de água; IV - manutenção de articulação permanente 
com os demais municípios da região e com o Estado, visando à racionalização da 
utilização dos recursos hídricos e das bacias hidrográficas; V - implantar sistema de 
drenagem urbana e rural; VI - deverá ser dada prioridade aos planos, programas e 
projetos que visem à ampliação dos serviços de saneamento nas áreas rurais e 
ocupadas por população de baixa renda; 

 

Na Seção III, existe um capítulo específico sobre a drenagem urbana, sendo 
transcrito algumas informações seguir. 

• Art. 55. Deverá ser elaborado um plano de drenagem para a sede do Município e 
bairros rurais, em especial o São Bento, detectando os problemas atuais e potenciais 
oriundos da expansão urbana e definindo as prioridades nas redes de drenagem de 
águas pluviais. 

•  
Art. 56. Deverão ser coibidas as ocupações próximas dos talvegues de cursos 
d’águas, na área urbana, evitando riscos à vida e à necessidade de desapropriações 
e execuções de obras dispendiosas. Parágrafo único. As edificações situadas em 
áreas de proteção ambiental e nas áreas institucionais deverão ser notificadas no 
sentido de terem qualquer expansão removidas. No caso da notificação não ser 
obedecida, as edificações irregulares poderão ser removidas pelo Poder Público e 
os custos desta operação serão cobrados dos responsáveis pela irregularidade. 

• Art. 57. Deverão ser implantadas concepções alternativas para tratamento de fundo 
de vale com menor impacto ao meio ambiente e que assegurem as áreas de 
preservação permanente o tratamento urbanístico e paisagístico, nas áreas 
remanescentes, evitando o aumento de áreas impermeabilizadas e favorecendo a 
proteção ambiental dos cursos d’água. 

• Art. 58. Deverão ser elaborados projetos técnicos e executadas obras de drenagem 
pluvial nas vias arteriais e coletoras visando a sua correção e aumento da rede. 

• Art. 59. Deverá ser prevista manutenção e limpeza periódica dos dispositivos de 
drenagem urbana, além de ações complementares visando à eliminação dos 
lançamentos clandestinos de efluentes líquidos e dos resíduos sólidos de qualquer 
natureza nos sistemas de drenagem pluvial. 
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• Art. 60. Todas as unidades do sistema devem ser cadastradas para que se tenha 
sua localização, evitando interferência com futuras obras de quaisquer naturezas, 
além de facilitar sua manutenção e expansão. 

• Art. 61. Deverão ser consideradas como áreas de amortecimento de precipitações 
pluviométricas as ruas com pavimentação permeável em paralelepípedo granítico e 
ou bloquetes e as áreas como: Praça Santa Efigênia, Praça Manoel Cabral, Praça 
Oswaldo Américo dos Reis, Praça do Rosário, Praça São Benedito, Praça São 
Miguel, Praça José Júlio Mariano, na sede municipal, não podendo ser reduzidas a 
sua área de permeabilidade, além de viabilizar medidas que possibilitem o aumento 
da área permeável. 

 

Continuando nos textos do Plano Diretor, é citado sobre o parcelamento, entretanto 
existe uma lei específica sobre o assunto detalhada posteriormente 

• Art. 168. Qualquer modalidade de parcelamento do solo se submeterá à aprovação 
prévia da Prefeitura e, quando for o caso, essa aprovação deverá ser precedida por 
licenciamento ambiental pelo órgão estadual competente. § 1º Para efetivação do 
controle ambiental deverá ser apresentado ao município: 
I - estudos ambientais constituídos por diagnósticos sucintos da área e seu entorno, 
identificação de impactos e propostas de medidas mitigatórias e/ou compensatórias; 
II - laudo geotécnico assinado por profissional habilitado, acompanhado de Anotação 
de Responsabilidade Técnica (ART); III - parecer técnico prévio, emitido pelo órgão 
florestal competente, relativo ao meio biótico. § 2º Para encostas de morros ou 
montes, o limite máximo de ocupação está abaixo da curva de nível correspondente 
a dois terços (2/3) da elevação mínima entre a base e o topo. Acima desta curva fica 
estabelecido a Área de Preservação Permanente devidamente cercada e averbada 
em cartório, determinada como Zona Especial de Interesse Ambiental. 

 

6.3.1.2. Lei sobre Parcelamento e Uso e Ocupação do Solo 

A Lei Complementar n.º 140/2018 dispõe sobre parcelamento, uso do solo e 
edificações. O estudo do Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo possui alguns objetivos 
principais como: estabelecer critérios de ocupação e utilização do solo urbano, em vista o 
equilíbrio e a coexistência nas relações do homem com o meio e das atividades que os 
permeia; prever e controlar densidades demográficas; observar os padrões de segurança, 
higiene e bem-estar da vizinhança; e orientar o crescimento da cidade visando minimizar 
os impactos sobre áreas ambientalmente frágeis. 

Quanto ao Parcelamento do Solo, essa lei se destina a disciplinar os projetos de 
loteamentos, desmembramento do solo e demais normas especificas de competência do 
município. Algumas informações correlacionadas com o saneamento e recursos naturais 
contidas nessa lei são: 

• Art. 13 - São consideradas Zonas de Conservação e Recuperação Ambiental:   I - as 
nascentes e as faixas marginais de proteção de águas superficiais; II - as florestas e 
demais formas de vegetação que contribuam para a estabilidade das encostas 
sujeitas à erosão e deslizamentos; III - as bacias de drenagem das águas pluviais; 
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• Art. 22. A Zona Residencial - ZR - que corresponde às áreas urbanas onde 
predomina a ocupação residencial, sendo possível à instalação. II - Índices de 
ocupação do solo: 

o a) taxa de ocupação máxima de 80% (oitenta por cento) para todos os tipos 
de edificações; 

o b) taxa de permeabilidade mínima igual a 15% (quinze por cento) da área 
livre. [Foi observado em visita técnica que dificilmente é respeitado essa 
exigência]. 

• Art. 43. Não será permitido o parcelamento de áreas:   VI - que apresentem 
problemas de erosão e voçorocas, até a sua estabilização e recuperação; VII - 
contíguas a mananciais, cursos d’água, represas e demais recursos hídricos, sem a 
prévia manifestação das autoridades competentes; VIII - que apresentem condições 
sanitárias inadequadas até à correção do problema; IX - alagadiças ou sujeitas à 
inundação; X - em áreas anteriormente utilizadas como destinação de lixo; 

• Art. 48. Nos parcelamentos realizados ao longo de qualquer recurso hídrico é 
obrigatória a reserva de áreas não edificáveis: 

o I - 15m (quinze) metros de cada lado, medidos a partir da crista do talude do 
curso d’água, para cursos d’água com menos de 10m (dez metros) de 
largura; 

o II - 30m (trinta) metros de cada lado, medidos a partir da crista do talude do 
curso d’água, para cursos d’água de 10m a 50m (dez a cinquenta metros) 
de largura. 
    § 1º A supressão de vegetação nativa em área de preservação 
permanente só poderá ser autorizada em caso de utilidade pública, interesse 
público e social devidamente justificado através de parecer técnico e 
locacional ao empreendimento proposto. 

     § 2º A supressão de vegetação nativa em área de preservação 
permanente situada em área efetivamente urbanizada dependerá de 
autorização do órgão municipal competente, mediante anuência previa do órgão 
estadual competente, fundamentada em parecer técnico. 

• Art. 67. As obras de execução do loteamento só serão iniciadas após a emissão de 
respectivo alvará pela Prefeitura.  § 2º Concluídas as obras de infraestrutura, o 
empreendedor solicitará a Prefeitura Municipal o recebimento final do loteamento 
apresentando a seguinte documentação:   III - Cadastro das redes de esgoto, água 
e drenagem; 

• Art. 97. Para os fins de documentar que a obra está licenciada e para os fins de 
fiscalização, o alvará de construção e os projetos serão permanentemente 
conservados na obra, protegidos da ação do tempo e dos materiais de construção e 
em local facilmente acessível aos fiscais do Departamento Municipal de Obras. 

• Art. 101. Terminada a construção de um prédio, qualquer que seja seu destino, o 
mesmo somente poderá ser habitado, ocupado ou utilizado após a concessão do 
"habite-se".    § 1º Considera-se concluída a construção de um prédio quando 
integralmente executado o projeto aprovado, apresentando ainda os seguintes 
requisitos:  I - instalações hidráulicas, elétricas e especiais concluídas, testadas e 
identificadas pelo órgão competente e em condições de funcionamento; 
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• Art. 115. Em qualquer edificação, o terreno será preparado para permitir o 
escoamento das águas pluviais dentro dos limites do lote. 

o § 1º O escoamento de águas pluviais será executado por meio de 
canalização embutido no passeio e lançado em rede pluvial ou sarjeta. 

o § 2º Quando isso não for possível pela declividade do lote, as águas 
pluviais serão escoadas através dos lotes à jusante (inferiores), ficando as 
obras de canalização e manutenção da rede à expensa do proprietário do 
lote à jusante. 

 

Importante salientar que essa seção esquece de citar sobre a obrigatoriedade da 
ligação da rede domiciliar à rede coletora de esgoto coletiva, quando esta existir na via 
pública. Essa ação é fundamental para um melhor controle do tratamento do esgoto e da 
prevenção de danos à saúde pública. 

• Art. 123. Toda a edificação deverá dispor de instalação sanitária ligada à rede de 
esgotos, quando houver, ou a fossa séptica, com abastecimento de água pela rede 
pública, ou por outro meio permitido. 

 

6.3.1.3. Lei do Código de Obras 

A presente lei se destina regulamentar toda construção, reconstrução, reforma, 
ampliação ou demolição efetuada por particulares ou entidade pública no município. Alguns 
objetivos são: orientação dos projetos e execução de edificações e atendimento de padrões 
mínimos de segurança, higiene, salubridade e conforto nas edificações. 

A Lei n.º 020/2002, que dispõe sobre o Código de Obras do município de Alpinópolis 
apresenta algumas diretrizes específicas relativas à drenagem urbana.  

• Art. 44. Concluída a obra, deverá o interessado requerer o "Habite-se" no prazo de 
30 (trinta dias). 

• Art. 152. Nos logradouros onde forem permitidos edificações no alinhamento, estas 
deverão obedecer as seguintes condições: d) sejam executadas de material durável 
e incombustível, dotadas de calhas e condutores para águas pluviais, embutidos na 
parede e passando sob o passeio até alcançar a sarjeta, através de gárgulas, sendo 
expressamente proibido o lançamento destas águas na rede de esgoto; 

• Art. 166. Não será permitido o despejo de águas pluviais na rede de esgoto, nem o 
despejo de esgoto ou águas residuais e de lavagens nas sarjetas dos logradouros 
ou em galerias de águas pluviais. 

 

6.3.2. Descrição do sistema de Manejo de Águas Pluviais Urbanas 

A sede do município de Alpinópolis foi constituída em região de morros e serras, 
próxima da planície do ribeirão Conquista, localizada à montante da captação de água. Por 
ser uma região alta, ela é a cabeceira dos riachos que atravessam o distrito Sede, podendo 
ser destacados 4 córregos principais, com trechos naturais e outros artificiais (abertos e 
fechados). Toda a água pluvial é direcionada para oeste do distrito Sede, onde se encontra 
o ribeirão Conquista. 
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O povoamento da população urbana foi realizado ao redor desses córregos 
principais e a ocupação domiciliar avança sentido as cabeceiras na zona alta (leste) e para 
o norte. Nesse sentido importante se faz delimitar as áreas de preservação ambiental por 
meio de fiscalizações constantes e conter o avanço nessas áreas por ocupações 
irregulares. 

Conforme mencionado no diagnóstico de esgotamento sanitário, a maioria das casas 
possuem rede coletora de esgoto implantadas e tratamento. O restante da população ou 
possui sistema individual de tratamento por meio das fossas sépticas ou fossas 
rudimentares ou ainda lançam diretamente nos córregos. Onde existe a rede coletora 
implantada, o sistema é do tipo separador absoluto, no qual deve coletar apenas o 
esgotamento sanitário em suas tubulações. 

 Em visita técnica, não foram encontrados significativos lançamentos de esgoto nos 
córregos e nas galerias de drenagem, a não ser das casas que se encontram no fundo de 
vale às margens desses córregos. Como exemplo, no córrego Lava Pés que possui uma 
cachoeira após cruzar a Sede municipal, sendo antigamente um ponto turístico no qual as 
pessoas se refrescavam. Nessa região, algumas casas possuem muro construído na 
margem do córrego, dificultando a passagem de coletores tronco de esgoto, sendo o esgoto 
lançado in natura, direcionado para a cachoeira da Gruta. 

Parte de alguns lançamentos de esgoto, inclusive na cachoeira da Gruta 
anteriormente citada e no ribeirão Lava Pés, foram sanados com a construção de coletores 
tronco, necessitando apenas de ampliações. O que ocorre com muita frequência é o oposto, 
relatado por operadores da COPASA, é a conexão errônea da tubulação da água de chuva 
(das calhas e ralos das residências) nas tubulações coletoras de esgoto, prejudicando o 
transporte do esgoto e o tratamento, provocando transbordamentos e entupimentos. 

As cabeceiras possuem pouca vegetação densa (o que facilita erosões), em 
topografia elevada, com parte ocupada por novas habitações. Em chuvas intensas, devido 
a declividade elevada, as águas pluviais escoam rapidamente para a planície do município 
(onde a Sede está localizada), entretanto não são recorrentes inundações dos córregos e 
canais (exceto pela quantidade de resíduos em alguns locais), auxiliado pelo 
amortecimento da onda de cheia em locais altos através de bacias de retenção.  

O Departamento Municipal de Obras Públicas (DEMOP) é o setor responsável pela 
execução/acompanhamento das obras de pavimentação e drenagem, da 
manutenção/desobstrução das galerias e canais, e da gestão dos estudo e projetos de 
drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, desenvolvendo o planejamento das bacias, 
para posterior licitação das obras. 

A pavimentação das ruas produz aumento de escoamento das águas pluviais 
superficiais e consequentemente das redes de drenagem. Estas por sua vez, propiciam aos 
moradores, formas para lançar suas águas servidas. No município existem tubulações de 
drenagem e canais implantados, principalmente próximo aos córregos, acarretando um 
escoamento ordenado das águas pluviais pelas vias e acostamentos nesses pontos. A 
maioria da pavimentação municipal é composta por blocos de concreto sextavado ou 
paralelepípedo e com presença de meio fio, ocorrendo um escoamento superficial ordenado 
sendo prejudicado na travessia entre ruas onde pode prejudicar a travessia de pedestres. 

Na medida em que o perímetro urbano cresce, incorporando novas áreas de 
expansão, implantando novos loteamentos, são acrescidas mais áreas impermeabilizadas 
pelo revestimento superficial das vias, lotes e logradouros públicos, reduzindo a capacidade 
de infiltração das águas pluviais no solo. Com isso a sobrecarga hidráulica é adicionada às 
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galerias, às redes e aos dispositivos de drenagem, podendo gerar inundações localizadas 
quando da ocorrência de chuvas com maior intensidade e curta duração (chuvas intensas). 

Atualmente não é realizada obras de novas pavimentações caso no projeto não 
esteja prevista a microdrenagem, devido à exigência se o recurso do financiamento for 
federal. 

A sobrecarga hidráulica, as acentuadas declividades, a qualidade das obras 
executadas e a falta de projetos específicos para a bacia são fatores que podem 
comprometer o funcionamento da drenagem em determinadas áreas da cidade. 

Inexiste cadastro georreferenciado das tubulações de drenagem existentes contendo 
informações de declividade, diâmetro, material, localização das bocas de lobo, poços de 
visita, dissipadores de energia, etc. Nesse sentido, foi elaborado um mapa georreferenciado 
cadastrando as informações repassadas pelo Departamento de Obras Públicas, como o 
diâmetro e local das tubulações existentes. 

Pelo porte do município, o mesmo não possui o Plano Diretor de Drenagem, estudo 
que faz o todo o planejamento para esta vertente. O Plano Diretor Municipal possui algumas 
informações referente a vertente de drenagem, demonstradas posteriormente. 

No geral, a drenagem é a vertente do saneamento mais esquecida e seus 
investimentos são feitos sem critérios e planejamentos, normalmente vinculado à 
pavimentação das vias. Os aumentos dos riscos de ocorrência de desastres relacionados 
às chuvas intensas estão correlacionados principalmente com as ocupações de áreas de 
risco (interesses imobiliários, invasões, a falta de conscientização da população e dos 
gestores públicos), falta de planejamento e gestão do sistema, território com clima 
predominantemente tropical, e relevos acidentados acarretando altas velocidades de 
escoamento. 

No presente PMSB, especificamente na vertente de drenagem e manejo de águas 
pluviais urbanas, foram levantados os principais aspectos relacionados ao sistema 
existente no município, abrangendo as características hidrológicas, caracterização das 
bacias hidrográficas, infraestrutura de micro e macrodrenagem existentes, gestão do 
sistema de drenagem, estruturação da defesa civil, mapeamento das recorrentes áreas de 
risco de alagamento e deslizamento, arranjo institucional, entre outros. 

 

6.3.2.1. Bacia e Região Hidrográfica 

A Portaria nº 447/1976 do Ministério das Minas e Energia, que regulamentou o 
Decreto Federal nº 77.410/1976, definiu a divisão hidrográfica oficial adotada pelo Brasil. 
Esta classificação, ainda em vigor, adotada pela Agência Nacional de Águas (ANA) e pelo 
IBGE. Os recursos hídricos superficiais que atravessam o município de Alpinópolis fazem 
parte da Bacia Hidrográfica do Paraná. 

 O município está localizado na Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos 
(UGRH) do Rio Grande. De maneira mais específica, essa UGRH está dividida em 13 
regiões, sendo que a Unidade de Planejamento de Recursos Hídricos denominada 
UPH-GD7-Afluentes Mineiros do Médio Rio Grande, é onde o território municipal pertence. 

Grande que é parte da área de contribuição da bacia do Rio Paraná. 
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Figura 48 - Localização do município de Alpinópolis em relação a bacia e unidades de planejamento. 
hídrico regionais, estaduais, federais. 
Fonte: PMSB, 2015 e DIAS, C.C., 2013. 
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Figura 49 - Unidade de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos do Médio Rio Grande - GD7. 
Fonte: IGAM, 2020. 

 

Segundo o site do Comitê de Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros do Médio 
Rio Grande (comitê criado pelo Decreto nº 42.594 de 23/05/2002), a bacia abrange 22 
municípios, sendo 19 deles com o distrito Sede dentro da bacia, compreendendo uma área 
total de 9.767 km². 

De acordo com informações cartográficas das ANA (2021), o município de 
Alpinópolis está em região com situação considerada “excelente” ou “confortável, ou seja, 
os rios avaliados na área de estudo apresentam valores de 0 a 10% de demanda em relação 
ao total de água disponível. Já com relação à situação qualitativa da água, os principais rios 
da região de estudo apresentam uma relação entre a carga orgânica lançada e a 
capacidade de assimilação do corpo receptor entre “razoável” (no Ribeirão da Conquista, 
desde a Sede até 7 km a jusante), “boa” (desse último ponto até o rio Grande) e “ótima” 
(demais rios e córregos). 

O PMSB (2015) apresentou um Mapa de Bacias Hidrográficas da região de 
Alpinópolis-MG (Figura 50), dividindo o território em macrounidades ambientais (sub-bacias 
hidrográficas) dos Ribeirões Conquista e Cancan, afluentes do Médio Rio Grande. A 
nascente do talvegue principal do Ribeirão Conquista encontra-se no município de Nova 
Resende, já a do Ribeirão Cancan encontra-se no município de Alpinópolis. 

O referido mapa indica o local de captação para abastecimento público da COPASA 
e a bacia de drenagem com um total de 236,58 km² (a bacia do Ribeirão Conquista, possui 
uma área de drenagem de aproximadamente 508 km²), destacando que o distrito das “Três 
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Barras” constitui um ponto de urbanização à montante e significativa porção da cabeceira 
pertencente ao município de Nova Resende. Pode-se verificar que o distrito Sede de 
Alpinópolis está inserido na bacia do Ribeirão Conquista e sua porção nordeste já alcança 
os limites da bacia do Ribeirão Cancan. Já o distrito de São Bento, que possui captação 
subterrânea através de poço tubular, drena as águas para bacia do ribeirão Cancan. 

 

Figura 50 - Bacias hidrográficas dentro do território de Alpinópolis. 
Fonte: DIAS, C.C., 2015 apud PMSB, 2015. 

As cotas topográficas da cabeceira são de 1.200m e do rio Grande no exutório de 
665m. 
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Uma reflexão importante é que para melhorar a gestão do município de Alpinópolis, 
é importante estabelecer relações mais próximas com as cidades que estão na a montante 
e a jusante da bacia, pois, devido à dinâmica hidrográfica, muitas vezes elas têm influência 
mais decisiva para Alpinópolis do que os seus vizinhos mais próximos. Essa reflexão é 
corroborada com a preservação ambiental do alto curso, e poucas áreas urbanizadas, 
garantindo a qualidade da água. 

A Prefeitura deve buscar um completo plano de ordenamento territorial que 
estabeleça um pacto entre a expansão imobiliária e a proteção ambiental e de cheias, 
materializado pela criação de unidades de conservação específicas (parques lineares, 
bacias de amortecimento, proteção de nascentes, entre outros), visando a estes objetivos. 

Os principais afluentes passantes pelo distrito Sede são o córrego Goiabeira, 
Biquinhas, e Nossa Senhora Aparecida/Lava Pés. 

Quanto às áreas de preservação permanente, o novo Código Florestal redigido pela 
Lei nº 12.651/2012, definiu suas faixas de preservação demonstradas a seguir: 

• Faixa marginal dos cursos d’água naturais, com base na largura dos 
mesmos, que no município foram de 30, 50 e 100 metros; 

• Nascentes, onde foram considerados os trechos iniciais dos cursos de água 
mapeados, tomados como referência para delimitar um polígono com raio de 
50 metros no entorno do ponto;  

• APP de declividade (> 45°);  

• APP de altitude (> 1.800 m);  

• APP de topo de morro (h>=100m, inclinação média maior que 25°). 

 

6.3.2.2. Características Hidrológicas e Hidrográficas 

O volume de chuvas é maior nos meses de novembro a março (verão) e o período 
seco vai de abril a agosto. A região do município de Alpinópolis, possui um clima, de acordo 
com a classificação de Köppen (1936), Cwb (clima temperado úmido com inverno seco e 
verão temperado). 

O site Climatempo apresenta as médias climatológicas da chuva e temperatura ao 
longo do ano, calculados a partir de séries históricas de 30 anos, demonstrados pela Figura 
51. Com essas informações tem-se uma chuva média anual de 1.337 mm, temperaturas 
em média entre 12 a 30 ºC. 
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Figura 51 - Precipitação Média Anual e temperatura média de Alpinópolis.  

Fonte: CLIMATEMPO, 2019. 

 

6.3.2.2.1. Chuvas Intensa (vazões máximas) 

Para a utilização dos dados de chuva em projetos de drenagem, faz-se necessário 
o conhecimento da relação entre a intensidade, duração, frequência e distribuição das 
chuvas. Essa relação é feita a partir de dados históricos de postos pluviométricos. 

Na transformação da chuva em vazão de escoamento para dimensionamento, a 
intensidade da chuva é utilizada para essa conversão, sendo em sua equação relacionada 
com a duração e frequência das chuvas. 

Segundo o trabalho de DIAS (2013), foram obtidos valores de altura pluviométrica 
máxima com duração de 24h para tempos de recorrência (TR) de 2, 10, 25, 50 e 100 anos, 
encontrando valores respectivamente de 74, 101, 114, 124 e 134 mm. 

Dados da ANA, demonstram que existe uma estação pluviométrica (código 2046039) 
contendo dados desde a metade de 2002. Em municípios vizinhos também existem alguns 
outros postos que podem ser utilizados para fins de estudos hidrológicos. 

Geralmente para dimensionamento da drenagem, é realizado o cálculo das chuvas 
intensas pela equação de intensidade-duração-frequência, transcrita a seguir. 

, sendo 

• i - intensidade de precipitação média máxima (mm/h); 

• TR - período de retorno; 

• t - tempo de duração da chuva (5 min ≤ t ≤ 1440min); 

• K, a, b e c - coeficientes de ajuste local. 

O trabalho de FREITAS et al. (2001) possui equações de chuvas intensas no Estado 
de Minas Gerias. Uma atualização feita por BELLO (2018), sobre regionalização de chuva 
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intensa para o estado de Minas Gerais, obteve parâmetros das relações da equação IDF 
para o município de Alpinópolis, demonstrado a seguir. 

Tabela 30 - Parâmetros das relações IDF (K, a, b, c) e coeficientes de determinação (R²). 

Posto K a b c R² 

Alpinópolis 693,810 0,114 9,786 0,724 0,987 

Fonte: BELLO, 2018. 

 

Os valores demonstrados anteriormente podem ser utilizados pela equipe do 
DEMOP para dimensionamento das galerias ou para avaliação de projetos entregues pelos 
loteadores, ou ainda para compor um manual de drenagem para a execução de projetos e 
obras dentro do município. 

 

6.3.2.2.2. Vazões mínimas (Q7,10 e Q95) e vazão média de longo tempo (Qmlt) 

As vazões mínimas são observadas em termos de outorga de direito de uso dos 
recursos hídricos para as captações superficiais de água e para lançamento de efluentes. 
No estado de Minas Gerais, compete ao Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) 
outorgar e fiscalizar o direito de uso de recursos hídricos, ou seja, ser o órgão gestor e 
executor dos recursos hídricos sob responsabilidade estadual. Quando se trata de cursos 
d´água federais (corpos hídricos de domínio da União), é a Agência Nacional de Águas e 
Saneamento (ANA) quem concede a outorga de direito de uso. 

No PMSB (2015), a COPASA apresentou cálculos no exutório do Ribeirão da 
Conquista, com uma área de 508 km² resultando em uma vazão mínima de Q7,10 de 8.211 
m³/h ou 2.281 l/s. Para o ponto de captação, a Q7,10 é de 3.824 m³/h ou 1.062 l/s, e a vazão 
média de longo período Qmlt é de 14.479 m³/s ou 4.022 l/s. 

Segundo informações constantes no Atlas da ANA (2010) a vazão de referência Q95% 
(indica que as vazões são maiores ou iguais a ela durante 95% do tempo) nesse ribeirão é 
de 810,54 L/s. 

Deve-se atentar que a vazão Q7,10 possui menor valor que a Q95, o que não acontece 
com as informações apresentadas de fontes diferentes. Como a ANA é um órgão oficial, 
será adotada a informação desse órgão. 

 

6.3.2.3. Sub-bacias de Drenagem 

A bacia contribuinte de um curso de água ou bacia de drenagem é a área receptora 
da precipitação que alimenta parte ou todo o escoamento do curso de água e de seus 
afluentes. Os limites de uma bacia contribuinte são definidos pelos divisores de água que 
separam das bacias adjacentes. 

O conhecimento dessas unidades de planejamento é de fundamental importância 
para a elaboração de estudos hidrológicos e posteriormente para os projetos de micro e 
macrodrenagem, pois permitem a caracterização dos aspectos físicos da bacia, como: área, 
largura, declividade do terreno e rios, comprimento dos corpos d’água, coeficiente de 
impermeabilidade, uso e ocupação do solo, entre outros. 

O distrito Sede pode ser dividido em 4 sub-bacias principais de drenagem, sendo 
aos do córrego Biquinhas, Lava-pés, Goiabeira e Santa Efigênia, que drenam a água pluvial 
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e desaguam no ribeirão Conquista. Posteriormente será demonstrada essa divisão em um 
mapa georreferenciado. 

O solo da área urbana possui laje de pedra praticamente superficial (quartzito), 
exposta em alguns trechos, contendo declividades não muito acentuadas, possuindo 
vantagens pelo bom suporte de base e pouco arraste de sedimentos, mas trazendo 
desvantagem como dificuldade de escavação. 

Em termos gerais, as águas pluviais são conduzidas para os córregos naturais ou 
escoam superficialmente pelos pavimentos até as galerias de drenagem espalhadas pela 
cidade. Conforme será demonstrado a seguir, como na maioria das cidades, existe 
urbanização ao longo dos córregos em regiões sujeitas a possíveis inundações, contendo 
pouca proteção das margens e com lançamento de esgoto sanitário.  

 

6.3.3. Caracterização Física do Atual Sistema de Drenagem do Município 

A análise técnica e gerencial do sistema de drenagem e manejo de águas pluviais 
deve obedecer ao detalhamento de cinco áreas do conhecimento. 

A primeira diz respeito ao levantamento hidrológico da região em estudo, 
abrangendo precipitação, tempo de recorrência, intensidade de precipitação e vazões de 
projeto (detalhados anteriormente). A segunda refere-se à microdrenagem, ou seja, 
sarjetas, bocas de lobo, coletores, poços de visita e de queda, caixas de ligação e a rede 
de drenagem. A terceira está diretamente conectada à macrodrenagem, através de canais 
abertos, canais emissários, dissipadores de energia em canais, destacando-se ainda os 
ressaltos hidráulicos, as calhas inclinadas com blocos dissipadores e as bacias 
dissipadoras de energia. A quarta área abrange a estabilização dos vales receptores, 
através de vertedores de queda, barragens em terra com vertedores de gabião, em degraus 
e tubos, cortinas, diafragmas, diques, barragens e comportas, ou ainda, soluções não 
estruturais. Finalmente, a quinta abrange o arranjo institucional para o planejamento e a 
gestão dos sistemas implantados por microbacias hidrográficas, incluindo-se a construção, 
operação e a manutenção dos sistemas de drenagem, ou seja, o manejo adequado das 
águas pluviais urbanas. 

 

6.3.3.1. Microdrenagem 

De acordo com o exposto anteriormente, para se projetar a microdrenagem torna-se 
imprescindível o conhecimento do estudo hidrológico da região, ou seja, a transformação 
de chuva em vazão. Essa chuva, ao atingir o solo, ou vira escoamento superficial pelas vias 
ou infiltra no solo. 

Por esses motivos, outro fator que influencia diretamente na rede de microdrenagem 
é a impermeabilização do solo natural, provocada pelo homem ao pavimentar as ruas e ao 
construir suas casas. Através de imagens aéreas e visitas técnicas no município, é 
perceptível que as moradias são, em sua maioria, terrenos impermeáveis, compostas por 
calçamento de cimento ou lajotas, possuindo poucas áreas verdes ou brita que permitem a 
infiltração das águas de chuva no solo. 

As calçadas dificilmente apresentam áreas verdes, com exceção das praças, alguns 
canteiros centrais, nas margens dos riachos e nas vias sem pavimentação. 
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Quanto a pavimentação das ruas do distrito Sede, segundo o SNIS, existem cerca 
de 98 km de vias urbanas, sendo 93 km compostas por pavimento e meio-fio. Nas visitas 
técnicas foi possível observar vias arteriais com pavimentação asfáltica (principalmente 
bairro Centro, São Benedito, Quinta dos Vilelas e Jardim do Trevo), sendo a maioria das 
vias de sextavado e paralelepípedo, existindo também poucas vias sem pavimentação 
(terra). 

De maneira geral, as vias com asfalto e sextavado possuem sarjetas, as quais não 
permitem infiltrar a água da chuva no solo, gerando em escoamento superficial pela via ou 
conduzido para as sarjetas e as poucas galerias de drenagem existentes.  

 
Via asfaltada com sarjeta e boca de lobo 

 
Via com sextavado com sarjeta 

 
Via com sextavado e asfalto 

 
Via sem pavimentação 

Figura 52 - Pavimentação das Vias.  
Fonte: SERENCO. 

 

Não foram visualizados grandes alagamentos de vias após chuva intensa, apenas 
alguns escoamentos superficiais ocorrendo no terço da via ao invés da sarjeta. Relatos da 
equipe do Departamento de Obras são escoamentos superficiais elevados em trechos da 
rodovia MG-446 (proximidades da avenida Governador Aureliano Chaves), cruzando a 
rodovia. 
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Escoamento superficial no terço da via 

 
Av. Rui Barbosa com travessa Luis Reide 

 
Escoamento ordenado em sarjeta 

 
Escoamento superficial desordenado 

Figura 53 - Pontos de alagamento ou escoamentos desordenados.  
Fonte: SERENCO. 

 

O projeto de microdrenagem deve obedecer a critérios técnicos consolidados pelas 
empresas projetistas bem como pelos técnicos municipais. As soluções implantadas ao 
longo dos anos foram sarjetas ou canais abertos ao lado das vias, bocas de lobo com 
grelhas metálicas ou fenda horizontal longitudinal e canais abertos de concreto. 

Os tubos coletores da microdrenagem são em concreto simples ou armado, ponta e 
bolsa. Os tubos de queda, poços de visita e caixas de ligação são executados em concreto 
circular (tubos assentados verticalmente) ou caixas retangulares em concreto, com ou sem 
tampão em ferro fundido. As bocas de lobo tendem a seguir um padrão específico, 
predominando a metálica com possibilidade de abertura para limpeza. Nas visitas foram 
visualizadas pouco ou nenhum resíduo obstruindo as bocas de lobo. 
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Figura 54 - Diferentes tipologias de bocas de lobo, bueiros e sarjetas do município de Alpinópolis. 
Fonte: SERENCO. 
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Algumas obras de microdrenagem estão em andamento, com conclusão prevista 
para o início de 2022, sendo essa localizada no bairro Mundo Novo, com cerca de 200 m 
de galeria com 800 mm de diâmetro, conectando às tubulações que levarão a água pluvial 
até o córrego Goiabeiras. As obras são executadas por empresas terceirizadas após 
licitação. 

  

  

Figura 55 - Obras em andamento. 
Fonte: SERENCO. 

 

 Outras obras de microdrenagem executadas desde 2013 forma na rua Isaias de 
Farias, rua João Batista de Farias, rua Quirino dos Reis, avenida Gov. Auriliano Chaves e 
na rua Pará com a Belo Horizonte. 

Inexiste cadastro da quantidade de tubulações de drenagem existentes, assim como 
informações de diâmetro e declividades, contendo as regiões atendidas com 
microdrenagem. O presente PMSB elaborou um mapa cadastral com o auxílio da equipe 
do Departamento de Obras, contendo as redes existentes e seus respectivos diâmetros, 
podendo ser visualizado no decorrer do diagnóstico e seu resumo demonstrado a seguir. 

Tabela 31 - Cadastro da rede de drenagem levantado no presente PMSB 

Diâmetro (mm) Extensão (m) 

600 5.800 

800 2.050 

1.000 920 

1.500 170 

TOTAL 8.940 

Fonte: SERENCO. 



     
 

 

 
 Relatório Final 

Página: 149 

 

Através de visitas técnicas e cadastro apresentado anteriormente existem algumas 
tubulações de drenagem construídas, instaladas em ruas com pavimentação, além de 
canais abertos. Isso faz com que, ao chover, haja escoamento superficial pelas ruas da 
cidade, sendo rapidamente transportado para as tubulações e canais até o limite de 
capacidade dos mesmos. 

Não foi visualizada erosões nas áreas urbanas do município, mesmo possuindo 
topografia íngreme em alguns locais. Após chuvas fortes, as margens dos canais naturais 
são prejudicadas pela velocidade do escoamento e necessitam de manutenção. Ocorrem 
muito transporte de resíduos nessa ocasião, acarretando entupimentos de tubulações e de 
travessias sob ruas. 

Atualmente, quase a totalidade da população possui rede coletora de esgoto 
separadora e tratamento, assim não foram visualizados pontos de lançamentos, exceto 
pelas casas dentro de APP. 

 

Figura 56 - Lançamentos de esgoto por casas em APP.  
Fonte: SERENCO. 

 

Apenas com a fiscalização e melhor planejamento urbanístico futuro, demarcando 
as áreas de APP e impedindo invasões, esse problema se findará. Em algumas dessas 
situações existem interceptor de esgoto, conforme será demonstrado posteriormente. 

 

6.3.3.2. Macrodrenagem 

As obras de macrodrenagem são responsáveis pelo escoamento das águas pluviais 
coletadas pelo sistema de drenagem urbana (ou sistema de microdrenagem), destinando-
as a um corpo receptor (riachos, rios, lagoas, mar, etc.). Segundo AISSE (1997), “as obras 
de macrodrenagem visam melhorar as condições de escoamento dessa rede para atenuar 
os problemas de erosões, assoreamento e inundações ao longo dos principais talvegues”. 

No caso de Alpinópolis, alguns canais abertos atravessam a sede do município, com 
isso, o principal objetivo das obras de macrodrenagem seriam conduzir as águas pluviais 
para o desague no ribeirão Conquista. Assim, desassorear os canais frequentemente, 
remover resíduos e proteger as margens evitando erosões seriam as principais 
recomendações quanto à manutenção. 

As características principais dessas macrodrenagens estão apresentadas a seguir, 
e suas localizações podem ser visualizada no mapa demonstrado na sequência. 



     
 

 

 
 Relatório Final 

Página: 150 

 

O distrito Sede pode ser divido em quatro bacias principais: córrego Biquinhas, 
córrego Lava Pés, Goiabeiras e córrego Santa Efigênia.  

 

Córrego Biquinhas 

Sub-bacia com maior área dentre as demais, inicia da região da Vila Betânia tendo 
exutório na rua Antônio Anacleto Rezende, próximo a Prefeitura.  

O córrego Biquinhas em seu início está praticamente canalizado até chegar para o 
cruzamento sob a MG-446. Nesse local é recebido todo o escoamento também da rodovia, 
causando pontos de grande acúmulo de água e problemas segundo relatos do DEMOP. 
Após a travessia, está sendo executada duas galerias paralelas com 1.000 mm de diâmetro 
com cerca de 200 m de extensão, voltando a ser calha natural. Pouco mais a jusante recebe 
contribuição de um outro córrego que praticamente não possui urbanização em sua 
pequena sub-bacia. Nessa região do córrego Biquinhas existe um afastamento da APP 
pelas residências até a rua Quirino dos Reis, onde o canal passa a ser artificial de concreto 
aberto, contendo margens naturais de grama. Nesse ponto recebe também a contribuição 
de outro córrego praticamente tubulado, drenagem de parte do loteamento Alto da Serra e 
do bairro Rosário 

Esse canal artificial segue por 600 m até o cruzamento da rua Belo Horizonte, onde 
passa novamente a ser de calha natural, cruzando ao lado da elevatória de esgoto EEE 
Final, seguindo mais uns metros até o Ribeirão Conquista. 

  

  

Figura 57 - Córrego Biquinhas. 
Fonte: SERENCO. 

 



     
 

 

 
 Relatório Final 

Página: 151 

 

Córrego Goiabeiras 

Inicia próximo da MG-446 em calha natural, passando pelo bairro Cidade Jardim com 
poucas residências próximas da APP, cruzando sob a Rua São Vicente, possuindo a partir 
daí APP preservada com presença de árvores até o desaguamento do Ribeirão Conquista. 

  

Figura 58 - Córrego Goiabeiras. 
Fonte: SERENCO. 

 

Córrego Lava Pés 

Recebe contribuição inicialmente de parte do bairro Rosário, contendo vários 
pequenos trechos naturais e um canalizado. O córrego segue em calha natural, recendo 
contribuição do bairro Centro até cruza sob a rua Belo Horizonte e desaguar no Ribeirão 
Conquista. Um afluente do Lava Pés nasce no bairro Santos Reis, seguindo sentido o bairro 
Quinta dos Vilelas, onde possui um ponto crítico de acúmulo de resíduos (gerando 
entupimentos frequentes) na travessia sob a rua Amapá.  
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Figura 59 - Córrego Lava Pés. 
Fonte: SERENCO. 

 

Córrego Santa Efigênia 

Esse córrego não possui um nome oficial, entretanto foi dado esse nome por ele 
iniciar no bairro Santa Efigênia, possuindo manilhas de drenagem paralelas em quase toda 
a extensão do córrego. Possui cerca de 850 metros até desaguar no Ribeirão Conquista. 

As residências não respeitam o distanciamento mínimo de APP. 

 
Início do canal fechado 

 
Poços de Visita do canal enterrado Figura 60 - Córrego Santa Efigênia. 

Fonte: SERENCO. 

 

 

Ribeirão da Conquista 

Todos os córregos anteriormente apresentados são afluentes desse ribeirão. Dentro 
da parte urbana do distrito Sede, possui cerca de 3.600 m servindo de captação de água 
para o município e também o corpo receptor do esgoto tratado. 

Inexiste moradias próximas ao ribeirão, sendo nesses trechos rodeados de fazendas 
ou chácaras. Vários trechos não possuem respeitadas a distância recomendada de APP. 
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Figura 61 - Ribeirão da Conquista 
Fonte: SERENCO. 

 

6.3.4. Sistemas de Manutenção e Estrutura Institucional Municipal 

A Prefeitura Municipal de Alpinópolis, através do Departamento de Obras Públicas 
(DEMOP), é o setor responsável pela execução/acompanhamento das obras de 
pavimentação e drenagem após a licitação, e ainda pela manutenção dos canais, galerias, 
bocas de lobo e bueiros. 

A manutenção do sistema consiste principalmente na limpeza das bocas de lobo ou 
bueiros por funcionários do mesmo departamento, contendo 5 funcionários para esse fim. 

No diagnóstico foi possível levantar que praticamente inexiste a gestão da drenagem 
e manejo de águas pluviais urbanas, com estudos particularizados por sub-bacias.  

As execuções das obras de drenagem precisam de licitações, tanto para a 
elaboração do projeto quanto para a execução por empresas terceirizadas. Assim, 
geralmente a obra de microdrenagem está vinculada à execução de nova pavimentação 
(exigência quando o recurso é federal) ou realizada pelos novos loteamentos. 

Os recursos humanos do departamento não são alocados de maneira fixa na área 
de drenagem, impossibilitando estudo mais gerais de bacias, entretanto o planejamento 
pontual e aprovações de projeto são realizados por uma equipe de 3 pessoas, contendo 
em seu corpo técnico engenheiro e arquiteto. 

A prefeitura conta com alguns maquinários que auxiliam na manutenção do sistema 
como retroescavadeira, caminhões caçamba, caminhão pipa e camionete. 

A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC) foi criada pela Lei Municipal 
n.º 1.849/2007, diretamente subordinada ao Prefeito. 

A responsabilidade da Defesa Civil é de propor, coordenar, operacionalizar medidas 
de prevenção, de socorro, de assistência e de recuperação, visando evitar ou minimizar as 
consequências de calamidades e outros eventos anormais e adversos, preservando a moral 
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da população e reestabelecendo a normalidade social. Também compete ao Conselho, 
atuar com os órgãos federais e estaduais de Defesa Civil tanto nos períodos de 
anormalidade como de normalidade; acompanhar e identificar os fatores adversos e 
anormais da natureza que possam vir a acontecer no Município e fiscalizar os recursos 
empregados pelo Fundo Municipal de Defesa Civil (FUNMDEC). 

Devido a hidrografia ser de cabeceira de bacias, com baixa vazão nas chuvas 
intensas, não são desastrosos os problemas relacionados com eventos de cheia e erosões. 

 

6.3.5. Existência de fiscalização da legislação vigente e nível de atuação 

As legislações vigentes atendem basicamente a fixação de normas para o manejo 
das águas pluviais urbanas. Foi sentida a falta da obrigatoriedade de mecanismos de 
pavimentação permeável, reservação de água pluvial nas novas construções e 
obrigatoriedade de áreas verdes em vias de passeio. 

Atualmente não existe qualquer tipo de fiscalização por parte da prefeitura quanto 
ao atendimento da legislação vigente do código de obras nas construções existentes, nem 
um fiscal para verificar a existência de empreendimentos irregulares. 

 

6.3.6. Microdrenagem nos loteamentos 

Conforme demonstrado na legislação municipal, existe para o loteador a 
obrigatoriedade de implantar a infraestrutura do loteamento antes da liberação das 
residências, assim como entregar os respectivos projetos à municipalidade. 

No caso dos loteamentos do Alto da Serra, localizados em terrenos de declividade 
acentuada, foi exigida a execução de bacias de amortecimento de cheias, auxiliando 
significativamente as regiões a jusante. Uma auxilia no amortecimento do córrego Lava Pés 
e outra do Biquinhas. Não foram informadas a capacidade de armazenamento e não são 
realizadas limpezas regulares na remoção de resíduos.  

 
Início do canal fechado 

 
 Figura 62 - Bacias de amortecimento de cheias - Loteamento Alto da Serra. 

Fonte: SERENCO. 

 

6.3.7. Ligações clandestinas de esgoto no sistema de drenagem 

Um problema recorrente encontrado em vários municípios brasileiros é a ligação de 
esgoto sanitário nas galerias de águas pluviais. 
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Como no município existe rede coletora de esgoto separadora para quase a 
totalidade das residências, não foram encontrados pontos de lançamentos nas galerias de 
águas pluviais ou riachos da região, exceto em casas dentro das áreas de APP, onde 
nesses locais há em alguns trechos interceptores de esgoto e em outros caso o lançamento 
no córrego. 

 Conforme mencionado no diagnóstico de esgotamento sanitário, como a maioria das 
ruas não possuem rede de drenagem, os moradores conectam irregularmente a tubulação 
da água de chuva nas tubulações de esgoto. A COPASA falou que é significativamente 
maior a vazão que adentra à ETE quando está chovendo no município. 

 Segundo a Prefeitura, as fiscalizações eles deixam por conta da COPASA, sendo 
que o correto seria uma fiscalização conjunta. 

 

6.3.8. Áreas de Risco à Alagamentos, Inundações e Deslizamentos 

Na ocorrência de chuvas intensas, uma certa quantidade de água escoa com 
velocidade alta da região de cabeceira sentido a zona central mais plana, podendo provocar 
alguns alagamentos e inundações, conforme histórico apresentado no PMSB (2015). 
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Figura 63 - Precipitação maiores que 60 mm em 24 horas, ocorridos antes de 2015. 
Fonte: PMSB, 2015. 

 

Obviamente algumas obras foram para sanar ou reduzir os problemas já foram 
executadas, como aumento do número de bocas de lobo e novas galerias. 

Essas áreas devem ser frequentemente vistoriadas antes do período chuvoso e após 
as chuvas de maior intensidade, avaliando se as bocas de lobo estão limpas, se não 
existem barreiras de entulhos, lixos ou resíduos de poda de árvores no caminho do 
escoamento. Deve também ser atualizado o Pano de Emergência e Contingência 
(PLANCON) após os grandes eventos. 

Através de reportagens da internet, foram obtidas algumas informações como a 
transcrita pelo estado de Minas, em 2013, quando o córrego Biquinhas não comportou o 
volume de água e partes de uma avenida cedeu, impossibilitando o trânsito de veículos. 

Uma recente reportagem de janeiro de 2020, transcreve a ocorrência de um temporal 
de 40 minutos que resultou no destelhamento de 40 residências, do hospital, ocasionou 
falta de energia elétrica, e ainda 20 árvores foram derrubadas por ventos fortes. 
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Início do canal fechado 

 
Poços de Visita do canal enterrado Figura 64 - Córrego Santa Efigênia. 

Fonte: Jornal G1, 2020. 

 

6.3.9. Plano de Contingência e Emergência 

Não foi obtido o Plano de Contingência e Emergência (PLANCON) elaborado 
anualmente pela Defesa Civil, do município de Alpinópolis. 

O Plano de Contingência é o planejamento tático elaborado a partir de uma 
determinada hipótese de desastre cuja finalidade é a de facilitar as atividades de 
preparação para emergências, além de aperfeiçoar as atividades de resposta aos 
desastres. Esse Plano é reavaliado e atualizado a cada ano, devendo ser divulgado a todos 
os órgãos envolvidos na Defesa Civil. 

As ações do PLANCON são estabelecidas por alguns processos de análise, como: 
Planilha de identificação de perigos relacionados com os riscos citados na Codificação 
Brasileira de Desastres (COBRADE); Análise Preliminar de Risco (APR); Matriz de 
Categorização de Risco; Quadros de Alerta e Alarme; Protocolos Operacionais; Quadros 
de Ação; Quadro de Atribuições das Agências participantes. 

O PLANCON pode apresentar um mapa dos pontos sensíveis sujeitos à inundação 
e alagamentos, e locais com erosão e possíveis deslocamentos de terras. 

Os trabalhos da Defesa Civil podem ser divididos em: 

• Período de normalidade: ações de prevenção, preparação e/ou mitigação; 

• Período de anormalidade: ações de resposta e de assistência/reconstrução. 

 

6.3.10. Sistema de Alerta de Cheias 

A existência de um sistema de alerta de cheias auxilia na prevenção da população 
quanto aos eventos das inundações e avisa as autoridades para ficarem alertas a eventuais 
planos de emergências necessários. 

Um sistema de alerta recebe as condições em tempo real de dados de chuva e níveis 
de calha do rio, em pontos estratégicos, sinalizando os órgãos da municipalidade, 
autoridades competentes e população, através de mensagens via celular, e-mail e em sites 
de relacionamentos. 



     
 

 

 
 Relatório Final 

Página: 159 

 

Devido aos raros eventos extremos, principalmente enxurradas, inexiste implantado 
nos rios do município um sistema de alerta de cheias. Os alertas de chuvas fortes são 
produzidos pela defesa civil do estado. 

 

6.3.11. Informações econômicas e financeiras da prestação dos serviços 

A Lei n.º 11.445/2007 em seu art. 29º define que “os serviços públicos de 
saneamento básico terão a sustentabilidade econômico-financeira assegurada, sempre que 
possível, mediante remuneração pela cobrança dos serviços”. Especificamente para o 
serviço de manejo das águas pluviais urbanas, essa cobrança pode ser feita “na forma de 
tributos, inclusive taxas, em conformidade com o regime de prestação do serviço ou de 
suas atividades”. 

Para o estudo de sustentabilidade, minimamente deve ter os valores da receita 
municipal arrecado com a finalidade de obras de drenagem, e ainda, os valores das 
despesas com os serviços (pessoal, equipamentos, terceirizados, etc.) para esse fim. Com 
esses dados é possível verificar qual a capacidade que o município possui para investir 
com recursos próprios no sistema. 

Atualmente não existe qualquer forma de cobrança (tarifa) para a população 
especificamente por um serviço da drenagem urbana. Por mais que o SNIS apresente que 
não existe forma de cobrança pelos serviços de drenagem, sabe-se que a cobrança é 
realizada pela prefeitura por ônus indireto, ou seja, pelo valor arrecado no IPTU ou outra 
fonte do tesouro municipal. 

Como o Departamento de Obras não possui equipe específica da drenagem, e o 
custo com maquinários e terceiros são feitos juntos com a infraestrutura civil, fica 
impossibilitado o cálculo dos valores gastos com despesas. 

 

6.3.12. Indicadores financeiros, de infraestrutura e gestão de riscos 

Os indicadores propiciam avaliação dos serviços prestados, do avanço ou redução 
nas obras do sistema e ainda sobre a evolução da gestão financeira e de riscos. A 
organização sistemática de informações permite o armazenamento de uma série histórica, 
possibilitando o acompanhamento de seus resultados, portanto, tornando possível medir 
avanços em um intervalo de tempo específico.  

A utilização dos mesmos indicadores para vários municípios pode permitir a 
comparação de diversos sistemas, avaliando a eficiência de cada região do país, e 
principalmente na destinação de recursos para melhoria do sistema. Ao contrário dos 
demais serviços de saneamento básico, o sistema de drenagem e manejo de águas pluviais 
urbanas não possui referências históricas para se fazer um comparativo dos indicadores 
técnicos, operacionais e financeiros. 

Em 2016, o Sistema Nacional de Informações de Saneamento Básico (SNIS) iniciou 
a coleta de dados nacionais sobre o serviço de drenagem e manejo de águas pluviais 
urbanas. Atualmente fazem parte da avaliação um total de 22 indicadores, na área 
econômico-financeiro-administrativo, na infraestrutura implantada na cidade e sobre a 
gestão de riscos. 

O município de Alpinópolis enviou as informações para o Ministério das Cidades, 
estando presente do diagnóstico do ano de 2019.  A seguir serão reproduzidos esses dados 
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contidos no SNIS, de forma a complementar o diagnóstico, demonstrar o banco de dados 
da vertente de drenagem, e também avaliar quais itens não são atualmente geridos. 

Como as novas obras de drenagem são geralmente efetuadas junto com a 
pavimentação das vias, nesses casos a equipe da prefeitura deverá tentar desvincular o 
valor específico para o sistema de drenagem urbana, a não ser que seja uma recomposição 
de asfalto devido à execução da obra. 

Tabela 32 - Informações do SNIS - Dados sobre as Infraestruturas. 

Código Índice 
Informação 

2019 
Unidade 

IE001 Existe Plano Diretor de Drenagem? Não - 

IE012 Existe cadastro técnico de obras lineares?  Sim - 

IE013 
Existe projeto básico, executivo ou "as built" de unidades 
operacionais de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais 

Urbanas? 
Não - 

IE016 Tipo de sistema de Drenagem Urbana 
Exclusivo p/ 
drenagem 

- 

Vias urbanas 

IE017 Extensão total de vias públicas urbanas 98,0 km 

IE018 
Extensão total de vias públicas urbanas implantadas no ano 

de referência 
3,0 km 

IE019 
Extensão total de vias públicas urbanas com pavimento e 

meio-fio (ou semelhante) 
93,0 km 

IE020 
Extensão total de vias públicas urbanas com pavimento e 

meio-fio (ou semelhante) implantadas no ano de referência 
3,0 km 

IE021 Quantidade de bocas de lobo existentes 275 unidades 

IE022 
Quantidade de bocas de leão ou bocas de lobo múltiplas 

(duas ou mais bocas de lobo conjugadas) 
0 unidades 

IE023 Quantidade de poços de visita (PV) existentes 110 unidades 

IE024 
Extensão total de vias públicas urbanas com redes ou canais 

de águas pluviais subterrâneo 
7,65 km 

IE025 
Extensão total de vias públicas urbanas com redes ou canais 

de águas pluviais subterrâneos implantadas no ano de 
referência 

0,30 km 

IE026 Existem vias públicas urbanas com canais artificiais abertos? Sim - 

IE027 
Existem vias públicas urbanas com soluções de drenagem 

natural (faixas ou valas de infiltração)? 
Não - 

IE028 
Extensão total de vias públicas urbanas com soluções de 

drenagem natural (faixas ou valas de infiltração) 
- km 

IE029 
Existem estações elevatórias de águas pluviais na rede de 

drenagem? 
Não - 

Cursos d'água em áreas urbanas 

IE031 
Existem cursos d’água naturais perenes dentro da zona 

urbana? 
Sim - 

IE032 
Extensão total dos cursos d’água naturais perenes em áreas 

urbanas 
3,5 km 

IE033 
Extensão total dos cursos d’água naturais perenes com 

diques em áreas urbanas 
- km 

IE034 
Extensão total dos cursos d’água naturais perenes 

canalizados abertos em áreas urbanas 
0,5 km 

IE035 
Extensão total dos cursos d’água naturais perenes 

canalizados fechados em áreas urbanas 
- km 
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Código Índice 
Informação 

2019 
Unidade 

IE036 
Extensão total dos cursos d’água naturais perenes com 

retificação em áreas urbanas 
- km 

IE037 
Total dos cursos d’água naturais perenes com 

desenrocamento ou rebaixamento do leito 
- km 

IE040 
Total dos cursos d'água naturais perenes com outro tipo de 

intervenção 
- km 

IE041 
Existe serviço de dragagem ou desassoreamento dos cursos 

d'água naturais perenes em áreas urbanas? 
Não - 

IE043 Existem parques lineares em áreas urbanas? Não - 

IE044 
Extensão total de parques lineares ao longo de cursos 

d’água naturais perenes 
- km 

Retenção ou contenção para amortecimento de vazões de cheias 

IE050 Existe algum tipo de tratamento das águas pluviais? Não - 

Fonte: SNIS, 2019. 

 

Tabela 33 - Informações do SNIS - Dados Operacionais. 

Código Índice Informação 2019 

OP001 

Intervenções ou 
manutenções realizadas 
no sistema, nesse ano de 

referência 

- Manutenção ou recuperação de sarjetas, redes e canais; 
- Limpeza de bocas de lobo e poços de visita, desobstrução de 
redes e canais fechados. 

Fonte: SNIS, 2019. 

 

Tabela 34 - Informações do SNIS - Gestão de Riscos. 

Código Índice 
Informação 

2019 
Unidade 

 Gestão de riscos nas operações de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas 

RI001 
Referente a problemas com a drenagem, quais instituições 

existem no município 

Coordenação 
Municipal da 
Defesa Civil 
(COMDEC) 

- 

RI002 
Quais intervenções existem a montante das áreas urbanas, 
com potencial de colocar em risco ou provocar interferências 

? 

Processo de 
ocupação urbana 

iniciado 
- 

RI003 
Instrumentos de controle e monitoramento em funcionamento 

durante o ano de referência 
Nenhum 

instrumento 
- 

RI004 
Dados hidrológicos monitorados no município e metodologia 

de monitoramento 
- - 

RI005 
Existem sistemas de alertas de riscos hidrológicos 

(alagamentos, enxurradas, inundações)? 
Não - 

Mapeamento de áreas de risco 

RI007 
Existe cadastro ou demarcação de marcas históricas de 

inundações? 
Não - 

RI009 
Existe mapeamento de áreas de risco de inundação dos 

cursos d'água urbanos? 
Não - 

RI013 Quantidade de domicílios sujeitos a risco de inundação 10 domicílios 

Eventos hidrológicos impactantes 

RI064 
Número de enxurradas na área urbana, não registradas no 

S2ID 
2 enxurradas 
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Código Índice 
Informação 

2019 
Unidade 

RI065 
Número de alagamentos na área urbana, não registradas no 

S2ID 
0 alagamentos 

RI066 
Número de inundações na área urbana nos últimos cinco 

anos, não registradas no S2ID  
0 inundações 

RI069 
Quantidade de enxurradas, alagamentos e inundações nos 

últimos 5 anos 
2 ocorrências 

RI071 
Número de pessoas desabrigadas ou desalojadas na área 

urbana devido a eventos hidrológicos nos últimos cinco anos, 
não registradas no S2ID 

0 pessoas 

RI030 
Número de óbitos na área urbana devido a eventos 

hidrológicos nos últimos cinco anos 
0 óbitos 

RI042 Houve alojamento ou reassentamento? Não - 

RI032 
Número de unidades edificadas atingidas na área urbana no 

município 
- unidades 

Fonte: SNIS, 2019. 

 

O preenchimento dos dados relatados acima restringe-se à coleta de informações, 
que posteriormente são utilizados no cálculo dos indicadores, subsidiando estudos 
comparativos entre municípios (de características semelhantes) e principalmente a 
avaliação da eficiência, eficácia e efetividade dos serviços prestados, de um ano para o 
outro. Os indicadores selecionados pelo Ministério das Cidades estão demonstrados na 
sequência, assim como as fórmulas de cálculo, resultado para o município (onde foi 
possível calcular com as informações obtidas) e a unidade de medida do indicador. 

Tabela 35 - Indicadores SNIS de drenagem - Dados Financeiros. 

Dados Financeiros 

IN001 - Participação do Pessoal Próprio Sobre o Total de Pessoal Alocado nos Serviços de 
Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas 

Equação Valor obtido unidade 

(AD001 / AD003) x 100 100 % 

IN005 - Taxa Média Praticada para os Serviços de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas 

Equação Valor obtido unidade 

FN005 / GE007 - R$/unidade.ano 

IN006 - Receita Operacional Média do Serviço por Domicílios Tributados 

Equação Valor obtido unidade 

FN005 / CB003 - R$/ano.unidade 

IN009 - Despesa Média Praticada para os Serviços de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais 
Urbanas 

Equação Valor obtido unidade 

FN016/GE007 11,18 R$/ano.unidade 

IN010 - Participação da Despesa Total dos Serviços de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais 
Urbanas na Despesa Total do Município 

Equação Valor obtido unidade 

FN016/FN012 x 100 0,2 % 
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Dados Financeiros 

IN048 - Despesa per capita com serviços de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas 

Equação Valor obtido unidade 

FN016/GE006 x 100 4,17 R$/habitante.ano 

Fonte: SNIS, 2019. 

Tabela 36 - Indicadores SNIS de drenagem - Dados de Infraestrutura. 

Dados de infraestrutura 

IN020 - Taxa de Cobertura de Pavimentação e Meio-Fio na Área Urbana do Município 

Equação Valor obtido unidade 

IE019/IE017 x 100 94,9 % 

IN021 - Taxa de Cobertura do Sistema de Macrodrenagem na Área Urbana do Município 

Equação Valor obtido unidade 

IE024/IE017 x 100 7,8 % 

IN025 - Parcela de Cursos d’Água Naturais Perenes em Área Urbana com Parques Lineares 

Equação Valor obtido unidade 

IE044/IE032 x 100 - % 

IN026 - Parcela de Cursos d’Água Naturais Perenes com Canalização Aberta 

Equação Valor obtido unidade 

IE034/IE032 x 100 14,3 % 

IN027 - Parcela de Cursos d’Água Naturais Perenes com Canalização Fechada 

Equação Valor obtido unidade 

IE035 / IE032 x 100 - % 

IN029 - Parcela de Cursos d’Água Naturais Perenes com Diques 

Equação Valor obtido unidade 

IE033 / IE032 x 100 - % 

IN035 - Volume de Reservação de Águas Pluviais por unidade de área urbana 

Equação Valor obtido unidade 

∑ IE058 / GE002  - m³/Km² 

IN051 - Densidade de captações de águas pluviais na área urbana 

Equação Valor obtido unidade 

(IE021 + IE022) / GE002 45 unidades/km² 

Fonte: SNIS, 2019. 

 
Tabela 37 - Indicadores SNIS de drenagem - Dados de Gestão de Riscos. 

Dados sobre Gestão de Riscos 

IN040 - Parcela de Domicílios em Situação de Risco de Inundação 

Equação Valor obtido unidade 

RI013 / GE008 x 100 0,2 % 

IN041 - Parcela da População Impactada por Eventos Hidrológicos 

Equação Valor obtido unidade 

(RI029 + RI067) / GE006 x 
100 

0,0 % 

Fonte: SNIS, 2019. 
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Observa-se pelas tabelas anteriores, que alguns dados não foram respondidos pelo 
município devido à falta de informações precisas, prejudicando a obtenção dos respectivos 
indicadores. Como exemplo, sabe-se da existência de volume de reservação de água de 
chuva por bacias de amortecimento, sendo que o indicador IN035 não possui informação 
preenchida. Importante ressaltar que a maioria das informações foram preenchidas e estão 
coerentes com o que foi visualizado em campo. 

Atualizações deverão ser realizadas nos próximos anos, com o auxílio do presente 
PMSB, devendo a prefeitura se preparar melhor para responder o questionário 
principalmente quanto aos itens receitas e despesas, cadastrando e acompanhando o 
máximo de informações possíveis, quantificando o que é gasto com a drenagem urbana e 
o que são custos de pavimentação, analisando as despesas específicas de pessoal para a 
drenagem, entre outros. 

 

6.3.13. Doenças relacionadas com alagamentos e inundações 

Algumas doenças estão relacionadas com a água, podendo ser transmitidas pela 
ingestão, através do contato com a água contaminada, e ainda pelo contato com vetores 
que se desenvolvem na água. Pela ingestão, causando geralmente o desenvolvimento de 
diarreia, podem ser citadas: cólera, febre tifoide, poliomielite, hepatite A, amebíase, 
giardíase, rotavírus, entre outras. Já devido ao contato com a água contaminada com a pele 
ou mucosas humanas, mais comuns em alagamentos e inundações, algumas doenças são 
a esquistossomose e leptospirose (urina de rato com a bactéria). Exemplos de doenças que 
possuem vetores se desenvolvendo na água, transmitidas posteriormente pelo 
mosquito/vetor contaminados, seriam a dengue, chikungunya, zika, febre amarela e 
malária. Em enchentes pode haver um aumento de insetos potencialmente de risco para 
essas doenças. Segundo a OMS, no mundo, mais de 1 milhão de pessoas morrem a cada 
ano devido às doenças veiculadas por mosquitos. 

Assim, um sistema de drenagem bem desenvolvido evita problemas de saúde 
pública, além de não transportar resíduos sólidos para os cursos d’água. 

Segundo as informações do DATASUS, informações de janeiro a setembro de 2021, 
houve 202 internações devido às doenças infecciosas e parasitárias (nem todas podem 
estar relacionadas com a falta de saneamento), e infelizmente resultando em 38 óbitos. 

 

6.3.14. Mapas 

A seguir seguem os mapas elaborados para auxiliar no entendimento do diagnóstico 
do Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas. 
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6.3.15. Síntese do Diagnóstico 

Objetivando demonstrar de forma sucinta o diagnóstico a respeito sobre a drenagem 
e manejo de águas pluviais urbanas apontamos, de forma sistemática, algumas ameaças 
e pontos positivos do sistema. 

Inicialmente a falta de mapas de cadastro das tubulações, contendo suas 
declividades e diâmetros, dificultam a análise do escoamento e o dimensionamento da sub-
bacia como um todo. A presente revisão do PMSB avançou nesse sentido, cadastrando 
todas as tubulações de drenagem, entretanto apenas com o diâmetro implantado em 
campo. 

 Em termos gerais, pelo porte municipal, existem poucas bocas de lobo e galeria de 
drenagem implantadas, existindo muito escoamento superficial (algumas vezes 
desordenado fora das sarjetas). Em termos de macrodrenagem, o Ribeirão Conquista é 
lindeiro a cidade e drena praticamente toda cidade, sendo que os córregos Lava Pés, 
Biquinhas e Goiabeiras (cota 800m) possuem desnível de 50m acima do ribeirão (cota 
750m) e praticamente sem planície de alagamento. Esse desnível faz com que o 
escoamento seja rapidamente drenado para o ribeirão. 

Foi observado que as casas e as calçadas não possuem áreas verdes para infiltração 
natural da água de chuva, fazendo com que todas a contribuição do lote seja encaminhada 
para a rua ou rede pública. Foi relatado que boa parte dessa água é encaminhada de 
maneira errada pelos moradores, que conectam água de chuva na rede de esgoto, 
prejudicando o tratamento e causando extravasamentos e entupimentos nessas redes. 

Existem poucos pontos de alagamento, sendo os principais problemas do sistema 
relacionados com a falta de drenagem na rodovia MG-446, na travessia sob essa rodovia 
e entupimentos frequentes em algumas galerias por vegetação e também resíduos 
lançados por moradores.  

As casas localizadas em região de APP são as mais preocupantes em possíveis 
chuvas intensas. Mesmo com legislações específicas, a falta de planejamento e fiscalização 
faz com que esse tipo de moradia seja instalada, prejudicando os serviços de saneamento, 
o meio ambiente e causando riscos desnecessários de perdas materiais.  

As cabeceiras das microbacias são próximas e em forte aclive, serras, ocasionando 
tempo de concentração reduzido, dificultando possíveis mensagens de alertas. Em 
contrapartida, como as sub-bacias são pequenas, o volume de água não é tão significativo. 

Pontos positivos significativos são a Existência da Defesa Civil Municipal, preparada 
para a ocorrência de eventos extremos; a implantação de duas bacias de amortecimento 
para controle de cheias, aliviando os córregos Biquinhas e Lava Pés; a execução de obras 
em andamento para ampliação do sistema de microdrenagem; Equipe qualificada do 
DEMOP ciente dos desafios da drenagem urbana e preocupação com o planejamento 
urbano; boa extensão de macrodrenagem obedecendo margens de APP e possuindo calha 
natural sem erosões significativas. 
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6.4. LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

6.4.1.  A Gestão do Serviço de Limpeza Urbana e Resíduos Sólidos 

A Política Nacional de Meio Ambiente estabelecida pela Lei Federal nº 6.938, de 
31/08/1981 e regulamentada pelo Decreto Federal nº 99.274, de 06/06/1990, foi o passo 
inicial para alicerçar o tema de gestão de resíduos no país. (BRASIL, 1981b; 1990b). 

Contudo, o maior suporte legal foi auferido a partir da Constituição Federal de 1988, 
através dos incisos VI e IX do art. 23, que estabelecem ser competência comum da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater a 
poluição em qualquer das suas formas, bem como promover programas de construção de 
moradias e a melhoria do saneamento básico. 

Como destaque, a Constituição de 1988 é a primeira a tratar de um capítulo exclusivo 
dedicado ao meio ambiente: 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 
futuras gerações. (BRASIL, 1988). 

 

A Carta Magna estabelece como atribuição municipal legislar sobre assuntos de 
interesse local, especialmente quanto à organização dos seus serviços públicos, como é o 
caso da limpeza urbana. 

De forma específica, a atenção de forma sistematizada para os resíduos sólidos, é 
bastante recente, haja vista que por muito tempo o regramento foi tratado de forma pontual 
e segmentado, sem caracterizar uma efetiva ação de “gestão integrada”. 

As Resoluções, do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), publicadas a 
partir de 1991, tipificam esta condição, em face do estabelecimento de regras para resíduos 
específicos, a exemplo das Resoluções CONAMA 008/91 e 257/99, revogada e substituída 
pela Resolução CONAMA nº 401/08, que, respectivamente, vedavam a entrada no Brasil 
de materiais residuais destinados à disposição final e incineração e disciplinou o descarte 
e o gerenciamento ambientalmente adequado de pilhas e baterias usadas, no que tange à 
coleta, reutilização, reciclagem, tratamento ou disposição final, caracterizando-se como o 
primeiro passo quanto à adoção operacional dos princípios da responsabilidade objetiva e 
poluidor-pagador, elementos chaves para a implementação da logística reversa (BRASIL, 
1991; 1999a).  

Por mais de 20 anos as ações se deram desta forma, pontuais e isoladas, até a 
publicação da Lei Federal nº 12.305 de 02 de agosto de 2010, que confere a PNRS, 
regulamentada pelo Decreto Federal nº 7.404 de 23 de dezembro de 2010 (BRASIL, 2010c; 
2010d). 

Em paralelo, a aprovação da Lei Federal nº 11.445 de 05 de janeiro de 2007 que 
estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, regulamentada pelo Decreto 
7.217 de 2 de junho de 2010, passa a reforçar o conceito de gestão integrada e 
planejamento dos serviços públicos de saneamento básico, dentre os quais a limpeza 
urbana e o manejo dos resíduos sólidos. (BRASIL, 2007b; 2010b). 

O advento deste novo ordenamento legal proporcionou a formação de elos entre o 
regramento posto, permitindo avanços significativos na gestão dos resíduos sólidos. Prova 
disto compreende a previsão expressa na Lei Federal nº 12.305/2010 no seu art. 19: 
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§1º - O plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos pode estar inserido 
no plano de saneamento básico previsto no Art.19 da Lei nº 11.445, de 2007, 
respeitado o conteúdo mínimo previsto nos incisos do caput e observado o disposto 
no §2º, todos deste artigo (BRASIL, 2010d). 

 

Ao passo da legislação federal, regras no âmbito estadual, municipal e distrital se 
apresentam de forma complementar resultando em um rico arcabouço legal, embora com 
falhas quanto a lacunas e sobreposições, as quais vêm sendo no seu tempo, regularizadas 
com o avanço nas revisões das regras existentes e elaboração de novas diretrizes. 

Voltados ao tema, a Lei Federal nº 12.305/2010 teve como maior destaque o 
estabelecimento das normas para a elaboração dos Planos de Resíduos em diferentes 
esferas da administração e para o particular, onde no seu art. 14, destacam-se: 

São Planos de Resíduos Sólidos: 

I - o Plano Nacional de Resíduos Sólidos;  

II - os planos estaduais de resíduos sólidos;  

III - os planos microrregionais de resíduos sólidos e os planos de resíduos sólidos 
de regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas;  

IV - os planos intermunicipais de resíduos sólidos;  

V - os planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos;  

VI - os planos de gerenciamento de resíduos sólidos (BRASIL 2010d). 

 

Entretanto, para balizar a elaboração dos Planos de Resíduos, ele estabelece no seu 
art. 13, a classificação dos resíduos sólidos: 

Art.13 - Para os efeitos desta Lei, os resíduos sólidos têm a seguinte classificação:  

I - quanto à origem:  

a) resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas em residências 
urbanas;  

b) resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, limpeza de logradouros e 
vias públicas e outros serviços de limpeza urbana;  

c) resíduos sólidos urbanos: os englobados nas alíneas "a" e "b";  

d) resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços: os gerados 
nessas atividades, excetuados os referidos nas alíneas "b", "e", "g", "h" e "j";  

e) resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: os gerados nessas 
atividades, excetuados os referidos na alínea "c";  

f) resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e instalações 
industriais;  

g) resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços de saúde, conforme 
definido em regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e 
do SNVS;  

h) resíduos da construção civil: os gerados nas construções, reformas, reparos e 
demolições de obras de construção civil, incluídos os resultantes da preparação e 
escavação de terrenos para obras civis;  

i) resíduos agrossilvopastoris: os gerados nas atividades agropecuárias e 
silviculturais, incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas atividades;  

j) resíduos de serviços de transportes: os originários de portos, aeroportos, terminais 
alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira;  
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k) resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa, extração ou 
beneficiamento de minérios. 

II - quanto à periculosidade:  

a) resíduos perigosos: aqueles que, em razão de suas características de 
inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, 
carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade, apresentam significativo 
risco à saúde pública ou à qualidade ambiental, de acordo com lei, regulamento ou 
norma técnica;  

b) resíduos não perigosos: aqueles não enquadrados na alínea "a".  

Parágrafo único - Respeitado o disposto no Art.  20, os resíduos referidos na alínea 
"d" do inciso I do caput, se caracterizados como não perigosos, podem, em razão 
de sua natureza, composição ou volume, ser equiparados aos resíduos domiciliares 
pelo poder público municipal (BRASIL, 2010d).  

 

Quanto à obrigatoriedade de elaboração dos Planos de Resíduos a Lei Federal nº 
12.305/2010, em seu art. 18, destaca o seguinte: 

Art.18 - A elaboração de plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, 
nos termos previstos por esta Lei, é condição para o Distrito Federal e os Municípios 
terem acesso a recursos da União, ou por ela controlados, destinados a 
empreendimentos e serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo de 
resíduos sólidos, ou para serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de 
entidades federais de crédito ou fomento para tal finalidade (BRASIL, 2010d).  

 

Da mesma forma, conforme o art. 20 estão sujeitos a elaboração do plano de 
gerenciamento integrado de resíduos sólidos os seguintes geradores: 

I - os geradores de resíduos sólidos previstos nas alíneas "e", "f", "g" e "k" do inciso 
I do Art.  13;  

II - os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que:  

a) gerem resíduos perigosos;  

b) gerem resíduos que, mesmo caracterizados como não perigosos, por sua 
natureza, composição ou volume, não sejam equiparados aos resíduos domiciliares 
pelo poder público municipal;  

III - as empresas de construção civil, nos termos do regulamento ou de normas 
estabelecidas pelos órgãos do Sisnama;  

IV - os responsáveis pelos terminais e outras instalações referidas na alínea "j" do 
inciso I do Art.  13 e, nos termos do regulamento ou de normas estabelecidas pelos 
órgãos do Sisnama e, se couber, do SNVS, as empresas de transporte;  

V - os responsáveis por atividades agrossilvopastoris, se exigido pelo órgão 
competente do Sisnama, do SNVS ou do Suasa.  

Parágrafo único - Observado o disposto no Capítulo IV deste Título, serão 
estabelecidas por regulamento exigências específicas relativas ao plano de 
gerenciamento de resíduos perigosos (BRASIL, 2010d). 

 

Portanto, as normativas legais quanto à sujeição na elaboração dos planos de 
gerenciamento integrado são claras e objetivas, inclusive no que deve minimamente 
constar em seu conteúdo, a obrigatoriedade de responsável técnico para a sua elaboração 
e sua relação com o licenciamento ambiental, como pode ser observado segundo 
informações dispostas nos artigos 21 a 24, da Lei Federal nº 12.305/10. 
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Em desdobramento, a referida Lei estabelece, no Capítulo V, as responsabilidades 
de geradores e do poder público quanto à gestão dos resíduos. 

De pronto o art. 25 define: 

Art. 25 - O poder público, o setor empresarial e a coletividade são responsáveis pela 
efetividade das ações voltadas para assegurar a observância da Política Nacional 
de Resíduos Sólidos e das diretrizes e demais determinações estabelecidas nesta 
Lei e em seu regulamento (BRASIL, 2010d).  

 

Neste contexto, observa-se que, mesmo o cidadão comum é parte integrante da 
gestão dos resíduos sólidos no âmbito local, haja vista que as ações têm completa relação 
com as políticas públicas, entre as quais aquela que se refere à PNRS. 

De forma mais incisiva, o art. 26, define as responsabilidades do poder público na 
gestão dos resíduos sólidos, onde destaca: 

Art. 26 - O titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos 
sólidos é responsável pela organização e prestação direta ou indireta desses 
serviços, observados o respectivo plano municipal de gestão integrada de resíduos 
sólidos, a Lei nº 11.445, de 2007, e as disposições desta Lei e seu regulamento 
(BRASIL, 2010d).  

 

Assim, cabe ao titular dos serviços por natureza constitucional, a responsabilidade 
pela prestação dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. 

Ao gerador dos resíduos domiciliares, sua responsabilidade confere atendimento às 
disposições quanto a segregação, acondicionamento, armazenamento e disponibilidade 
para a coleta, conforme sistemática operacional estabelecida pelo poder público e nos 
casos de devolução, contribuindo para a logística reversa. Esta condição tem sua previsão 
legal definida no art. 28, que destaca: 

Art. 28 - O gerador de resíduos sólidos domiciliares tem cessada sua 
responsabilidade pelos resíduos com a disponibilização adequada para a coleta ou, 
nos casos abrangidos pelo Art.33, com a devolução (BRASIL, 2010d).  

No que tange aos geradores de resíduos sujeitos a elaboração de plano de 
gerenciamento de resíduos sólidos e sua execução, caberá única e exclusivamente aos 
mesmos esta responsabilidade. 

Ampliado o contexto das responsabilidades da gestão de resíduos sólidos, a Lei 
Federal nº 12.305/2010 define os critérios para o que classificou de “responsabilidade 
compartilhada”, que em curta análise, parece ser o tópico de maior criticidade do referido 
diploma legal (BRASIL, 2010d). 

A forma proposta apresenta generalidade expressa, condição que tem dificultado os 
avanços previamente esperados para o setor. Pois vejamos o que trata o art. 30: 

Art. 30 - É instituída a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 
produtos, a ser implementada de forma individualizada e encadeada, abrangendo 
os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, os consumidores e os 
titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, 
consoante as atribuições e procedimentos previstos nesta Seção (BRASIL, 2010d). 

 

A amplitude textual tem promovido entraves na definição objetiva do dito 
“compartilhamento”, com efeitos diferenciados para tipologias distintas de resíduos. 
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Os resíduos a que nos referimos estão destacados no art. 33: 

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 (BRASIL, 2010d).  

 

No âmbito do poder público, a Lei Federal nº 12.305/2010 estabelece ainda as 
formas de sua participação, seja na composição da solução em conjunto a iniciativa privada, 
onde deverá ser remunerada por tais serviços ou na promoção da responsabilidade 
compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, atinente aos materiais presentes nos 
resíduos domiciliares, conforme destacado no art. 36: 

Art.36 - No âmbito da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 
produtos, cabe ao titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de 
resíduos sólidos, observado, se houver, o plano municipal de gestão integrada de 
resíduos sólidos:  

I - adotar procedimentos para reaproveitar os resíduos sólidos reutilizáveis e 
recicláveis oriundos dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de 
resíduos sólidos;  

 II - estabelecer sistema de coleta seletiva;  

III - articular com os agentes econômicos e sociais medidas para viabilizar o retorno 
ao ciclo produtivo dos resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis oriundos dos 
serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos;  

IV - realizar as atividades definidas por acordo setorial ou termo de compromisso na 
forma do §7º do Art.33, mediante a devida remuneração pelo setor empresarial;  

V - implantar sistema de compostagem para resíduos sólidos orgânicos e articular 
com os agentes econômicos e sociais formas de utilização do composto produzido;  

VI - dar disposição final ambientalmente adequada aos resíduos e rejeitos oriundos 
dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos (BRASIL, 
2010d).  
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Assim, conforme destacado, os avanços na definição das responsabilidades da 
gestão dos resíduos sólidos apresentam-se fundamentados na Lei Federal nº 12.305/2010 
(BRASIL, 2010d). 

Importante destacar na esfera federal a Lei nº 14.026, sancionada no dia 15 de julho 
de 2020: 

Atualiza o marco legal do saneamento básico e altera a Lei nº 9.984, de 17 de julho 
de 2000, para atribuir à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) 
competência para editar normas de referência sobre o serviço de saneamento, a Lei 
nº 10.768, de 19 de novembro de 2003, para alterar o nome e as atribuições do 
cargo de Especialista em Recursos Hídricos, a Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, 
para vedar a prestação por contrato de programa dos serviços públicos de que trata 
o art. 175 da Constituição Federal, a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, para 
aprimorar as condições estruturais do saneamento básico no País, a Lei nº 12.305, 
de 2 de agosto de 2010, para tratar dos prazos para a disposição final 
ambientalmente adequada dos rejeitos, a Lei nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015 
(Estatuto da Metrópole), para estender seu âmbito de aplicação às microrregiões, e 
a Lei nº 13.529, de 4 de dezembro de 2017, para autorizar a União a participar de 
fundo com a finalidade exclusiva de financiar serviços técnicos especializados. 
(BRASIL, 2020b). 

 

As principais mudanças do novo marco legal do saneamento básico: 

• Estabelece a data de 31 de dezembro de 2033 para a universalização dos 
serviços de saneamento; 

• Determina a realização de licitação para concessão dos serviços de 
abastecimento de água e de esgotamento sanitário, com participação de 
empresas públicas e privadas, acabando com o direito de preferência das 
companhias estaduais (“contratos de programa”); 

• Define novos prazos para o encerramento de lixões a céu aberto; 

• Determina que a ANA, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, 
que tem o papel de garantir a segurança hídrica do país, edite as normas de 
referência para a prestação de saneamento básico. 

 

No dia 21 de julho de 2020 foi publicado o Decreto Federal n.º 10.430 que dispõe 
sobre o Comitê Interministerial de Saneamento Básico, órgão colegiado instituído pelo art. 
53-A da Lei n.º 11.445/2007, com a finalidade de assegurar a implementação da política 
federal de saneamento básico e de articular a atuação dos órgãos e das entidades da 
administração pública federal quanto à alocação de recursos financeiros em ações de 
saneamento básico.  

No âmbito estadual, a Lei 18.031, de 12/01/2009 dispõe sobre a Política Estadual de 
Resíduos Sólidos (PERS).  A PERS/MG dispõe de normas e diretrizes para agentes 
públicos e privados que desenvolvam ações que, direta ou indiretamente, envolvam a 
geração e a gestão de resíduos sólidos, além de traçar obrigações e responsabilidades 
para todos os geradores de resíduos sólidos do estado de Minas Gerais. 

 
  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/L11445compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/L11445compilado.htm
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• Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB) 

A Lei Federal nº 11.445/2007 estabelece que cabe a União a elaboração, sob a 
coordenação do Ministério das Cidades, do PLANSAB, instrumento de implementação da 
Política Federal de Saneamento Básico, contendo:  

a) os objetivos e metas nacionais e regionalizadas, de curto, médio e longo prazos, 
para a universalização dos serviços de saneamento básico e o alcance de níveis 
crescentes de saneamento básico no território nacional, observando a 
compatibilidade com os demais planos e políticas públicas da União;  

b) as diretrizes e orientações para o equacionamento dos condicionantes de 
natureza político institucional, legal e jurídica, econômico-financeira, administrativa, 
cultural e tecnológica com impacto na consecução das metas e objetivos 
estabelecidos;  

c) a proposição de programas, projetos e ações necessários para atingir os objetivos 
e as metas da Política Federal de Saneamento Básico, com identificação das 
respectivas fontes de financiamento;  

d) as diretrizes para o planejamento das ações de saneamento básico em áreas de 
especial interesse turístico; 

e) os procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência e eficácia das ações 
executadas (BRASIL, 2007b).  

 

O PLANSAB aprovado pela Portaria Interministerial nº 571, de 06 de dezembro de 
2013, em cumprimento ao disposto no art. 1º, § 1º, do Decreto Federal nº 8.141/2013, teve 
como percurso metodológico a construção da visão estratégica através da realização de 
cinco Seminários Regionais (nas regiões Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste) e 
de diversos outros eventos, de modo a possibilitar a construção de cenários para a política 
de saneamento básico no Brasil nos próximos 20 anos e a tomada de decisão decorrente 
do cenário de referência (BRASIL, 2013a).  

Neste contexto, a região Sudeste definiu como “visão” para o saneamento básico: 

Caminhei e vi: Sudeste, berço das Minas Abençoada por São Paulo e Espírito Santo 
Cruzando o Rio de águas cristalinas Região que traz consigo, portanto, Qualidade 
de vida insuperada Com saneamento universal Fruto do trabalho social 

 

Quanto as metas para o setor de resíduos sólidos, o PLANSAB estabeleceu, para 
cada região da federação, metas classificadas de curto, médio e longo prazo - 
respectivamente para os anos 2018, 2023 e 2033. 

Para atendimento às metas, o PLANSAB demonstrou previsão dos investimentos, 
cujos recursos necessários para o segmento de resíduos sólidos apresentou-se na ordem 
de R$ 23,3 bilhões de reais. 

 

• Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável  

A Agenda 2030 é um plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a 
prosperidade. Todos os países e todas as partes interessadas, atuando em parceria 
colaborativa, se comprometeram a implementar a Agenda 2030, pactuada pelo Brasil e 
outros 192 países que integram a Organização das Nações Unidas (ONU).  
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Concluída em agosto de 2015 ela corresponde a um conjunto de programas, ações 
e diretrizes que orientam os trabalhos das Nações Unidas e de seus países membros rumo 
ao desenvolvimento sustentável em suas três dimensões: social, econômica e ambiental.  

Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e 169 metas que integram a 
Agenda 2030 estimulam a ação até o ano de 2030 em áreas de importância crucial para a 
humanidade e para o planeta. Entre os objetivos do desenvolvimento sustentável que 
consideram a gestão de resíduos ressaltamos: 

• Até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, 
inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos 
municipais e outros (Objetivo 11.6); 

• Até 2020, alcançar o manejo ambientalmente saudável dos produtos químicos 
e todos os resíduos, ao longo de todo o ciclo de vida destes, de acordo com 
os marcos internacionais acordados, e reduzir significativamente a liberação 
destes para o ar, água e solo, para minimizar seus impactos negativos sobre 
a saúde humana e o meio ambiente (objetivo 12.4); 

• Até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da 
prevenção, redução, reciclagem e reuso (objetivo 12.5). 

 

• Lei nº 18.031 de 12/01/2009  

A Lei dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos do Estado de Minas 
Gerais. 

 

• Plano de Saneamento Básico do município de Alpinópolis 

O Plano de Saneamento Básico do município de Alpinópolis foi elaborado em 2015 
e apresentou no anexo um capítulo específico o Plano de Gestão de Resíduos Públicos, 
com o intuito de diagnosticar a situação dos resíduos públicos gerados no município, propor 
procedimentos para a correta segregação, acondicionamento e disposição final dos 
resíduos públicos além de estabelecer procedimentos operacionais para o correto 
manuseio dos resíduos públicos. 

Além disso, apresenta diretrizes a serem alcançadas que estarão alinhadas com as 
proposições deste plano. 

 

6.4.2. Aspectos Legais e Institucionais 

Os Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), são compostos pelos Resíduos Sólidos 
Domiciliares (RDO), e os Resíduos de Limpeza Urbana (RPU), e tem seu manejo sob a 
responsabilidade do Poder Público. 

A Lei Federal nº 12.305/2010, no seu art. 3º apresenta a seguinte definição para os 
resíduos sólidos: 

XVI - resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado resultante 
de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe 
proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem 
como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem 
inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d'água, ou 
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exijam para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor 
tecnologia disponível (BRASIL, 2010d).  

 

A Lei Federal nº 12.305/2010 em seu art. 26 estabelece que o titular dos serviços 
públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos é responsável pela 
organização e prestação direta ou indireta desses serviços da PNRS, observados o 
respectivo plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, a Lei nº 11.445, de 
2007, e as disposições desta Lei e seu regulamento. 

A titularidade dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos 
sólidos do município de Alpinópolis é da prefeitura municipal.  

A Lei Federal nº 11.445/07 e seu decreto regulamentador 7.217/10 deixam claro que 
cabe ao Titular, exclusivamente, a tarefa do planejamento e definição das políticas públicas, 
a qual integra o Plano de Saneamento Básico. Já os serviços propriamente ditos, poderão 
ser executados por ele, de forma direta ou indireta. 

Assim, trata a Lei Federal nº 11.445/07, sobre o exercício da titularidade: 

Art. 8º. Os titulares dos serviços públicos de saneamento básico poderão delegar a 
organização, a regulação, a fiscalização e a prestação desses serviços, nos termos 
do Art. 241 da Constituição Federal e da Lei no. 11.107, de 6 de abril de 2005.  

Art. 9º. O titular dos serviços formulará a respectiva política pública de saneamento 
básico, devendo, para tanto: (grifo nosso) 

I- elaborar os planos de saneamento básico, nos termos desta Lei;  

II- prestar diretamente ou autorizar a delegação dos serviços e definir o ente 
responsável pela sua regulação e fiscalização, bem como os procedimentos de sua 
atuação; 

§ 1 o Os planos de saneamento básico serão editados pelos titulares, podendo ser 
elaborados com base em estudos fornecidos pelos prestadores de cada serviço 
(BRASIL, 2007b).  

 

Neste mesmo sentido o Decreto Federal nº 7.217/10 define: 

VII - titular: o ente da Federação que possua por competência a prestação de serviço 
público de saneamento básico; 

VIII - prestador de serviço público: o órgão ou entidade, inclusive empresa: 

a) do titular, ao qual a lei tenha atribuído competência de prestar serviço público; ou 

b) ao qual o titular tenha delegado a prestação dos serviços, observado o disposto 
no Art.  10 da Lei n. o 11.445, de 2007 (BRASIL, 2010b).  

 

A prefeitura possui contrato de prestação para os seguintes serviços relacionados 
aos resíduos sólidos: 

• Contrato nº 041/2021 com Empresa Especializada para fornecimento de 
Container de transbordo, Transporte e Disposição Final dos Resíduos Sólidos 
Urbanos; 

• Contrato nº 031/2021 para Manutenção e conservação das praças; 

• Contrato nº 142/2020 para locação de caçamba estacionaria para 
acondicionamento temporário de resíduos; 
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• Contrato nº 080/2019 para prestação de serviços de coleta, transporte, 
tratamento e destinação de resíduos sólidos dos serviços de saúde. 

 

Mesmo que terceirize a prestação de alguns serviços, a prefeitura municipal de 
Alpinópolis é, portanto, titular dos serviços e a ela cabe a gestão dos serviços de 
saneamento básico. 

 

6.4.3. Resíduos Sólidos Domiciliares (RDO) 

O estudo gravimétrico, composto por composição gravimétrica, geração per capita e 
peso específico dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) de um município é um processo que 
busca identificar características dos RSU. A composição gravimétrica permite estimar qual 
a quantidade gerada de cada tipo de resíduo. 

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA em 2012 realizou o Diagnóstico 
dos Resíduos Sólidos Urbanos com o objetivo descrever a situação da gestão dos resíduos 
sólidos urbanos no Brasil e servir de subsídio a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 
Utilizado como um referencial ele apontou que em média 50% do resíduo domiciliar gerado 
é matéria orgânica. 

O Plano Municipal de Saneamento Básico de Alpinópolis não apresenta estudo 
gravimétrico de resíduos sólidos, mas, no estado de Minas Gerais, o ofício Circular nº 
003/15 GERUB.FEAM.SISEMA, enviado pela Fundação Estadual de Meio Ambiente - 
FEAM  convocou todos os municípios mineiros a determinarem, por meio de metodologia 
padronizada, a composição gravimétrica, geração per capita e peso específico de seus 
resíduos sólidos urbanos. Essas informações foram compiladas e apresentadas em 
relatórios nos anos de 2016 e 2017. A Figura 65 apresenta os valores obtidos na 
caracterização dos resíduos, estabelecendo um comparativo entre a média nacional, e a 
média do estado1 de Minas Gerais. 

 

 
1 Fonte: Volume II – Composição Gravimétrica - Ofício nº 003/2015 GERUB.FEAM.SISEMA. Belo Horizonte, 
2017. 
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Figura 65 - Caracterização dos RSU pelo IPEA comparado com a caracterização dos RSU no estado 
de Minas Gerais. 

Fonte: Adaptado do IPEA e da FEAM. 
 

 
Nota-se que os valores são bem aproximados, e tornam-se um importante referencial 

para identificar o potencial de reciclagem dos RSU. 
 

6.4.4. Geração de Resíduos 

Parte dos resíduos provenientes dos serviços de limpeza pública, especialmente de 
varrição, são contabilizados conjuntamente, porque são coletados pelos veículos 
responsáveis pela coleta domiciliar. 

De acordo com os dados disponibilizados no SNIS média de geração de resíduos 
sólidos urbanos no município de Alpinópolis é de 3.744,00 toneladas/ano, que representa 
uma geração de 10,4 toneladas/dia2 o que confere uma geração per capita de 0,62 
kg/hab.dia de RSU. 

A geração per capita de resíduos sólidos urbanos do estado de Minas Gerais 
elaborada em 2016 foi de 0,68 kg/hab.dia. 

Para o município de Alpinópolis, o SNIS apresenta nos anos de 2018 e 2019 os 
valores de geração per capita de 0,64 kg/hab.dia e 0,62 kg/hab.dia respectivamente. 

 

 

 

 

 

 
2 Considerando a coleta diária, portanto 30 dias. 
 

51,4
49,4

31,9
34,7

16,7 15,9

0

10

20

30

40

50

60

IPEA ESTADO DE MINAS GERAIS

CARACTERIZAÇÃO DOS RESÍDUOS

Matéria Orgânica Materiais Recicláveis Outros resíduos e rejeitos



     
 

 

 
 Relatório Final 

Página: 179 

 

Tabela 38 - Geração per capita de RDO em Alpinópolis. 

Geração Per Capita de RDO 

População 
atendida pelos 

serviços de 
coleta 

Quantidade de RDO  
(t/ano) 

Geração Per capita 
(kg/ hab x ano) 

Geração Per 
capita (kg/ hab x 

mês) 

Geração Per 
capita (kg/ hab x 

dia) 

16.509            3.754,00              227,39            18,95             0,63  

Fonte: Elaborado com base nos dados do SNIS. 
 

Considerando a geração atual, a geração de resíduos pode chegar próximo de 432 
toneladas/mês no ano de 2051. 

 

Figura 66 - Estimativa de geração de resíduos para Alpinópolis ano horizonte de 35 anos. 
Fonte: SERENCO. 

 

6.4.4.1. Aspecto Técnico-Operacionais 

6.4.4.1.1. Acondicionamento 

O município de Alpinópolis dispõe de lixeiras circulares distribuídas nos logradouros 
do município. 
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Figura 67 - Lixeiras do município para disposição de resíduos. 
Fonte: SERENCO. 

 

Em alguns logradouros, alguns moradores dispõem de lixeira própria para 
acondicionamento dos resíduos. 

   

Figura 68 - Lixeiras de moradores do município. 
Fonte: SERENCO. 

 

E em pontos estratégicos da cidade, geralmente próximos de zonas mais afastadas 
e rurais, o município dispõe de contrato de locação de caçamba estacionária de 2,5 m³ para 
acondicionamento dos resíduos, para que os moradores próximos possam acondicionar 
seu resíduo para posterior coleta. 
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Figura 69 - Caçambas disponíveis para que moradores pode regiões mais afastadas possam 
acondicionar os resíduos. 

Fonte: SERENCO. 
 

Em algumas localidades rurais, ou bairros mais afastados da região central da 
cidade, o município dispõe de contentores maiores, denominados lixeiras comunitárias. 
Nestes locais a coleta não é realizada porta a porta, os moradores que acondicionam os 
resíduos para posterior coleta. 

   

Figura 70 - Lixeiras comunitárias, em localidades mais afastadas da região central. 
Fonte: SERENCO. 

 

6.4.4.1.2. Coleta e transporte 

A coleta e transporte dos resíduos é realizada por coleta convencional em todo 
território urbano do município. O serviço é realizado diariamente. No período diurno. A 
guarnição (equipe de coleta) é normalmente. O município possui 2 (duas) equipes de coleta 
com 5 (cinco) funcionários, composta por 1 (um) motorista e 4 (quatro) coletores sendo que 
2 (dois) coletores passam antes da coleta para juntar os sacos de resíduos nas esquinas 
das vias, e os outros 2 (dois) coletores posteriormente passam recolhendo o resíduo 
acumulado. 
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Figura 71 - Serviço de coleta convencional. 
Fonte: SERENCO. 

   

Figura 72 - Resíduos que são acomodados nas principais esquinas das vias para posterior 
recolhimento. 

Fonte: SERENCO. 

 

Para a coleta convencional e o transporte de resíduos da coleta são utilizados 
caminhões compactadores de carregamento traseiro, com dispositivo hidráulico para 
basculamento automático de contêineres, providos de sistema de retenção de chorume. O 
município possui dois veículos compactadores para a coleta convencional. 
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Figura 73 - Veículo 1 para coleta convencional. 

Fonte: SERENCO. 
 

     
Figura 74 - Veículo 2 para coleta convencional. 

Fonte: SERENCO. 
 

O município também possui um veículo do tipo caminhão basculante, que era o 
antigo caminhão utilizado para a coleta convencional. Atualmente ele está disponível para 
uso em caso de emergência. 

 

Figura 75 - Veículo para coleta em emergências. 
Fonte: SERENCO. 

 

O município está articulando internamente uma estratégia para implantar a coleta 
seletiva, a princípio o equipamento da Figura 75 será o veículo utilizado para o serviço de 
coleta.  
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6.4.4.1.3. Tratamento e disposição final 

Os resíduos sólidos urbanos coletados no município de Alpinópolis não passam por 
nenhum tratamento para valorização de resíduos, sendo coletados e dispostos no Aterro 
Controlado do município - Aterro Controlado Goiabeiras. 

 

   
 

   
Figura 76 - Aterro Controlado do município de Alpinópolis. 

Fonte: SERENCO. 

 

O aterro controlado recebe os RSU gerados no município, bem como resíduos de 
poda, capina e resíduos de construção civil. 

Os RSU são frequentemente recobertos por equipamento trator esteira, que fica no 
aterro para manutenção da frente de serviço. 
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Figura 77 - Equipamento para frente de serviço no aterro controlado. 
Fonte: SERENCO. 

 

O Aterro Controlado não receberá mais RSU da coleta de resíduos, visto que o 
município já realizou a contratação de Empresa Especializada para fornecimento de 
Container de transbordo, Transporte e Disposição Final dos Resíduos Sólidos Urbanos - 
Contrato nº 041/2021. 

Após o início da disposição final no aterro sanitário, o aterro controlado do município 
não receberá mais RSU para disposição final, sendo transformado em uma unidade de 
transbordo. 

Os RSU ficarão acondicionados em contêineres na área de transbordo para posterior 
coleta pela empresa vencedora do certame - Transer Centro de Gerenciamento de 
Resíduos LTDA, que realizará o transporte e disposição final no aterro sanitário privado da 
empresa em Tapiratiba/SP, cidade 96 km (aproximadamente) distante de Alpinópolis. 

A empresa deverá retirar os resíduos semanalmente, bem como fornecer documento 
comprovando a retirada e o volume dos resíduos que serão encaminhados, assinados pela 
licitante vencedora e pelo funcionário responsável da unidade no momento da coleta; - Após 
o descarte dos resíduos retirados a empresa deverá apresentar a Departamento de Obras 
e Serviços Urbanos e Rurais, o certificado de destinação final, reconhecido pelos órgãos 
ambientais e de fiscalização. 

O Aterro Controlado está localizado nas coordenadas 20° 50.560'S , 46° 23.590'O. 
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Figura 78 - Localização do Aterro Controlado. 
Fonte: SERENCO. 

 

Com relação estrutura de apoio, frente de trabalho, e condições de estrutura e 
proteção ambiental, o Quadro 2 apresenta as características principais do aterro controlado. 

Quadro 2 - Caracteristicas do Aterro Controlado de Alpinópolis. 

SIM  NÃO  

Isolamento físico  Presença de animais 

Isolamento visual Impermeabilização do solo 

Compactação de resíduos Drenagem de gás  

Recobrimento de resíduos Drenagem de chorume 

Cobertura com material proveniente dos resíduos de 
construção civil  

Drenagem de águas superficiais 

Nivelamento de superfície Monitoramento de águas superficiais 

  Monitoramento geotécnico 

Fonte: SERENCO. 
 

Considerado o objetivo de avaliar as condições de disposição do Aterro buscamos 
aplicação de um diagnóstico a partir de um modelo de avaliação consolidado. 

Assim, aplicou-se para análise do CTR a metodologia de avaliação utilizada pela 
Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB, 
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2015), para a classificação das condições dos Aterros Sanitários no estado de São Paulo 
a partir do cálculo do Índice da Qualidade de Aterro de Resíduos (IQR).  

Esta metodologia, aplicada através de um questionário padrão, avalia as 
características locacionais, estruturais e operacionais das instalações, além da disposição 
final dos resíduos sólidos. 

Segundo a metodologia se o IQR for menor que 7,0 o local é considerado inadequado 
e maior que 7,1 é considerado adequado.  

A seguir apresentamos os parâmetros avaliados conforme metodologia da CETESB. 
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ITEM SUB- ITEM AVALIAÇÃO PESO PONTOS

SIM/SUFICIENTE 2

NÃO/INSUFICIENTE 0

SIM/SUFICIENTE 2

NÃO/INSUFICIENTE 0

SIM/SUFICIENTE 2

NÃO/INSUFICIENTE 0

ADEQUADO 3

INADEQUADO 0

ADEQUADAS 5

INADEQUADAS 0

ADEQUADA 5

INADEQUADA 0

ADEQUADO 5

INADEQUADO 0

ADEQUADAS 4

INADEQUADAS 0

ADEQUADA 4

INADEQUADA 0

ADEQUADA 3

INADEQUADA 0

NÃO/RAROS 4

SIM/NUMEROSOS 0

ADEQUADO 5

INADEQUADO 0

SIM 5

NÃO 0

SIM/ADEQUADA (NÃO PREENCHER ITEM 15) 10

NÃO/ INADEQUADA (PREENCHER ITEM 15) 0

P>3m , k<10-6 4

1<=P<=3m , k<10-6 2

CONDIÇÃO INADEQUADA 0

SIM/SUFICIENTE 4

NÃO/INSUFICIENTE 0

SIM/ADEQUADA 4

NÃO/INADEQUADA 0

SUFICIENTE/ DESNECESSÁRIO 3

NÃO/ INSUFICIENTE 0

SUFICIENTE/ DESNECESSÁRIO 4

NÃO/INSUFICIENTE 0

SUFICIENTE/ DESNECESSÁRIO 4

NÃO/ INSUFICIENTE 0

ADEQUADO 4

INADEQUADO/INSUFICIENTE 1

INEXISTENTE 0

ADEQUADO/DESNECESSÁRIO 4

INADEQUADO/INSUFICIENTE 1

INEXISTENTE 0

86 49

ITEM SUB- ITEM AVALIAÇÃO PESO PONTOS

NÃO 2

SIM 0

NÃO 2

SIM 0

NÃO 2

SIM 0

NÃO 2

SIM 0

NÃO 2

SIM 0

SIM(Prencher item29)

NÃO (ir p/ item 30)

SUFICIENTE/ADEQUADDO 10

INSUFICIENTE/ INADEQUADO 0

10 4

20 4

>= 500m 2

< 500m 0

>= 200m 2

< 200m 0

<= 2 anos

de 2 a 5 anos

> 5 anos

SIM

NÃO/VENCIDA

SIM

NÃO

4 4

FRENTE DE 

TRABALHO

5. DIMENSÕES DA FRENTE DE TRABALHO 5

6. COMPACTAÇÃO DOS RESÍDUOS 5

7. RECOBRIMENTO DOS RESÍDUOS 5

ESTRUTURA DE 

APOIO

1. PORTARIA, BALANÇA E VIGILÂNCIA 0

2. ISOLAMENTO FÍSICO 2

3. ISOLAMENTO VISUAL 2

4. ACESSO À FRENTE DE DESCARGAS 3

TALUDES E 

BERMAS

8. DIMENSÕES E INCLINAÇÕES 0

9. COBERTURA DE TERRA 4

10. PROTEÇÃO VEGETAL 3

11. AFLORAMENTO DE CHORUME 0

SUPERFICIE 

SUPERIOR

12. NIVELAMENTO DA SUPERFÍCIE 5

13. HOMOGENEIDADE DA COBERTURA 5

ESTRUTURA DE 

PROTEÇÃO 

AMBIENTAL

14. IMPERMEABILIZAÇÃO DO SOLO 10

15. PROF. LENÇOL FREÁTICO (P) X PERMEABILIDADE DO SOLO (k) 0

19. DRENAGEM DEFINITIVA DE ÁGUAS PLUVIAIS 0

20. DRENAGEM DE GASES 0

21. MONITORAMENTO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 0

16. DRENAGEM DE CHORUME 0

17. TRATAMENTO DE CHORUME 0

18. DRENAGEM PROVISÓRIA DE ÁGUAS PLUVIAIS 0

26. PRESENÇA DE AVES E ANIMAIS 0

27. RECIBEMENTO RES. NÃO AUTORIZADOS 0

28. RECEBIMENTO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS

22. MONITORAMENTO GEOTÉCNICO 0

SUBTOTAL 1

O

U

T

R

A

S

 

I

N

F

O

R

M

A

Ç

Õ

E

S

23. PRESENÇA DE CATADORES 2

24. QUEIMA DE RESÍDUO 2

25. OCORRÊNCIA DE MOSCAS E ODORES 0

34. RESTRIÇÕES LEGAIS AO USO DO SOLO

SUBTOTAL 3

29. ESTRUTURAS E PROCEDIMENTOS 0

SUBTOTAL 2.1

SUBTOTAL 2.2

C

A

R

A

C

T

E

R

Í

S

T

I

C

A

 

D

A

 

Á

R

E

A

30. PROXIMIDADE DE NÚCLEOS HABITACIONAIS
2

31.PROXIMIDADE DE CORPOS DA ÁGUA
2

32. VIDA ÚTIL DA ÁREA

5,7

57,0

IQR- SOMA DOS PONTOS / 10 IQR SOMA DOS PONTOS/11

SEM RECEBIMENTO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS
COM RECEBIMENTO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS

TOTAL MÁXIMO (100) TOTAL MÁXIMO (110)

TOTAL MÁXIMO 2.1 TOTAL MÁXIMO 2.2

SEM RECEBIMENTO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS
COM RECEBIMENTO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS

33. LICENÇA DE OPERAÇÃO

-

-

-

-
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Mesmo com algumas medidas de controle, com base no IQR o Aterro Controlado do 
município opera em condições consideradas inadequadas. Porém, é importante ressaltar 
que o aterro está em fase de desativação, sendo necessárias medidas de controle e 
monitoramento após o encerramento das atividades. 

 

6.4.4.1.4. Cobertura dos serviços 

A prefeitura assegura que toda a população de Alpinópolis é atendida pelos serviços 
regulares de coleta convencional de resíduos domiciliares, isto é, 100% de atendimento. A 
variação está apenas na frequência da coleta, sendo diária na região central e alternadas 
nas regiões rurais e mais afastadas. 

De acordo com o SNIS/2019, 99% da população é atendida pelo serviço de coleta 
diária, e 97% da população é atendida com coleta domiciliar direta, ou seja, porta a porta. 
Desse total, mais de 80% da população do município recebe a coleta diária enquanto o 
restante é atendido pela coleta alternada - 3 (três) vezes na semana. 

 

6.4.5. Coleta Seletiva 

O município não possui coleta seletiva, porém, está estudando e definindo um melhor 
modelo para implantação no município. A princípio o município realizará a coleta seletiva 
uma vez por semana, e conforme adesão da população estudará sua ampliação. 

O município não possui cooperativa ou associação de catadores, apenas catadores 
informais, que atuam de forma independente no município. Não estão associados a 
nenhuma cooperativa de materiais recicláveis e não fazem parte de nenhum programa ou 
serviço de coleta do município. Os materiais recolhidos são comercializados diretamente 
com as recicladoras sem intervenção do poder municipal.  

No tocante a reciclagem, o município juntamente com seu departamento de Ação 
Social do possui implantado um projeto denominado “Ventania e Cidadania”. 

Neste projeto, o morador leva o lixo reciclável para o Posto de Recepção onde é 
pesado e emitido um vale troca que pode ser utilizado para adquirir mercadorias com preços 
e marcas iguais os do supermercado, sendo produtos alimentícios, de limpeza e higiene e 
materiais escolares. 

Os materiais adquiridos são comercializados com as recicladoras, e o valor obtido é 
utilizado para a compra de suprimentos e mercadorias para a troca. 
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Figura 79 - Balança para pesagem, preço e vale troca do programa Ventania e Cidadania. 
Fonte: SERENCO. 

   

Figura 80 - Materiais recicláveis que são levados pelos moradores. 
Fonte: SERENCO. 

   

Figura 81 - Mercadorias disponíveis para o vale troca. 
Fonte: SERENCO. 

 
 

Alpinópolis possui também 3 (três) recicladoras registradas que atuam no município, 
sem vínculo ou parceria do poder público, mas que atuam na compra e venda de materiais 
recicláveis. 
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Figura 82 - Localização das empresas que compram e vendem materiais recicláveis em Alpinópolis. 

Fonte: SERENCO. 

 

   

   

Figura 83 - Recicladoras existentes no município - Sucatas Ventania (1); Ferro Velho do Edinho (2) e 
Recicladora São Sebastião (3 e 4). 

Fonte: SERENCO. 
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6.4.6. Serviço de Limpeza Urbana  

A Lei Federal 12.305/2010 conceitua no seu art. 13º. “resíduos de limpeza urbana: 
os originários da varrição, limpeza de logradouros e vias públicas e outros serviços de 
limpeza urbana” (BRASIL, 2010d).  

O art. 12 do Decreto Federal n° 7.217 de 2010, que regulamenta a Lei Federal n° 
11.445/2007, descreve: 

Art.  12. Consideram-se serviços públicos de manejo de resíduos sólidos as 
atividades de coleta e transbordo, transporte, triagem para fins de reutilização ou 
reciclagem, tratamento, inclusive por compostagem, e disposição final dos: 

III - resíduos originários dos serviços públicos de limpeza pública urbana, tais como: 

a) serviços de varrição, capina, roçada, poda e atividades correlatas em vias e 
logradouros públicos; 

b) asseio de túneis, escadarias, monumentos, abrigos e sanitários públicos; 

c) raspagem e remoção de terra, areia e quaisquer materiais depositados pelas 
águas pluviais em logradouros públicos; 

d) desobstrução e limpeza de bueiros, bocas de lobo e correlatos; 

e) limpeza de logradouros públicos onde se realizem feiras públicas e outros 
eventos de acesso aberto ao público (BRASIL, 2010b).  

 

Os Resíduos de Limpeza Urbana (RPU) são coletados juntamente com o os resíduos 
da coleta convencional. 

Para prestação do serviço de Limpeza Urbana o município utiliza mão de obra de 33 
funcionários para varrição e limpeza de vias. 

 

Figura 84 - Serviço de Limpeza Urbana - Varrição de Vias. 
Fonte: SERENCO. 

 

O município possui contrato de prestação de serviço - Contrato nº 031/2021 para 
Manutenção e conservação das praças (Matriz, São Benedito, Santa Efigênia, Trevo, Maria 
Máxima de Jesus (Cooxupé), Bairro Cidade Jardim e outras, no município. Os serviços 
compreendem: 

Quadro 3 - Serviços de limpeza Urbana prestados no município. 

Serviço Frequência  

Varrição dos passeios  Diária 

Coleta e limpeza das lixeiras Diária 
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Serviço Frequência  

Irrigação Diária 

Capina manual e manutenção dos arbustos Alternada (2x na semana) 

Poda de grama Quinzenal 

Adubação de arbustos e grama Mensal 

Poda das árvores Mensal 

Retoque na pintura dos bancos meio fios e 
passeios 

Trimestral 

Plantio de novas mudas de reposição Sob demanda 

Fonte: SERENCO adaptado do Contrato nº 031/2021. 

 

6.4.7. Análise Econômico-Financeira 

A seguir apresentamos alguns dados financeiros, disponibilizados no SNIS/2019. 
Importante ressaltar que as tabelas apresentam os valores praticados em Alpinópolis, e em 
outras capitais da região Sudeste, não para fins de comparação, visto que cada cidade tem 
suas particularidades, mas apenas como um referencial, para auxiliar na compreensão. 

Tabela 39- Custo (R$) unitário da coleta 

Custo unitário da coleta - IN023 

R$/tonelada 

Município/Ano 2019 

Alpinópolis 226,43 

Belo Horizonte 134,24 

Rio de Janeiro 215,3 

São Paulo 336,70  

Fonte: SNIS-2019. 
 

A Tabela 40 apresenta a despesa per capita com manejo de RSU. 

Tabela 40 - Despesa per capita com RSU. 

Despesas per capita com RSU - IN006 

R$/habitante 

Município/Ano 2019 

Alpinópolis 109,96 

Belo Horizonte 161,53 

Rio de Janeiro 323,92 

São Paulo 186,58 

Fonte: SNIS-2019. 
 

Para os serviços de limpeza urbana, a comparação de preços unitários deve levar 
em consideração um conjunto de variáveis como tamanho das equipes, equipamentos e 
veículos utilizados, frequências de execução, entre outras características, as quais são 
muito particulares. 
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A Tabela 41 apresenta a receita arrecadada com os serviços e manejo de RSU. 

Tabela 41 - Receita arrecadada com serviços de manejo de RSU. 

Receita arrecadada per capita com serviços de 
manejo - IN011 

R$/habitante 

Município/Ano 2019 

Alpinópolis 3,49  

Belo Horizonte 111,18 

Rio de Janeiro 323,92 

São Paulo _ 

Fonte: SNIS-2019. 
 

Nota-se que o valor arrecadado por habitante é bastante inferior comparado com 
outras cidades, e se analisar a despesa por habitante com manejo de RSU em comparação 
a arrecadação por habitante, mais de 90% do valor que é gasto por habitante para o manejo 
de RSU não é arrecadado por contribuição, isto é, o município não possui taxa ou tarifa 
para manejo de RSU, tendo, portanto, que utilizar outros meios de arrecadação como o 
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU para imputar as despesas com manejo de RSU 
e Limpeza Urbana. 

Torna-se importante ressaltar que no dia 15 de julho de 2020 foi sancionada a Lei 
Federal nº 14.026, referente ao novo marco do saneamento. 

Atualiza o marco legal do saneamento básico e altera a Lei nº 9.984, de 17 de julho 
de 2000, para atribuir à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) 
competência para editar normas de referência sobre o serviço de saneamento, a Lei 
nº 10.768, de 19 de novembro de 2003, para alterar o nome e as atribuições do 
cargo de Especialista em Recursos Hídricos, a Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, 
para vedar a prestação por contrato de programa dos serviços públicos de que trata 
o art. 175 da Constituição Federal, a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, para 
aprimorar as condições estruturais do saneamento básico no País, a Lei nº 12.305, 
de 2 de agosto de 2010, para tratar dos prazos para a disposição final 
ambientalmente adequada dos rejeitos, a Lei nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015 
(Estatuto da Metrópole), para estender seu âmbito de aplicação às microrregiões, e 
a Lei nº 13.529, de 4 de dezembro de 2017, para autorizar a União a participar de 
fundo com a finalidade exclusiva de financiar serviços técnicos especializados. 
(BRASIL, 2020b) 

 

Entre as principais mudanças deste marco regulatório é atribuir a ANA, a Agência 
Nacional de Águas e Saneamento Básico, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento 
Regional, como reguladora do setor.  

Ademais, ressalta-se à necessidade do município de Alpinópolis em realizar um 
estudo da estrutura de cobrança, para que o município tenha receita para investir na 
melhoria da prestação dos serviços de manejo e limpeza urbana de RSU. 
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6.4.8. Resíduos Diferenciados  

6.4.8.1. Resíduos de Serviço de Saúde (RSS) 

Resíduos de Serviços de Saúde são todos aqueles resultantes de atividades 
exercidas pelos serviços definidos no art. 1° da Resolução CONAMA 358/2005 que, por 
suas características, necessitam de processos diferenciados em seu manejo, exigindo ou 
não tratamento prévio à sua disposição final. 

Art. 1° Esta Resolução aplica-se a todos os serviços relacionados com o 
atendimento à saúde humana ou animal, inclusive os serviços de assistência 
domiciliar e de trabalhos de campo; laboratórios analíticos de produtos para saúde; 
necrotérios, funerárias e serviços onde se realizem atividades de embalsamamento 
(tanatopraxia e somatoconservação); serviços de medicina legal; drogarias e 
farmácias inclusive as de manipulação; estabelecimentos de ensino e pesquisa na 
área de saúde; centros de controle de zoonoses; distribuidores de produtos 
farmacêuticos; importadores, distribuidores e produtores de materiais e controles 
para diagnóstico in vitro; unidades móveis de atendimento à saúde; serviços de 
acupuntura; serviços de tatuagem, entre outros similares (BRASIL, 2005a). 

 

Quanto a classificação dos Resíduos de Serviço de Saúde (RSS), o Regulamento 
Técnico - RT da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) apresenta no Apêndice 
I da RDC ANVISA nº 306/2004 a seguinte especificação: 

Grupo A - resíduos com possível presença de agentes biológicos que, por suas 
características, podem apresentar risco de infecção. Se subdividem em A1, A2, A3, 
A4 e A5; 

Grupo B - Resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar risco à 
saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de 
inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade; 

Grupo C - Quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que contenham 
radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de isenção especificados nas 
normas do CNEN e para os quais a reutilização é imprópria ou não prevista; 

Grupo D - Resíduos que não apresentem risco biológico, químico ou radiológico à 
saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares; 

Grupo E - Materiais perfuro cortantes ou escarificastes, tais como lâminas de 
barbear, agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas, pontas 
diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas; tubos capilares; micropipetas; lâminas e 
lamínulas; espátulas; e todos os utensílios de vidro quebrados no laboratório 
(pipetas, tubos de coleta sanguínea e placas de Petri) e outros similares (BRASIL, 
2004b) 

 

• Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde 

De acordo com o art. 2° da Resolução CONAMA nº. 358/05, o Plano de 
Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) é o documento integrante do 
processo de licenciamento ambiental, baseado nos princípios da não geração de resíduos 
e na minimização da geração de resíduos, que aponta e descrevem as ações relativas ao 
seu manejo, contemplando os aspectos referentes à geração, segregação, 
acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, reciclagem, tratamento e 
disposição final, bem como a proteção à saúde pública e ao meio ambiente (BRASIL, 
2005a).  
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O município de Alpinópolis não dispõe de lei especifica que submeta a 
obrigatoriedade do Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde para todos os 
geradores dos resíduos de serviços de saúde, públicos e privados independentemente de 
seu tipo ou grau de complexidade ou capacidade instalada. 

 

• Geração 

Segundo pesquisa da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e 
Resíduos Especiais (ABRELPE, 2019) foram coletados em 2018 no estado do Minas Gerais 
31.206 ton., o que resulta em um valor equivalente a 1,81 kg/habitante. de Resíduos de 
Serviço de Saúde. A título de comparação, a Tabela 42 apresenta a geração per capita de 
outros estados da região. 

Tabela 42 - Geração per capita de RSS nos estados da região Sudeste. 

Estado 
Geração per capita de 

RSS (Kg/hab.ano) 

Espírito Santo 1,68 

São Paulo 2,29 

Minas Gerais 1,81 

Rio de Janeiro 1,69 

Fonte: ABRELPE,2019. 

 

A estimativa de geração de RSS das unidades públicas no município de Alpinópolis 
está apresentada na Tabela 43. 

Tabela 43 - Estimativa de geração de RSS no município. 

Geração de RSS 

Mês (kg) Ano (kg) 

300 3.600 

Fonte: Prefeitura de Alpinópolis. 

 

Considerando a população do município, e a estimativa de RSS públicos gerados, 
pode-se afirmar que a média de RSS per capita gerado é de 0,21 kg/hab.ano. Embora os 
estabelecimentos privados não estejam contemplados nesta estimativa, ainda, o valor é 
bastante inferir a média de geração do estado. 

A Tabela 44 apresenta os estabelecimentos públicos geradores de RSS no município 
de Alpinópolis. 

Tabela 44 - Serviços e Estabelecimentos geradores de RSS. 

Serviços Públicos e 
Conveniados para coleta de 

RSS 
Quantidade 

Drogarias 10 

Laboratório de Análises 
Clínicas 3 

Consultórios Odontológicos 30 

Clínica Médica 2 
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Serviços Públicos e 
Conveniados para coleta de 

RSS 
Quantidade 

Clínicas Veterinárias 5 

Posto de Saúde 6 

Farmácia municipal 1 

Ambulatório  1 

Asilo 1 

Fonte: Prefeitura de Alpinópolis. 

 

• Aspectos técnicos-operacionais e disposição final 

O município de Alpinópolis possui um contrato para prestação dos serviços de coleta 
e transporte de resíduos sólidos dos serviços de saúde, recolhimento e transporte de 
resíduos sépticos gerados pelas unidades de serviços de saúde municipal, bem como a 
rede de farmácias, laboratórios e asilo municipal. 

O veículo utilizado para coleta é do tipo carroceria baú (mínimo de 2,0 m³) carroceria 
fechada, revestida com material liso, impermeável, estanque, sem dispositivo compactador, 
com capacidade volumétrica mínima para atender a demanda do recolhimento de todos os 
resíduos de serviço de saúde gerados pelo Município. Os resíduos recolhidos são 
acondicionados em sacos plásticos especiais, conforme NBR 9190 da ABNT. 

Após a coleta e transporte os resíduos são incinerados, sob responsabilidade da 
empresa contratada - SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS MG LTDA na unidade de 
incineração da contratada. 

Incineração é uma das tecnologias térmicas para o tratamento de RSS que consiste na 

queima de materiais em altas temperaturas (geralmente acima de 900º C), em mistura com 

uma quantidade apropriada de ar e durante um tempo pré-determinado.  

Os resíduos de serviços de saúde, após a realização do referido tratamento, são 
dispostos no aterro sanitário sob responsabilidade da contratada. 

 

6.4.8.2. Resíduos de Construção Civil (RCC)  

De acordo com a Lei 12.305/2010 que dispõe sobre a PNRS, os RCC, conforme em 
seu art. 13 estabelece: “Resíduos de Construção Civil são os gerados nas construções, 
reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, incluídos os resultantes da 
preparação e escavação de terrenos para obras civis” (BRASIL, 2010d).  

A principal normativa que rege especificamente os RCC é a Resolução CONAMA nº 
307/2002 e suas alterações (CONAMA nº 348/2004; CONAMA nº 431/2011; e CONAMA nº 
448/2012) que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão destes 
resíduos. (BRASIL, 2002a; 2004a; 2011a; 2012b). 

Na esfera federal é possível citar normas específicas para RCC, além do 
compromisso imposto pela Lei Federal nº 12.305/2010 e seu decreto regulamentador, nº 
7.404/2010, no que tange à responsabilidade compartilhada. A Resolução CONAMA nº 
307/2002 cita:  
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 “Os geradores deverão ter como objetivo prioritário a não geração de resíduos e, 
secundariamente, a redução, a reutilização, a reciclagem, o tratamento dos resíduos 
sólidos e a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos” (BRASIL, 
2002a).  

 

A resolução CONAMA nº 307/2002, classifica e estabelece os possíveis destinos 
finais dos RCC e resíduo de demolição, além de atribuir responsabilidades para o poder 
público municipal e também para os geradores de resíduos no que se refere à sua 
destinação. 

Ao disciplinar os RCC, a Resolução CONAMA nº 307/2002 leva em consideração as 
definições da Lei de Crimes Ambientais, 9.605 de 1998, que prevê penalidades para a 
disposição final de resíduos em desacordo com a legislação. Essa resolução exige do poder 
público a elaboração de leis, decretos, e outros instrumentos legais como parte da 
construção da política pública que discipline a destinação dos RCC (BRASIL, 2002a). 

Em relação ao destino final dos RCC, a Resolução CONAMA nº 307/2002 determina 
no artigo 10, a destinação conforme a Classe, proibindo a disposição em aterros de RSU, 
em áreas de “bota fora”, em encostas, corpos d’água, lotes vagos e em áreas protegidas 
por Lei (Art. 4º, § 1º) (BRASIL, 2002a).  

Além das Leis e Resoluções supracitadas, as Normas da ABNT específicas para o 
manejo adequado dos RCC, são: 

• NBR n° 15.112/2004 - Áreas de transbordo e triagem - diretrizes para projeto, 
implantação e operação (ABNT, 2004b). 

• NBR n° 15.113/2004 - Aterros - diretrizes para projeto, implantação e operação 
(ABNT, 2004c).  

• NBR n° 15.114/2004 - Áreas de reciclagem - diretrizes para projeto, implantação e 
operação (ABNT, 2004d).  

• NBR n° 15.115/2004 - Execução de camadas de pavimentação - procedimentos 
(ABNT, 2004e).  

• NBR n° 15.116/2004 - Utilização em pavimentação e preparo de concreto sem 
função estrutural - requisitos (ABNT, 2004f).  

 

Estas duas últimas normas são destinadas aos agregados reciclados dos RCC e a 
sua viabilidade de uso, o que demonstra a importância desses resíduos na cadeia 
produtiva. 

O município de Alpinópolis não dispõe de Plano para Gestão de Resíduos da 
Construção civil (PGRCC), nem legislação que proíbe o lançamento de resíduos e entulhos 
em logradouros públicos, outra forma de gestão destes resíduos. A elaboração do PGRCC 
está prevista na Lei Federal 12.305/2010. 

 

• Geração 

Segundo o Plano Nacional de Resíduos Sólidos a geração de RCC no Brasil é da 
ordem de 0,50 ton./hab.ano. Contudo o próprio plano salienta que para uma maior 
representatividade são necessários estudos de caracterização para verificação desta 
estimativa (BRASIL, 2012d).  
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• Aspectos técnicos-operacionais e disposição final 

Fato é que o gerenciamento adequado dos RCC ainda encontra obstáculos pelo 
desconhecimento da natureza dos resíduos e pela ausência de cultura de separação e 
reciclagem.  

É recomendado a segregação de resíduos da construção civil na origem da geração, 
mas não é uma prática usual até mesmo porque não há disponíveis estruturas para a 
destinação diferenciada deles. Os resíduos de pequenas obras muitas vezes são dispostos 
pelos munícipes no logradouro para a coleta pela prefeitura, assim como os resíduos 
volumosos e inservíveis. Os RCC gerados em obras e grandes reformas particulares são 
transportados por caçambeiros, que cobram pelo serviço de coleta, transporte e destinação 
final. 

   

Figura 85 - Equipamentos para coleta de RCC por empresas privadas. 
Fonte: SERENCO. 

 

O grande problema a se ater é que o município não dispõe de aterro para 
recebimento de RCC e Inertes, portanto, todo o resíduo coletado é destinado no aterro 
controlado do município, e mesmo os resíduos coletados por empresa privada, são 
dispostos neste sem pagamento para a disposição final. 

Salienta-se que é um problema pois com o encerramento das atividades do aterro 
controlado, o município não terá área licenciada para recebimento de RCC, fazendo com 
que muitos caçambeiros disponham o resíduo em áreas e terrenos baldios, ocasionando 
um problema de saúde pública, além de criar pontos viciados de recebimento de resíduos. 

 

6.4.8.3. Resíduos Industriais, Resíduos de Serviço de Transporte, Resíduos de 
Mineração, Resíduos de Saneamento, Resíduos Agrossivopastoris 

Por serem resíduos gerados em atividades que não são atuantes no município de 
Alpinópolis, serão abordados seus aspectos legais e institucionais não sendo possível 
estimar dados de geração nem seus aspectos técnicos operacionais. Porém os aspectos 
legais servirão de embasamento caso alguma dessas atividades geradoras venham se 
instalar e se desenvolver no município no futuro. 

Os resíduos sólidos industriais (RSI) podem ser classificados, segundo a NBR 
10.004/04, em resíduos Classe I (perigosos) ou Classe II-não perigosos não inertes (Classe 
II A) ou inertes (Classe II B) (ABNT, 2004a). 
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Conforme art.13º da PNRS, Lei Federal nº 12.305/010: 

Resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e instalações industriais 
(BRASIL, 2010d). 

 

Os resíduos industriais são decorrentes de atividades as quais são sujeitas ao 
Licenciamento Ambiental, em conformidade ao que determina a Resolução CONAMA 
237/97 (BRASIL, 1997a). Ainda em relação específica aos resíduos sólidos, respeitadas as 
tipologias das atividades, as organizações deverão atender a Resolução CONAMA 313/02 
que dispõe sobre o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos Industriais. (BRASIL, 2002b).  

No Brasil, a Confederação Nacional das Indústrias (CNI) é a instância maior de 
representatividade do setor industrial. 

É de responsabilidade do gerador o gerenciamento adequado dos resíduos, cada 
empresa tem a responsabilidade de contratar os serviços de coleta, transporte e destinação 
final. Para o transporte é exigido o Manifesto Terrestre de Resíduos e, em caso de resíduos 
perigosos, é obrigatório o comprovante do MOPP (Movimentação Operacional de Produtos 
Perigosos), ficha de emergência, nota fiscal do resíduo. O transporte dos resíduos deve 
considerar as recomendações da norma da ABNT NBR 13221, que especifica os requisitos 
para o transporte terrestre de resíduos, de modo a evitar danos ao meio ambiente e a 
proteger a saúde pública. 

Como o município de Alpinópolis não possui atividade industrial fortemente 
desenvolvida, portanto, não há dados de geração e dos aspectos técnicos-operacionais. 

Em se tratando de resíduos de serviço de transporte, de acordo com a Lei Federal 
n°12.305/2010, que dispõe sobre a PNRS, os resíduos de serviço de transportes incluem 
os originários de portos, aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e 
passagens de fronteira (BRASIL, 2010d).  

Os resíduos de transporte são decorrentes de atividades as quais são sujeitas ao 
Licenciamento Ambiental, em conformidade ao que determina a Resolução CONAMA nº. 
237/97 (BRASIL, 1997a). 

O município de Alpinópolis não possui portos e aeroportos, apenas terminal 
rodoviário, sendo que os resíduos gerados nesse estabelecimento são coletados pela 
coleta convencional, visto que são resíduos similares aos resíduos de limpeza urbana, 
como restos de embalagens e alimentos, acondicionados em lixeira comum. 

Com relação aos resíduos de serviço de saneamento são considerados aqueles 
provenientes de processos de tratamento de água e esgoto, já que os demais resíduos 
foram descritos no subitem referente à limpeza urbana.  

Os resíduos de saneamento básico são decorrentes de atividades sujeitas ao 
Licenciamento Ambiental, em conformidade ao que determina a Resolução CONAMA 
237/97 (BRASIL, 1997a).  

Quanto a possibilidade de uso agrícola de lodos de esgoto gerados em ETEs e seus 
produtos derivados a Resolução CONAMA nº 375/2006 define critérios e procedimentos. 
(BRASIL, 2006a).  

Não há uma quantificação de resíduos de saneamento gerado no município de 
Alpinópolis. 

Os resíduos de mineração são aqueles gerados nas atividades de pesquisa, 
extração ou beneficiamento de minérios (BRASIL, 2010d).  
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Conforme o Código de Minas Decreto-Lei Federal nº 227/1967, a atividade de 
mineração é regulada pelo sistema de concessão mineral brasileiro (BRASIL, 1967). Seu 
controle é realizado pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), do 
Ministério de Minas e Energia (MME), em consonância com o licenciamento ambiental 
executado pelos órgãos estaduais, distrital e federal de meio ambiente. 

Os resíduos de mineração são decorrentes de atividades as quais são sujeitas ao 
Licenciamento Ambiental, em conformidade ao que determina a Resolução CONAMA 
237/97. (BRASIL, 1997a). As normas específicas para o licenciamento ambiental de 
extração mineral são a Resolução CONAMA nº 9, de 6 de dezembro de 1990. 

Como parte do processo de licenciamento ambiental as organizações devem 
apresentar, dentre outros documentos, o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos em 
atendimento a Lei 12.305/2010 (BRASIL, 2010d).  

Não há uma quantificação de resíduos de mineração gerado no município de 
Alpinópolis. 

E por fim, os resíduos Agrossilvopastoris, gerados nas atividades agropecuárias e 
silviculturais, incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas atividades (BRASIL, 
2010d).  

Estes resíduos podem ser classificados em “orgânicos”, aqueles gerados em 
atividades agrícolas e criações pecuárias, e “inorgânicos”, os quais abrangem as 
embalagens de agrotóxicos, fertilizantes, os produtos veterinários e as suas diversas 
formas de embalagens, além de mangueiras de irrigação, plásticos de estufa, entre outras.  

O município possui um departamento municipal de agricultura (DEMA), também 
empresas de agricultura de grande porte e cooperativas cafezeiras.  

No município de Alpinópolis a questão agrícola é baseada no fornecimento de 
insumos para café, cereais e pecuária, porém, não há dados de geração desse resíduo no 
município. 

Destaca-se também um resíduo orgânico gerado no município, que é o resíduo 
sólido de abatedouro proveniente da desossa de açougues e frigoríficos. Animais mortos e 
carcaças condenadas devem ser dispostos ou tratados de forma a garantir a destruição de 
todos os organismos patogênicos. Todos os materiais ou partes dos animais que possam 
conter ou ter contato com partes condenadas pela inspeção sanitária são consideradas de 
alto risco e devem ser processadas em graxarias inspecionadas e autorizadas, para 
garantia dos processos que levam à esterilização destes materiais. 

Não há dados de geração desse resíduo, porém, o município tem conhecimento do 
seu descarte irregular e deve propor medidas para seu controle. 

 

6.4.9. Resíduos de Responsabilidade Compartilhada - Logística Reversa 

De acordo com a Lei Federal nº. 12.305/2010, que dispõe sobre a PNRS a logística 
reversa é um instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por uma 
série de ações, procedimentos e meios destinados de modo que viabilizem a coleta e a 
restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para que os mesmos sejam 
reaproveitados em novos ciclos produtivos, que podem ser os mesmos de sua origem ou 
outros, ou outra destinação final ambientalmente adequada (BRASIL, 2010d) 
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Conforme a Lei Federal nº. 12.305/2010 (art. 30), faz-se valer a apresentação dos 
objetivos da responsabilidade compartilhada para o ciclo de vida dos produtos a qual 
compreende: 

I - compatibilizar interesses entre os agentes econômicos e sociais e os processos 
de gestão empresarial e mercadológica com os de gestão ambiental, 
desenvolvendo estratégias sustentáveis;  

II - promover o aproveitamento de resíduos sólidos, direcionando-os para a sua 
cadeia produtiva ou para outras cadeias produtivas;  

III - reduzir a geração de resíduos sólidos, o desperdício de materiais, a poluição e 
os danos ambientais;  

IV - incentivar a utilização de insumos de menor agressividade ao meio ambiente e 
de maior sustentabilidade;  

V - estimular o desenvolvimento de mercado, a produção e o consumo de produtos 
derivados de materiais reciclados e recicláveis;  

VI - propiciar que as atividades produtivas alcancem eficiência e sustentabilidade;  

VII - incentivar as boas práticas de responsabilidade socioambiental (BRASIL, 
2010d).  

 

Como afirma o Decreto Federal nº 7.404/2010, que regulamenta a Lei Federal nº 
12.305/2010 (PNRS), a implementação e operacionalização da logística reversa será 
definida através de acordos setoriais, regulamentos, expedidos pelo Poder Público ou em 
termos de compromisso. Trata-se de ferramentas que têm por objetivo distribuir as 
responsabilidades entre cada uma das partes dos envolvidos na cadeia de produção e 
consumo (BRASIL, 2010c).  

Os acordos setoriais são atos de natureza contratual, firmados entre o poder público 
e os fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes, visando à implantação da 
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto. Os acordos setoriais podem 
ter abrangência nacional, regional, estadual, distrital ou municipal. Ressalta-se que os 
acordos firmados em âmbito nacional têm prevalência sobre os firmados em outras 
instâncias (MMA, 2014).  

Também há possibilidade de se estabelecer condicionantes e metas para a logística 
reversa diretamente por decreto, sem que para isso exista um acordo setorial. Nesse caso, 
o decreto definirá todo o processo e deve, necessariamente, ser precedido de consulta 
pública (MMA, 2014).  

Os termos de compromisso, por sua vez, serão firmados quando não houver acordo 
setorial ou decreto, ou ainda, nos casos em que a fixação de compromissos e metas forem 
mais exigentes do que o previsto em acordo setorial ou regulamento específico (MMA, 
2014).  

Existem as cadeias que já possuem sistemas de logística reversa implantados, 
anteriormente à Lei Federal nº. 12.305/2010, com base em requisitos legais já instituídos. 
O Quadro 4 apresenta os aspectos legais da logística reversa.  

Quadro 4 - Situação de acordos da logística reversa. 

Produtos da Logística Reversa Situação  

Agrotóxicos, seus resíduos e embalagens  
Lei Federal nº. 7.802/1989 / 9.974/00 e Decreto-Lei 
Federal nº. 4.074/02 
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Produtos da Logística Reversa Situação  

Pilhas e Bateria CONAMA nº. 401/08  

Pneus CONAMA nº. 416/09 

Óleos lubrificantes CONAMA nº. 450/12 

Embalagens de óleos lubrificantes 
Acordo Setorial Publicado DOU 07/12/2013 

Termo de Compromisso 03/2013 

Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e  
mercúrio e de luz mista 

Acordo Setorial Publicado DOU 12/03/2015 

CONMETRO nº 1/ 2016  

Produtos eletroeletrônicos e seus componentes 
Acordo setorial assinado em 31/10/2019. Publicado 
em 19/11/2019. Decreto Federal nº 10240 de 
12/02/2020. 

Resíduos de Embalagens em Geral Acordo Setorial assinado no dia 25/11/2015 

Fonte: SERENCO.  

 

Na gestão dos resíduos da logística reversa, cabe ao MMA e CONAMA o regramento 
geral através de leis e resoluções específicas. O MMA é também o responsável pelo 
firmamento dos acordos setoriais na esfera federal. No âmbito local, essa responsabilidade 
é da Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade.  

O Quadro 5 apresenta as entidades gestoras dos resíduos sujeitos à logística 
reversa. 

Quadro 5 - Resíduos sujeitos à logística reversa e entidades gestoras 
Produtos da 

Logística Reversa 
Entidade 
Gestora 

Observação 

Agrotóxicos, seus 
resíduos e 

embalagens  
INPEV 

Foi criado em 2002 o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens 
Vazias (INPEV), entidade que reúne 100% dos fabricantes de agrotóxicos 

do país. Campo Limpo é a denominação do programa gerenciado pelo 
INPEV para realizar a logística reversa de embalagens vazias de 

defensivos agrícolas no Brasil. O programa foi criado em 2008 e contempla 
a participação dos agricultores, canais de distribuição e indústria 

fabricantes e ainda conta com o apoio do Poder Público.   

Pilhas e Bateria ABINEE 

A Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (ABINEE) iniciou 
um programa Recebe Pilhas em 2010. O Programa ABINEE Recebe Pilhas 
é uma iniciativa conjunta de fabricantes e importadores de pilhas e baterias 
portáteis, que uniram esforços visando atender à Resolução CONAMA nº. 
401/2008, responsabilizando-se pelo pós-consumo do produto.  O projeto 

teve início em novembro de 2010 com a finalidade de atender aos 
consumidores domésticos, e implantar os sistemas de logística reversa e 

destinação final, após o fim da vida útil, das pilhas comuns de zinco-
manganês, pilhas alcalinas, pilhas recarregáveis e baterias portáteis. 
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Produtos da 
Logística Reversa 

Entidade 
Gestora 

Observação 

Pneus RECICLANIP 

A partir da primeira Resolução do CONAMA, os fabricantes instalados no 
Brasil deram início ao Programa Nacional de Coleta e Destinação de Pneus 
Inservíveis, implantado em 1999 pela Associação Nacional da Indústria de 
Pneumáticos (ANIP). A RECICLANIP, entidade sem fins lucrativos gestora 

do sistema de Logística Reversa de pneus inservíveis, foi criada no ano 
2007 pelos fabricantes dos pneus Bridgestone, Firestone, Goodyear, 

Michelin e Pirelli, com função de consolidar o Programa citado. O programa 
é desenvolvido por meio de parcerias entre os fabricantes e os órgãos 

públicos, que cedem os terrenos dentro de normas específicas de 
segurança e higiene para receber os pneus inservíveis vindos de origens 

diversas. 

Óleos lubrificantes SINDIRREFINO 

O Sindicato Nacional da Indústria do Rerrefino de Óleos Minerais 
(SINDIRREFINO) é uma entidade de classe que congrega as empresas 
rerrefinadoras de óleos minerais, autorizadas a funcionar, no país, pela 

ANP e tem como meta prioritária a articulação da iniciativa privada  com os 
diversos setores de governo, empresas públicas e privadas, Justiça do 
Trabalho, Ministério Público do Meio Ambiente e  Entidades de classe 

ligadas à atividade com óleos lubrificantes.  
De acordo com os dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis - ANP, existem 23 empresas autorizadas a exercer a 
atividade de coleta de óleo lubrificante usado ou contaminado no Brasil. 

Embalagens de 
óleos lubrificantes 

JOGUE LIMPO 

O Jogue Limpo é um sistema de logística reversa de embalagens plásticas 
de lubrificantes pós-consumo, é uma associação de empresas fabricantes 
ou importadoras de óleo lubrificante. É a entidade gestora responsável por 
realizar a logística reversa das embalagens plásticas de óleo lubrificante 

usadas e de óleo lubrificante usado ou contaminado (OLUC). 

Lâmpadas 
fluorescentes, de 
vapor de sódio e 

RECICLUS 

A Associação Brasileira para Gestão da Logística Reversa de Produtos de 
Iluminação (Reciclus) é uma associação que reúne os principais produtores 

e importadores de lâmpadas com o objetivo de promover o sistema de 
logística reversa no Brasil. O Programa Reciclus surgiu em decorrência da 
assinatura do Acordo Setorial, por intermédio dos representantes objeto do 

Acordo Setorial. A Reciclus organiza e desenvolve a coleta e o 
encaminhamento correto de lâmpadas fluorescentes, através de pontos de 

coleta (lojas e redes de supermercados que comercializam lâmpadas) 
distribuídos pelo Brasil. 

A partir da coleta, a Reciclus é responsável pelo encaminhamento de cada 
um dos elementos das lâmpadas para o armazenamento correto de 
componentes nocivos e reciclagem das outras partes, como o vidro. 

Produtos 
eletroeletrônicos e 
seus componentes 

GREEN 
ELETRON 

A Green Eletron - Gestora para Logística Reversa de Equipamentos 
Eletroeletrônicos foi fundada pela ABINEE em 2016. É responsável pela 

cadeia de logística de resíduos eletroeletronicos. 

Resíduos de 
Embalagens em 

Geral 
COALIZÃO 

A Coalizão é o conjunto das empresas relacionadas no Acordo Setorial que 
está realizando ações para viabilizar o retorno de embalagens que 

compõem a fração seca dos resíduos sólidos urbanos ou equiparáveis, 
para fins de destinação final ambientalmente adequada. 

Fonte: SERENCO.  

 

6.4.9.1. Situação da Logística Reversa em Minas Gerais 

No estado de Minas Gerais, além da Política Estadual, um instrumento normativo de 
grande importância foi a Deliberação Normativa COPAM n°188, de 2013, que estabeleceu 
diretrizes para implementação da logística reversa no Estado de Minas Gerais, instituindo 
o termo de compromisso como instrumento de pactuação dos sistemas de logística reversa 

http://www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=31295
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no estado e o cronograma para publicação dos editais de chamamento público dos setores 
produtivos, bem como o conteúdo mínimo para a apresentação das propostas 
apresentadas.  Em 2015, foi publicada a Deliberação Normativa COPAM nº 207/2015, 
alterando o prazo para publicação do edital de chamamento de eletroeletrônicos. 

O Decreto 45.181, de 25/09/2009, regulamentou a Lei 18.031/2009 e definiu 
competências atribuídas ao COPAM e FEAM para implementação do sistema de logística 
reversa no Estado. 

Quadro 6 - Situação da implantação dos sistemas de logística reversa em Minas Gerais através de 
termos de compromisso 

RODUTO/ RESÍDUO 

SITUAÇÃO 

EDITAL DE 
CHAMAMENTO 

APRESENTAÇÃO 
DAS 

PROPOSTAS 

ANÁLISE DAS 
PROPOSTAS 

ASSINATURA/ 
PUBLICAÇÃO 

DO TERMO 

EMBALAGENS 
PLÁSTICAS DE ÓLEOS 

LUBRIFICANTES 
- - - 

Termo 
assinado em 
05/06/2012, 

porém vencido. 
A discutir novo 

termo.  

PNEUS 
Publicado em 
21/12/2013. 

Duas propostas 
recebidas, sendo 

apenas uma 
válida. 

Proposta de 
Sistema de 

logística 
apresentada pela 

ANIP/RECICLANIP 
em 16/4/2014 foi 

analisada. 
Tratativas 

paralisadas. 

Previsão: 2021  

PILHAS E BATERIAS 
PORTÁTEIS 

Publicado em 
19/9/2014, 

estabelecendo 
prazo para 

apresentação de 
proposta até 
17/03/2015. 

Prorrogação do 
prazo por 90 

dias. 

Três propostas 
recebidas 

Iniciada em julho 
de 2015 

Previsão: 2021  

BATERIAS 
AUTOMOTIVAS, 

INDUSTRIAIS E DE 
MOTOCICLETAS 

Publicado em 
19/9/2014, 

estabelecendo 
prazo para 

apresentação de 
proposta até 
17/03/2015. 

Prorrogação do 
prazo por 90 

dias. 

Duas propostas 
recebidas 

Iniciada em julho 
de 2015 

Termo de 
Compromisso 
assinado em 
03/04/2019 

 

LÂMPADAS 
Publicado em 
12/02/2016. 

Uma proposta 
recebida. 

Iniciada em abril 
de 2017 

Previsão: 2021  

RESÍDUOS 
ELETROELETRÔNICOS 

-REE 

Publicado em 
28/04/2017. 
Edital com 

prorrogação 

Duas propostas 
recebidas 

Início de dezembro 
de 2017 

Previsão: 2021  

http://www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=39815
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RODUTO/ RESÍDUO 

SITUAÇÃO 

EDITAL DE 
CHAMAMENTO 

APRESENTAÇÃO 
DAS 

PROPOSTAS 

ANÁLISE DAS 
PROPOSTAS 

ASSINATURA/ 
PUBLICAÇÃO 

DO TERMO 

publicado em 
26/09/2017. 

EMBALAGENS EM 
GERAL 

Não previsto na 
DN 188/2013 

- - -  

MEDICAMENTO 
Não previsto na 
DN 188/2013 

- - 

 Decreto 
Federal n° 
10.388, de 
05/06/2020 

 

Fonte: SERENCO.  

 

Com relação as quantidades coletadas, a Figura 86 apresenta a análise comparativa 
dos quantitativos de resíduos de logística reversa coletados no estado de Minas Gerais em 
comparação com os dados nacionais. 

 

Figura 86 - Análise comparativa dos SLR 
Fonte: Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, 2021. 

 

6.4.9.2. Agrotóxicos  

A logística reversa de embalagens de agrotóxicos no Brasil encontra-se bem 
estruturada e funcionando sob os preceitos da PNRS.  

Com as Leis Federais nº 7.802/1989 e nº 9.974/2000 e o Decreto Federal nº 
4.074/2002, por meio da criação de competências e responsabilidades compartilhadas 
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entre fabricantes e revendedores de agrotóxicos, agricultores e poder público, 
desenvolveram-se mecanismos institucionais e ações que levaram à destinação 
ambientalmente correta de embalagens de agrotóxicos (BRASIL, 1989; 2000; 2002c).  

A partir dessa regulamentação, foi criado em 2002 o Instituto Nacional de 
Processamento de Embalagens Vazias (INPEV), entidade que reúne 100% dos fabricantes 
de agrotóxicos do país.  

Campo Limpo é a denominação do programa gerenciado pelo INPEV para realizar a 
logística reversa de embalagens vazias de defensivos agrícolas no Brasil. O programa foi 
criado em 2008 e contempla a participação dos agricultores, canais de distribuição e 
indústria fabricantes e ainda conta com o apoio do Poder Público.   

De acordo com o programa estabelecido pelo INPEV, as unidades de recebimento 
de embalagens de agrotóxicos são classificadas como postos ou centrais, conforme o porte 
e o tipo de serviço efetuado. 

 

• Geração 

O município de Alpinópolis não dispõe de unidade de recebimento ou algum controle 
para quantificar as embalagens de agrotóxicos geradas no município 

 

• Aspectos técnicos-operacionais e disposição final 

O processo da logística reversa das embalagens vazias inicia-se com o agricultor, 
que - após a utilização do agrotóxico - tem a obrigação legal de efetuar a lavagem das 
embalagens, uma tríplice lavagem ou a lavagem sob pressão, e devolvê-las no prazo de 
um ano após a compra ou seis meses após o vencimento da data de validade do produto 
(SATO, CARBONE e MOORI, 2006). 

As embalagens vazias de agrotóxicos não lavadas são classificadas pela Norma 
Brasileira Regulamentadora (NBR) 10004/2004 (ABNT, 2004) como resíduos sólidos 
perigosos (classe I), exigindo procedimentos especiais para as etapas de manuseio e 
destinação adequada. Enquanto as embalagens lavadas corretamente por meio da tríplice 
lavagem ou sob pressão são classificadas como resíduos sólidos não perigosos (classe III). 
As embalagens plásticas, normalmente polietileno de alta densidade (PEAD), representam 
participação superior a 50% de todo o volume destinado e são as com maior valor 
econômico. (INPEV, 2013) 

A ABNT dispõe de uma norma específica (NBR 13.968) sobre embalagens rígidas 
vazias de defensivos agrícolas, que estabelece os procedimentos adequados para a tríplice 
lavagem e a lavagem sob pressão (ABNT, 1997).  

Após o processo de lavagem, o agricultor deve inutilizar e armazenar as embalagens 
vazias com suas respectivas tampas, rótulos e caixas em um lugar adequado, separadas 
por tipo de material. Essas embalagens devem ser devolvidas pelos usuários aos postos 
de recebimentos. 

O transporte dos resíduos inorgânicos de embalagens de agrotóxicos da propriedade 
rural até o local de recebimento (posto de recebimento ou central de recebimento) é de 
responsabilidade do produtor rural, não há uma prestação de serviço específica para estas 
atividades.  
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O inpEV possui unidades de recebimento de embalagens de agrotóxico distribuídas 
em todo o país. 

Cada unidade - denominada central ou posto, conforme o porte e o tipo de serviço 
prestado - segue normas técnicas específicas e passa por um processo de licenciamento 
ambiental para receber as embalagens. 

A central de recebimento recebe e realiza a inspeção e classificação das embalagens 
lavadas e não lavadas, emite o recibo confirmando a entrega das embalagens, realiza a 
compactação das embalagens por tipo de material e emite a ordem de coleta para que o 
inpEV providencie o transporte para a destinação final que é reciclagem ou incineração. 

Os postos de recebimento são unidades menores que as centrais, também realizam 
o recebimento e inspeção de embalagens lavadas e não lavadas, emite o recibo de 
confirmação de entrega de embalagens e encaminha as embalagens à central de 
recebimento. 

No estado de Minas Gerais as unidades de recebimento estão localizadas nos 
municípios de: Araguari, Montes Claros, Patrocínio, Pouso Alegre, São Joaquim de Bicas, 
São Sebastião do Paraíso, Uberaba e Unaí 

Os materiais recebidos na central, após serem devidamente segregados, recebem 
destinação final conforme Figura 87. 

 

Figura 87 - Destinação final dos materiais. 
Fonte: SERENCO. 

 

A infraestrutura do inPEV no Brasil em 2020 é de 411 unidades de recebimento 
(postos e centrais), e 3,9 mil recebimentos itinerantes que facilitam o acesso de agricultores 
localizados em áreas mais distantes das unidades fixas de recebimento. 

 

6.4.9.3. Pilhas e baterias  

Para as pilhas e baterias não existe um acordo setorial firmado que determine as 
partes envolvidas e responsáveis, nem mesmo termos de compromisso a ser cumpridos. 

A base legal do tema compreende a Resolução CONAMA n°. 401/2008 que 
“estabelece os limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio para pilhas e baterias 
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comercializadas no território nacional e os critérios e padrões para o seu gerenciamento 
ambientalmente adequado, e dá outras providências” (BRASIL, 2008).  

No seu art.  2o, conceitua e os tipos de pilhas e baterias sujeitos a esta resolução: 

Para os fins do disposto nesta Resolução, considera-se:  

I - bateria: acumuladores recarregáveis ou conjuntos de pilhas, interligados em série 
ou em paralelo;  

II - pilha ou acumulador: gerador eletroquímico de energia elétrica, mediante 
conversão de energia química, podendo ser do tipo primária (não recarregável) ou 
secundária (recarregável);  

III - pilha ou acumulador portátil: pilha, bateria ou acumulador que seja selado, que 
não seja pilha ou acumulador industrial ou automotivo e que tenham como sistema 
eletroquímico os que se aplicam a esta Resolução.  

IV - bateria ou acumulador chumbo-ácido: dispositivo no qual o material ativo das 
placas positivas é constituído por compostos de chumbo e o das placas negativas 
essencialmente por chumbo, sendo o eletrólito uma solução de ácido sulfúrico;  

V - pilha-botão: pilha que possui diâmetro maior que a altura;  

VI - bateria de pilha botão: bateria em que cada elemento possui diâmetro maior 
que a altura;  

VII - pilha miniatura: pilha com diâmetro ou altura menor que a do tipo AAA - LR03/ 
R03, definida pelas normas técnicas vigentes (BRASIL, 2008).  

 

Conforme o art.  3o, os fabricantes nacionais e importadores de pilhas e baterias e 
produtos que as contenham devem informar anualmente ao IBAMA os dados sobre suas 
atividades, bem como seus planos de gerenciamento, e laudo físico-químico da 
pilha/bateria (BRASIL, 2008). 

E no art.  6o estabelece as metas de destinação ambientalmente adequada: 

As pilhas e baterias mencionadas no Art.  1o, nacionais e importadas, usadas ou 
inservíveis, recebidas pelos estabelecimentos comerciais ou em rede de assistência 
técnica autorizada, deverão ser, em sua totalidade, encaminhadas para destinação 
ambientalmente adequada, de responsabilidade do fabricante ou importador 
(BRASIL, 2008). 

 

Esta regulamentação determinou a obrigatoriedade que os fabricantes e 
importadores de pilhas e baterias devem implementar sistemas de coleta, transporte, 
armazenamento, reutilização, reciclagem e disposição final de seus produtos. 

A Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (ABINEE) iniciou um 
programa Recebe Pilhas em 2010. O Programa ABINEE Recebe Pilhas é uma iniciativa 
conjunta de fabricantes e importadores de pilhas e baterias portáteis, que uniram esforços 
visando atender à Resolução CONAMA nº. 401/2008, responsabilizando-se pelo pós-
consumo do produto.  

O projeto teve início em novembro de 2010 com a finalidade de atender aos 
consumidores domésticos, e implantar os sistemas de logística reversa e destinação final, 
após o fim da vida útil, das pilhas comuns de zinco-manganês, pilhas alcalinas, pilhas 
recarregáveis e baterias portáteis. 
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Alfacell, Bic, Carrefour, Comexport, Cyber, Duracell, Elgin, Energizer, Eveready, 
Goal, Johnson, Kodak, Maxprint, Panasonic, Philips, Rayovac, Sieger e Sony são as 
empresas parceiras do programa. 

A GM&C é a empresa de logística contratada pelos fabricantes e importadores 
legais, a nível nacional, para realizar o transporte dos produtos para a destinação final.  

 

• Geração 

Segundo dados da ABINEE no Brasil são consumidas por ano 400 milhões de 
unidades de baterias e 1,2 bilhões de pilhas, o que equivale a um consumo per capita de 2 
baterias/hab.ano e 6 pilhas/hab.ano.  

Como não há registros da quantidade de pilhas e baterias coletadas, estimou-se uma 
média com base nos referenciais da ABINEE e população de Alpinópolis. 

Considerando a população atual, a média de geração de pilhas é de pouco mais de 
33 mil pilhas/ano e 99 mil baterias/ano. 

 

• Aspectos técnicos-operacionais e disposição final 

Não existem dados sistematizados disponíveis sobre a quantidade de pilhas e 
baterias pós-consumo recolhidos e encaminhados à destinação final. 

 

6.4.9.4. Pneus  

Para a Lei Federal nº 12.305/2010, os pneus usados e inservíveis são resíduos 
sujeitos a logística reversa, pelo fato de que, quando descartados inadequadamente, geram 
impactos ambientais e risco à saúde pública, por proporcionar condições apropriadas à 
disseminação de doenças (BRASIL, 2010d).  

Desta forma, os fabricantes e importadores são obrigados a recolher e dar 
destinação adequada aos pneus inservíveis, por meio de Resolução do CONAMA nº. 
258/1999, atualizada em 2002 e em 2009 (BRASIL, 2009). 

A logística reversa dos pneus é estabelecida pela Resolução mais recente do 
CONAMA nº. 416/2009 que dispõe sobre a prevenção à degradação ambiental causada 
por pneus inservíveis e sua destinação ambientalmente adequada, e dá outras providências 
(BRASIL, 2009).  

Conforme art. 2º da Resolução CONAMA nº. 416/2009: 

Para os fins do disposto nesta Resolução considera-se: 

... 

V - pneu inservível: pneu usado que apresente danos irreparáveis em sua estrutura 
não se prestando mais à rodagem ou à reforma.  

VI - destinação ambientalmente adequada de pneus inservíveis: procedimentos 
técnicos em que os pneus são descaracterizados de sua forma inicial, e que seus 
elementos constituintes são reaproveitados, reciclados ou processados por outra(s) 
técnica(s) admitida(s) pelos órgãos ambientais competentes, observando a 
legislação vigente e normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou 
riscos à saúde pública e à segurança, e a minimizar os impactos ambientais 
adversos. 
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IX - mercado de reposição de pneus é o resultante da fórmula a seguir:  

MR = (P + I) - (E + EO), na qual:  

MR = Mercado de Reposição de pneus;  

P = total de pneus produzidos;  

I = total de pneus importados;  

E = total de pneus exportados; e 

EO = total de pneus que equipam veículos novos (BRASIL, 2009).  

 

A Resolução define uma meta para a destinação adequada dos pneus inservíveis: 
“Art. 3° A partir da entrada em vigor desta resolução, para cada pneu novo comercializado 
para o mercado de reposição, as empresas fabricantes ou importadoras deverão dar 
destinação adequada a um pneu inservível” (BRASIL, 2009). 

A meta de cada fabricante ou importador é dimensionada pelo peso dos pneus 
comercializados para reposição, descontados 30% do peso devido ao fator de desgaste. 

A partir da primeira Resolução do CONAMA, os fabricantes instalados no Brasil 
deram início ao Programa Nacional de Coleta e Destinação de Pneus Inservíveis, 
implantado em 1999 pela Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos (ANIP). 

A RECICLANIP, entidade sem fins lucrativos gestora do sistema de Logística 
Reversa de pneus inservíveis, foi criada no ano 2007 pelos fabricantes dos pneus 
Bridgestone, Firestone, Goodyear, Michelin e Pirelli, com função de consolidar o Programa 
citado. O programa é desenvolvido por meio de parcerias entre os fabricantes e os órgãos 
públicos, que cedem os terrenos dentro de normas específicas de segurança e higiene para 
receber os pneus inservíveis vindos de origens diversas. 

Doze empresas fazem parte do programa: Bridgestone, Continental, Dunlop, 
Goodyear, Levorin, Maggion, Michelin, Pirelli, Neotec, Rinaldi, Titan e Tortuga 
(RECICLANIP, 2019).  

 

• Geração 

Segundo o Relatório de Pneumático (MMA/IBAMA, 2015), somente no ano de 2014, 
no Brasil, foi destinado ao mercado de reposição cerca de 55.055.077 pneus, o equivalente 
a 797.234,78 toneladas. Com base nesses dados, conclui-se que nesse ano foram 
descartados 0,271 pneus/hab., ou 3,93 kg de pneu por habitante.  

 

• Aspectos técnicos-operacionais e disposição final 

A prefeitura armazena os pneus inservíveis no seu pátio até juntar o volume 
necessário para retirada dos pneus pela RECICLANIP. Quando atinge um volume 
expressivo de pneus, a RECICLANIP envia caminhão com baú ou carreta com capacidade 
mínima de 2 toneladas e máxima de 30 toneladas para retirada dos pneus. 
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Figura 88 - Espaço para armazenamento temporário de pneu. 
Fonte: SERENCO. 

Atualmente a principal destinação dada ao pneu é o co-processamento: pelo seu alto 
poder calorífico, cerca de 70% dos pneus inservíveis são utilizados como combustível 
alternativo em fornos de cimenteiras, em substituição ao coque de petróleo. Outras parcelas 
dos pneus são utilizadas para confecção de artefatos de borracha (tapetes para 
automóveis, solas de calçados, pisos industriais e pisos para quadras poliesportivas) e 
adição à massa asfáltica (o asfalto-borracha tem uma vida útil maior, além de gerar um 
nível de ruído menor e oferecer maior segurança aos usuários das rodovias). 

 

6.4.9.5. Óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens 

O óleo lubrificante usado ou contaminado (OLUC) compreende o óleo que, em 
decorrência do seu uso normal ou por motivo de contaminação, tenha se tornado 
inadequado à sua finalidade original. Este produto representa um risco de contaminação 
ambiental, deste modo, são classificados como resíduo perigoso, segundo a norma 
brasileira NBR 10.004/2004 (ABNT, 2004a).  

A Resolução CONAMA nº. 362/05 dispõe sobre o recolhimento, coleta e destinação 
final de óleo lubrificante usado ou contaminado e compreende o diploma legal que baliza a 
logística reversa de óleos combustíveis usados ou contaminados (BRASIL, 2005b).  

Para garantir a implementação da Resolução CONAMA nº. 362/05, criou-se, na 
esfera federal, o Grupo de Monitoramento Permanente (GMP) com objetivo de acompanhar 
a aplicação e implementação dela. Coordenado pelo MMA, o GMP se reúne 
trimestralmente, com a participação de representantes do órgão regulador da indústria do 
petróleo, dos produtores e importadores, dos revendedores, dos coletores, dos 
rerrefinadores, das entidades representativas dos órgãos ambientais e das organizações 
não governamentais (ONGs) ambientalistas.  

No âmbito estadual, a Lei nº 5541 de 2009 disciplina a comercialização e o descarte 
de óleos lubrificantes e de filtros de óleo, na forma da resolução CONAMA nº 362, e impõe 
multa como infração em caso de descumprimento.  

A Portaria Interministerial MME/MMA nº 100 de 08/04/2016 - dispõe que todo o óleo 
lubrificante usado ou contaminado disponível deverá ser coletado, ou alternativamente, 
garantida sua coleta pelos produtores ou importadores de óleo lubrificante acabado, mesmo 
que superado o percentual mínimo fixado por esta Portaria, bem como sua destinação final 
de forma adequada (BRASIL, 2016b).  
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Com o propósito de atender a Lei Federal nº 12.305/2010 e estabelecer diretrizes 
para o recolhimento, coleta e destinação de óleo lubrificante usado ou contaminado, foram 
definidas as quantidades mínimas a serem atendidas, conforme Art. 2º Portaria 
Interministerial MME/MMA nº 100 de 08/04/2016.  

Os volumes de óleo lubrificante usado ou contaminado coletados deverão ser 
calculados de acordo com a participação no mercado de óleo lubrificante acabado dos 
produtores e importadores de óleo lubrificante acabado, por região e País, 
correspondentes, no mínimo, aos percentuais estabelecidos na tabela a seguir: 

Tabela 45 - Metas para a coleta de óleos lubrificantes. 

ANO NORDESTE NORTE CENTRO-OESTE SUDESTE SUL BRASIL 

2016 33% 32% 36% 42% 38% 38,90% 

2017 34% 33% 36% 42% 38% 39,20% 

2018 35% 35% 37% 42% 39% 39,70% 

2019 36% 36% 38% 42% 40% 40,10% 

Fonte: BRASIL, 2016a. 
 

A região que o município de Alpinópolis está inserido tem a meta de no mínimo 42% 
de coleta. De acordo com o boletim de lubrificantes da ANP, a região sudeste em 2019 teve 
507.892.000 litros de OLUC comercializado, sendo que 213.314.640 litros foram coletados, 
representando 42,65 % da meta. 

 

• Geração 

Não há dados sobre a geração de óleo lubrificante no município.  

 

• Aspectos técnicos-operacionais e disposição final 

O Sindicato Nacional da Indústria do Rerrefino de Óleos Minerais (SINDIRREFINO) 
é uma entidade de classe que congrega as empresas rerrefinadoras de óleos minerais, 
autorizadas a funcionar, no país, pela ANP e tem como meta prioritária a articulação da 
iniciativa privada com os diversos setores de governo, empresas públicas e privadas, 
Justiça do Trabalho, Ministério Público do Meio Ambiente e Entidades de classe ligadas à 
atividade com óleos lubrificantes.  

De acordo com os dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis - ANP, existem 24 empresas autorizadas a exercer a atividade de coleta 
de óleo lubrificante usado ou contaminado no Brasil, existem também 13 empresas em 
território nacional autorizadas a exercer a atividade de rerrefino de óleo lubrificante usado 
ou contaminado, duas delas estão localizadas no estado de Minas Gerais.  

 

6.4.9.6. Embalagens plásticas de óleos lubrificantes 

A base legal para a logística reversa dos resíduos de embalagens plásticas de óleos 
lubrificantes é o acordo setorial assinado em 19/12/2012 e publicado no DOU 07/12/2013 
(BRASIL, 2012a), o qual foi firmado pelas seguintes partes: 
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• Ministério do Meio Ambiente (MMA); 

• Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e de 
Lubrificantes (SINDICOM); 

• Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC); 

• Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e Lubrificantes 
(FECOMBUSTÍVEIS); 

• Sindicato Interestadual das Indústrias Misturadoras e Envasilhadoras de 
Produtos Derivados de Petróleo (SIMEPETRO); 

• Sindicato Nacional do Comércio Transportador-Revendedor-Retalhista de 
Combustíveis (SindiTRR); e 

• Sindicato Interestadual do Comércio de Lubrificantes (SINDILUB). 
 

O Acordo tem como objetivo garantir a destinação final ambientalmente adequada 
das embalagens plásticas usadas de óleos lubrificantes. 

O Jogue Limpo é um sistema de logística reversa de embalagens plásticas de 
lubrificantes pós-consumo, é uma associação de empresas fabricantes ou importadoras de 
óleo lubrificante. É a entidade gestora responsável por realizar a logística reversa das 
embalagens plásticas de óleo lubrificante usadas e de óleo lubrificante usado ou 
contaminado (OLUC).  

A logística reversa das embalagens de óleo lubrificante compreende as embalagens 
plásticas de diversos volumes. Além do PEAD, como corpo da embalagem, faz parte da 
embalagem plástica sua tampa, que é formada pelo polímero sintético polipropileno (PP). 
As embalagens contaminadas de PET também são objetos da logística reversa, porém, a 
quantidade recolhida desse material ainda é irrisória.  

 

• Geração 

Não há dados sobre a geração de embalagens de OLUC no município.  

 

• Aspectos técnicos-operacionais e disposição final 

O consumidor é responsável em devolver a embalagem usada nos pontos de 
comercialização, preferencialmente onde foi adquirida, e então os comerciantes recebem 
as embalagens e armazenam de forma adequada, em conjunto com aquelas geradas em 
seu próprio estabelecimento.  

As embalagens armazenadas pelos comerciantes são entregues para o sistema de 
recebimento itinerante do “Jogue Limpo” e encaminhadas à Central de Recebimento. O 
estado de Minas Gerais conta com 2 (duas) Centrais de Recebimento: Central Araguari,  
localizada na Rod BR - 050, 700, Margem Esquerda, Distrito Industrial - Araguari e a Central 
Betim localizada na Rua Toledo, 130, Distrito Industrial Jardim Piomont Norte - Betim. 

Com relação as empresas recicladoras de embalagens plásticas de óleos 
lubrificantes MG têm em seu território: Ecolog Industria e Log Ambiental, localizada em 
Araguari - MG, e a G&m Reciclagem localizada em Cataguases - MG. 

A recicladora de OLUC do sistema jogue limpo no estado é a Petrolub Industrial de 
Lubrificantes localizada em Sete Lagoas - MG e a Proluminas Lubrificantes localizada em 
Varginha - MG. 

https://www.joguelimpo.org.br/institucional/ondeatuamos.php?uf=MG&central=03869232001070
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No Jogue Limpo estão cadastrados 26 pontos de coletas no estado de Minas Gerais. 
No site3 do programa é possível listar os pontos de coleta bem como sua localização e 
telefone para contato. 

   
Figura 89 - Caminhão itinerante do sistema Jogue Limpo. 

Fonte: Jogue limpo, 2020. 
 

   
Figura 90 - Recebimento e pesagem de embalagens. 

Fonte: Jogue limpo, 2020. 
 
 

   
Figura 91 - Segregação e esgotamento de óleo residual. 

Fonte: Jogue limpo, 2020. 

 

 
3 A lista de centrais de recebimento e recicladoras pode ser verificada no site oficial do programa, disponível 
em: < https://www.joguelimpo.org.br/institucional/ondeatuamos.php> 
 

https://www.joguelimpo.org.br/institucional/ondeatuamos.php
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O rejeito proveniente do processo de segregação do produto é destinado para Aterro 
Sanitário Classe I localizado em Betim-MG. 

As unidades que compõem a gestão das embalagens de óleos lubrificantes são 
devidamente licenciadas pelos órgãos ambientais responsáveis.  

 

6.4.9.7. Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista 

O Acordo Setorial para implantação do sistema de logística reversa de lâmpadas de 
descarga em baixa ou alta pressão que contenham mercúrio, tais como, fluorescentes 
compactas e tubulares, de luz mista, a vapor de mercúrio, a vapor de sódio e vapor metálico 
foi assinado no dia 27/11/2014 e teve seu extrato publicado no D.O.U de 12/03/2015 
(BRASIL, 2014a).   

Seu objetivo é garantir que a destinação final dos resíduos dessas lâmpadas seja 
feita de forma ambientalmente adequada e em conformidade com a Lei Federal nº. 
12.305/2010 que instituiu a PNRS (BRASIL, 2014a).   

Os representantes legais das intervenientes anuentes que assinaram o Acordo 
Setorial foram: 

• Ministério do Meio Ambiente (MMA); 

• Associação Brasileira da Indústria de Iluminação (ABILUX); 

• Associação Brasileira de Importadores de Produtos de Iluminação (ABILUMI); 

• Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). 
 

E ainda 24 (vinte e quatro) empresas fabricantes, importadoras, comerciantes e 
distribuidoras de lâmpadas. 

A publicação da Resolução do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e 
Qualidade Industrial CONMETRO nº. 1, de 5 de julho de 2016 que dispõe sobre a anuência 
nas importações de lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista e 
seus componentes, resolve: 

Art. 1º - Cientificar que a participação de fabricantes e importadores de lâmpadas 
fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista e seus componentes, em 
um sistema de logística reversa é obrigatória, de acordo com a Lei nº 12.305, de 
2010, e com o Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro 2010, que a regulamentou  

Art. 2º - Determinar que a participação de fabricantes e importadores de lâmpadas 
fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista e seus componentes, 
conforme relação definida no Anexo I desta Resolução, em um sistema de logística 
reversa, passa a ser requisito de conformidade para a importação e comercialização 
desses produtos.  

§ 1º - A importação de lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de 
luz mista, assim como seus componentes, estará sujeita à anuência prévia. 

§ 2º - As lâmpadas fluorescentes de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista, assim 
como seus componentes, estarão sujeitas a ações de fiscalização pelos órgãos 
ambientais competentes. 

§ 3º - A participação no sistema de logística reversa, mencionado no caput, deverá 
ser comprovada junto ao Ministério do Meio Ambiente, observados os ditames da 
Lei nº 12.305, de 2010, do Decreto nº 7.404, de 2010 e do instrumento de 
implementação e operacionalização da logística reversa, estabelecido na esfera 
federa (BRASIL, 2016a). 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
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Portanto, a participação de fabricantes e importadores no sistema de logística 
reversa passa a ser requisito de conformidade para a importação e comercialização desses 
produtos. 

Existem diversos tipos de lâmpadas, com aplicações e finalidades de uso 
específicas, além de eficiência energética e vida útil variável. Os principais tipos estão 
demonstrados no Quadro 7. 

Quadro 7 - Tipos de lâmpadas. 

Tipos de 
Lâmpadas 

Característica  

Incandescentes  
São lâmpadas de baixa eficiência (apenas 5% da energia elétrica 
consumida é transformado em luz, os outros 95% são transformados em 
calor). 

Halógenas 
São também consideradas lâmpadas incandescentes, mas contém 
substâncias halógenas na composição. Podem apresentar baixa 
eficiência e alta eficiência. 

Fluorescentes 
Apresentam alta eficiência e baixo consumo de energia. São 
comercializadas em 3 modelos: tubular, compacta eletrônica e compacta 
não integrada. 

Lâmpadas de 
Descargas 

Uma descarga (de alta pressão) elétrica entre os eletrodos leva os 
componentes internos (gases sódio, xênon, mercúrio - cada modelo 
lâmpada de descarga apresenta um tipo de gás) do tubo de descarga a 
produzirem luz. Este tipo de lâmpada leva de 2 a 15 minutos para que se 
acenda por completo e necessitam de reatores eletrônicos para sua 
ignição (acionamento) e operação (manter-se ligada). São 
comercializadas em 5 modelos: multivapores metálicos, vapor de sódio, 
vapor de mercúrio e lâmpadas mistas 

LEDs 
Consideradas as lâmpadas mais modernas, convertem energia elétrica 
diretamente em energia luminosa, através de chips pequenos. 
Seu consumo de energia é muito baixo e apresenta uma vida útil longa. 

Fonte: APLIQUIM BRASIL RECICLE, 2016. 
 

Pela Norma NBR 10.004/04 as lâmpadas fluorescentes são classificadas como 
resíduos perigosos após o uso, com característica de periculosidade tóxica, em razão da 
presença de mercúrio (ABNT, 2004a).   

 

• Geração 

O município de Alpinópolis não possui sistema de coleta de lâmpadas, portanto não 
é possível mensurar os dados de geração. 

 

• Aspectos técnicos-operacionais e disposição final 

A Associação Brasileira para Gestão da Logística Reversa de Produtos de 
Iluminação (Reciclus) é uma associação sem fins lucrativos que reúne os principais 
produtores e importadores de lâmpadas com o objetivo de promover o sistema de logística 
reversa no Brasil. 

O Programa Reciclus surgiu em decorrência da assinatura do Acordo Setorial, por 
intermédio dos representantes legais das intervenientes anuentes e 24 (vinte e quatro) 
empresas fabricantes, importadoras, comerciantes e distribuidoras de lâmpadas objeto do 
Acordo Setorial. 
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A Reciclus organiza e desenvolve a coleta e o encaminhamento correto de lâmpadas 
fluorescentes, através de pontos de coleta (lojas e redes de supermercados que 
comercializam lâmpadas) distribuídos pelo Brasil. 

A partir da coleta, a Reciclus é responsável pelo encaminhamento de cada um dos 
elementos das lâmpadas para o armazenamento correto de componentes nocivos e 
reciclagem das outras partes, como o vidro. 

O município de Minas Gerais possui 114 pontos de entrega. A lista de PEVs e 
endereços pode ser vista no site4 oficial da Reciclus. 

 

6.4.9.8. Eletroeletrônicos e seus componentes. 

A base legal para a logística reversa de Produtos Eletroeletrônicos e seus 
componentes, compreende a própria Lei Federal n°. 12.305/2010 (BRASIL, 2010d).  

De acordo com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI, 2013) os 
equipamentos eletroeletrônicos podem ser divididos em quatro grandes categorias, sendo 
elas: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para a gestão destes produtos, o setor privado está organizado em duas entidades 
específicas, sendo definida a Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletrônicos 
(ELETROS) para representação das linhas branca, marrom e azul e a Associação Brasileira 
da Indústria Elétrica e Eletrônica (ABINEE) para representação da linha verde. 

Um Grupo de Trabalho Temático de Eletroeletrônicos, coordenado pelo Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, promoveu amplas discussões acerca de 
modelo de sistema de logística reversa para o setor, com a participação de atores do setor 
público e privado vinculados a essa cadeia produtiva e o processamento de seus resíduos, 
a fim de subsidiar o GTA e o Comitê Orientador na tomada de decisões pertinentes ao 
tema.  

 
4A lista de PEVs para coleta de lâmpadas no estado de MG está disponível em: 
<https://reciclus.org.br/pontos-de-entrega-lista-completa/?wpv-w2dc-
tag=mg&wpv_aux_current_post_id=7420&wpv_aux_parent_post_id=7420&wpv_view_count=8540> 

Linha Marrom 

Linha Branca 

Linha Azul 

Linha Verde 

Refrigeradores e congeladores, fogões, lavadoras de roupa e 
louça, secadoras, condicionadores de ar. 

Monitores e televisores de tubo, plasma, LCD e LED, aparelhos 
de DVD e VHS, equipamentos de áudio, filmadoras. 

Batedeiras, liquidificadores, ferros elétricos, furadeiras, 
secadores de cabelo, espremedores de frutas, aspiradores de 

pó, cafeteiras. 

Computadores desktop e laptops, acessórios de informática, 
tablets e telefones celulares. 
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No segundo semestre de 2019, foi celebrado acordo setorial que estabeleceu a 
obrigatoriedade da Logística Reversa para produtos eletroeletrônicos e a participação de 
fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes dos referidos produtos. 

O acordo prevê duas fases, sendo a primeira dedicada à estruturação do sistema e 
a segunda relacionada à sua implementação e operacionalização, com metas anuais e 
crescentes, prazos e ações concretas, chegando a 17% no quinto ano. Os pontos de coleta 
de eletroeletrônicos aumentarão de 70 para mais de 5.000 no país, abrangendo os 400 
maiores municípios (com população superior a 80.000 habitantes), o que compreende 
aproximadamente 60% da população. Além disso, 100% dos produtos coletados deverão 
ser enviados para a destinação final ambientalmente adequada, preferencialmente a 
reciclagem, reinserindo assim os materiais na cadeia produtiva, reduzindo as pressões por 
novas matérias-primas e os impactos ambientais causados pelo descarte inadequado. São 
previstas também ações de comunicação e campanhas de conscientização da população 
quanto ao descarte adequado. (MMA, 2019) 

O acordo previa que em 5 anos a partir de sua publicação, portanto em março de 
2020, 109 municípios de Minas Gerais com população acima de 25 mil habitantes 
possuiriam pontos de coleta de lâmpadas. Conforme informações constantes em MMA 
(2020), em 2017, o sistema possuía 27 pontos de coleta no estado, tendo sido coletadas 
2,9 toneladas de lâmpadas nesse ano; já em 2018, aproximadamente 13,2 toneladas de 
lâmpadas foram coletadas em 59 pontos de coleta. De acordo com informações recentes 
prestadas à Feam pela Reciclus, duas transportadoras realizam a coleta e o transporte de 
lâmpadas no estado; o sistema de logística reversa de lâmpadas possui atualmente 74 
pontos de coleta. Pouco mais de 24 toneladas de lâmpadas foram coletadas no estado em 
2019. 

No estado de Minas Gerais, o edital de chamamento para apresentação de proposta 
de sistema de logística reversa de lâmpadas, visando assinatura de termo de compromisso, 
foi publicado em 12 de fevereiro de 2016, estabelecendo prazo de 120 dias para que os 
interessados encaminhem as propostas à FEAM. As propostas que foram apresentadas 
não atenderam os requisitos necessários, de forma que o termo ainda está em negociação. 
O intuito do termo de compromisso é ampliar as metas em relação ao estabelecido no 
acordo setorial, visando atendimento de maior gama de municípios. 

Segundo a UNU (Universidade das Nações Unidas), em 2016, foram gerados 45 
milhões de toneladas de lixo eletrônico no mundo, sendo que somente 20% foi coletado e 
reciclado de forma adequada. 

 

• Geração 

O município de Alpinópolis não possui sistema de coleta de resíduos 
eletroeletrônicos, portanto não é possível mensurar os dados de geração. 

 

• Aspectos técnicos-operacionais e disposição final 

As empresas produtoras e importadoras são as responsáveis por gerir o sistema de 
logística reversa. 

A Reciclus prevê a disponibilização de coletores de lâmpadas com estrutura 
adequada, arejada e protegida de intempéries, além da coleta, transporte e destinação final 
adequada desses produtos.  

http://www.feam.br/images/stories/2018/LOGISTICA_REVERSA/Editais/EDITAL_DE_CHAMAMENTO_N%C2%BA_001-2016_E_PRORROGA%C3%87%C3%83O.pdf
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Ainda não há coletores disponibilizados pelo Programa no município de Alpinópolis. 

 

6.4.10. Educação ambiental 

A Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), aprovada pela Lei Federal nº. 
9.795/1999, prevê a garantia da educação ambiental, como um direito, devendo atender a 
todos os níveis e modalidades dos processos educativos, formais e não formais (BRASIL, 
1999b).  

Segundo a PNEA, “entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos 
quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, 
atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso 
comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade."  

A lei estabelece que todos têm direito à Educação Ambiental, está definida como um 
componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente em 
todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-formal, 
compreendendo: 

Educação Formal: Envolve estudantes em geral, desde a educação infantil até a 
fundamental, média e universitária, além de professores e demais profissionais envolvidos 
em cursos de treinamento em Educação Ambiental.  

Educação Não-Formal: Envolve todos os segmentos da população, como por 
exemplo: grupos de mulheres, de jovens, trabalhadores, políticos, empresários, 
associações de moradores, profissionais liberais, dentre outros.  

No âmbito do município de Alpinópolis a educação ambiental está integrada ao 
ensino formal. Algumas escolas adotam a educação ambiental como estratégia 
pedagógica.  

Destaca-se também a Lei nº º 2.047 de 09 de dezembro de 2014, que dispõe Sobre 
a Criação do Conselho Municipal de Desenvolvimento do Meio Ambiente - “CODEMA” do 
município de Alpinópolis. Entre algumas das atribuições do CODEMA destaca-se: 

V - promover a conscientização pública para o desenvolvimento ambiental, 
promovendo a educação ambiental formal e informal, com destaque especial dos 
problemas do município(..). (ALPINÓPOLIS, 2014) 

 

Refletir sobre a complexidade ambiental abre uma estimulante oportunidade para 
compreender a gestação de novos atores sociais que se mobilizam para apropriação da 
natureza, para um processo educativo articulado e compromissado com a sustentabilidade 
e a participação, apoiado numa logica que privilegia o diálogo e a interdependência de 
diferentes áreas de saber. 

O município demonstrou ter boa aderência à práticas e ações que promovam a 
reciclagem de produtos, visto a adesão da população a programas como o “Ventania e 
Cidadania”, promover a conscientização ambiental é, portanto, um instrumento necessário 
e eficaz para atendimento de metas e proposições relacionadas com o tema.  
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6.4.11. Impactos sócio-ambientais 

6.4.11.1. Passivos Ambientais 

No âmbito da gestão dos resíduos sólidos os passivos ambientais estão relacionados 
com aqueles causados pela disposição inadequada de resíduos em locais desprovidos das 
condições técnicas para esta finalidade.  

Estes locais caracterizam-se “passivos ambientais” que merecem a máxima atenção 
técnica para sua eliminação ou minimização dos seus efeitos sobre o meio ambiente. 

Notadamente passivos ambientais relacionados a disposição inadequada de 
resíduos sólidos, potencializam alterações da qualidade do solo, do ar, e das águas 
superficiais e subterrâneas, com efeitos sobre o ambiente natural, fauna e flora, e sobre a 
saúde pública. 

Além disto, os aspectos visuais e estéticos são também afetados, com degradação 
da paisagem urbana e rural, conforme sua ocorrência. 

No município de Alpinópolis o Aterro Controlado do município é um Passivo 
Ambiental considerado um impacto pontual. 

A Prefeitura de Alpinópolis anunciou a desativação do aterro controlado, sendo que 
o local servirá apenas de transbordo, para acondicionamento temporário de resíduos para 
que posteriormente seja destinado em local ambientalmente adequado e licenciado para 
disposição final.  

 

6.4.11.2.  Análise do atendimento de metas do Plansab 

Neste item serão dispostas considerações sobre atendimento às metas nacionais 
definidas no PLANSAB. O PLANSAB é o Plano Nacional de Saneamento Básico e 
representa o referencial maior para o monitoramento do avanço e progressão das metas 
para o saneamento básico no Brasil. 

Para auxílio na verificação será adotada a seguinte convenção: 

  ATENDE 

  ATENDE COM RESTRIÇÕES 

  NÃO ATENDE 

  NÃO APLICÁVEL 

 

• ATENDE: Quando atender a meta plenamente ou quando não atender a meta, 
mas há prazos estabelecidos para que o atendimento seja efetivado. 

• ATENDE COM RESTRIÇÕES: Quanto o atendimento é parcial, não 
assegurando que todas as suas características sejam plenamente atendidas. 

• NÃO ATENDE: Quando o prazo de atendimento a meta não atendida estiver 
vencido ou quando não há evidências de atendimento parcial ou pleno da meta. 
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• Não APLICÁVEL: Quanto houver metas sem a definição de prazo de execução 
definido ou quando não há disponibilidade de informações que impeçam o 
enquadramento em uma das alternativas anteriores. 

 

O PLANSAB representa o referencial maior para o monitoramento do avanço e 
progressão das metas para o saneamento básico no Brasil. 

Na sua construção, ateve-se a definição de cenários para previsões de 
desenvolvimento e estruturação das metas para o saneamento básico nos próximos 20 
anos, tendo como elementos básicos, condições admitidas como “desejável”, definidas pelo 
Cenário 1 as quais compreendem: 

• Crescimento da economia em relação à dívida pública; 

• Papel do estado como provedor e condutor dos serviços públicos com forte 
cooperação entre entes federados; 

• Avanço da qualidade da gestão pública com continuidade; 

• Crescimento dos investimentos públicos submetido ao controle social e 

• Desenvolvimento de tecnologias apropriadas e ambientalmente sustentáveis. 

 

O PLANSAB fixou, para as regiões do Brasil, metas de curto, médio e longo prazo 
para os anos de 2018, 2023 e 2033 respectivamente, entre as quais, na destacamos 
aquelas relacionadas ao manejo de resíduos sólidos, para uma análise quanto ao 
alinhamento com a região Sudeste, onde o município de Alpinópolis se encontra.  
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Tabela 46 - Metas do PLANSAB. 

Indicador 

SUDESTE 
Comentários 

ano 

2010 2018 2023 2033 2020 

R1. % de domicílios urbanos atendidos por coleta 
direta de resíduos sólidos  

93 99 100 100   Atendimento = 100 % da população total.  

R2. % de domicílios rurais atendidos por coleta 
direta e indireta de resíduos sólidos 

41 58 69 92   Atendimento = 100 % da população total.  

R3. % de municípios com presença de 
lixão/vazadouro de resíduos sólidos 

19 0 0 0   
O município possui Aterro Controlado, embora em fase de 
desativação ainda exige medidas para contenção 

R4. % de municípios com coleta seletiva de RSD 25 36 42 53   Não há coleta seletiva no município 

R5. % de municípios que cobram taxa de resíduos 
sólidos 

15 49 66 100   Não existe cobrança diferenciada para manejo de RSU 

Fonte: BRASIL, 2013b. 
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6.4.12. Síntese do Diagnóstico  

Objetivando demonstrar de forma sucinta o diagnóstico a respeito dos resíduos 
sólidos apontamos, de forma sistemática, as oportunidades e as ameaças e pontos a serem 
melhorados identificadas na elaboração do diagnostico situacional. 

Os resíduos sólidos urbanos (RSU) são subdivididos em resíduos domiciliares e 
resíduos de limpeza urbana, onde se incluem os resíduos de varrição, capina, roçada entre 
outros decorrentes dos serviços de conservação de vias e logradouros públicos.  

Com relação aos resíduos sólidos urbanos (RSU) os principais aspectos 
desfavoráveis são: 

• Não há coleta seletiva, embora esteja prevista a implantação e início das 
atividades em 2022 

• Não é aplicado valorização e redução de resíduos; 

• Faltam de informações e dados precisos sobre os quantitativos de resíduos 
gerados e coletados e sobre os serviços de limpeza urbana, para melhor 
compreensão do seu planejamento de execução e monitoramento da 
qualidade. 

 

Durante a audiência pública, realizada no dia 08/01/2022 alguns apontamentos e 
sugestões foram levantados pela sociedade: 

• Verificar a possibilidade de realização de coleta convencional no período 
noturno; 

• Verificar a viabilidade de usina UTC’s (Usinas de compostagem); 

• Mudar locais de disposição temporária, o acúmulo de resíduos nas pontes e 
em alguns pontos estratégicos de coleta além de incentivar o acúmulo e 
disposição irregular, acabam sendo carreados para os córregos em períodos 
de chuvas; 

• Colocar contentores com cobertura (lixeiras com tampa) evitando o acesso de 
animais; 

• Incentivar a coleta seletiva através de educação ambiental, em dias 
alternados com a coleta convencional; e 

• Realizar a coleta de resíduos sujeitos à logística reversa como pilhas e 
baterias em contentores específicos. 

Em contrapartida, o município possui um alto índice de cobertura de coleta 
convencional, mesmo em locais de difícil acesso e zonas rurais, e em localidades em que 
não há coleta porta a porta a população tem boa aderência em acondicionar seu resíduo 
em contentores comunitários para posterior coleta. 

Com relação aos resíduos diferenciados, não há exigência de Plano de 
Gerenciamento de resíduos de Serviço de Saúde (PGRSS) e Plano de Gerenciamento de 
resíduos de Construção Civil (PGRCC) de geradores, porém, os resíduos de serviço de 
saúde (RSS), tanto públicos quanto privados são coletados por empresa privada 
especializada na coleta deste resíduo, que utiliza equipamento, transporte e tratamento 
através de incineração. Os resíduos de construção civil (RCC) gerados em obras privadas 
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são coletados por empresas privadas (caçambeiros), que cobram pela coleta, transporte e 
disposição final de resíduos, embora a disposição final seja realizada no aterro controlado 
do município, onde não há cobrança pela disposição final. 

O aterro controlado do município terá as atividades encerradas para recebimento de 
resíduos, sendo que seu uso será apenas como unidade de transbordo para 
acondicionamento temporário de RSU para posterior coleta e transporte por empresa 
contratada e disposição final em Aterro Sanitário licenciado, portanto, é necessário articular 
áreas disponíveis para recebimento de RCC visto que com o encerramento das atividades 
muitas áreas do município poderão se tornar ponto de recebimento irregular, e também, 
estudar medidas para controle e recuperação de área degradada. 

E por fim, com relação aos resíduos sujeitos a logística reversa, que são os resíduos 
de responsabilidade compartilhada; ainda não há infraestrutura operacional para atender o 
sistema e suas respectivas responsabilidades, apenas os resíduos de pneus são 
acondicionados no galpão da prefeitura e retornam a cadeia da logística.   

Quando analisamos a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 
produtos sob um ponto de vista mais abrangente, podemos claramente constatar que seu 
resultado é um saldo globalmente positivo. Isto porque representa uma economia para os 
cofres públicos, na medida em que evita discussões nas esferas administrativas e judiciais 
relacionadas ao não cumprimento de obrigações legais pela destinação correta e adequada 
dos resíduos sólidos.  

Mas para que a logística reversa seja efetivamente implementada será preciso 
organizar pontos de recepção, meios de transporte adequados, sistemas de armazenagem 
de produtos e reaproveitamento. Ou seja, toda a cadeia de logística reversa precisará ser 
equacionada. Será preciso, também, envolver a sociedade na busca de alternativas que 
possibilitem a mudança de hábitos.  

Neste sentido, ressaltam-se a necessidade de soluções consorciadas ou 
compartilhadas e soluções em conjunto, definidas em termos de compromisso, que 
intensificará o gerenciamento logístico dos resíduos. 
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7. LEVANTAMENTO DOS BENS REVERSÍVEIS 

A prestação dos serviços de Abastecimento de Água Potável e de Esgotamento 
Sanitário compreendem o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais 
de: 

• Abastecimento de Água Potável: constituído pelas atividades, infraestruturas 

e instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde 

a adução até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição; 

• Esgotamento Sanitário: constituído pelas atividades, infraestruturas e 

instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final 

adequados de esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o 

lançamento final no meio ambiente. 

 

Na sequência do presente documento será apresentado o levantamento dos bens 
reversíveis do sistema de abastecimento de água potável e de esgotamento sanitário do 
município de Alpinópolis (MG).  

 

7.1. CONTRATO DE PROGRAMA 

Destacamos que, no Contrato de Programa celebrado entre o município de 
Alpinópolis (MG) e a COPASA, nos termos do Convênio de Cooperação de 15/03/2016, 
foram estabelecidos/discriminados os seguintes “bens reversíveis”: 

• Alínea “aa” da Cláusula Quinta (Das obrigações e direitos da COPASA): 

Indenização de R$ 1.600.000,00 (hum milhão e seiscentos mil reais) para o 

Município pelos bens imóveis de propriedades do mesmo, sendo transferidos 

para o patrimônio da COPASA, sendo pagos em parcelas a partir de 30 (trinta) 

dias da data de assinatura do Contrato até dezembro de 2016. 

• Relação dos Bens de água de Propriedade e/ou Posse da COPASA, 

conforme Figura 92; 

• Relação dos Bens de esgoto de Propriedade e/ou Posse da COPASA, 

conforme Figura 93; 

• Relação dos Bens Cedidos de água para a COPASA em regime de direito real 

de uso à Título Gratuito, conforme Figura 94; 

• Relação dos Bens Cedidos de esgoto indenizáveis, conforme Figura 95. 
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Figura 92 - Relação dos Bens de água de Propriedade e/ou Posse da COPASA. 

Fonte: Adaptado Processo Administrativo nº 002, 2021. 
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Figura 93 - Relação dos Bens de esgoto de Propriedade e/ou Posse da COPASA. 

Fonte: Adaptado Processo Administrativo nº 002, 2021. 
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Figura 94 - Relação dos Bens Cedidos de água para a COPASA em regime de direito real de uso à Título Gratuito. 

Fonte: Adaptado Processo Administrativo nº 002, 2021. 
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Figura 95 - Relação dos Bens Cedidos de esgoto indenizáveis. 

Fonte: Adaptado Processo Administrativo nº 002, 2021.
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7.2. LEVANTAMENTO CONSULTORA SERENCO 

7.2.1. Sistema de Abastecimento de água 

7.2.1.1. Sede 

a) Captação de Água Bruta (CAB) e Estação Elevatória de água bruta (EEAB) 

no Ribeirão Conquista: 

• Balsa flutuante com 2 (dois) conjuntos motobombas, com as seguintes 

características: 

o Vazão = 60 l/s 

o Potência = 15 CV 

  

b) Adutora de água bruta (AAB), sendo a ligação entre a EEAB e a Estação de 

Tratamento de Água (ETA): 

• DN 200 mm; 

• Extensão = 70 metros. 

 

c) ETA, com sistema de tratamento do tipo convencional, subdividido em duas 

unidades, uma de concreto armado com capacidade de 50 L/s e outra de fibra 

com capacidade de 30 L/s, totalizando 80 L/s, dotada das seguintes unidades 

principais: 

• Desarenador; 

• Calha Parshall; 

• Floculadores Hidráulicos; 

• Decantadores de Alta Taxa; 

• Filtros; 

• Tanque de Contato; 

• Desinfecção, com utilização de cloro gasoso; 

• Fluoretação, com utilização de ácido fluossilícico;  

• Laboratório instalado para realização das análises básicas da operação; 

• Estação Elevatória de água tratada (EEAT), sendo responsável pelo 

transporte da água tratada da ETA até os Reservatórios 1 e 10, com as 

seguintes características: 
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o Dois conjuntos motobomba, sendo 1 reserva; 

o Potência = 150 CV. 

 

d) Reservatórios: 

Tabela 47 - Reservatórios Existentes (Distrito Sede). 

Nome Material 
Capacidade 

(m³) 
Observações 

RAP I concreto 600 
Cerca com arrombamentos necessitando 

manutenções, infiltrações e dutos de ventilação 
superior desprotegidos 

REN II concreto 210 Apresenta infiltrações 

REL IV concreto 13 Apresenta infiltrações 

RAP V Metálico 150 Bom estado de conservação 

RAP Alto da Serra Metálico 200 Novo 

REL Alvorada Metálico 75 Novo 

RAP VII concreto 1.000 Apresenta infiltrações 

RAP VIII Metálico 35 
Bom estado de conservação, tampas de concreto 

quebradas 

REL IX Metálico 200 Bom estado de conservação 

REL X  75 Novo 

Total 2.558 - 

Fonte: SERENCO. 
 

e) EEATs: 

Tabela 48 - Elevatórias e Boosters Existentes. 

EEAT ou BOO Potência (CV) Observações 

EEAT - 01  2 x 150 cv 
Corrosões em registros e 

tubulações 

EEAT - 02 a 2 x 3 cv 
Pequenas corrosões e fiações 

aparentes 

EEAT - 02 b 2 x 15 cv Pequenas corrosões 

BOOSTER - 01 2 x 75 cv 
Corrosões em tubulações e 

tampas metálicas 

BOOSTER - 02 2 x 4 cv 
Barrilete improvisado sem válvula 
de retenção, falta pintura no muro 

e placa indicativa da COPASA 

BOOSTER - 03 
Vila Betânia 

2 x 4 cv Ótimo estado de conservação 

BOOSTER - 04 
Alto da Serra 

2 x 10 cv Ótimo estado de conservação 

Fonte: SERENCO. 
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f) Rede de Distribuição 

Não foi disponibilizado pela COPASA o cadastro georreferenciado das redes de 
distribuição de água, sendo assim, só temos a informação do Sistema Nacional de 
Informações sobre o Saneamento (SNIS), conforme demonstrado na Tabela 16. 

Tabela 49 - Extensão de rede de água. 

Descrição 2019 

AG005 - Extensão da rede de água (km) 45,79 

Fonte: SNIS, 2019. 

 

7.2.1.2. São Bento 

a) CAB através de poço profundo, com as seguintes características: 

• Q = 1,5 l/s; 

• Aplicação de cloro e fluór; 

• Profundidade = 45 metros. 

b) Desinfecção através de cloro e fluór; 

c) REL em aço, com capacidade de 15 m³. 

d) Rede de distribuição = 1.500 metros. 

 

7.2.2. Sistema de Esgotamento Sanitário 

7.2.2.1. Sede 

a) Redes coletoras, interceptores e emissários 

Não foi disponibilizado pela COPASA o cadastro georreferenciado das redes 
coletora de esgoto, interceptores e emissários, sendo assim, só temos a informação do 
SNIS, conforme demonstrado na Tabela 50. 

Tabela 50 - Extensão de rede de esgoto. 

Descrição 2019 

ES004 - Extensão da rede de esgoto (km) 31,92 

Fonte: SNIS, 2019. 
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b) Estações Elevatórias de Esgoto (EEEs) 

Tabela 51 - Características das EEEs em operação na Sede. 

EEE Quant. Bombas 
Potência 

(CV) 

EEE I 1 + 1 (reserva em manutenção) 16 

EEE II 1 + 1 25 

EEE III 1 + 1 29 

EEE Loteamento 1 + 1 - 

EEE Final 1 + 1 14 

Fonte: ARSAE-MG, 2020. 

 

c) Estações de Tratamento de Esgoto (ETE), com capacidade atual de 38 l/s 

(ref.: ARSAE-MG, 2020) a nível secundário, tendo as seguintes etapas de 

tratamento: 

• Gradeamento para retirada de materiais grosseiros e finos, possuindo 

limpeza manual; 

• Dois desarenadores em paralelo; 

• Calha Parshall para mediação de vazão (medidor ultrassônico); 

• Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente e Manta de Lodo (UASB): reator 

composto por uma manta de lodo biológico (biomassa) densa e de elevada 

atividade metabólica, no qual ocorre a digestão anaeróbia da matéria 

orgânica do esgoto, em fluxo ascendente. Possui dois módulos instalados, 

entretanto, na visita técnica realizada em novembro de 2021 um dos 

módulos estava sendo reformado. O biogás gerado no reator, é queimado 

antes de ser lançado na atmosfera; 

• Filtro Biológico Percolador: é constituído por um tanque circular preenchido 

com material grosseiro que serve como meio suporte para adesão da 

biomassa. É um sistema aeróbio pois o ar circula nos espações vazios do 

material grosseiro. Sua principal função é remover matéria orgânica 

remanescente, metabolizada aerobicamente. O leito filtrante tem a função 

de servir de meio suporte para as colônias de bactérias, através deste leito 

o esgoto e o ar fluem permanentemente, ambos com fluxo descendente; 

• Decantador Secundário: essa unidade consiste no polimento final no 

efluente tratado, com a sedimentação final dos sólidos. Possui dois 

módulos instalados; 
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• Desinfecção: não é realizada. Essa é etapa onde ocorre a destruição ou 

inativação de organismos patogênicos através de aplicação de radiação 

UV ou pela aplicação de cloro. 

• Corpo Receptor: Ribeirão da Conquista. 

 

7.2.2.2. São Bento 

a) Rede coletora = 1.150 metros em manilha cerâmica DN 150 MM; 

b) ETE (fossa, filtro e sumidouro). 
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8. PROGNÓSTICOS 

8.1. DIRETRIZES GERAIS ADOTADAS 

O presente capítulo envolve a formulação de estratégias para alcançar os objetivos, 
diretrizes e metas definidas, com o objetivo da universalização dos serviços de saneamento 
básico de qualidade à população, admitidas soluções graduais e progressivas, devendo-se 
prever tecnologias apropriadas à realidade local. 

Também consiste na análise e seleção das alternativas de intervenção visando à 
melhoria das condições sanitárias em que vivem as populações urbanas e rurais. 

Tais alternativas terão por base as carências atuais do sistema de abastecimento de 
água levantadas anteriormente na etapa de diagnóstico. Essas carências devem ser 
projetadas para o horizonte de projeto, 30 anos, subdividido em metas de curto, médio e 
longo prazos: 

• Curto prazo (anual ou até 4 anos);  

• Médio prazo (entre 5 e 8 anos); 

• Longo prazo (entre 9 e até 30 anos). 

 

8.2. PROGNÓSTICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

A etapa de prognóstico possui alguns objetivos principais a serem alcançados, como: 
avaliar frente às demandas futuras a necessidade de ampliação da produção e transporte 
de água; propor a expansão de rede para as novas construções e para os que não possuem 
atendimento adequado; fornecer uma água tratada com qualidade, continuidade e 
regularidade; promover o controle de perdas e o consumo consciente, colocando 
hidrômetros em todas as residências. 

O Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB) trata como atendimento 
adequado o fornecimento de água potável por rede de distribuição, com ou sem canalização 
interna, ou por poço, nascente ou cisterna, com canalização interna, em qualquer caso sem 
intermitência prolongada ou racionamentos.  

A Lei nº 14.026/2020 (BRASIL, 2020) cita algumas definições e princípios 
fundamentais a serem seguidos, tais como: 

• Universalização: ampliação progressiva do acesso aos sistemas de 
saneamento para todos os domicílios ocupados; 

• Segurança, qualidade e regularidade; 

• Eficiência e sustentabilidade econômica: o sistema deve ser equilibrado entre 
o valor arrecadado com as tarifas/taxas e com o valor gasto em despesas com 
sua operação, de forma a sobrar recursos para os investimentos necessários 
à ampliação ou melhorias; 

• Utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de 
pagamento dos usuários; 

• Serviços de saneamento realizados de formas adequadas à saúde pública e 
à proteção do meio ambiente. 
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As proposições devem ser planejadas ao longo do tempo, prevendo metas graduais 
para controle (da população e da agência reguladora) e que nem todos receberão os 
serviços da mesma forma (alguns de maneira coletiva e outros individuais). 

O PLANSAB (2019) propõe metas para o avanço dos serviços de saneamento básico 
no Brasil. Algumas delas foram destacadas e reproduzidas na Tabela 52, para a região 
Sudeste. 

Tabela 52 - Metas para o Abastecimento de Água no País e na região Sudeste (em %). 

INDICADOR ANO BRASIL SUDESTE 

A1 - % de domicílios urbanos e rurais abastecidos 
com água por rede de distribuição ou por poço ou 

nascente 

2023 96,1 98,6 

2033 99,0 100,0 

A2 - % de domicílios urbanos abastecidos por rede 
de distribuição e por poço ou nascente 

2023 98,2 98,7 

2033 100,0 100,0 

A3 - % de domicílios rurais abastecidos por rede de 
distribuição e por poço ou nascente 

2023 77,3 94,0 

2033 87,1 100,0 

A4 - % de municípios que registrou percentual de 
amostras com ausência de Escherichia coli na água 

distribuída superior a 99% 

2023 95,5 98,0 

2033 97,6 98,9 

A5 - % de economias ativas atingidas por 
intermitências no abastecimento de água. 

2023 34,8 25,4 

2033 29,6 21,6 

A6 - % do índice de perdas de água na distribuição 
2023 34,0 32,0 

2033 31,0 29,0 

A7 - % de municípios cujos prestadores cobram pelo 
serviço de abastecimento de água 

2023 98,0 100,0 

2033 100,0 100,0 

Fonte: PLANSAB, 2019. 
 

Segundo o artigo 11-b da Lei nº 14.026/2020 (BRASIL, 2020), a meta de atendimento 
deverá ser superior a 99% da população com água potável e de 90% com coleta e 
tratamento de esgotos até 31 de dezembro de 2033. No parágrafo 1º, cita que os contratos 
em vigor que não possuírem as metas acima, terão até 31 de março de 2022 para viabilizar 
essa inclusão. 

O índice de cobertura com abastecimento de água (disponibilidade do sistema) 
atualmente atende às metas estabelecidas pelo PLANSAB, entretanto, devido a várias 
ligações factíveis, o índice de atendimento encontra-se em cerca de 93%, necessitando de 
soluções para o atendimento da meta. Quanto ao índice de perdas na distribuição, o valor 
atual em torno de 36,5% é elevado (sem considerar a perda significativa de água que ocorre 
no processo de tratamento), necessitando de investimentos para alcance das metas 
previstas no PLANSAB. 

Quanto à gestão dos serviços, o PLANSAB (2019) também apresenta algumas 
metas a serem seguidas, reproduzidas na Tabela 53. 

Tabela 53 - Metas para gestão dos serviços de saneamento no País e na região Sudeste (%). 

INDICADOR ANO BRASIL SUDESTE 

G1 % de municípios com política municipal de 
saneamento básico 

2023 51,0 57,0 

2033 90,0 100,0 

G2 % de municípios com Plano de Saneamento Básico 
2023 51,0 57,0 

2033 90,0 100,0 
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INDICADOR ANO BRASIL SUDESTE 

G3 % de municípios com serviços públicos de 
saneamento básico regulados 

2023 30,0 40,0 

2033 70,0 80,0 

G4 % de municípios com órgão colegiado de controle 
social das ações e serviços de saneamento básico 

2023 54,0 60,0 

2033 90,0 100,0 

G5 % de municípios dotados de sistema municipal de 
informações, de caráter público, sobre os serviços de 

saneamento básico 

2023 50,0 60,0 

2033 70,0 80,0 

Fonte: PLANSAB, 2019. 
 

Quanto aos indicadores constantes na Tabela 53, o município atualmente não 
atende ao descrito apenas no indicador G5, apesar de responder todo ano o SNIS. A Lei 
municipal nº 2.095/2015 dispõe sobre a política municipal de saneamento básico, cria o 
Conselho Municipal de Saneamento Básico (COMUSB) e dispõe sobre a regulação desses 
serviços.  

 

8.2.1. Distrito Sede 

Relembrando um pouco o diagnóstico, o distrito Sede possui um único sistema 
produtor, contendo a captação de água bruta com flutuante no Ribeirão Conquista, uma 
adutora de água bruta de pequena extensão, duas estações de tratamento de água 
localizadas uma ao lado da outra. Para o sistema distribuidor, uma elevatória transporta 
toda a água até Reservatórios para posterior distribuição à população. 

 

8.2.1.1. Metas de Atendimento e Cálculo das Demandas 

Para a universalização do SAA, foram estabelecidas metas graduais de atendimento 
de modo que atendessem às metas do PLANSAB para 2023 e 2033 (desde que sejam 
passíveis de realização), apresentadas conforme Tabela 54. 

Importante ressaltar que as metas propostas no Prognóstico são as que devem ser 
levadas em consideração para o restante do PMSB, pois as mesmas podem ter sido 
reajustadas entra a etapa de diagnóstico para o prognóstico. 

Pelas informações do SNIS e da ARSAE-MG, percebe-se que a totalidade da Sede 
possui disponibilidade de acesso (cobertura) ao sistema de água, enquanto que cerca de 
93% dos domicílios estão devidamente conectados ao sistema (devido a existência de 
ligações factíveis) em 2021. 
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Tabela 54 - Metas de atendimento do SAA para a população urbana do Distrito Sede. 

 
Fonte: SERENCO. 

 

O cálculo das demandas futuras para um Sistema de Abastecimento de Água 
depende de alguns parâmetros detalhados no diagnóstico, como: a projeção populacional; 
a porcentagem de atendimento da população; o consumo per capita; o índice de perdas; 
coeficientes de variação de vazão (K1 e K2). 

As demandas são calculadas através das seguintes fórmulas: 

• 𝑉𝑎𝑧ã𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑎 (𝑄𝑚) =
𝑃𝑜𝑝.𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑥 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎

(1−í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠) 𝑥 86400
 

• 𝑉𝑎𝑧ã𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑖á𝑟𝑖𝑎 (𝑄𝑚, 𝑑𝑖𝑎) = 𝑄𝑚 𝑥 𝐾1 

• 𝑉𝑎𝑧ã𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 ℎ𝑜𝑟á𝑟𝑖𝑎 (𝑄𝑚, ℎ𝑜𝑟𝑎) = 𝑄𝑑𝑖𝑎 𝑥 𝐾2 

 



     
 

 

 
 Relatório Final 

Página: 240 

 

O consumo per capita utilizado para os cálculos foi de 140 l/hab.dia. Nesse valor 
consta a demanda de todas as categorias de consumo dentre as residenciais, sociais, 
públicas, comerciais e industriais. 

Quanto ao índice de perdas na distribuição, foi considerado o valor apresentado pela 
ARSAE-MG de 36,5% para o ano atual. A redução gradual desse índice ao longo dos anos 
é muito desafiadora para as companhias de saneamento, pois envolve várias ações em 
conjunto como: hidrômetros padronizados em todas as casas sendo utilizadas até a sua 
vida útil, aferições de vazão ao longo do SAA, setorização das redes de distribuição com 
macromedidores instalados, controle de vazamentos eficientes nas unidades do SAA, entre 
outras. As metas a serem atingidas foram adotadas como sendo a estabelecida pelo 
PLANSAB em 2023 com 32% e mais ousada para o ano de 2033 devendo buscar o índice 
de 25%, possível visto o porte da cidade. 

Para as unidades de captação e tratamento é considerada, em termos de 
dimensionamentos hidráulicos, a vazão máxima diária incluindo perdas de tratamento, 
nesse caso arbitrada em 5%. 

As unidades elevatórias, adutoras até a reservação devem levar em consideração 
também a vazão máxima diária. Já para as redes de distribuição, se considera a vazão 
máxima horária. A demanda necessária para atendimento da população do distrito Sede 
está apresentada na Tabela 55. 

  



     
 

 

 
 Relatório Final 

Página: 241 

 

Tabela 55 - Demandas calculadas para o Distrito Sede. 

 
Fonte: SERENCO. 

 

Ressalta-se que será adicionado 5% na vazão calculada para dimensionamento das 
unidades de captação e tratamento, representando às perdas no processo de tratamento. 

 

8.2.1.2. Captação de água bruta 

Analisando as demandas calculadas (vazão do dia de maior consumo), atualmente 
são necessários 47,2 L/s para atendimento da população. No final de plano, serão 
necessários 54,2 L/s para a captação. Acrescentando os 5% de perdas com o tratamento, 
chega-se a uma vazão necessária de 57 L/s. 

A captação de água é realizada no Ribeirão Conquista, através de sucção direta em 
balsa. Existem instalados sobre a balsa dois conjuntos motobomba de 60 L/s e 15 cv cada, 
responsáveis pelo transporte de água bruta até as ETAs localizadas no mesmo terreno a 
menos de 100 m da captação. 

A vazão e potência dos conjuntos correspondem às demandas necessárias de final 
de plano, assim, serão necessários investimentos apenas em manutenção do sistema da 
balsa e conjuntos motobomba. 
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O manancial de abastecimento possui uma vazão Q7,10 de aproximadamente 
1.000 L/s. Considerando a possibilidade de captar 50% da Q7,10, resulta em uma vazão 
disponível de 500 L/s. Chega-se à conclusão que existe disponibilidade hídrica no ribeirão, 
e que o abastecimento público tem prioridade frente aos outros usos do corpo hídrico, como 
por exemplo para fins agropecuários. 

 

8.2.1.3. Adutora de água bruta 

O sistema de adução de água bruta é formado por um barrilete de ferro fundido 
(apresentam corrosões nas conexões), seguido por uma tubulação flexível para suportar 
os desníveis de água da balsa, e posteriormente retorna a ser de ferro fundido, ambas com 
200 mm de diâmetro e extensão total de 70 m. 

Para a vazão final de plano, a adutora comporta a vazão necessária com velocidade 
um pouco elevada acarretando em uma perda de carga alta, entretanto, como a extensão 
da adutora é relativamente pequena, esse diâmetro estaria suficiente. 

Faz-se necessária manutenção do barrilete com pintura.  

Existe um macromedidor instalado para armazenamento das vazões captadas, 
auxiliando na gestão das perdas. 

 

8.2.1.4. Tratamento 

O sistema de tratamento é do tipo convencional, subdividido em duas unidades, uma 
de concreto armado com capacidade de 50 L/s e outra de fibra com capacidade de 30 L/s, 
totalizando 80 L/s. Essa capacidade de tratamento atende as demandas futuras. 

Segundo o Relatório de Fiscalização da ARSAE-MG, essa unidade vem trabalhando 
com uma vazão de 48 L/s, muito próxima do valor apresentado na tabela de demandas. 

O lodo proveniente das limpezas dos filtros, decantadores e floculadores são 
despejadas diretamente no Ribeirão Conquista, em desacordo com a legislação ambiental 
vigente e a legislação de resíduos sólidos. 

Segundo informações da COPASA, existe um projeto para implantação da estação 
de tratamento de resíduos (ETR), entretanto o mesmo não foi disponibilizado. Desta forma, 
serão propostos os seguintes investimentos: 

• Ano 1: valor considerado para pequenas reformas na estrutura de concreto, 
pinturas e troca de alguns registros com corrosões, no total de R$ 200.000; 

• Ano 2: implantação de ETR para ETA de 80 l/s (capacidade máxima 
operacional da estação) a um custo de R$ 1.600.000. 

 

8.2.1.5. Elevatória e Adutoras de água tratada 

Após tratada, a água é conduzida para o tanque de contato fechado, que serve de 
poço de sucção da elevatória de água tratada. Essa unidade possui 2 conjuntos 
motobombas em operação (sendo um reserva) com potência de 150 cv. A água é conduzida 
para o Reservatório 1 e para o Reservatório 10, por meio de duas adutoras de 200 mm. 
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Pelas demandas futuras, tanto a elevatória quanto as adutoras possuem capacidade 
de transporte suficientes, necessitando apenas de manutenções e investimentos devido à 
depreciação dos conjuntos. 

 

8.2.1.6. Reservatórios 

O distrito Sede conta com uma capacidade de 2.558 m³ de reservação, espalhados 
pela cidade. No diagnóstico foi levantado algumas não conformidades, relacionadas à 
possíveis entradas de contaminantes nos extravasores e dutos de ventilação pela falta de 
tela protetora, corrosões em tubulações, falta de placas de advertências e falta de 
conservação com a pintura. No R10 foi citado a ausência de dispositivo para impedir o 
acesso de pessoas não autorizadas no topo do reservatório. 

Visando essas correções e outras como infiltrações e falta de pintura (principalmente 
no R1, R4, R7 e R10), foi estimado um custo de R$ 330.000 a serem executadas no Ano 1 
e Ano 2. 

Pelas demandas calculadas e a premissa de reservação de 1/3 do consumo diário 
(vazão do dia de maior consumo), seria necessário um volume de 1.613 m³. Visto que 
atualmente o distrito Sede possui 2.558 m³, existe um saldo positivo de cerca de 945 m³, 
não sendo necessárias novas ampliações. Vale ressaltar que não adianta ter volume de 
reservação sem capacidade de conduzir água para os extremos da cidade, por isso será 
considerado reforço em anéis de distribuição. 

Os valores de investimento para novas manutenções futuras ao longo do horizonte 
do plano, em reformas e melhorias necessárias nos reservatórios, estão contidos no item 
de reinvestimento, a ser apresentado posteriormente. 

 

8.2.1.7. Anéis e elevatórias/boosters do sistema de distribuição 

Não foi disponibilizado pela COPASA mapa de cadastro contendo as tubulações 
existentes, impossibilitando qualquer análise pormenorizada das adutoras de distribuição. 
Através das visitas técnicas sabe-se da existência de 7 estações elevatórias ou boosters 
implantados. 

Devido à inexistência de simulação hidráulica do sistema de abastecimento e maior 
detalhamento do cadastro técnico, será considerada a necessidade de execução de anéis 
de distribuição com uma metragem estimada em 10% do total de rede existente. A previsão 
é de execução destes anéis entre os anos 3 e 10, totalizando um investimento total de 
R$ 2.000.000 (adotados diâmetros entre 100 a 300 mm). 

Sabendo que o crescimento da Sede está sendo para o norte (mais distante da ETA 
e reservatórios) e ainda no alto das cabeceiras das sub-bacias ao leste, outro investimento 
necessário será nas adequações das elevatórias e boosters existentes, considerando 
também a implantação de novas unidades em função da extensão total de rede. Assim, 
será considerado a construção de mais 3 boosters e 1 elevatória até o final de plano. 

Prevendo melhorias pontuais nos boosters existentes, como conserto/substituição 
de peças com corrosões, manômetros e pinturas foi adotado um custo de R$ 80.000 no 
Ano 1. 

Ressalta-se que os investimentos em anéis de distribuição demonstrados na Tabela 
56 são estimativos e devem ser refeitos após estudos e projetos posteriores. 
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Tabela 56 - Investimentos estimados em anéis de distribuição e elevatórias/boosters. 

Ano 
Anéis de 

distribuição (R$) 
Elevatórias e 
boosters (R$) 

1 2022  - 80.000 

2 2023  -  - 

3 2024 200.000  - 

4 2025 200.000  - 

5 2026 200.000 45.000 

6 2027 200.000  - 

7 2028 200.000  - 

8 2029 200.000  - 

9 2030 200.000  - 

10 2031 200.000  - 

11 2032 200.000  - 

12 2033 200.000 45.000 
    

19 2040 - 345.000 
    

25 2046 - 45.000 

Fonte: SERENCO. 

 

8.2.1.8. Rede de distribuição e ligações domiciliares 

Segundo a ARSAE-MG (2020), o sistema de distribuição possui 45.785 metros de 
extensão, é setorizado dividido em 3 setores de abastecimento, e inexistem problemas com 
excesso de pressão na rede. Com o aumento populacional futuro, novas extensões de rede 
e ligações serão necessárias ao longo do período de estudo, demonstradas na Tabela 57. 
Foi considerado que 50% da rede futura será construída pelos loteadores e que o restante 
será feito pela Concessionária. 

Ressalta-se que a cobertura do sistema atende quase a totalidade da população, 
devendo ter um investimento inicial na conexão das ligações factíveis ao sistema público. 
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Tabela 57 - Ampliação das redes e ligações do distrito Sede. 

 
Fonte: SERENCO. 

 

Como não é sabido a idade das tubulações executadas, serão previstos 
investimentos também na substituição de redes, considerando uma premissa de 
substituição de 2% da rede existente ao ano a partir do Ano 5.  

Por existir investimentos estimados, será considerada simulação hidráulica do 
sistema a um custo estimado de R$ 60.000 no Ano 1.  

 

8.2.1.9. Hidrometração 

Segundo dados do SNIS, praticamente 100% das ligações ativas na Sede são 
micromedidas. Sabendo que o nível de atendimento é de 93%, serão necessários 
investimentos em poucos anos para adequar as ligações não conectadas e 
consequentemente a instalação dos hidrômetros. 

Não existe uma idade ideal de substituição desses aparelhos, mas sim 
recomendações de vida útil máxima entre 5 a 10 anos. Assim, será adotada a premissa de 
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troca de 14,3% do total de hidrômetros a cada ano, a partir do Ano 3. Através desta 
premissa garante-se que a idade do parque de hidrômetros seja menor que 7 anos.  

Como devem existir hidrômetro com idade próxima de 10 anos ou superior, foi 
estimada a troca imediata de 20% dessas unidades divididas entre o Ano 1 e 2. 

Tabela 58 - Instalação e substituição de hidrômetros no distrito Sede. 

 

Fonte: SERENCO. 

 

O resumo contendo todos os investimentos considerados serão demonstrados 
posteriormente nesse produto. 

 

8.2.2. Localidade Rural de São Bento 

A cobertura de atendimento da localidade é de 98%, devendo alcançar 100% até o 
Ano 3. 
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O índice de perdas da localidade foi arbitrado pela falta de informações. Assim, serão 
adotadas as mesmas metas de redução desse índice ao longo do horizonte do plano. As 
demandas calculadas estão apresentadas na sequência. 

Tabela 59 - Demandas calculadas para a Localidade de São Bento. 

 
Fonte: SERENCO. 

 

O diagnóstico apresentou que a localidade é abastecida por um poço profundo com 
capacidade de 1,5 L/s, contendo aplicação de flúor e cloro. Assim, não seriam necessárias 
novas ampliações. 

Segundo a premissa de atender 1/3 da vazão máxima diária com a capacidade de 
reservação, seriam necessários 18 m³ no final do plano, sendo que atualmente existem 
15 m³. Como esses valores são relativamente próximos, será proposto a execução de 5 m³ 
no Ano 10. Até lá, poderá ser feita nova análise do crescimento dessa localidade, se está 
andando conforme previsto na presente revisão do PMSB. 

Do mesmo modo, será considerado investimentos em substituição de anéis de 
distribuição, redes novas devido ao crescimento vegetativo e substituições de redes e 
hidrômetros. Os valores considerados estão resumidamente apresentados a seguir e 
demonstrados com mais detalhes no final do presente documento. 
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• Implantação de reservatório com capacidade de 5 m³ em estrutura elevada de 
concreto no Ano 10: R$ 37.500; 

• Substituição de 30% dos anéis de distribuição (sabe-se que existem muita 
mangueira preta antiga instalada) do Ano 3 ao Ano 12: R$ 36.000; 

• Como será considerado uma população constante, está sendo considerado 
pouco investimentos em novas redes: R$ 1.050; 

• Substituição de redes antigas considerando 1% ao ano, a partir do Ano 4: 
R$ 30.375; 

• Novas ligações domiciliares no Ano 2 e 3: R$ 560; 

• Implantação/Substituição de 415 hidrômetros ao longo do horizonte do plano, 
do Ano 2 a 30: R$ 60.350. 

 

8.2.3. Outras proposições do SAA 

8.2.3.1. Cobrança pelos serviços 

Atualmente, não há cobrança pelos serviços de abastecimento de água na localidade 
de São Bento, operada pela COPASA. Por mais que a tarifa da COPASA seja única para 
todo o estado, não representando as características do SAA de cada município 
individualizado, a falta de arrecadação na localidade faz com que seja custeada com a 
arrecadação da Sede. 

Por isso e visando o consumo consciente da população (redução do desperdício, no 
incentivo ao consumo racional da água, diminuição do índice de perdas, entre outros), está 
sendo proposta a instalação de hidrômetros onde existem os sistemas coletivos, com a 
cobrança de tarifa. 

 

8.2.3.2. Setorização / telemetria - Sede 

Conforme demonstrado no diagnóstico, a COPASA informou que o SAA do distrito 
Sede está setorizado. Assim, foi considerado um valor de investimento para a setorização 
e telemetria de mais um setor para o sistema futuro, estimado a sua implantação no Ano 15. 

A setorização é uma das ações fundamentais para a sua redução do índice de 
perdas e a gestão eficiente da infraestrutura instalada. Quanto à telemetria (automação e o 
telecomando) auxilia na melhoria dos processos operacionais e evita desperdícios 
significativos de água, como extravasamentos em reservatórios. 
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8.2.3.3. Reinvestimento 

Ao longo do período do planejamento, deverão ser feitos reinvestimentos no sistema 
de abastecimento de água, ou seja, gastos para que os ativos (equipamentos e unidades) 
continuem em perfeita operação. 

De forma a prever esse custo, adotou-se a premissa de reinvestimento de 5% dos 
ativos estacionários ao ano. 

 

8.2.3.4. Recadastramento comercial 

Considerando a necessidade de aplicação de hidrômetros na localidade de São 
Bento, será necessário um recadastramento comercial completo, previsto para ser 
realizado no mesmo ano da implantação dos hidrômetros.  

 

8.2.3.5. Projetos executivos 

Antes da obra serem executadas são necessárias a elaboração de projetos 
executivos, estimando um custo de 4% em relação aos valores da obra. 

 

8.2.3.6. Outorgas e Licenciamentos 

O diagnóstico demonstrou a existência tanto de outorga quanto do licenciamento 
ambiental de operação da unidade de captação e tratamento de água do distrito Sede. 

Quanto à localidade rural de São Bento, não foram disponibilizadas informações 
sobre a existência ou não de outorga e licença para o poço profundo. Assim, deve ser 
realizado esses pedidos logo no Ano 1. 

 

8.2.3.7. Informações sobre a qualidade da água distribuída 

Observando o padrão de conta de água e esgoto distribuída à população para a 
Sede, percebe-se que as contas impressas estão no padrão solicitado pelo Decreto 
nº 5.440/2005, o qual devem apresentar informações da qualidade da água tratada. 

 No site da COPASA, existem os relatórios anuais do ano de 2020 sobre a qualidade 
de água tratada no município de Alpinópolis, podendo ser acessado por qualquer pessoa. 

Quanto ao plano de amostragem mensal, constatou-se pela ARSAE-MG que o 
mesmo não foi cumprido integralmente nos meses de agosto a dezembro de 2019, uma 
vez que o número de análises para os parâmetros físico-químicos manteve-se abaixo do 
mínimo requerido pela legislação. 

 

8.2.3.8. Fontes alternativas de abastecimento de água 

A Lei nº 14.026/2020, em seu artigo 45, transcrito a seguir, trata do assunto das 
fontes alternativas de abastecimento, vedando a sua existência em caso de disponibilidade 
de sistema público de abastecimento de água. 
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Art. 45. As edificações permanentes urbanas serão conectadas às redes públicas 
de abastecimento de água e de esgotamento sanitário disponíveis e sujeitas ao 
pagamento de taxas, tarifas e outros preços públicos decorrentes da 
disponibilização e da manutenção da infraestrutura e do uso desses serviços.  

§ 1º Na ausência de redes públicas de saneamento básico, serão admitidas 
soluções individuais de abastecimento de água e de afastamento e destinação final 
dos esgotos sanitários, observadas as normas editadas pela entidade reguladora e 
pelos órgãos responsáveis pelas políticas ambiental, sanitária e de recursos 
hídricos. 

§ 2º A instalação hidráulica predial ligada à rede pública de abastecimento de água 
não poderá ser também alimentada por outras fontes. 

 

Isto porque, para que se garanta a potabilidade da água para consumo humano, esta 
deverá atender aos requisitos e procedimentos descritos na Portaria de Consolidação 
nº 5/2017 e a nº 888/2021, o que inviabiliza a existência de fontes alternativas para uma 
única residência, por exemplo, já que esta deveria, ao rigor da Portaria, fazer todas as 
análises necessárias, possuir um responsável técnico, entre outras medidas. 

No munícipio, não existe um cadastro unificando as informações sobre as fontes 
alternativas de abastecimento. Para o caso de residências que possuem fontes alternativas 
e que não tem a disponibilidade de rede púbica, a Vigilância Sanitária deve possuir um 
folder explicativo e uma equipe para orientar os moradores sobre os procedimentos que 
devem ser adotados para minimizar os riscos de contaminação e, inclusive, distribuir 
hipoclorito de sódio para que possa ser feita a desinfecção da água das fontes alternativas. 

É importante que se faça o cadastro de todos os imóveis com fontes alternativas de 
abastecimento, com o intuito de orientar e, principalmente, impedir que a população que 
usufrui destas fontes possa ser contaminada ou sofrer algum dano à sua saúde e, para os 
casos em que há rede pública de abastecimento disponível, estas fontes deverão ser 
lacradas e a ligação de água à rede deverá ser efetuada. 

No distrito Sede sabe-se da existência de várias ligações factíveis mas não foi 
informado o tipo de captação de água dessas residências, se por poço raso ou por captação 
nos pequenos córregos do município. 

 

8.2.4. Resumo dos investimentos previstos no SAA 

Nas tabelas a seguir, estão resumidos os investimentos no sistema de água do 
distrito Sede e da localidade rural de São Bento. 
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Tabela 60 - Resumo dos investimentos no SAA do distrito Sede. 

 

Fonte: SERENCO. 
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Tabela 61 - Resumo dos investimentos no SAA de São Bento. 

 

Fonte: SERENCO. 
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8.3. ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

A etapa de prognóstico possui alguns objetivos principais a serem alcançados, como: 
avaliar frente às contribuições de esgoto futuras a necessidade de ampliação da coleta e 
tratamento dos esgotos; propor a expansão de rede coletora para as novas construções e 
para os que não possuem atendimento adequado; possuir tratamento do esgoto com 
qualidade suficiente à exigida pelos órgãos ambientais; continuidade e regularidade; 
fiscalizar possíveis lançamentos irregulares de água de chuva na rede coletora ou de 
esgoto na drenagem e córregos da região. 

O Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB) trata como atendimento 
adequado do esgotamento sanitário por coleta de esgoto seguido de tratamento, e uso de 
fossa séptica seguida por pós-tratamento ou unidade de disposição final, adequadamente 
projetada e construída. 

A Lei nº 14.026/2020 (BRASIL, 2020) cita algumas definições e princípios 
fundamentais a serem seguidos, tais como: 

• Universalização: ampliação progressiva do acesso aos sistemas de 
saneamento para todos os domicílios ocupados; 

• Segurança, qualidade e regularidade; 

• Eficiência e sustentabilidade econômica: o sistema deve ser equilibrado entre 
o valor arrecadado com as tarifas/taxas e com o valor gasto em despesas com 
sua operação, de forma a sobrar recursos para os investimentos necessários 
à ampliação ou melhorias; 

• Utilização de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de 
pagamento dos usuários; 

• Serviços de saneamento realizados de formas adequadas à saúde pública e 
à proteção do meio ambiente. 

 

As proposições devem ser planejadas ao longo do tempo, prevendo metas graduais 
para controle (da população e da agência reguladora) e que nem todos receberão os 
serviços da mesma forma (alguns de maneira coletiva e outros individuais). 

O PLANSAB (2019) propõe metas para o avanço dos serviços de saneamento básico 
no Brasil. Algumas delas foram destacadas e reproduzidas na Tabela 62, para a região 
Sudeste. 
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Tabela 62 - Metas para o Esgotamento Sanitário no País e na região Sudeste (em %). 

INDICADOR ANO BRASIL SUDESTE 

E1 - % de domicílios urbanos e rurais servidos por 
rede coletora ou fossa séptica para os excretas ou 

esgotos sanitários 

2023 80,5 92,6 

2033 92,0 96,0 

E2 - % de domicílios urbanos servidos por rede 
coletora ou fossa séptica para os excretas ou esgotos 

sanitários 

2023 84,8 95,2 

2033 93,0 98,0 

E3 - % de domicílios rurais servidos por rede coletora 
ou fossa séptica para os excretas ou esgotos 

sanitários 

2023 41,9 56,8 

2033 69,0 93,0 

E4 - % de tratamento de esgoto coletado 
2023 78,8 76,4 

2033 93,0 90,0 

E5 - % de domicílios urbanos e rurais com renda até 
três salários mínimos mensais que possuem 
unidades hidrossanitárias de uso exclusivo 

2023 96,0 99,0 

2033 100,0 100,0 

E6 - % de municípios cujos prestadores cobram pelo 
serviço de esgotamento sanitário 

2023 69,4 85,2 

2033 90,0 95,0 

Fonte: PLANSAB, 2019. 
 

Segundo o artigo 11-b da Lei nº 14.026/2020 (BRASIL, 2020), a meta de atendimento 
deverá ser superior a 99% da população com água potável e de 90% com coleta e 
tratamento de esgotos até 31 de dezembro de 2033. No parágrafo 1º, cita que os contratos 
em vigor que não possuírem as metas acima, terão até 31 de março de 2022 para viabilizar 
essa inclusão. 

O índice de cobertura com coleta e tratamento (disponibilidade do sistema) 
atualmente atende às metas estabelecidas pelo PLANSAB, entretanto, devido a várias 
ligações factíveis, o índice de atendimento encontra-se em cerca de 89,5%, necessitando 
de soluções para o atendimento da meta da Região Sudeste (95,2% em 2023). 

Quanto ao tratamento de esgoto, como todas as casas conectadas ao sistema 
possuem tratamento, esse índice é idêntico, ou seja, de 89,5%, valor acima da meta do 
PLANSAB para 2023. 

Quanto à gestão dos serviços, o PLANSAB (2019) também apresenta algumas 
metas a serem seguidas, reproduzidas na Tabela 63. 

Tabela 63 - Metas para gestão dos serviços de saneamento no País e na região Sudeste (%). 

INDICADOR ANO BRASIL SUDESTE 

G1 % de municípios com política municipal de 
saneamento básico 

2023 51,0 57,0 

2033 90,0 100,0 

G2 % de municípios com Plano de Saneamento Básico 
2023 51,0 57,0 

2033 90,0 100,0 

G3 % de municípios com serviços públicos de 
saneamento básico regulados 

2023 30,0 40,0 

2033 70,0 80,0 

G4 % de municípios com órgão colegiado de controle 
social das ações e serviços de saneamento básico 

2023 54,0 60,0 

2033 90,0 100,0 

G5 % de municípios dotados de sistema municipal de 
informações, de caráter público, sobre os serviços de 

saneamento básico 

2023 50,0 60,0 

2033 70,0 80,0 

Fonte: PLANSAB, 2019. 
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Quanto aos indicadores constantes na Tabela 63, o município atualmente não 
atende ao descrito apenas no indicador G5, apesar de responder todo ano o SNIS. A Lei 
municipal nº 2.095/2015 dispõe sobre a política municipal de saneamento básico, cria o 
Conselho Municipal de Saneamento Básico (COMUSB) e dispõe sobre a regulação desses 
serviços.  

 

8.3.1. Distrito Sede 

8.3.1.1. Metas de atendimento e Vazões geradas 

O contrato de programa é muito simplista no cronograma de obras, sendo que, na 
parte de esgotamento sanitário do distrito Sede, as únicas metas estabelecidas foram as 
seguintes: 

• 50% de Substituição de Rede Coletora de Esgotos em 2017 (sem 
quantitativo); 

• 50% de Substituição de Rede Coletora de Esgotos em 2018 (sem 
quantitativo); 

• 50% da Adequação da ETE em 2030 (sem detalhamento das obras); 

• 50% da Adequação da ETE em 2031 (sem detalhamento das obras). 

 

Para a universalização do SES, foram estabelecidas metas graduais de atendimento 
de modo que atendessem às metas do PLANSAB para 2023 (meta nacional) e 2033 (meta 
da região sudeste), desde que sejam passíveis de realização, apresentadas conforme 
Tabela 62. Como dificilmente se atende 100% da população urbana do distrito Sede com 
soluções coletivas de esgotamento sanitário, para o restante da população deve ser exigido 
a construção de sistema individuais de tratamento. 

Importante ressaltar que as metas propostas no Prognóstico são as que devem ser 
levadas em consideração para o restante do PMSB, pois as mesmas podem ter sido 
reajustadas entra a etapa de diagnóstico para o prognóstico. 

Pelas informações do SNIS e da ARSAE-MG, percebe-se que a totalidade da Sede 
possui disponibilidade de acesso (cobertura de rede e tratamento) ao sistema de 
esgotamento sanitário, enquanto que cerca de 89,5% dos domicílios estão devidamente 
conectados ao sistema (devido a existência de ligações factíveis) em 2021. 
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Tabela 64 - Metas de atendimento do SES para a população urbana do Distrito Sede. 

 

Fonte: SERENCO. 

 

O estudo das vazões de esgoto geradas depende de alguns parâmetros detalhados 
no diagnóstico, como: a projeção populacional; a porcentagem de atendimento da 
população; o consumo per capita e perdas (abastecimento de água); coeficientes de 
variação de vazão (K1 e K2); coeficiente; vazão de infiltração (I) = 0,2 L/s.km (sistema 
separador); coeficiente de retorno (C) = 0,8. 

As contribuições são calculadas através das seguintes fórmulas: 

• 𝑉𝑎𝑧ã𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑎 (𝑄𝑚) =
𝑃𝑜𝑝.𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑥 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 𝑥 𝐶

86400
+ 𝑄𝑖𝑛𝑓 

• 𝑉𝑎𝑧ã𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑎çã𝑜 (𝑄𝑖𝑛𝑓) = 𝐼 𝑥 𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑒 

• 𝑉𝑎𝑧ã𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 (𝑄𝑖𝑛𝑖𝑐) = 𝑄𝑚 𝑥 𝐾2 + 𝑄𝑖𝑛𝑓 

• 𝑉𝑎𝑧ã𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 (𝑄𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙) = 𝑄𝑖𝑛𝑖𝑐 𝑥 𝐾1 + 𝑄𝑖𝑛𝑓 
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O consumo per capita utilizado é o mesmo apresentado anteriormente no SAA. 

Para as unidades de transporte como elevatórias e interceptores é considerada a 
vazão máxima horária e para o dimensionamento da unidade principal de tratamento é 
utilizada a vazão média, sempre acrescidas de uma parcela de vazão de infiltração oriunda 
de lençóis freáticos entrando pela bolsa da tubulação, por poços de visita com algum 
vazamento, entre outros. 

A contribuições futuras de esgoto da população do distrito Sede está apresentada 
na Tabela 65. 

Tabela 65 - Contribuições de esgoto calculadas para o Distrito Sede. 

 
Fonte: SERENCO. 

 

8.3.1.2. Unidades de Tratamento 

No distrito Sede existe uma ETE em operação. Conforme informado pela COPASA, 
essa unidade possui capacidade de tratamento de 54 L/s, contendo espaço físico para 
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ampliação, podendo ser ampliada em projeto para um total de 80 L/s. Atualmente, um dos 
módulos do reator anaeróbio está em manutenção (troca de todas as tubulações internas, 
defletores de gás e calhas de escuma), por esse motivo, a ARSAE-MG colocou em seu 
relatório que a capacidade de tratamento de 2021 era de 33,5 L/s. 

Como essa obra da COPASA já dura mais de ano, será proposto uma verba para a 
conclusão dessas obras no primeiro ano. 

Pelas contribuições de esgoto futuras, a vazão necessária de tratamento no final de 
plano é de aproximadamente 42 L/s. Assim, em termos de vazão, não seriam necessárias 
novas ampliações após a finalização das obras do reator anaeróbio paralisado. 

Faz-se necessário adequar a disposição final dos resíduos gerados durante o 
tratamento, pois os resíduos de gradeamento, a areia e o lodo digerido estão sendo 
armazenados em uma vala no terreno da ETE sem impermeabilização do solo, salientando 
que o ribeirão Conquista está próximo do terreno da ETE. Será considerado o custo de 
envio para aterro, mas salienta-se que a premissa da Lei Nacional de Resíduos Sólidos é 
que depois de esgotada todas as possibilidades de reaproveitamento ou reciclagem o 
rejeito deve seguir para disposição final em Aterro Sanitário. 

O lodo de saneamento é um resíduo (e não um rejeito), de composição 
predominantemente orgânica, e assim, recomenda-se buscar soluções economicamente 
viáveis e ambientalmente vantajosas que são comumente utilizadas no Brasil. 

Nesse sentido, deve ser estudado o reaproveitamento desse material (atendendo a 
qualidade necessária de acordo com a legislação vigente) para recuperação de áreas 
degradadas, aproveitamento energético, utilização agrícola entre outras tecnologias 
passíveis de reaproveitamento. 

A Resolução Conjunta SEMAD-IGAM nº 1548, de 29 de março de 2012, estabelece 
que o limite máximo de captações e lançamentos a serem outorgados nas bacias 
hidrográficas do estado, por cada seção considerada em condições naturais, será de 50% 
da Q7,10, ficando garantido a jusante de cada derivação, fluxos residuais mínimos 
equivalente os outros 50% de vazão. 

Considerando que 50% do Q7,10 resulta em uma vazão de 500 L/s, o lançamento 
em termos de vazão está de acordo com a resolução.  

O diagnóstico informou, por meio de dados da ARSAE-MG, que o tratamento não 
atingiu os índices mínimos de eficiência para os parâmetros DQO e SST, embora tenha se 
mantido dentro dos padrões de eficiência para os parâmetros óleos e graxas, pH e sólidos 
sedimentáveis. A eficiência da tecnologia implantada na ETE (reator anaeróbio seguido de 
filtro biológico percolador), em média é de 86% da remoção de DBO, 80% de DQO e 90% 
na remoção de sólidos, demonstrando que atualmente o operacional da COPASA não vem 
conseguindo atingir o potencial de tratamento da estação, provavelmente devido ao reator 
anaeróbio parado. 

O Índice de Qualidade da Água (IQA) é considerado como “médio” segundo o IGAM. 
Mais um motivo para reativar a unidade que está parada em manutenção. 
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8.3.1.3. Rede coletora e Ligações domiciliares 

Não foi disponibilizado um mapa com o cadastro das redes coletoras, contendo 
informação como diâmetros, declividades, extensões, material, profundidades, localização 
de poços de visita, entre outras informações. 

Os investimentos considerados ao longo do período do plano seriam na execução 
de novas redes coletoras de esgoto e ligações domiciliares para atendimento do 
crescimento vegetativo e também para o alcance da universalização, apresentados na 
Tabela 66. 

Será considerada que 50% da rede pública será executada pelos loteadores e que 
o restante pela Concessionária. 

Sabe-se da existência de redes coletoras antigas e que a maioria são tubos 
cerâmicos, materiais atualmente menos utilizados (PMSB, 2015). O ARSAE-MG informa 
que existem cerca de 31,92 km de rede coletora instalada. 

Será proposto que 20% das redes existentes (consideradas como antigas ou 
problemáticas) deverão ser trocadas ao longo de 10 anos, do Ano 4 ao Ano 13, o que 
resulta em substituição de 640 m por ano. 

Nesse valores anteriormente propostos está computado alguns coletores tronco de 
casas dentro de APP que lançam diretamente nos córregos. 

Para as ligações domiciliares, será considerada a substituição de 0,5% ao ano, do 
Ano 3 até o Ano 30. 
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Tabela 66 - Incremento de rede coletora e ligações domiciliares para o Distrito Sede. 

Fonte: SERENCO. 

 

8.3.1.4. Estações Elevatórias de Esgoto e Linhas de Recalque 

Conforme demonstrado no diagnóstico, existem atualmente implantadas 5 Estações 
Elevatórias de Esgoto, todas em funcionamento e com conjunto motobomba reserva 
instalados (exceto na EEE I cujo equipamento estava em manutenção). Para 3 dessas 
unidades existentes, está sendo proposto alguns itens referentes à urbanização e 
modernização a um custo de R$ 30.000 cada a serem realizadas no Ano 1. 

Uma observação importante é que a expansão urbana está ocorrendo sentido norte 
e leste, em regiões localizadas em novas sub-bacias de drenagem, ou seja, haverá 
necessidade de reversão de bacia para que o sistema existente implantado consiga tratar. 

Considerando as características do distrito Sede, contendo a relação de 1 elevatória 
a cada 6,4 km de incremento de rede, resultaria em mais 3 unidades novas até o final do 
plano visto serem necessários a execução de cerca de 47,1 km de rede. 

Para compor os investimentos, está sendo considerado utilização de conjunto 
motobomba submersíveis de pequeno porte (até 10 L/s), poços de gradeamento e sução, 
grupo gerador e telemetria. Será estimado que cada linha de recalque possuirá 2 km de 
extensão em diâmetro de 100 mm. 
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Como a ETE está localizada em região de cota baixa, com o esgoto chegando por 
gravidade, não será necessário o ajuste ou a execução de elevatória nessa unidade. 

 

8.3.1.5. Interceptor e Coletor tronco 

Como os novos loteamentos estão cada vez mais longe da ETE, serão necessários 
interceptores para conduzir o esgoto bruto até um ponto baixo onde existirá a elevatória de 
esgoto. Serão estimados 2 km de interceptores em 200 mm para cada nova elevatória e 
ainda mais 5 km de reforço com 250 mm de diâmetro, pra conduzir essa nova contribuição 
sentido à ETE, substituindo uma possível rede antiga, a ser considerado na metade do 
horizonte de projeto. 

Esses valores são estimados visto que não foi fornecido mapa de cadastro contendo 
as redes e os interceptores existentes atualmente. 

O resumo contendo todos os investimentos considerados para o SES do distrito 
Sede serão demonstrados posteriormente nesse produto. 

 

8.3.2. Localidade Rural de São Bento 

8.3.2.1. Metas de atendimento e Vazões Geradas 

Essa localidade rural é operada pela COPASA. O contrato de programa é muito 
simplista no cronograma de obras, sendo que, na parte de esgotamento sanitário do “núcleo 
urbano” da Localidade Rural São Bento, as únicas metas estabelecidas foram as seguintes: 

• Projeto básico e executivo em 2016; 

• Licenciamento ambiental, desapropriação e licitação em 2017; 

• 40% de Ampliação de Rede Coletora de Esgotos em 2018 (sem quantitativo); 

• 60% de Ampliação de Rede Coletora de Esgotos em 2019 (sem quantitativo); 

• 40% de Implantação de Interceptores em 2018 (sem quantitativo); 

• 60% de Implantação de Interceptores em 2019 (sem quantitativo); 

• 50% da Implantação de ETE padrão COPASA em 2019 (sem detalhamento 
das obras); 

• 50% da Implantação de ETE padrão COPASA em 2020 (sem detalhamento 
das obras); 

• 50% de Implantação de emissário em 2019 (sem quantitativo); 

• 50% de Implantação de emissário em 2019 (sem quantitativo). 

 

Não foram disponibilizados pela COPASA os projetos, a localização do terreno na 
nova ETE, muito menos iniciada a sua construção. Vale ressaltar que atualmente a 
localizada não paga tarifa de água e esgoto.  

Como visto no diagnóstico, o nível de atendimento com coleta e tratamento é de 
aproximadamente 75% com rede separadora, conduzindo para uma Estação de 
Tratamento simplificada de fossa, filtro e sumidouro. 
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As metas de atendimento futuras estão demonstradas na sequência. As 
contribuições de esgoto geradas receberam as mesmas premissas do distrito Sede. 

Tabela 67 - Metas de Atendimento do SES para a população de São Bento. 

 
Fonte: SERENCO. 
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Tabela 68 - Contribuições de esgoto calculadas para São Bento. 

 
Fonte: SERENCO. 

 

8.3.2.2. Unidades de Tratamento 

O esgoto coletado é encaminhado por gravidade até uma unidade de tratamento 
(fossa, filtro e sumidouro), que foi projetada e executada para atender apenas 25 
residências. Periodicamente a COPASA, através de caminhão limpa-fossa terceirizado, faz 
a limpeza da unidade, para não ocorrer extravasamentos, sendo o efluente transportado 
até a ETE da Sede Municipal. 

Como existem 5 vezes mais residências sendo atendidas do que a capacidade de 
projeto, uma nova unidade deve ser instalada. Segundo informações da COPASA, existe 
um terreno para a implantação da futura ETE, mas não foi informado se o mesmo foi 
adquirido ou cedido ou se está regularizado, por isso foi considerado um custo de terreno.  

Por esse motivo, pela necessidade de licenças ambientais e também para o tempo 
de instalação dos hidrômetros, será considerado a implantação apenas no Ano 4 de uma 
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ETE capaz de tratar 1 L/s. Um problema é que o córrego mais próximo da comunidade 
possui pequena vazão, devido à sua pequena área de bacia de drenagem, possuindo uma 
vazão mínima Q7,10 de 3 L/s. Esse córrego possui área de APP preservada a jusante 
sendo utilizado principalmente para a agricultura, e após cerca de 11 km desagua no rio 
Grande, a jusante da barragem de Furnas. 

A Resolução Conjunta SEMAD-IGAM nº 1548, de 29 de março de 2012, estabelece 
que o limite máximo de captações e lançamentos a serem outorgados nas bacias 
hidrográficas do estado, por cada seção considerada em condições naturais, será de 50% 
da Q7,10, ficando garantido a jusante de cada derivação, fluxos residuais mínimos 
equivalente os outros 50% de vazão. Dessa forma, seria possível implantar a estação 
próxima da comunidade. 

Não se tem informações de qualidade nesse córrego, assim, pela pouca capacidade 
de diluição, será proposta uma estação compacta aeróbia. 

 

8.3.2.3. Rede coletora e Ligações domiciliares 

Não foi disponibilizado um mapa de cadastro contendo as redes coletoras existentes. 
O diagnóstico apurou a existência de redes com 150 mm em manilha cerâmica, suficientes 
para a população de final de plano. 

Está sendo previsto que a localidade praticamente não possua crescimento, assim, 
a proposição é apenas a de alcançar a universalização com novas redes coletoras de 
esgoto e ligações domiciliares, demonstrados a seguir. 

Será proposto a substituição de 20% das redes existentes (consideradas como 
antigas ou problemáticas) devendo ser trocadas no Ano 4. 

Para as ligações domiciliares, não serão consideradas substituições. 
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Tabela 69 - Incremento de rede coletora e ligações domiciliares para São Bento. 

 

Fonte: SERENCO. 

 

8.3.2.4. Estações Elevatórias de Esgoto e Linhas de Recalque 

Será proposta a execução de duas elevatórias de pequeno porte, sendo uma delas 
a EEE final para coletar a contribuição do esgoto por gravidade e direcionar para dentro da 
ETE. Como São Bento foi construída na cabeceira de sua sub-bacia, caso a localidade 
cresça para fora será necessária construção de mais uma unidade, assim foi prevista a 
mais no final de plano. 

Foi adotado 50 metros de linha de recalque para cada elevatória. 

 

8.3.2.5. Interceptor e Coletor tronco 

Para conduzir o esgoto bruto até a ETE por gravidade, foi proposta a execução de 
500 m de interceptor, dimensionado para a vazão máxima horária, com 150 mm de 
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diâmetro, margeando parte da MG-446 sentido córrego e deslocando a ETE mais a jusante, 
a ser construído no Ano 4. 

 

8.3.3. Outras proposições do SES 

8.3.3.1. Projetos executivos 

Antes da obra serem executadas são necessárias a elaboração de projetos 
executivos, estimando um custo de 4% em relação aos valores da obra. 

 

8.3.3.2. Outorgas e Licenciamentos 

O diagnóstico demonstrou a existência de outorga e licenciamento ambiental de 
operação da unidade de tratamento do distrito Sede. 

Quanto à localidade rural de São Bento, inexiste outorga e licença para o sistema de 
fossa e filtro. Assim, devem ser realizados esses pedidos no Ano 3, tempo suficiente para 
elaborar o projeto e conseguir o terreno da nova unidade. 

 

8.3.3.3. Cadastro das redes existentes 

Como não foi disponibilizado mapa cadastral contendo informações de diâmetros, 
declividades, profundidades de poços de visita, entre outros, ferramenta fundamental para 
análise e gestão do sistema, está sendo considerado investimento nesse cadastro.  

A Secretaria de Obras já exige o projeto realizado pelos loteadores em arquivo 
editável e georreferenciado. 

 

8.3.3.4. Reinvestimento 

Ao longo do período do planejamento, deverão ser feitos reinvestimentos no sistema 
de esgotamento sanitário, ou seja, gastos para que os ativos (equipamentos e unidades) 
continuem em perfeita operação. 

De forma a prever esse custo, adotou-se a premissa de reinvestimento de 5% dos 
ativos estacionários ao ano. 

 

8.3.3.5. Fiscalização da água pluvial conectada na rede de esgoto 

Foi constatado no diagnóstico e por técnicos da COPASA que a população conecta 
erroneamente a calha da água de chuva na rede coletora de esgoto, principalmente pela 
falta de tubulações de drenagem e falta de conhecimento dos sistemas de saneamento.  

O principal problema causado por essa ação é a sobrecarga das tubulações e 
consequentemente retorno de esgoto nas residências, atrapalhando também os processos 
biológicos do tratamento de esgoto na estação. 

A COPASA e a Prefeitura não possuem um programa de fiscalização e vistorias 
rotineiras, de modo a adequar a correta utilização dos serviços com o objetivo de reduzir 
possíveis impactos ambientais e os problemas anteriormente citados. 
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Para a solução desses problemas, propõe-se: 

• Montar equipe que realize vistorias frequentes para melhoria do sistema, 
reduzindo gastos com manutenção, substituição de rede, diminuição de 
vazão no tratamento e redução de limpeza de areia nas estações 
elevatórias e de tratamento; 

• Retirada das conexões irregulares de água pluvial na rede coletora de 
esgoto; 

• Verificação da instalação da caixa de gordura nas residências. 

 

8.3.4. Resumo dos Investimentos no SES 

Nas tabelas a seguir, estão resumidos os investimentos no sistema de esgotamento 
sanitário do distrito Sede e da localidade rural de São Bento. 
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Tabela 70 - Resumo dos investimentos no SES do distrito Sede. 

 

Fonte: SERENCO. 
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Tabela 71 - Resumo dos investimentos no SES de São Bento. 

 

Fonte: SERENCO. 
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8.4. ÁREAS ATENDIDAS ATRAVÉS DE SOLUÇÕES INDIVIDUAIS 

De acordo com o estudo populacional, cerca de 3.258 habitantes estão espalhados 
pela zona rural do município de Alpinópolis-MG, já descontados as do núcleo de São Bento. 

Devido à baixa densidade demográfica destas regiões, além da distância em relação 
às áreas que possuem infraestrutura, não há possibilidade de instalação de sistemas 
coletivos ou interligação com o sistema existente. 

Face ao exposto, as opções para melhoria da qualidade do atendimento da área 
rural quanto ao abastecimento de água são: 

• Organização de moradores próximos com o intuito de perfurar, em conjunto, 
um poço que tenha qualidade satisfatória e, também em conjunto, arcar com 
as despesas de análises e profissional responsável de forma a atender à 
legislação vigente; 

• Intensificação do acompanhamento da Vigilância Sanitária e cadastro dos 
imóveis que possuem fonte própria de abastecimento, inclusive fazendo 
análises, orientando e distribuindo produtos para desinfecção da água 
utilizada.   

 

Quanto ao sistema de esgoto, os imóveis nas áreas rurais também não são 
atendidos por sistemas coletivos (com exceção dos núcleos da Localidade de São Bento), 
não havendo viabilidade para construção de estações individuais ou transporte para o 
sistema coletivo. Portanto, nesses locais deverá haver previsão de atendimento através de 
soluções individuais para o tratamento de esgoto sanitário, com fossa seguida de filtro e 
sumidouro. 

Considerando a relação de 3,3 habitantes por domicílio (IBGE, 2010) e que nenhuma 
casa possua o equipamento bem projetado instalado, seriam necessárias cerca de 1.000 
unidade dessa de tratamento. O valor de uma unidade individual dessa de tratamento, 
segundo o SINAPI-MG custa R$ 4.000. 

Estes são valores estimativos e não serão considerados nos investimentos totais do 
sistema, já que se tratam de soluções individuais, de responsabilidade de cada imóvel, 
assim como não estão embutidos custos com a operação do sistema.  

 

8.5. PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

Segundo definição da Lei nº 14.026/2020, controle social é o conjunto de 
mecanismos e procedimentos que garantem à sociedade informações, representações 
técnicas e participações nos processos de formulação de políticas, de planejamento e de 
avaliação relacionados aos serviços públicos de saneamento básico (BRASIL, 2020). 

Ainda segundo a Lei nº 14.026/2020, em seu art. 47, o controle social dos serviços 
públicos de saneamento básico poderá incluir a participação de órgãos colegiados de 
caráter consultivo, nacional, estaduais, distrital e municipais, sendo que as funções e 
competências destes órgãos colegiados poderão ser exercidas por órgãos colegiados já 
existentes, com as devidas adaptações das leis que os criaram. Os conselhos provêm do 
princípio da participação comunitária e têm a finalidade de se firmar como um espaço de 
cogestão entre o Distrito Federal e a sociedade (BRASIL, 2020). 
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Especificamente para o município de Alpinópolis, atualmente existe implantado e 
ativo o Conselho Municipal de Saneamento Básico (COMUSB), de caráter consultivo e 
articulador, responsável por difundir e monitorar as ações propostas no presente 
documento e nos assuntos relacionados com o saneamento básico. A Lei municipal 
nº 2.095/2015 dispõe sobre a política municipal de saneamento básico, cria o Conselho e 
ainda dispõe sobre a regulação desses serviços.  

 

8.6. DRENAGEM E MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS 

Um dos princípios fundamentais da Lei de Saneamento Básico n.º 11.445/07 é a 
disponibilidade nas cidades de serviços de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, 
adequados à saúde pública, à segurança da vida e do patrimônio público e privado. Em seu 
Artigo 3 esses serviços são definidos como: 

“(...) 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.” 

 

8.6.1. Introdução 

O escoamento das águas de chuva é definido no ambiente natural pelas bacias 
hidrográficas, delimitadas pelos divisores e com concentração das águas nos talvegues 
(leitos dos rios). Os cursos de água são o resultado do equilíbrio hidráulico dos 
escoamentos das águas nos talvegues e das águas infiltradas no solo pelo escoamento 
subsuperficial. A declividade natural do terreno, o tipo de solo e sua vegetação original são 
outros fatores essenciais desse equilíbrio, pois determinam a velocidade que a chuva é 
escoada em direção ao rio. 

À medida que ocorre a urbanização e ocupação do solo pelo homem, esse equilíbrio 
é afetado. A urbanização da cidade provoca a impermeabilização do solo, ocasionada pela 
cobertura do solo pelas edificações, ruas e calçadas. Esse fato impede a infiltração da 
chuva no solo, gerando o aumento do volume de água que escoa na superfície, superando 
assim a capacidade natural de escoamento dos cursos de água, elevando o nível 
rapidamente do rio e provocando enchentes ou inundações. 

A Figura 96 apresenta os conceitos de alagamento, enchente e inundação. Essas 
definições facilitarão o entendimento de situações expostas posteriormente. 



     
 

 

 
 Relatório Final 

Página: 272 

 

 

Figura 96 - Representação de enchente, inundação e alagamento. 
Fonte: Defesa Civil de São Bernardo do Campo, 2011. 

Torna-se importante destacar a classificação do escoamento das águas de chuva, 
relacionando os efeitos esperados na estrutura dos sistemas de drenagem em relação a 
cada um dos fenômenos apresentados na Figura 96. Existem sete situações que precisam 
ser esclarecidas. 

• Os sistemas de drenagem urbana contam com dois subsistemas distintos, 
que são interdependentes: o sistema de microdrenagem que é composto por 
sarjetas, bocas de lobo e galerias de águas pluviais; e o sistema de 
macrodrenagem que é composto pelos canais naturais de escoamento das 
águas das bacias hidrográficas, os rios e grandes canais interceptores 
construídos para fortalecer a drenagem natural das bacias hidrográficas; 

• Nas ruas com baixa declividade e principalmente nos locais com depressões 
no terreno, as águas acumulam nas épocas de chuvas. Essa situação é 
denominada de alagamento, estando mais associado a falhas na 
microdrenagem (Miguez et al, 2016); 

• Em situações normais os níveis das águas nos rios variam dentro de limites 
de cotas toleráveis nas calhas naturais dos cursos de água, sem haver 
transbordamento. Essa é uma situação normal de escoamento; 

• Como resultado de chuvas intensas, que se repetem praticamente todos os 
anos, ocorre o aumento temporário do nível de água atingindo a cota máxima 
do canal. Essa situação é denominada de enchente; 

• Quando ocorrem chuvas muito intensas, com ocorrências mais espaçadas, 
geralmente muito acima das médias previstas para a região, acontecem os 
transbordamentos que atingem além das imediações das margens, colocando 
em risco propriedades e a integridade das pessoas residentes nestas áreas. 
Essa situação é denominada de inundação; 

• Além das situações anteriormente definidas acontece ainda outra mais 
agravante. Geralmente ocorrem mais espaçadas no tempo e tem como 
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agravante vários fatores externos, que extrapolam a possibilidade da gestão 
local na bacia. São os fenômenos das catástrofes; 

• Um fato relevante, que está associado às condições de escoamento das 
águas de chuva, é a ocupação das áreas ribeirinhas, em condições precárias 
e ilegais. Geralmente estas ocupações acontecem por falta de alternativas 
para a solução da habitação social. O agravante é que ocorrem 
simultaneamente duas situações que ao se associarem produzem uma 
terceira, e por efeito sinérgico os problemas se intensificam. A primeira 
situação é que a área ribeirinha é extremamente sensível ambientalmente e 
a segunda situação é que os invasores são habitantes, em número cada vez 
mais significativo das maiores cidades, discriminados e excluídos 
socialmente, com baixo poder aquisitivo. Assim o efeito sinérgico desta 
situação produz nestas áreas os problemas socioambientais, muito mais 
difíceis de serem solucionados, do que se as áreas fossem protegidas e a 
ocupação fosse impedida, e se houvesse um programa efetivo de oferta de 
alternativa para a habitação social. Cria-se assim, áreas urbanas, ribeirinhas 
socialmente e ambientalmente altamente vulneráveis.  

 

A microdrenagem pluvial urbana é solução técnica que, bem projetada, executada e 
gerenciada, resolve os problemas de alagamento tanto em situação normal quanto nas 
enchentes. A macrodrenagem associada à microdrenagem precisa ser projetada com 
princípios norteadores fundamentais, de tal forma que juntas protejam as cidades das 
situações de inundações. 

Modernamente, está sendo proibida a retificação dos rios e seu reperfilamento, 
devido aos resultados negativos gerados por esta prática de gestão. A retificação é um 
processo no qual os rios são artificialmente modificados, sendo pelo seu aprofundamento, 
alargamento ou retirada de meandros deixando-o retilíneo. Esse processo tenta controlar 
as enchentes, aumentar as terras secas facilitando o acesso populacional e/ou a atividade 
agropecuária. Apesar de trazer benefícios, vários são os impactos negativos, como 
alterações no regime das descargas, no padrão do escoamento, na velocidade do fluxo, na 
elevação dos picos de descargas, aumento da carga de sedimentos, diminuição da 
rugosidade do leito, aumento da erosão e perda ou destruição de habitats naturais de mata 
ciliar e mangues (TUCCI & BERTONI, 2003). Com isso, não serão propostas soluções para 
implementar obras de macrodrenagem retificando as margens naturais dos rios ou córregos 
da região. 

Para as estradas vicinais ou plantações que sofrem com problema de erosão no 
meio rural, a proposta de drenagem pluvial é a recomendação de sarjetas que conduzam a 
água da chuva para um local apropriado e, em casos piores, a construção de pequenos 
tanques de detenção ou retenção. Os tanques têm a função de reter temporariamente as 
águas de chuva, reduzindo os efeitos de erosão nas ocasiões de precipitações mais 
intensas. Eles funcionarão também como retentores de materiais sólidos, carreados pelas 
enxurradas, responsáveis pelo assoreamento dos cursos d’água. Estes sistemas requerem 
manutenção periódica, principalmente com ações de limpeza de materiais assoreados e 
reparos das entradas de água. 

O Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB), no capítulo correspondente a 
avaliação político-institucional, detalha alguns aspectos particulares da gestão e prestação 
de serviços de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas: 
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“Dos quatro componentes do setor de saneamento, os serviços de drenagem e 
manejo de águas pluviais urbanas são os que apresentam maior carência de 
políticas e organização institucional. Em um país como o Brasil, dotado de fortes 
desigualdades, a urbanização acelerada e caótica, expandida, inclusive, para as 
áreas de inundação natural de diversos rios urbanos, aliada à falta de investimentos 
em drenagem das águas pluviais, resultou no aumento das inundações nos centros 
urbanos de maneira dramática.” 

“De acordo com o SNIS-AP (2017), dentre os 3.733 municípios que participaram da 
pesquisa, 75,6% possuem sistema de drenagem exclusivo (apenas águas pluviais) 
ou unitário (misto com esgotamento sanitário). Entretanto, apenas 19,6% afirmaram 
que dispõem de um Plano Diretor de Drenagem no município, 19,1% declararam 
possuir cadastro técnico de obras lineares e 26,8% afirmaram que fazem 
monitoramento de dados hidrológicos no município. Esses percentuais mostram 
que, atualmente, a gestão dos sistemas de drenagem no Brasil ainda é bastante 
deficitária.” 

 

Tal situação descrita acima pelo PLANSAB é encontrada principalmente nos 
municípios maiores e mais antigos, que cresceram de forma acelerada sem planejamento. 
A ocupação urbana dessas cidades concentrou-se nas regiões de várzea dos rios, devido 
à necessidade de interação da população com os corpos hídricos, utilizados como fonte de 
alimento e dessedentação. O resultado da sobreposição da estrutura urbana sobre o 
ambiente natural provoca alteração no regime de escoamento das águas de chuva nas 
bacias hidrográficas, como explicado anteriormente e ilustrado pela Figura 97.  

 

Figura 97 - Efeitos da urbanização no regime dos rios. 
Fonte: Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica, 2005. 

 

Essa ilustração demonstra que a região natural (situação 1) coberta por vegetação 
e grama infiltram a água de chuva e outra pequena parcela vira escoamento superficial de 
baixa velocidade, provocando um acréscimo de vazão no rio cadenciado ao longo do 
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tempo. Quando há a urbanização e pavimentação do terreno (situação 2), a maioria da 
chuva que antes era infiltrada no solo, é agora direcionada rapidamente para o rio, ou seja, 
fazendo com que a vazão escoada seja maior durante ou logo após uma chuva intensa, em 
um curto espaço de tempo, aumentando rapidamente os níveis dos cursos d’água 
(representada pela cor azul claro, avançando na região urbanizada). O gráfico da vazão no 
rio pelo tempo demonstra esses efeitos que a urbanização provoca no regime de 
escoamento na ocorrência de chuvas intensas em área permeável (situação 1) e 
urbanizada (situação 2), evidenciando o aumento do pico de vazão em um curto espaço de 
tempo. 

Após a implantação dessa intensa urbanização, para minimizar os efeitos da 
alteração hídrica provocada, devem ser aplicadas técnicas de engenharia para solucionar 
os problemas relacionados às enchentes e inundações, não mais com o objetivo de 
aumentar a velocidade de escoamento e transferir as cheias para áreas à jusante, mas sim, 
“promover o retardamento dos escoamentos, de forma a aumentar os tempos de 
concentração e reduzir as vazões máximas; amortecer os picos e reduzir os volumes de 
enchentes por meio da retenção em reservatórios; e conter o run-off no local da 
precipitação, pela melhoria das condições de infiltração, ou ainda em tanques de 
contenção” (CANHOLI, 2014). Esta situação é compreendida na situação 3 da Figura 97, 
onde devem ser aplicada soluções estruturantes (barragem a montante, diques de 
contenção a jusante, implantação de parques com área verde, etc.) e as medidas 
denominadas não convencionais ou compensatórias (bacias de detenção/retenção, 
reservação na fonte, trincheiras de infiltração, pavimento poroso, etc). A aplicação dessas 
medidas possibilita uma redução do pico da vazão no tempo, obtendo-se um hidrograma 
(gráfico vazão pelo tempo) intermediário entre as situações 1 e 2. 

Após toda a explanação de soluções e problemas relacionados com a drenagem, o 
presente documento visa propor soluções técnicas de acordo com as ameaças levantadas 
na elaboração do Diagnóstico. 

 

8.6.2. Metas do PLANSAB 

  Para a consolidação de um cenário proposto normativo, o PLANSAB possui apenas 
duas metas para a drenagem e o manejo das águas pluviais urbanas, estabelecidos valores 
nas diferentes macrorregiões do País, para os anos 2023 e 2033. 

Uma das metas é a redução dos municípios com enxurradas, inundações e/ou 
alagamentos ocorridos em áreas urbanas nos últimos cinco anos. Para a região Sudeste, 
a meta é reduzir para 21,3% em 2023 e para apenas 15% em 2033. Essa meta é muito 
genérica, por isso o ideal é que o município não sobra com nenhum desses eventos. 

Em 2019, foi incluído no PLANSAB um outro referencial na tentativa de se entender 
melhor o comportamento dos serviços de drenagem. Esse indicador avalia o percentual de 
domicílios não sujeitos a risco de inundações na área urbana, relatando indiretamente o 
índice de acessos aos serviços de drenagem, tendo como referência o indicador IN040 
referente à parcela de domicílios em situação de risco de inundação. Para a região Sudeste, 
a meta é 96,5% em 2023 e de 97,3% em 2033. 

Segundo o diagnóstico, esse indicador possui valor de 0,2, representando que 80% 
não possuem qualquer risco e que 20% dos domicílios podem sofrer inundações e/ou 
alagamentos com chuvas intensas. Segundo outros indicadores, existem 10 domicílios 
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sujeito a riscos de inundações e houveram 2 eventos de enxurradas, alagamentos e 
inundações do ano de 2014 a 2019. 

Pela inexistência de um maior número de outras metas específicas e objetivas para 
o sistema de drenagem, será necessária a criação de um cenário local mais detalhado. 

  Na vertente de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, quatro componentes 
básicos foram considerados: 

• A implantação de sistemas de drenagem nas áreas de expansão urbana; 

• A reposição desses ao longo do horizonte de simulação; 

• A reposição dos sistemas de drenagem clássicos (macrodrenagem) 
existentes nos municípios, ao longo do período, tendo por foco a redução do 
risco de inundação; 

• Adequação dos sistemas de drenagem em áreas urbanizadas que sofrem 
com inundações. 

 

8.6.3. Metas do Plano de Recursos Hídricos GD7 

O Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Mineiros do Médio Rio Grande-GD7 
possui um plano diretor de recursos hídricos (PRH) dessa bacia, concluído em 2017, com 
horizonte até 2030, entretanto não foi possível a obtenção desse estudo no site do IGAM. 

Nesse produto serão propostos programas gerias e em produtos posteriores esses 
programas serão detalhados em projetos e ações. O DEMOP deverá avaliar se existem 
ações do Plano de Recursos Hídricos GD7 que possa ser acrescentado à vertente de 
drenagem urbana, de modo que o PMSB possui articulação com o PRH. 

 

8.6.3.1. Cenário de Estudo 

Tendo em vista as necessidades do município para o sistema de drenagem urbana, 
está sendo proposta a aplicação de um Cenário Possível, com o objetivo principal de 
minimizar os transtornos causados pelas chuvas intensas incidentes na área urbana do 
município, devendo haver esforços para a melhoria do sistema utilizando soluções 
denominadas não convencionais. 

Segundo CANHOLI (2014), “as medidas não convencionais em drenagem urbana 
podem ser entendidas como estruturas, obras, dispositivos ou mesmo como conceitos 
diferenciados de projeto, cuja utilização não se encontra ainda disseminada. Essas 
soluções diferem do conceito tradicional de canalização, mas podem estar a elas 
associadas, para adequação ou otimização do sistema de drenagem”. 

Ou seja, as soluções comumente implantadas ao longo das últimas décadas, de 
canalizar os corpos hídricos, aumentando a velocidade do escoamento e as vazões de pico, 
e por consequência, transferindo os problemas para áreas à jusante, não deverão ser 
incentivadas em um futuro próximo, mas sim, medidas de detenção, reservação, infiltração, 
utilização das águas pluviais, entre outras, que promovam a diminuição das velocidades de 
escoamento, do tempo de concentração e das vazões de pico. 
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A Figura 98 ilustra os principais cenários analisados, adotando um cenário proposto 
dividido em cinco programas principais, denominados: Hidrologia, Microdrenagem, 
Macrodrenagem, Defesa Civil e Gestão do Sistema. 

  

Figura 98 - Cenário proposto para Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas. 
Fonte: SERENCO. 

 

Dentro de cada programa haverá subprogramas e ações propondo melhorias do 
sistema, devendo ser atendidas as ameaças levantadas pelos técnicos durante a 
elaboração do diagnóstico e durante as audiências públicas com as contribuições da 
população. 

As propostas principais serão na implantação da gestão do sistema de drenagem, 
regularização de novas ocupações urbanas com exigências de projetos de drenagem com 
medidas não convencionais, incentivo para o aproveitamento e detenção das águas pluviais 
nas novas construções, fiscalização, implantação de novas obras e manutenção e operação 
do sistema. 

Segundo informações do DEMOP, o município não sofre com eventos recorrentes 
de inundações, provocando riscos ou prejuízos constantes à população. Como os córregos 
são de cabeceira, as vazões são relativamente pequenas, sendo o principal problema a 
ocorrência de alagamentos pontuais pela falta de microdrenagem.  

 

8.6.4. Programas e Subprogramas Propostos 

8.6.4.1. Hidrologia 

A hidrologia é definida como a ciência que trata da água na Terra, sua ocorrência, 
circulação e distribuição, suas propriedades físicas e químicas e sua relação com o meio 
ambiente, incluindo sua relação com a vida. 

Os conhecimentos de hidrologia são fundamentais para o planejamento e 
elaboração dos projetos de drenagem de águas pluviais urbanas. Entretanto, os estudos 
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hidrológicos dependem de uma sequência histórica de dados pluviométricos e 
fluviométricos. 

Nos estudos hidrológicos voltados à drenagem urbana, principalmente em virtude da 
carência de dados fluviométricos que poderiam subsidiar análises estatísticas de cheias, 
normalmente são adotados modelos matemáticos do tipo chuva x vazão para a definição 
dos hidrogramas de projeto (CANHOLI, 2014). 

Nesse sentido, o diagnóstico apresentou valores obtidos por DIAS (2013) e dados 
mais recentes pelo trabalho de BELLO (2018), reproduzido na sequência. Foi realizada a 
regionalização de chuva intensa para o estado de Minas Gerais, obtendo parâmetros das 
relações da equação IDF para o município de Alpinópolis, demonstrado a seguir. 

Tabela 72 - Parâmetros das relações IDF (K, a, b, c) e coeficientes de determinação (R²). 

Posto K a b c R² 

Alpinópolis 693,810 0,114 9,786 0,724 0,987 

Fonte: BELLO, 2018. 

 

Os projetos de drenagem entregues ao município, sejam pelos loteadores ou por 
empresas terceirizadas, devem apresentar em seu dimensionamento, os parâmetros 
utilizados na transformação da chuva em vazão escoada. Em reunião com a equipe do 
DEMOP, foi informado que não são apresentados essas memorias de cálculo. 

O estudo pluviométrico, demonstrando a intensidade, duração e recorrências das 
chuvas é essencial para os cálculos de dimensionamento das tubulações de 
microdrenagem e canais de macrodrenagem. O DEMOP deve se atentar que novas 
atualizações de estudos hidrológicos sempre serão realizadas na elaboração/revisão do 
plano de bacia hidrográfica. 

Assim, esses elementos de estudos hidrológicos existentes, apresentados 
anteriormente, podem ser utilizados para elaboração do Manual de Projetos de Drenagem 
a ser utilizado para os projetos do município. Esse manual conterá também uma 
padronização desses dados, compilando e escolhendo um desses estudos de chuvas 
intensas com os dados locais, indicação de tipos de materiais a serem utilizados nas 
infraestruturas de drenagem, métodos construtivos mais adequados, padrões de boca de 
lobo, entre outros itens. Este manual servirá de apoio para as obras de ampliação e 
recuperação do sistema de drenagem do município. Existem diversos desses manuais que 
podem ser obtidos pela internet e serem utilizados como modelo. Conforme explicado, por 
mais que esse Manual esteja no programa Hidrologia, ele deverá conter informações dos 
outros programas detalhados na sequência. 

Dados da ANA, demonstram que existe uma estação pluviométrica (código 2046039) 
contendo dados desde a metade de 2002. Em municípios vizinhos também existem alguns 
outros postos que podem ser utilizados para fins de estudos hidrológicos mais específicos. 

Portanto, com a existência desses monitoramentos, a municipalidade deve fazer 
uma verificação dessas atualizações, e realizar possíveis análises em conjunto com a 
Defesa Civil.  

De acordo com as explanações anteriores, para o programa de Hidrologia será 
proposto apenas: 

• Verificação constante dos postos fluviométricos e pluviométricos implantados 
no município e vizinhos; 
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• Articulação com os municípios vizinhos e com órgãos gestores de recursos 
hídricos, para aperfeiçoamento do monitoramento a montante da bacia; 

• Elaboração do Manual de Projetos de Drenagem. 

 

8.6.4.2. Microdrenagem 

As estruturas que compõem a rede de microdrenagem são responsáveis pela coleta 
das águas pluviais incidentes nas áreas impermeabilizadas, e transporte até a rede de 
macrodrenagem. Um sistema de drenagem sem serviços rotineiros de manutenção pode 
perder a sua capacidade de suportar as vazões previstas em projeto, seja por erosões, 
entupimento de canalização por resíduos sólidos ou pela deposição de esgoto. 

Para os projetos de microdrenagem, alguns aspectos são importantes para se levar 
em consideração: características hidrológicas, coeficiente de impermeabilização, projeção 
de expansão urbana à montante, topografia e métodos construtivos. Com esses elementos 
definidos, é possível projetar uma rede de microdrenagem que atenda a população 
residente atual e futura. 

Em Alpinópolis, a área urbana foi se desenvolvendo próxima aos pequenos córregos 
que atravessam o distrito Sede, predominantemente sem afastamento adequado das 
margens (áreas de preservação permanentes). Nas visitas técnicas, foi constatado que 
poucas ruas possuem tubulações de microdrenagem, implantadas. Em novas obras de 
pavimentação é efetuada a rede de drenagem (exigência quando o recurso é oriundo da 
união) ou feito pelos loteadores. Para tais redes existentes são necessárias apenas obras 
de manutenção, substituição e limpeza. 

Como boa parte do escoamento é realizado de maneira superficial pelas vias, 
podendo causar buracos e atrapalhando pedestres e ciclistas, serão considerados 
investimentos em redes ou sarjetas de microdrenagem em algumas regiões da cidade. 

Outro problema que atinge diretamente a manutenção e conservação da 
microdrenagem é a falta de um cadastro georreferenciado e atualizado das tubulações e 
galerias existentes. O presente PMSB, em conjunto com a equipe do DEMOP, cadastrou 
todas as galerias existentes no município, entretanto contendo apenas a localização e 
diâmetro da tubulação, faltando obter a localização e quantidades das bocas de lobo (275 
unidades pelo SNIS (2019) dos poços de visita (110 unidades pelo SNIS 2019) e suas 
respectivas cotas topográficas. 

Com isso, obteve-se a existência de 8,94 quilômetros de galerias implantadas, com 
diâmetro variando de 600 a 1.500 mm, podendo ser visualizado no diagnóstico a extensão 
para cada diâmetro. 

Pelo levantamento do diagnóstico, considerando que o município possui 98 km de 
vias urbanas e que 93% dessas são compostas de pavimento e meio-fio (SNIS-AP, 2019), 
e contando com a existência de 8,94 km de redes de microdrenagem existentes, obtém-se 
uma relação cobertura com microdrenagem em via urbana de apenas 9,1%. 

Será proposta a ampliação dessa relação, com a construção de mais galerias, 
demonstrado no decorrer desse produto. 
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Cadastramento topográfico 

O DEMOP informou que a Prefeitura pode contratar em 2022 um levantamento 
aerofotogramétrico para fins de renovação de cadastro urbano, e que nesse estudo fosse 
realizado o levantamento das cotas das tubulações também. Como não se tem a 
confirmação, o presente PMSB considerou esse investimento. 

Assim, para completar o cadastro da rede existente, será proposto inicialmente o 
levantamento cadastral topográfico dessas redes existentes e pontos dos canais de 
macrodrenagem, de modo a balizar corretamente os estudos futuros e tornar menos 
estimados os investimentos propostos. 

O custo de levantamento topográfico varia muito em função do equipamento 
(estação total ou RTK e gps) e se existe equipe local, como ocorre em cidades maiores, 
podendo variar de dois a dez reais o metro de galerias levantadas. Foi estimado um custo 
de topografia de R$ 3,0/m de galeria, a ser investido no Ano 1. Esse valor foi adotado 
conforme orçamentos de serviços similares realizados pela SERENCO. 

 

Operação e substituição da microdrenagem 

Toda obra civil necessita de manutenção e seus materiais empregados possuem 
uma vida útil de utilização. Em um sistema de drenagem geralmente são utilizados tubos 
de concreto e tampões e bocas de lobo de concreto e ferro fundido. Pode ser considerado 
que esses materiais possuem uma vida útil de 50 anos de utilização, sendo necessário 
após isso (ou de quebras e vazamentos) substituições gradativas da rede existente. Assim, 
será estimada uma taxa de substituição/reposição de 0,5% a.a. da rede existente em 2021, 
iniciando no Ano 15 até o final de plano. Como existem pouca microdrenagem existente, 
esse valor não será significativo. 

A mesma taxa de reposição e anos de investimentos serão utilizados para a 
substituição/reforma de poços de visita, considerando que existam 110 unidades existentes 
em 2021 (SNIS, 2019). 

A limpeza e desobstrução de bocas de lobo e poços de visita pode ser estimada 
considerando a existência de cerca de 275 bocas de lobo, sendo realizada três vezes ao 
ano em todas as unidades existentes, retirando cerca de 3 m³ de resíduos de cada unidade 
por ano. Para as mesmas bocas de lobo será considerado uma taxa de 
substituição/reposição de 1,0% a.a. das unidades existentes, iniciando no Ano 9 até o final 
de plano. 

A manutenção da rede existente através de vídeo inspeção para identificação de 
obstruções ou por hidrojateamento para desobstruções não foram considerados nesse 
primeiro momento, devendo ser complementados após levantamento cadastral do sistema 
existente com o aval do DEMOP. Os custos obtidos estão baseados em referências 
bibliográficas (CANHOLI, 2014), planilhas orçamentárias (preços referenciais SABESP) e 
tabelas de composições de preços e insumos (SINAPI), com valores atualizados pelo Índice 
Nacional de Custo da Construção (INCC). 
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Tabela 73 - Custo estimado de manutenção e substituição de microdrenagem.  

Manutenção e Substituição do 
sistema existente 

Taxa de manutenção / 
substituição ao longo do PMSB 

Custo unitário 
de reforma 
(dez/2021) 

Galerias (Ano 1 = 8,9 km) 0,5 % a.a. (a partir do Ano 15) R$ 150 / m 

Poços de visita (Ano 1 = 110 ud) 0,5 % a.a. (a partir do Ano 15) R$ 1.600 / ud 

Bocas de lobo (Ano 1 = 275 ud) 1,0 % a.a. (a partir do Ano 9) R$ 900 / ud 

Elaboração de projetos de microdrenagem (4% do custo da obra) 

Limpeza por formação de resíduo 
(considerando 3 limpezas ao ano) 

3 m³ / boca de lobo R$ 100 / un 

Fonte: SERENCO. 

 

Ampliação da microdrenagem 

Deve ser prevista ainda a ampliação das redes de microdrenagem, relacionadas 
tanto ao déficit de ruas com o sistema implantado quanto ao crescimento vegetativo da 
população.  

O crescimento vegetativo está sendo considerado que será feito principalmente 
pelos loteadores, e para a área urbana existente, foi proposto que o município passe de 
9,1% de cobertura para 30% até o Ano de 2043. Como 20% da população sofre com alguns 
problemas de alagamentos e enxurradas, deve ser priorizado obras nessas regiões. 

Deve ser lembrado do artigo 31 do Plano Diretor, o qual cita: Art. 61: “deverão ser 
consideradas como áreas de amortecimento de precipitações pluviométricas as ruas com 
pavimentação permeável em paralelepípedo granítico e ou bloquetes e as áreas como: 
Praça Santa Efigênia, Praça Manoel Cabral, Praça Oswaldo Américo dos Reis, Praça do 
Rosário, Praça São Benedito, Praça São Miguel, Praça José Júlio Mariano, na sede 
municipal, não podendo ser reduzidas a sua área de permeabilidade, além de viabilizar 
medidas que possibilitem o aumento da área permeável”. 

Será proposta a ampliação da microdrenagem inicialmente em 0,9% no Ano 2 e 
posteriormente em 1% ao ano (até o Ano 22), de forma a contabilizar o crescimento 
vegetativo aliado com ampliações em ruas existentes onde não se possui o sistema de 
drenagem. As outras ruas estarão servidas com sistemas de infiltrações no solo (público e 
privado) e sarjetas para escoamento superficial.  

Devido a inexistência de relatos com problemas de drenagem na localidade de São 
Bento, não está sendo previsto qualquer tipo de obra, apenas manutenção de limpeza 
pública.  

Os custos obtidos estão baseados em referências bibliográficas (CANHOLI, 2014), 
planilhas orçamentárias (preços referenciais SABESP) e tabelas de composições de preços 
e insumos (SINAPI), com valores atualizados pelo Índice Nacional de Custo da Construção 
(INCC). 
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Tabela 74 - Custo estimado de ampliação de microdrenagem.  

Ampliação do sistema de 
microdrenagem 

Taxa de ampliação ao 
longo do PMSB 

Custo unitário 

Déficit de ruas + crescimento 
vegetativo (Sede) 

0,9 % a.a Ano 2 e 1,0 % a.a 
em diante até o Ano 22, da 
cobertura de atendimento 

da área urbana 

Galerias = R$ 500 / m 
Poços de visita = R$ 6.000 / ud 
Bocas de lobo = R$ 3.500 / ud 

Elaboração de projetos de microdrenagem (4% do custo da obra) 

Fonte: SERENCO. 

 

Fiscalização da legislação sobre permeabilidade do solo, incentivo à retenção 
e a infiltração 

Uma observação importante é que, pela lei de parcelamento, uso e ocupação do 
solo, os novos loteamentos devem apresentar o projeto de drenagem completo, assim 
como o de abastecimento de água e esgotamento sanitário, na Prefeitura, e posteriormente 
implantar tais sistemas. 

Uma exigência do DEMOP para novos loteamentos (não prevista em lei) foi a 
execução de bacias de amortecimento nas cabeceiras das sub-bacias, o que auxilia 
significativamente na não ampliação do impacto de uma chuva intensa de curta duração 
para as regiões à jusante. 

O coeficiente de impermeabilização das áreas urbanas é outro aspecto fundamental 
a ser levado em consideração, pois quanto maior esse índice, menor o tempo de 
concentração das chuvas intensas, e maior a velocidade de escoamento dessas águas, 
sobrecarregando os sistemas existentes. 

Segundo Baptista et al. (2005), a partir de 1970 outra abordagem para tratar os 
problemas causados pela drenagem foi iniciada, através do conceito de “tecnologias 
compensatórias” que visam controlar a chuva excedente de águas decorrentes da 
impermeabilização evitando sua transferência rápida para jusante. Como solução, propõe-
se o incentivo à reservação e infiltração das águas pluviais nas residências, comércios, 
prédios públicos, e demais construções, e utilização de pavimentos permeáveis conforme 
apresentado na Figura 99. 
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Figura 99 - Comparativo entre sistema de canalização e reservação. 
Fonte: CANHOLI, 2014. 

 

Alguns exemplos de medidas de controle na fonte e tecnologias compensatórias são 
detalhados no Quadro 8 e ilustrados pela Figura 100, obtidos do Manual de Drenagem 
Urbana da Região Metropolitana de Curitiba-PR. 
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Quadro 8 - Lista das Medidas de Controle Básicas na fonte. 

Obra 
Característica 

Principal 
Variantes Função Efeito 

Pavimento 
Poroso 

Pavimento com 
camada de base 

porosa como 
reservatório 

Revestimento superficial 
pode ser permeável ou 

impermeável, com injeção 
pontual na camada de 

base porosa. 
Esgotamento por 

infiltração no solo ou para 
um exutório 

Armazenamento 
temporário da chuva 

no local próprio 
pavimento. 

Retardo e/ou 
redução do 
escoamento 

pluvial gerado pelo 
pavimento 

Trincheira de 
infiltração 

Reservatório linear 
escavado no solo 
preenchido com 
material poroso 

Trincheira de infiltração 
no solo ou de retenção, 

com esgotamento por um 
exutório 

Infiltração no solo 
ou retenção, de 

forma concentrada 
e linear, em 

superfície limítrofe 

Retardo e/ou 
redução do 
escoamento 

pluvial gerado em 
área adjacente 

Vala de 
infiltração 

Depressões 
lineares em 

terreno permeável 

Vala de infiltração efetiva 
no solo ou vala de 

retenção, com 
esgotamento por um 

exutório 

Infiltração no solo, 
ou retenção, no leito 
da vala, em áreas 

marginais 

Retardo e/ou 
redução do 
escoamento 

pluvial gerado em 
área vizinha 

Poços de 
Infiltração 

Reservatório 
vertical e pontual 
escavado no solo 

Poço preenchido com 
material poroso ou sem 

preenchimento, revestido. 
Poço efetivamente de 

infiltração ou de injeção 
direta no freático 

Infiltração pontual, 
na camada não 
saturada e/ou 

saturada do solo, 
em área limítrofe 

Retardo e/ou 
redução do 
escoamento 

pluvial gerado na 
área contribuinte 

de poço 

Micro- 
reservatório 

Reservatório de 
pequenas 

dimensões tipo 
caixa d’água 
residencial 

Vazio ou preenchido com 
material poroso 

Armazenamento 
temporário da chuva 

de áreas 
impermeabilizadas 

próximas 

Retardo e/ou 
redução do 
escoamento 

pluvial gerado de 
áreas próximas 

Telhado 
reservatório 

Telhado com 
função 

reservatório 

Vazão ou preenchido com 
material poroso 

Armazenamento 
temporário da chuva 

no telhado da 
edificação 

Retardo do 
escoamento 

pluvial da própria 
edificação 

Bacia 
subterrânea 

Reservatório 
coberto, abaixo do 

nível do solo 

Reservatório vazio, 
tampado e estanque. 

Reservatório preenchido 
com material poroso 

Armazenamento 
temporário do 
escoamento 

superficial da área 
contribuinte 

Retardo e/ou 
redução do 

escoamento da 
área contribuinte 

Condutos de 
armazena- 

mento 

Condutos e 
dispositivos com 

função de 
armazenamento 

Condutos e reservatórios 
alargados. Condutos e 
reservatórios adicionais 

em paralelo 

Armazenamento 
temporário do 

escoamento no 
próprio sistema 

pluvial 

Amortecimento do 
escoamento 
afluente à 

macrodrenagem 

Fonte: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ, 2002. 
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Pavimentos porosos (asfalto poroso, concreto poroso e blocos vazados de concreto). Adequado para o 
uso em vias de tráfego leve, estacionamentos, calçadões, praças e quadras de esporte 

 

Trincheira de infiltração. Utilizado em 
estacionamentos externos de edifícios 

residenciais, e de empreendimentos comerciais 
como supermercados e shopping centers 

 

Valas de infiltração. São mais apropriadas para lotes 
residenciais, loteamentos e parques 

 

Poço de infiltração 

 

 

Microreservatório em alvenaria (existe a solução do 
poroso). Utilizado em residências e comércios 
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Telhado reservatório. É possível adotar telhado 
jardim, com cascalho, e em telhados planos com 

dispositivo de escoamento 

 

Bacia subterrânea. Aproveitado abaixo de uma 
praça, área verde gramada ou terreno de esporte 

Figura 100 - Ilustrações das Lista das Medidas de Controle Básicas na fonte. 
Fonte: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ, 2002. 

 

A lei de parcelamento do município de Alpinópolis cita em seu artigo 13, sobre a 
conservação e recuperação ambiental de áreas de nascentes e faixas marginais de cheias. 
Estão sendo propostos subprogramas nesse sentido, devendo ao máximo evitar a 
canalização dos pequenos córregos para avanço urbanístico e preservar as áreas de APP. 

Por fim, sugere-se a fiscalização das novas ocupações urbanas, atrelado com o 
estudo das sub-bacias, prever espaços para implantação de sistemas de microdrenagem 
adequadas às especificações do local, de preferência exigindo a implantação da concepção 
apresentada acima (reservação antes de canalização).  

Deve ser realizada também a fiscalização da aplicação da legislação municipal 
existente, no que tange a Taxa de Permeabilidade, em seu artigo 22, que obriga os lotes a 
possuírem pelo menos 15% da área livre permeável. Em visita técnica e fotos aéreas 
dificilmente é obedecida essa taxa, fazendo com que toda a contribuição do lote seja 
lançada nas vias públicas. Essa fiscalização requer esforço da equipe da prefeitura para 
validação no local ou através de aerofotografias de qualidade.  

Essa taxa utilizada na legislação de Alpinópolis está coerente, variando bastante 
para cada municípios visto as particularidade. Em municípios maiores, por exemplo, essa 
taxa de permeabilidade varia em função do tamanho do lote (de 2 a 30%), como em Macaé-
RJ. Já em Curitiba-PR, a taxa de permeabilidade mínima é de 25% (ou menor se atender 
regulação específica para a zona), permitindo sua redução desde que sejam implantados 
mecanismos de contenção de cheias (Decreto municipal n.º 176/2007), promovendo a 
retenção e/ou detenção das águas pluviais compatíveis com o volume de escoamento 
superficial produzido no lote. Em novos empreendimentos é obrigatória a implantação de 
tais mecanismos em determinadas regiões. 

Quanto maior a taxa de permeabilização, melhor ocorre a infiltração natural da água 
de chuva no solo, sobrecarregando menos o sistema de drenagem e consequentemente 
diminuindo as vazões de pico nos rios.  

Resumidamente, de acordo com as explanações anteriores, para o programa de 
Microdrenagem será proposto os seguintes subprogramas: 

• Cadastramento topográfico georreferenciado de microdrenagem existente; 

• Fiscalização e atualização de legislação sobre permeabilidade do solo; 
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• Incentivo à retenção da água pluvial no lote, com o aproveitamento das águas 
de chuva ou retardo da vazão na drenagem (legislação, projetos e 
implantação de sistemas de reservação); 

• Incentivo à infiltração e descarga lenta das águas de chuva (legislação, 
projetos e implantação de sistemas como trincheiras, microreservatórios, 
valas, telhados verdes e áreas/poços de infiltração); 

• Incentivar tecnologias de pavimentação permeável para o município; 

• Reposição da microdrenagem existente com a manutenção/substituição; 

• Implementação de novas tubulações, para as áreas de expansão urbana. 

 

8.6.4.3. Macrodrenagem 

As intervenções mais significativas realizadas na macrodrenagem foram a 
canalização aberta do córrego da Av. Francisco da Sila, na canalização fechada de parte 
de alguns córregos (demonstrados no mapa do diagnóstico) e na execução de limpeza de 
galerias e canais (existe um local com frequentes problemas de entupimentos por resíduos, 
entre os bairros Santa Efigênia e Santos Reis). 

  

Figura 101 - Local com recorrência de entupimentos, no afluente do Lava Pés. 
Fonte: SERENCO. 

 

A tendência das obras realizadas no Brasil foram a canalização dos rios, retificação 
do seu curso natural, impermeabilização do leito e construção de vias de acesso nas 
margens. Tais soluções encontram-se hoje defasadas tecnicamente, pois apesar de 
minimizar alguns problemas de inundações, acabam transferindo os transtornos para áreas 
à jusante. Com o crescimento urbano acentuado nestas áreas (incentivado pelas vias de 
acesso construídas no entorno dos rios), os canais tornam-se subdimensionados, criando 
outros problemas à população do entorno, como o represamento das águas pluviais 
provenientes dos sistemas de microdrenagem. Além disso, a ampliação da capacidade 
destes canais torna-se difícil pela ocupação urbana nas margens. 

Nesse sentido, as restrições de ocupação habitacional próxima aos córregos devem 
continuar, para que casas não sejam instaladas irregularmente, e seja possível executar 
ações voltadas na manutenção e recuperação da mata ciliar e parques lineares, evitando 
novas erosões e inundações em residências. Já existe legislação para tal, necessitando de 
fiscalização. 
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Elaboração do Plano Diretor de Drenagem ou estudo similar 

Pelo porte do município e por inexistir problemas com inundações das calhas dos 
córregos, acreditamos que um PMSB bem elaborado e um estudo de cada sub-bacia pelos 
profissionais do DEMOP são suficientes para solucionar os problemas relacionados à 
drenagem urbana, não necessitando de um estudo muito aprofundado como um Plano 
Diretor de Drenagem Urbana (PDD). 

O PDD é um instrumento que busca planejar a distribuição da água no tempo e no 
espaço para evitar prejuízos econômicos e financeiro, além de controlar a ocupação de 
áreas de risco de inundação, orientando ações destinadas à redução desses riscos (TUCCI, 
1997). 

Segundo Sheafer e Wright (1982 apud CANHOLI, 2014), o plano de drenagem 
possui alguns objetivos como: manter áreas ribeirinhas não urbanizadas (mantendo sua 
capacidade de escoamento); reduzir de maneira gradativa o risco de inundações nas 
residências; assegurar que os projetos de prevenção e correção sejam consistentes com 
os objetivos gerais do planejamento urbano; minimizar problemas de erosões e 
assoreamentos; controlar a poluição difusa; e incentivar a utilização alternativa da água de 
chuva.  

Dessa forma, não será proposto recursos para elaboração do PDD. 

 

Bacias de detenção ou retenção 

Assim como as soluções “não convencionais” para microdrenagem, as novas 
técnicas para solucionar ou minimizar os problemas de macrodrenagem concentram-se 
hoje em dia no conceito de reservação. Sua principal função na macrodrenagem é a de 
conter temporariamente os picos de chuva, para liberação subsequente lenta. Esses 
sistemas são compostos principalmente de: reservatórios a superfície livre, reservatórios 
subterrâneos e retenção subsuperficial. 

Segundo o SNIS-AP (2019), cerca de 23,4% dos municípios brasileiros possuem 
infraestruturas com a capacidade de reduzir a magnitude do escoamento superficial, por 
meio de infiltração e/ou armazenamento temporário. Nesse conjunto, 280 municípios 
(32,7%) afirmaram possuir parque lineares, 174 municípios (20,4%) cadastraram 
reservatórios ou bacias de retenção ou detenção, lagos, piscinões ou tanques e 566 
municípios (62,8%) possuem vias públicas urbanas com soluções de drenagem natural 
(faixas ou valas de infiltração). 

Especificamente sobre os reservatórios de amortecimento, eles são projetados para 
reduzir os picos das vazões de cheia e proteger áreas situadas à jusante, permitindo reduzir 
os riscos de inundações sem a necessidade de executar obras extensas ao longo de toda 
a extensão da rede de microdrenagem. 

Conforme demonstrado no diagnóstico, no município existem duas bacias de 
amortecimento de cheias implantadas recentemente (bacias de detenção), exigidas pelo 
DEMOP na implantação do loteamento do Alto da Serra. Estão localizadas em terreno de 
declividade acentuada e na cabeceira da sub-bacia, em região de cota mais alta. Ambas 
as bacias irão necessitar de limpeza regular com a remoção de resíduos, por isso será 
estimado um custo devendo ser reajustado pelo DEMOP após um ano de operação dessas 
unidades. Esse custo ficará atrelado ao mesmo custo com a limpeza das bocas de lobo.  
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Início do canal fechado 

 

 Figura 102 - Bacias de amortecimento de cheias (bacias de detenção) - Loteamento Alto da Serra. 
Fonte: SERENCO. 

Não existe falta de espaço para implantação de novas soluções de amortecimento 
de cheias a montante da área urbana do distrito Sede, devendo ser uma política 
interessante para os novos loteamentos. Por isso não foi considerado investimentos oriundo 
da Prefeitura para custear novas bacias de amortecimento, e sim de futuros loteadores. 

A implantação dessa solução pode ser realizada com alternativas para 
aproveitamento de espaços nas bacias de detenção, como: praças de esportes ou campo 
de futebol, utilizados durante o período seco, sendo o espaço ocupado no período de chuva 
como reservatório para amortecimento de cheias (Figura 103). No caso de bacias de 
retenção, as quais são construídas para não secar e auxiliar na melhoria da qualidade da 
água, pode-se aproveitar apenas o seu entorno com a construção de parques por exemplo 
(Figura 104). 

  

Figura 103 - Bacia de detenção em praça de esportes. 
Fonte: FEAM, 2006. 

      

Figura 104 - Bacia de retenção estruturais e naturais. 
Fonte: COELHO et al, 2014 (esquerda) e jornal Bem Paraná, 2019 (direita). 



     
 

 

 
 Relatório Final 

Página: 290 

 

Ambas as bacias de amortecimento exigem manutenção periódica, seja pela 
decantação das partículas em suspensão, limpeza de fundo, margens ou acumulação de 
resíduos. De acordo com Miguez (2016), “os reservatórios podem ainda combinar ou não 
funções de infiltração, receber vegetação específica com função de biorretenção 
(especialmente os de retenção, que podem ainda, configurar grandes áreas úmidas, 
usualmente chamadas de wetlands construídas”. 

 

Córregos e canais urbanos 

Pequenos processos de erosão não foram avistados e relatados no diagnóstico, nem 
lançamentos de esgoto sanitário significativos, apenas presença de lixo em bueiros 
conduzindo para os córregos e falta de conservação em algumas margens de córregos. 

Soluções como sarjetas instaladas antes do talude, recomposição de vegetação, 
lixeiras aéreas ao invés da disposição do lixo largado nas calçadas, entre outras seriam 
soluções para esses problemas. 

Não foi avistado como necessidade para o município, mas caso seja necessário, a 
recuperação de taludes da macrodrenagem com significativo processo de erosão, pode ser 
recuperado construindo um enrocamento com pedra lançada ou marroada, intercalada com 
preenchimento de solo ou adotadas soluções mais caras com a utilização de gabiões 
(enrocamento preso em gaiolas), sacos de solo-cimento ou geossintéticos (Figura 105). 

  

Figura 105 - Exemplos de proteção dos taludes em córregos. 
Fonte: COBRAPE (esquerda) e ArchiExpo (direita). 

 

Os custos de manutenção e conservação da macrodrenagem, tanto na limpeza e 
desassoreamento, como na manutenção e conservação dos gramados em áreas planas ao 
longo dos cursos d’água não foram computados devido à realização pela equipe da limpeza 
urbana.  

Pela falta de estudos técnicos, não foi proposta nenhuma solução de grande galeria 
ou novo canal de macrodrenagem. Obras de maior porte sendo executadas são no córrego 
Biquinhas, uma com manilhamento do córrego (duas linhas paralelas de tubulações, com 
1m de diâmetro cada) após a MG-446 e outra em seu afluente (próximo ao canal aberto na 
avenida Francisco Rodrigues) com tubulações de 1,5m de diâmetro. 

Estruturas dissipadoras de energia são necessárias para o controle da erosão nos 
riachos e canais, geralmente no desemboque de uma galeria com o riacho, reduzindo a 
velocidade do escoamento, e consequentemente, a erosão e o carreamento de sedimentos. 
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Para declive grande do terreno devem ser adotadas estruturas de concreto (ou pedra 
argamassada) em formato de degraus. Uma estrutura dessa, com comumente utilizada na 
saída de galeria pode ser visualizada na Figura 106. Ela é executada com uma base de 
concreto e pedra de mão (0,10 a 0,15m) arrumada, assentada sobre uma caixa escavada 
no terreno com as paredes e fundo de concreto. Essa estrutura também pode ser associada 
a descidas d’água em degraus. Outra ação é a recomposição na mata natural dos córregos 
logo após essa estrutura. Para vazões e velocidades maiores em galerias, faz-se 
necessário um dissipador mais robusto, contendo estrutura de concreto que absorva o 
impacto. 

 
Planta  

 
Corte AA e BB 

Figura 106 - Estrutura dissipadora de energia (pequenas vazões). 
Fonte: UFPR, 2009. 

 
Planta  

 

 
Corte AA Corte BB 

Figura 107 - Estrutura dissipadora de energia (grandes vazões). 
Fonte: NOVACAP-DF. 

 

Como os córregos desaguam no Ribeirão Conquista, local de difícil acesso por 
possuir APP preservada, não foi possível visualizar os seus desemboques avaliando 
necessidade dessas estruturas de dissipação de energia. Outra coisa é a diferença de nível 
entre a área urbanizada da Sede e o ribeirão (de 30 a 80 m), fazendo com que existam 
pequenas cachoeiras, conforme pode ser visualizado a seguir, um desemboque na região 
do novo loteamento no bairro Santa Efigênia. Após as cachoeiras, área de APP preservada. 
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Estrutura de desemboque feita com quartzito 

 
Saída do desemboque, formando cachoeira 

Figura 108 - Desemboque de drenagem - bairro Santa Efigênia. 
Fonte: SERENCO. 

 

Na área rural (em regiões de campo/plantação) ou em distritos urbanos pouco 
adensados com espaços livres, a primeira saída seria a construção de terraços (ou 
murundus) para evitar a formação de enxurradas e transporte de terras promovendo 
também a infiltração da água no solo. 

Botelho (2017) descreve o planejamento das cidades, quando ocorre um 
crescimento populacional, surgem duas principais opções utilizadas em relação à ocupação 
dos fundos de vale: 

• 1. Realizar obras de canalização e retificação do rio, implantando um sistema 
viário nas margens (avenidas sanitárias); 

• 2. Deixar o canal natural, com mínimas retificações, e suas margens 
inundáveis para ocupação de parques públicos, campos, academias a céu 
aberto, etc. 

 

Um mapa demonstrado no diagnóstico demonstra os principais fundos de vale 
naturais e uma avenida sanitária presente no município. Pode ser observado que a solução 
implantada no município foi a Opção 1 na ampla maioria dos casos, possuindo tubulações 
fechadas e canais abertos. A Opção 2 existe, entretanto estão sendo implantadas obras 
para que se tornem a Opção 1, principalmente no córrego Biquinhas e afluentes. Ressalta-
se que parques podem ser implantados ao longo da faixa de um rio ou canal, auxiliando na 
conservação e preservação dos recursos naturais, normalmente aproveitada para 
atividades de lazer e como proteção urbanística contra ocupações irregulares.  

Como soluções propostas para a proteção dos fundos de vale, nos locais onde as 
margens estejam preservadas, seriam principalmente o planejamento por meio de planos 
de ocupação específicos deixando as margens inundáveis dos cursos d’água, com 
implantação de parques lineares. Em segunda hipótese seria a implantação das avenidas 
sanitárias, auxiliando também na coleta do esgotamento sanitário. Nos locais intensamente 
ocupados (margens de rios e canais), verificar a possibilidade de realocação de famílias 
com a implantação na sequência de parques para evitar a reocupação, minimizando 
impactos econômicos e sociais negativos que serão gerados em caso de eventos 
hidrológicos extremos. 
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8.6.4.4. Defesa Civil 

A Defesa Civil municipal possui papel fundamental na prevenção dos desastres 
relacionados à drenagem urbana. A partir da elaboração do Plano de Contingência e 
Emergências, o órgão poderá planejar suas ações a curto, médio e longo prazo, para 
garantir a prevenção dos eventos adversos no município. 

Conforme descrito no diagnóstico, a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil 
(COMDEC) foi criada pela Lei Municipal n.º 1.849/2007. Essa lei é bem simples, citado que 
a COMDEC será composta por coordenador, conselho municipal, secretaria, setor técnico 
e setor operativo. 

A Defesa Civil Municipal está estruturada e atualmente atende as demandas 
necessárias. Como proposta será sugerida apenas uma análise anual de uma possível 
reestruturação da equipe, avaliada após os eventos ocorridos nos anos anteriores. 

Nos períodos considerados de normalidade devem realizadas ações de prevenção 
e preparação. Nessa época ocorre a montagem do plano estratégico anual, cursos e 
montagem de grupo de voluntários, seminários, reciclagem dos agentes de Defesa Civil e 
ainda palestras em escolas e comunidades. 

Devido à baixa incidência de eventos extremos, a COMDEC não possui elaborado o 
Plano de Emergência e Contingência (PLANCON), o qual deveria ser atualizado com 
periodicidade anual pela própria equipe. Assim, será considerado como proposta a 
elaboração do Plano de Emergências e Contingências, podendo ser buscado modelos com 
os municípios vizinhos, na internet e ainda com a Defesa Civil Estadual. 

Alguns fatos de desastres levantados no diagnóstico demonstram que é importante 
lembrar dos fatos anteriores e estar preparados para novos eventos extremos, 
demonstrando a importância na atualização constante desse plano, atrelado com a 
manutenção do sistema de drenagem antes de períodos de chuvas intensas. Portanto, as 
áreas de risco de enchentes e inundações deverão ser monitoradas e periodicamente 
atualizadas, desenvolvendo um efetivo sistema de comunicação com a população em risco.  

Sempre deve ser avaliada a remoção das famílias em áreas recorrentes afetadas, 
ou em casos de muitas moradias instaladas em áreas consolidadas, o planejamento para 
a execução de obras de contenção em áreas críticas de inundação, erosão, vossorocas e 
deslizamentos, com a execução de muros de contenção, muros de arrimo, gabiões, parede 
diafragma, parede atirantada, solo armado, geossintéticos, entre outros. Não serão 
detalhados custos dessas obras devido a não previsão por parte da prefeitura de execução 
das mesmas. 

Como as chuvas intensas não acarretam em situações de emergências 
significativas, não se faz necessário um investimento em um sistema de alerta 
automatizado avaliando níveis de rios. O que pode existir é o cadastramento do celular das 
residências em pontos críticos e o aviso com mensagens SMS quando a meteorologia 
informar chuvas intensas.  

Para o programa Defesa Civil, de acordo com o apresentado anteriormente, será 
proposto: 

• Avaliação anual de uma possível reestruturação da Defesa Civil; 

• Elaboração do Plano de Contingências e Emergências; 
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• Atualização periódica das áreas de risco de enchentes, inundações e 
deslizamentos no PLANCON; 

• Avaliação da necessidade de obras de contenção em áreas críticas de erosão, 
vossorocas e deslizamentos; 

• Retirada da população de regiões de frequentes inundações e áreas críticas 
de desmoronamentos. 

 

8.6.4.5. Gestão do Sistema 

Alguns itens essenciais ao planejamento e gestão dos serviços adequados da 
drenagem são o cadastro técnico, um estudo de cada sub-bacia (PDD ou outro mais 
simplificado), mapeamento de áreas de risco, monitoramento de dados hidrológicos, 
política e instrumentos de gestão, comitês de bacia e regulação. Os temas estudo de sub-
bacias, cadastro, mapeamento e monitoramento hidrológico já foram detalhados nos 
programas anteriores. Os demais serão tratados no decorrer desse produto. 

Um sistema de drenagem deve considerar o comportamento da bacia hidrográfica 
no qual está inserido pois a área da bacia compreende naturalmente a água proveniente 
da precipitação que escoa até seu exutório. Segundo a Política Nacional de Recursos 
Hídricos, uma das competências dos comitês de bacia é a de promover o debate das 
questões relacionadas aos recursos hídricos e articular a atuação de entidades 
intervenientes, arbitrando em primeira instância administrativa os possíveis conflitos 
relacionados aos recursos hídricos. 

O município de Alpinópolis participa do Hidrográfica dos Afluentes Mineiros do Médio 
Rio Grande-GD7. Existe um plano diretor de recursos hídricos dessa bacia, concluído em 
2017, com horizonte até 2030, entretanto não foi possível a obtenção desse estudo no site 
do IGAM. 

A regulação e fiscalização são fundamentais para a gestão, e estão previstas nas 
leis e decretos da política do saneamento. Segundo o Artigo 2 do Decreto n.º 7.217/10, a 
entidade reguladora é um órgão de direito público que possua competências próprias de 
natureza regulatória, independência decisória e não acumule funções de prestador dos 
serviços regulados. A Lei n.º 11.445/07 não trata da regulação, especificamente, quando 
os serviços são prestados pelo titular, como nesse caso. Não existe distinção quando não 
há relação contratual entre o titular e o prestador, em função da prestação ser por meio de 
órgão da Administração Pública municipal Direta ou entidade da Administração Pública 
municipal Indireta. 

As ações propostas nos itens anteriores dependerão de uma gestão eficiente do 
sistema de drenagem. Conforme demonstrado no diagnóstico, por mais que existe uma 
equipe planejando obras de drenagem, a gestão do sistema de Drenagem e Manejo de 
Águas Pluviais Urbanas praticamente não é realizada pois deve envolver todo um conjunto. 

A gestão dos serviços de drenagem nos municípios brasileiros é realizada 
geralmente pela administração pública direta, ou seja, pela própria prefeitura, inexistindo 
uma entidade específica responsável pela prestação dos serviços (como ocorre com os 
serviços de água e esgoto), sendo raro os casos em que os serviços são regulados por 
meio de agências reguladoras. Algumas obras de macrodrenagem são de responsabilidade 
dos estados. 
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Com base nas premissas do artigo 38 do Decreto n.º 7.217/2010, apresenta-se 
alguns possíveis cenários aplicáveis de prestação de serviço: 

• Serviços de administração direta; 

• Serviços terceirizados no modelo de Contratação de Serviços; 

• Serviços terceirizados no modelo de Concessão Pública; 

• Serviços terceirizados no modelo de PPP (Parceria Público Privada);  

• Serviços por Contrato de Programa entre entes federados. 

 

Os serviços de saneamento básico são de titularidade indubitavelmente municipal, e 
a competência e responsabilidade pela correta, eficaz e adequada prestação cabe à 
municipalidade. Neste contexto o modelo básico de gestão dos serviços compreende a 
administração direta pelo poder público. Para o serviço de administração indireta, outros 
modelos podem ser adotados com um nível de participação privada. Nestes casos admite-
se a transferência da sua execução à iniciativa privativa por delegação do Poder Público, 
sob a modalidade de alguns dos instrumentos que compreendem a forma de prestação por 
terceirização: via contrato de prestação de serviços, concessão comum, parceria público-
privada; modalidades de concessão patrocinada ou concessão administrativa; e, 
consórcios públicos. 

 

Definição do modelo institucional 

O DEMOP é o setor responsável pela execução/acompanhamento das obras de 
pavimentação e consequentemente das obras de drenagem atreladas a essa nova via, 
além de realizar a manutenção/desobstrução das galerias e bocas de lobo. Assim 
continuará a ser o órgão municipal por desenvolver todo o planejamento e estudos das 
bacias, para posterior licitação das obras. A limpeza das bocas de lobo ou bueiros é 
realizada pelos funcionários vinculados ao próprio departamento. 

Buscando melhorar a qualidade e o planejamento dos serviços de drenagem, de 
forma a analisar todo o contexto das sub-bacias (manejo das águas pluviais) e organizar o 
cadastro existente, propõe-se que o DEMOP continue sendo o responsável pela gestão da 
drenagem no município, coordenando ações de concepção de projetos e inicialmente o 
cadastramento das informações existentes. Após a licitação da obra, a gestão da execução 
e manutenção são de suma importância para a correta utilização dos sistemas no caso das 
chuvas intensas, assim como a execução de acordo com o projeto, o cadastramento do 
desenho do “As-built” (como foi construído) e a fiscalização da implantação da obra. 

A gestão do sistema e das sub-bacias é fundamental também para a definição de 
novos parâmetros técnicos a serem adotados em leis e códigos vigentes, propondo 
readequações e implantação de novas alternativas para o planejamento urbano, visando a 
aplicação de medidas preventivas contra os prejuízos causados pelas chuvas intensas.  

Outro fator importante seria desvincular os custos com toda e qualquer obras de 
drenagem dos custos de pavimentação, para se ter a real noção do valor gasto nessa 
vertente do saneamento, de forma a incrementar/reduzir a taxa no IPTU ou incorporar uma 
tarifa de drenagem urbana. Essa ação está ocorrendo, pois para a obra no bairro Mundo 
Novo é sabido o custo da obra desvinculado com o recapeamento da via, por exemplo. 
Esse valor foi considerado nos custos com ampliações demonstrados anteriormente. 
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Como os profissionais do DEMOP continuarão exercendo outras funções, além das 
relacionadas com a drenagem urbana, deve-se analisar se isso dificultará a formulação de 
ações estratégicas como a definição de um centro de custos específico para o sistema de 
drenagem, com a possibilidade da apropriação destes custos. Pelo porte do município, não 
se vê a necessidade de criação de uma autarquia específica para o sistema público de 
manejo de águas pluviais urbanas. Será proposto a implementação da taxa/tarifa de 
drenagem para possuir receita para as obras e manutenção necessárias (inicialmente, pode 
ser realizada sendo uma porção discriminada do IPTU e posteriormente por uma taxa ou 
tarifa). 

 

Atualização do Sistema Nacional de Informações de Saneamento Básico 

A equipe gestora dessa vertente também será a responsável por alimentar o Sistema 
Nacional de Informações de Saneamento Básico da vertente de drenagem urbana, com os 
dados do município cadastrados ao longo do ano. No diagnóstico consta o questionário 
respondido pela municipalidade, na medida que exista determinada informação, ou seja, 
existem informações sem preenchimento, principalmente relacionadas à custos separados 
conforme informado anteriormente. Ele deve se tornar uma ferramenta de análises 
subsidiando a tomada de decisões sobre os recursos hídricos e prioridades de 
investimentos.  

Além de preencher deve-se analisar a evolução dos indicadores ano a ano para 
avaliação se os recursos estão sendo empregados em melhorias. Com a evolução da 
gestão, é possível criar novos indicadores georreferenciados por bairros ou sub-bacias 
visto, podendo assim criar um Sistema Municipal de Informações de Saneamento mais 
detalhado por regiões do município. 

 

Revisão e remodelação dos parâmetros técnicos adotados 

Na legislação municipal foi verificada a existência de mecanismos de controle de 
ocupação em área próximas aos riachos e em trechos íngremes, necessidade do “Habite-
se” para poder habitar determinada moradia, obrigatoriedade de aplicar a taxa de 
permeabilidade na construção, conectar-se ao sistema público de esgotamento, entre 
outros. Entretanto, praticamente inexiste fiscalização por parte da Prefeitura para exigir 
essas legislações vigentes, o que propicia a execução de casas irregulares causando 
transtornos futuros seja pela insegurança do local ou pela falta de saneamento. 

Está sendo sugerida a inclusão de novos conceitos na legislação ou plano diretor, 
como por exemplo incentivo ao aproveitamento e exigência de reservação da água de 
chuva para as novas construções (pode ser exigida, por exemplo, para um determinado 
tamanho do lote que comporte tal medida), à infiltração e descarga lenta das águas de 
chuva, fiscalização da taxa de permeabilidade, aplicação de pavimentação permeável, 
controle de faixas non aedificandi ao longo dos cursos d'água e implementação de  
reflorestamento. 

Nesse sentido, programas de proteção de nascentes, de áreas verdes e APP’s 
restringem a ocupação do solo e consequentemente o uso dos recursos hídricos. Um bom 
exemplo a ser citado é o Programa Cultivando Água Boa, implementado em 2003, pela 
ITAIPU Binacional, no estado do Paraná, o qual possui uma ampla iniciativa socioambiental 
concebida a partir da mudança na missão institucional da empresa, de participação 
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permanente de parceiros, órgãos governamentais, ONGs, instituições de ensino, 
cooperativas, associações comunitárias e empresas. 

 

Qualidade da Água 

A drenagem de águas pluviais urbanas representa um importante componente na 
qualidade dos recursos hídricos, pois carrega consigo uma grande variedade de 
contaminantes provenientes de poluição, principalmente devido ao lançamento irregular de 
esgoto e introdução de resíduos sólidos no sistema de drenagem, além de deposição 
atmosférica, processos erosivos, entre outros, na medida em que a água de chuva escoada 
faz a “lavagem” das ruas. 

As ações de monitoramento deverão ser realizadas através de alguns pontos de 
controle, de preferência inicialmente em locais com a rede coletora de esgoto implantada, 
sendo possível avaliar a qualidade dos corpos receptores e a origem de possíveis 
poluições. Com relação aos parâmetros monitorados, sugere-se que sejam mantidas as 
variáveis monitoradas atualmente para controle de qualidade de cursos d’água (matéria 
orgânica, óleos, graxas, sedimentos, metais, etc), que podem ser comparados aos limites 
estabelecidos pela Resolução CONAMA n.º 357/2005. A prestadora de serviços de 
esgotamento sanitário é obrigada a realizar ensaios a montante e jusante dos lançamentos 
de ETEs, devendo a Prefeitura cobrar os ensaios, analisar e ampliar as coletas. 

Devido à poluição dos recursos hídricos, os lançamentos de drenagem urbana 
deverão possuir futuramente outorga de lançamento. 

Corroborando com o monitoramento da qualidade, deve ser avaliado se os corpos 
hídricos possuem o enquadramento proposto pelo comitê de bacia. O GD7 ainda não 
possui um enquadramento oficial, assim os corpos hídricos devem ser classificados como 
Classe 2. Assim, o monitoramento é essencial para analisar o tipo de poluente responsável 
pelo não enquadramento do corpo hídrico. 

A partir das ações e metas do avanço da cobertura de atendimento aos sistemas de 
saneamento, previstas no presente PMSB, automaticamente ocorrerá a melhoria qualitativa 
dos recursos hídricos.  

 

Educação Sanitária e Ambiental 

Outras ações propostas para melhoria da gestão do sistema é a elaboração de 
programa de educação ambiental e sanitária, voltado à drenagem urbana, de preferência 
vinculado e circulado junto com as outras vertentes do saneamento. As alternativas 
propostas no PMSB foram explanadas em um outro produto, na parte de Mecanismos de 
articulação e integração de políticas, programas e projetos de saneamento básico com 
outros setores correlacionados. 

As ações de educação sempre devem ser integradas entre as instituições 
(departamento do município, comitê de bacia, Concessionária, ONGs, escolas municipais, 
prefeituras vizinhas, associações locais, etc) de modo a economizar recursos e possuir o 
máximo alcance. 

Após explanações acima dos subitens que envolverão o programa de Gestão do 
Sistema, será proposto: 
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➢ Definição do modelo Institucional de gestão da Drenagem e Manejo de Águas 
Pluviais Urbanas; 

➢ Atualização do Sistema Municipal de Informações de Saneamento Básico; 

➢ Revisão e remodelação dos parâmetros técnicos adotados em leis e códigos 
vigentes; 

➢ Controle das faixas non aedificandi ao longo dos cursos d'água e implementar 
reflorestamento; 

➢ Monitoramento da qualidade da água no sistema de drenagem; 

➢ Criar e implementar programa de educação ambiental contínuo para a drenagem 
pluvial. 

 

8.6.5. Sustentabilidade Econômico-Financeira 

O Art. 29 do Capitulo VI - DOS ASPECTOS ECONÔMICOS E SOCIAIS, da Lei 
n.º 11.445/2007 determina: 

“Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade econômico-
financeira assegurada, sempre que possível mediante remuneração pela cobrança 
dos serviços.” 

“III - de manejo de águas pluviais urbanas: na forma de tributos, inclusive taxas, em 
conformidade com o regime de prestação dos serviços ou de suas atividades.” 

Já o Art. 36 enfatiza que: 

“A cobrança pela prestação dos serviços públicos de drenagem e manejo de águas 
pluviais urbanas deve levar em conta, em cada lote urbano, os percentuais de 
impermeabilização e a existência de dispositivos de amortecimento ou de retenção 
de água da chuva, bem como poderá considerar: 

I - o nível de renda da população da área elencada; 

II - as características dos lotes urbanos e as áreas que podem ser neles edificadas.” 

 

Segundo Tucci (2012), a inexistência de cobrança na imensa maioria dos 
prestadores de serviço de drenagem decorre das dificuldades legais e técnico-operacionais 
para a sua implantação, pois como citado acima no Artigo 36, deve-se considerar 
percentuais de impermeabilização e a existência de dispositivos de amortecimento ou 
retenção de água da chuva em cada lote urbano. 

Geralmente no Brasil, recai sobre as prefeituras o pesado ônus financeiro dos custos 
de implantação e manutenção dos sistemas de Manejo de Águas Pluviais. Na maioria das 
vezes, os serviços municipais não são organizados como entidades independentes, com 
autonomia financeira e gerencial (BAPTISTA e NASCIMENTO, 2002). Tais recursos são do 
tesouro municipal, complementados eventualmente, com financiamentos pontuais dos 
governos federal ou estadual ou ainda por empréstimos de bancos. 

Corroborando com o descrito acima, segundo o SNIS-AP (2019) apenas 1,1% (40 
municípios) dos municípios que responderam à pesquisa possuem alguma forma de 
cobrança ou ônus indireto. A Lei Nacional de Saneamento Básico define em seu texto as 
formas de cobrança para os serviços de drenagem: na forma de tributos, inclusive taxas, 
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em conformidade com o regime de prestação do serviço ou de suas atividades, com isso, 
não sendo mais ideal ser cobrado como um % do IPTU. 

Desses apenas 40 municípios de responderam possuir mecanismos de cobrança, 
20% fazem por meio de taxa específica, 17,5% por meio de cobrança de tarifa ou preço 
público, 52,5% por meio de outras formas (aqui incluídas por exemplo o ônus indireto pelo 
IPTU e a taxa de contribuição de melhoria) e 10% não especificaram o mecanismo adotado. 

Os dados fornecidos pelos prestadores de serviço ao SNIS-AP 2019, mais uma vez 
corroboram o conhecimento pré-existente no setor saneamento básico de que a cobrança 
pelo uso efetivo ou potencial dos serviços de drenagem é praticamente inexistente no país, 
mesmo com a previsão legal na Lei Nacional de Saneamento Básico (Lei nº 11.445/2007). 

A partir das receitas (indicador SNIS FN009) e despesas (indicador SNIS FN016), 
de 3.652 municípios, 7,5% informaram ser superavitários (receita maior que despesa), 
50,5% são deficitários (despesa maior que receita) e 42,0% estão equilibrados (receita igual 
a despesa). 

 

8.6.5.1. Recursos Necessários dos Investimentos 

Após implantado o modelo de gestão institucional do sistema de drenagem, deverá 
ser elaborado estudo detalhado da sustentabilidade econômico-financeira do modelo 
aprovado, estabelecendo-se, então, a origem definitiva dos recursos necessários os quais 
deverão cobrir os seguintes serviços: 

• Manutenção dos ativos: limpeza e desobstrução da rede de drenagem e dos 
seus componentes (bocas de lobo, poços de visita, etc.), das margens dos 
canais e dos reservatórios de detenção; 

• Operação: garantia das condições adequadas para o funcionamento dos 
diversos componentes da micro e macrodrenagem; 

• Gestão administrativa e técnica: manutenção de estrutura necessária para a 
prestação do serviço, com equipe técnica capacitada e equipamentos 
adequados; 

• Renovação de ativos: substituição periódica dos elementos estruturantes da 
rede de drenagem caso término de sua vida útil ou apresente problemas; 

• Atualização / modernização da prestação do serviço público: capacitação e 
atualização dos técnicos, estudos, pesquisa e testes para consolidação de novas 
alternativas tecnológicas para a drenagem urbana; 

• Obras de expansão: devido ao crescimento vegetativo são necessárias 
ampliações ou implantação de novo sistema de drenagem. 

 

Esses recursos deverão ser oriundos da cobrança de taxas/tarifas e do aporte de 
financiamentos. Geralmente a ampliação do sistema de drenagem e manejo de águas 
pluviais urbanas é realizado por meio de financiamentos nas obras de pavimentação e com 
recursos próprios na manutenção, recuperação e limpeza das bocas de lobo e margens 
dos riachos. 
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Como atualmente os recursos são oriundos do tesouro municipal, deve ser previsto 
que recursos próprios para investimento na drenagem sejam provenientes de uma taxa ou 
tarifa específica ou ainda, indiretamente pelo IPTU (adotar uma porcentagem definida), de 
forma a ser possível garantir os recursos para atingimento das metas propostas. 

Outras fontes de recursos que municípios usualmente recorrem para fazer frente às 
despesas de drenagem são por meio de emendas parlamentares, transferências da União 
e dos estados, recursos próprios, Fundo de Participação dos Municípios, convênio, Fundo 
Estadual de Recursos Hídricos, royalties, taxas com multas, etc.  

Caso a prefeitura necessite de maior aporte para execução das obras, o município 
deve buscar recursos financeiros para suprir seu orçamento anual, nas fontes tradicionais 
de financiamento: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BNDES, FUNASA, entre 
outros. 

Como citado anteriormente, é necessário desvincular os custos com obras e 
manutenção das estruturas de drenagem com os custos de pavimentação, tanto pessoal 
como equipamentos (nem que sejam de maneira parcial, por exemplo, adotando horas 
estimadas de trabalho com a vertente), para se ter a real noção do valor gasto nessa 
vertente no município. 

Segundo o SNIS-AP (2019), os investimentos realizados pelos municípios que 
responderam à pesquisa no ano de 2019, o valor per capita médio nacional de investimento 
foi de R$ 25,55 /hab.ano, e de R$ 31,74 /hab.ano se considerar apenas a região Sudeste. 
Já em termos de desembolsos totais de investimentos, o valor per capita médio nacional 
foi de R$ 20,22 /hab.ano, e de R$ 23,96 /hab.ano se considerar apenas a região Sudeste. 
O município de Apinópolis informou ao SNIS um valor de investimentos e desembolsos de 
R$ 1,24 /hab.ano. 

Já para as despesas com o serviço de drenagem, o SNIS-AP (2019) apresentou um 
valor médio de despesa per capita nacional de R$ 19,97 /hab, ano (ou de R$ 50,7 / unidade 
edificada.ano). Para a região Sudeste é de R$ 21,99 /hab, ano (ou de R$ 59,06 / unidade 
edificada.ano). O município de Apinópolis informou ao SNIS um valor de despesa média de 
R$ 4,17 /hab.ano ou de R$ 11,18/unidades edificadas.ano. 

Um resumo dessas comparações está reproduzido na Tabela 75. 

Tabela 75 - Resumo dos investimentos, desembolsos e despesas de 2019.  

Situação 
SNIS-AP 

(R$ / hab.ano) 
Média Nacional 

SNIS-AP 
(R$ / hab.ano) 

Região Sudeste 

SNIS-AP 
(R$ / hab.ano) 

Apinópolis 

Investimento (IN049) 25,55 31,74 1,24 

Desembolsos totais de 
investimento (IN053) 

20,22 23,96 1,24 

Despesas (IN048) 19,97 21,99 4,17 

* Obs.: vale ressaltar que nos dados do SNIS-AP estão apresentados sem desconsiderar municípios que 
apresentaram valor igual a zero de qualquer uma das informações. 

Fonte: SNIS-AP, 2019. 
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8.6.5.2. Formulação de Modelos e Estratégias de Fornecimento Necessários à 
Universalização 

Sugere-se como proposição, a implantação do cálculo da taxa de drenagem 
conforme anteriormente estabelecido na Lei da Política Nacional de Saneamento Básico e 
seu Decreto Regulamentador n.º 7.217/2010. Esse valor pode ser cobrado através de 
tributos e taxas, não sendo recomendado com sendo uma porcentagem discriminada do 
IPTU (entretanto não proibida).  

Algumas cidades já chegaram a adotar ou adotam a cobrança da taxa de drenagem, 
como São Bernardo do Campo-SP, Santo André-SP, Porto Alegre-RS, Montenegro-RS, 
Colatina-ES, Gaspar-SC, entre outras. 

Lengler e Mendes (2013) realizaram estudos comparativos de diferentes 
metodologias de cálculo de uma taxa de drenagem, indicando que os resultados apuraram 
um valor relativamente baixo para uma taxa anual, da ordem de R$ 17 a 20 reais ao ano 
por residência. 

Existem várias metodologias propostas e aplicadas para o cálculo de uma taxa de 
drenagem. Algumas delas podem ser encontradas no diagnóstico do SNIS para as Águas 
Pluviais. O princípio de cobrança da taxa de drenagem se apoia na formula do Método 
Racional: 

𝑄 = 𝐶 𝑥 I 𝑥 𝐴 

Onde:  

• Q: vazão em m³/s; 

• I: intensidade da precipitação pluviométrica (mm/seg);  

• C: coeficiente de impermeabilização da área;  

• A: área da bacia contribuinte (m² ou ha), para bacias até 5 km². Áreas maiores 
deverão ser calculadas pelo método do Hidrograma Unitário Triangular (UHT). 

 

Calcula-se em função da intensidade de precipitação pluviométrica média, para a 
Região, o volume de chuva precipitada durante um ano sobre a área limitada pelo perímetro 
urbano. Deduz-se normalmente 50% da área considerada como precipitada sobre áreas 
públicas, sistema viário, praças, parques, entre outras e o restante da vazão sobre os 50% 
da área urbanizada, determinando-se a vazão por m² ou hectare.  

Estima-se o valor dos investimentos anuais em drenagem e manejo das águas 
pluviais urbanas: 

• Ampliação da microdrenagem; 

• Reposição da micro e macrodrenagem a cargo da Prefeitura Municipal; 

• Execução da macrodrenagem; 

• Operação e manutenção do sistema. 
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O custo anual determinado dividido por 50% da vazão precipitada determina a taxa 
unitária de drenagem: R$ / m² (ha) por ano. Dividindo-se por 12 meses, obtém-se a taxa de 
drenagem mensal.  

Multiplicando-se a área do lote pela taxa mensal de drenagem, obtém-se a taxa bruta 
de drenagem. Esta taxa será reduzida, em função do coeficiente de impermeabilização (c). 
Quanto maior for o valor de (c) próximo a 1,0 (100% de impermeabilização do lote) maior 
será o valor da taxa de drenagem a ser paga pelo proprietário do imóvel. Quanto menor for 
o valor de (c) próximo a 0,0 (0% de impermeabilização do lote) menor será o valor da taxa 
de drenagem a ser paga pelo proprietário do imóvel. O valor da taxa de drenagem poderá 
ser agregado à conta de abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta de resíduos 
sólidos, ou ainda à conta de consumo de energia elétrica. 

Segundo Baptista e Nascimento (2002) a implantação e gestão dos sistemas de 
drenagem nos municípios implicam na mobilização de uma quantidade expressiva de 
recursos financeiros. Para garantir a sustentabilidade financeira destes serviços, é possível 
estabelecer modalidades de captação de recursos. Dentre estas modalidades estão os 
impostos, as taxas (podendo ser fixas ou calculadas com base em parâmetros físicos) e os 
pagamentos correspondentes a um consumo. 

No Brasil, bem como em outros países, os serviços de drenagem urbana são 
financiados por uma parcela do orçamento do município. Eventualmente, podem ocorrer 
investimentos Federais ou Estaduais, dirigidos especialmente a execução de obras, mas a 
composição destes recursos empregados na manutenção dos sistemas de drenagem é 
municipal, sendo captados através de impostos. Geralmente, o financiamento é feito 
através do Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana (IPTU). Como a drenagem urbana 
não é percebida como prioridade política, seu financiamento esbarra na restrição 
orçamentária e observa-se que os investimentos são insuficientes diante da elevada 
demanda (Cançado, Nascimento e Cabral, 2006; Tucci, 2002). 

A aplicação de uma taxa de drenagem é uma forma de sinalizar ao usuário a 
existência de um valor para os serviços de drenagem urbana e que estes custos variam de 
acordo com a impermeabilização do solo (Gomes, Baptista, Nascimento, 2008). 

Como o serviço não é ofertado igualmente a todos os usuários na área urbana, é 
difícil estabelecer um valor a ser cobrado pelo uso destes serviços. 

Outra metodologia utilizada para o cálculo de taxas sobre a drenagem foi 
desenvolvida por Tucci (2002) e baseia‐se em expressões matemáticas que representam 
o rateio dos custos de operação e manutenção do sistema de drenagem. 

Para isso, aplica‐se a seguinte equação: 

𝑇𝑥 =  
𝐴 𝑥 𝐶𝑢𝑖

100 𝑥 (28,43 + 0,632 𝑥 𝐼)
 

Onde: 

• Tx = Taxa a ser cobrada, em R$, por imóvel; 

• A = Área do lote em m²; 

• I = Percentual de área impermeabilizada do imóvel; 

• Cui = Custo unitário das áreas impermeáveis, em R$/m², sendo obtido pela equação: 



     
 

 

 
 Relatório Final 

Página: 303 

 

𝐶𝑢𝑖 =  
100 𝑥 𝐶𝑡

𝐴𝑏 𝑥 (15,8 + 0,842 𝑥 𝐴𝑖)
 

Onde: 

• Ct = Custo total para realizar a operação e manutenção do sistema, em milhões de 
R$; 

• Ab = Área da bacia em Km²; 

• Ai = Parcela de área da bacia impermeabilizada, em %. 

 

Outras metodologias estão explicadas no trabalho de Lengler e Mendes (2013), 
realizadas por Cançado, Nascimento e Cabral (2005) e por Gomes, Baptista e Nascimento 
(2008). 

Pode-se citar como exemplo o município de Santo André, onde foi instituída uma 
taxa de drenagem através da Lei Municipal n.º 7.606/97, entrando em vigor em 1º de janeiro 
de 1998. O objetivo da criação desta taxa foi de financiar os custos da manutenção do 
sistema de drenagem urbana, o que inclui os serviços de limpeza de bocas de lobo, 
galerias, desassoreamento de córregos, manutenção de bacias de retenção e detenção do 
município. Não está computado na taxa investimentos com novas obras. A forma de 
cobrança empregada em Santo André se baseia no tamanho da área impermeabilizada do 
lote, ou seja, no volume lançado no sistema de drenagem, refletindo, portanto, o quanto 
cada lote sobrecarrega o sistema. Este volume é estimado de acordo com o índice 
pluviométrico médio histórico dos últimos 30 anos. O valor da taxa específica é de 
R$ 2,2/imóvel.mês (SNIS-AP, 2019). 

 

8.6.6. Projeção das Demandas por Serviços 

Na Lei n.º 11.445/2007, que define a Política Nacional de Saneamento Básico, o 
parágrafo segundo do Artigo 52 cita a necessidade dos serviços públicos de saneamento 
básico estimarem as demandas por serviço, para o horizonte de vinte anos ou mais, 
considerando a definição de metas para curto, médio e longo prazo. Neste estudo foram 
adotados os prazos previstos no termo de referência: 

• 1 a 4 anos - curto prazo; 

• 5 a 8 anos - médio prazo; 

• 9 a 30 anos - longo prazo. 

 

Conforme demonstrado nos programas, o sistema de drenagem e o manejo de 
águas pluviais urbanas irão demandar a execução de serviços como: elaboração de 
projetos, planos e legislações; execução de novas obras; fiscalização de obras e das 
irregularidades da utilização do sistema e das leis vigentes; operação e manutenção do 
sistema existente. 

Foram apresentados os programas e sub-programas contendo seus custos 
estimados, ano de implantação e também a frequência de atualizações. Todos os valores 
estarão contidos com maiores detalhes no próximo produto, do detalhamento dos projetos 
e ações propostos. 



     
 

 

 
 Relatório Final 

Página: 304 

 

Pela realidade nacional apontada pelo SNIS-AP, o sistema de drenagem ainda 
carece de muitas informações, indicadores e organização para se poder definir e projetar 
números mais exatos objetivando a melhoria da prestação do serviço. Isso sem contabilizar 
com a particularidade hidrográfica, hidrológica, geográfica e urbanística que cada município 
possui para comparação e balizamento da quantidade de funcionários, por exemplo, ou 
frequência de limpeza de canais e rios. 

Por mais que as propostas de implantação e manutenções não possuam uma 
hierarquização de intervenção prioritárias, a futura equipe de gestão analisará as sub-
bacias como um todo, devendo propor um cronograma de intervenções nas regiões mais 
críticas e comumente afetadas. 

Um resumo de demandas financeiras de implantação e manutenção da 
microdrenagem pode ser visualizada na Tabela 76. Nesses custos não foram computados 
os gastos com a gestão do sistema, ou seja, o custo de horas de trabalho de engenheiros, 
técnicos e consultoria. 

Os investimentos e despesas demonstrados a seguir geram um custo por habitante 
de R$ 7 até R$ 30 ao ano, sendo a média dos 30 anos um valor de R$ 23,8 por habitante. 
Esse valor é alto comparado o que o município gasta hoje, perto dos R$ 4 por habitante.  

O custo ficou caro para que seja possível ampliar de maneira significativa o índice 
de cobertura com rede de microdrenagem (de 9% para 30%, sem contabilizar os 
investimentos pelos loteadores). O custo com ampliação do sistema é bem mais custoso 
frente aos custos com a manutenção do sistema. Se for retirado todos os investimentos 
(por exemplo recebendo recursos a fundo perdido para ampliações) restaria um custo 
R$ 9,8 por habitante por ano.  
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Tabela 76 - Demandas futuras, investimentos propostos e despesas estimadas para o sistema de drenagem.  

 

Fonte: SERENCO. 
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8.7. LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

8.7.1. Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) 

Este item contempla o prognóstico para os resíduos sólidos domiciliares e os 
resíduos de limpeza urbana.  

Foram indicados as principais ameaças e oportunidades do sistema para cada grupo 
de resíduos. Com base nisso são definidas as metas do plano tomando como base a 
identificação de metas legais existentes. 

 

8.7.1.1.  Resíduos Sólidos Domiciliares (RDO) 

Com base no diagnóstico elaborado, nas potencialidades e deficiências identificadas 
o Quadro 9 apresenta as potencialidades e deficiências identificadas para os RDO no 
município de Alpinópolis. 

Quadro 9 - Condicionantes ameaças e oportunidades dos RDO 

A
M

E
A

Ç
A

S
 

Não há coleta seletiva no município 

Não há valorização de resíduos 

Município não possui legislação voltada para o componente resíduos sólidos 

O aterro controlado do município após o encerramento das atividades se tornará um 
passivo ambiental  

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 

Há alto índice de cobertura de coleta convencional 

A coleta é realizada mesmo em locais de difícil acesso 

Município possui programa social para incentivo a reciclagem com boa adesão da 
população 

Município possui recicladoras que comercializam materiais recicláveis 

Município está articulando para implantar a coleta seletiva em algumas áreas 

O município possui um contrato para disposição correta de resíduos 

C
O

N
D

IC
IO

N
A

N
T

E
S

 

Lei Federal n.º 12.305/2010 Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos  

Lei nº 18.031/2009 Institui a Política Estadual de Resíduos sólidos 

Fonte: SERENCO. 
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8.7.1.2. Metas para os Resíduos Sólidos Domiciliares 

Com relação as metas legais, o PLANSAB fixou, para as regiões do Brasil, metas de 
curto, médio e longo prazo para os anos de 2010, 2018, 2023 e 2033. A Tabela 77 
apresenta as metas legais para a região que Alpinópolis está inserido. 

Tabela 77 - Metas PLANSAB. 

Indicador 

Sudeste 

ano 

2010 2018 2023 2033 

R1. % de domicílios urbanos atendidos por coleta direta de 
resíduos sólidos  

93 99 100 100 

R2. % de domicílios rurais atendidos por coleta direta e indireta 
de resíduos sólidos 

41 58 69 92 

R3. % de municípios com presença de lixão/vazadouro de 
resíduos sólidos 

19 0 0 0 

R4. % de municípios com coleta seletiva de RSD 25 36 42 53 

R5. % de municípios que cobram taxa de resíduos sólidos 15 49 66 100 

Fonte: BRASIL, 2013. 
 

Embora sejam estabelecidas metas regionais, com relação as metas do PLANSAB 
o município ainda não atingiu o indicador R3, R4 e R5. 

 O plano de saneamento de Alpinópolis, elaborado em 2015 possui em seu anexo o 
Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) no qual apresenta 
diretrizes e ações a serem seguidas a curto, médio e longo prazo e que estarão alinhadas 
com as metas desde plano.  

Desta forma, considerando as metas definidas no PLANSAB e PMGIRS não 
atendidas e partir da análise do diagnóstico, observadas as necessidades legais, 
operacionais e demandas futuras impostas a região, foram propostas metas para 
atendimento para os próximos 30 anos (Quadro 10): 

Quadro 10 - Metas para os resíduos sólidos domiciliares. 

Descrição 

Prazo 

Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo 

1 a 4 anos 5 a 8 anos 9 a 30 anos 

Implantar coleta seletiva no município  
40% do território 

municipal  

70% do 
território 

municipal 
100% 
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Descrição 

Prazo 

Curto Prazo Médio Prazo Longo Prazo 

1 a 4 anos 5 a 8 anos 9 a 30 anos 

Instaurar grupo de trabalho com representantes para 
formar uma comissão, de caráter permanente e 
deliberativo, que tem como missão a fiscalização, 
acompanhamento e monitoramento das políticas públicas 
e controle social das ações e serviços de saneamento e 
seu componente Resíduos Sólidos e que tenha uma pauta 
específica para implementação da coleta seletiva no 
município, incluindo compostagem e intensificação de 
programas de coleta, além de discutir medidas para 
controle do descarte irregular de resíduos, como por 
exemplo, resíduos gerados em estabelecimentos como 
abatedouros, frigoríficos e açougues como ossos de 
animais 

até o ano 2     

Estabelecer com a companhia de saneamento campanhas 
para intensificar programa para reciclagem de óleo  

até ano 5     

Elaborar os estudos e projetos para a remediação do 
aterro controlado de Goiabeiras e atualizar as medidas de 
contenção realizadas atualmente 

 até o ano 4     

Providenciar atualização dos uniformes com a 
obrigatoriedade do uso de EPI's dos funcionários que 
executam a coleta convencional e os serviços de varrição 

100% até o ano 4     

Realizar estudo para atualização do modelo de cobrança 
da Taxa ou Tarifa de Manejo de Resíduos (TMR) usando 
critérios específicos  

até o ano 4     

Discutir soluções, incluindo consorciadas, para reciclagem 
e tratamento de resíduos úmidos, e incentivar para o 
reaproveitamento de óleo vegetal na produção de sabão e 
sua potencial geração de renda  

 até o ano 4     

Implantar sistema para a Gestão de resíduos domiciliares 
com monitoramento de pesagem 

100% até o ano 4     

Impulsionar campanhas pontuais e contínuas visando o 
aumento da eficiência da coleta seletiva  

30% de eficiência 
até o ano 4 

40% de 
eficiência até 

o ano 5 
  

Implantar sistema de compostagem para resíduos sólidos 
orgânicos em unidades públicas como escolas 

100% até o ano 4     

Universalizar os serviços de coleta seletiva (coleta de 
resíduos secos e úmidos) 

    100% 

Fonte: SERENCO. 

 

8.7.1.3. Análise de cenários 

A aplicabilidade de análise de cenários é explorar o contexto que o município está 
inserido e identificar situações futuras que são passíveis de ocorrer com o atendimento ou 
não das metas propostas. Isto permite uma visão mais clara da situação atual.  

Esta análise de cenários possibilita identificar fatores, premissas e variáveis que 
podem se tornar reais a curto, médio e longo prazo. O Quadro 11 apresenta dois cenários 
alternativos que o município está propenso a seguir: o cenário desejável, que é o cenário 
almejado composto pelas projeções, hipóteses das situações possíveis com base nas 
metas propostas e metas de universalização e melhoria dos serviços; e o cenário 
tendencial, que está projetado com base na continuidade dos serviços tal como 
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identificados na fase de diagnóstico, ou seja, considera-se que as tendências atuais serão 
mantidas a curto, médio e longo prazo. 

Quadro 11 - Cenários para o Manejo de Resíduos Domiciliares 

PREMISSAS CENÁRIO DESEJÁVEL CENÁRIO TENDENCIAL 

Sistema de 
gerenciamento e 

Informações 
sistematizadas 

Município possui plano de trabalho com 
mecanismos e medidas de controle e 
fiscalização das equipes e da prestação de 
serviço, incluindo as exigências de 
medidas de segurança de trabalho das 
equipes e funcionários na prestação de 
serviços de coleta. Definir agentes para o 
monitoramento dos serviços, e dados 
quantitativos de geração, tratamento, 
transporte e destinação final inseridas em 
sistema de informação para que o 
município possa melhorar o  
gerenciamento e a fiscalização. 

Fiscalização realizada de forma 
pontual, não sendo estendida aos 
distritos e localidades e 
principalmente as medidas de 
segurança adotadas pelas equipes 
de coleta. Município não possui 
informações de medição sobre os 
quantitativos de resíduos gerados 
e sobre dados da prestação de 
serviços.  

Cobertura dos serviços 
de coleta seletiva 

Município com coleta seletiva implantada. 
Com as campanhas de conscientização há 
uma boa aderência e participação da 
população. A presença do Ponto de 
Entrega Voluntária de Materiais Recicláveis 
do Programa Ventania e Cidadania 
contribui para que a eficiência da coleta 
seletiva atinja os 30%, que é a média de 
quantidade de materiais recicláveis 
presentes na coleta convencional.  

Manutenção da atual situação, em 
que apenas a coleta convencional 
é realizada no município e todo 
resíduo coletado incluindo os 
recicláveis com potencial 
econômico é destinado para 
disposição final 

Cobertura dos serviços 
de coleta convencional 

Município com coleta convencional porta a 
porta em todo os bairros.  Os veículos 
utilizados para coleta convencional em 
bairros e localidades são próprios para 
coleta de lixo, com compactação e providos 
de sistema de contenção de vazamento de 
chorume.  Todos os bairros do município 
dispõem de contentores adequados de 
resíduos 

 Não há contentores suficientes 
e/ou adequados  ocasionando 
vazamento e/ou acúmulo de lixo 
em locais proibidos.  

Tratamento e Disposição 
Final 

Município possui comissão com 
representantes para discutir as alternativas 
viáveis de aproveitamento de resíduos. 
Apenas rejeitos são encaminhados para 
disposição final no aterro sanitário  

Município dispõe todo resíduo 
coletado, tanto secos quanto 
úmidos no aterro controlado, não 
passando por nenhum tratamento 
de redução. 

Educação e 
sensibilização da 

população 

O município tem implementado de forma 
permanente campanhas de educação e 
sensibilização ambiental, com 
mecanismos, locais e público alvo definido. 
O êxito de algumas modalidades, à 
exemplo a coleta seletiva, depende 
diretamente da participação da população, 
que deve estar engajada e consciente do 
seu papel e informada sobre sua 
responsabilidade neste curso. Todo o 
circuito e frequência de coleta bem como 
os Pontos de Entrega Voluntária são 
disponibilizados à população 
periodicamente, com mecanismos que 
garantam o acesso a informação de 
comunidades afastadas ou que não 
tenham acesso aos meios tecnológicos de 

Município não dispõe de 
campanha ou projeto voltado para 
educação e conscientização, com 
isso, muitas localidades por falta 
de conhecimento e ausência de 
informação a respeito da coleta 
acabam dispondo os resíduos em 
locais impróprios, ocasionando 
pontos viciados de recebimento de 
lixo.  
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PREMISSAS CENÁRIO DESEJÁVEL CENÁRIO TENDENCIAL 
comunicação. Campanhas pontuais 
também auxiliam na conscientização dos 
riscos à saúde com a disposição irregular 
de lixo. 

Fonte: SERENCO. 

 

O Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - SNIS de 2019 apresentou 
uma geração per capita de 0,63 kg/hab.dia. A partir dos estudos de projeção populacional 
e dos indicadores de geração per capita, a Tabela 78 apresenta a estimativa diária de 
produção de resíduos sólidos considerando a variação de geração. 

Tabela 78 - Projeção da geração de resíduos sólidos do município de Alpinópolis. 

ANO 

População 
Urbana 

Adotada 
(habitantes) 

População 
Urbana + 

Rural 
(habitantes) 

Estimativa de 
geração 
(kg/ano) 

Estimativa 
de 

geração 
(Ton/Ano) 

0 2021 16.572 18.572      4.211.858,26     4.211,86  

1 2022 16.716 18.716      4.244.515,36     4.244,52  

2 2023 16.860 18.860      4.277.172,45     4.277,17  

3 2024 17.004 19.004      4.309.829,55     4.309,83  

4 2025 17.148 19.148      4.342.486,64     4.342,49  

5 2026 17.292 19.292      4.375.143,74     4.375,14  

6 2027 17.436 19.436      4.407.800,84     4.407,80  

7 2028 17.580 19.580      4.440.457,93     4.440,46  

8 2029 17.724 19.724      4.473.115,03     4.473,12  

9 2030 17.868 19.868      4.505.772,12     4.505,77  

10 2031 18.011 20.011      4.538.202,44     4.538,20  

11 2032 18.155 20.155      4.570.859,53     4.570,86  

12 2033 18.299 20.299      4.603.516,63     4.603,52  

13 2034 18.443 20.443      4.636.173,72     4.636,17  

14 2035 18.587 20.587      4.668.830,82     4.668,83  

15 2036 18.731 20.731      4.701.487,92     4.701,49  

16 2037 18.875 20.875      4.734.145,01     4.734,15  

17 2038 19.019 21.019      4.766.802,11     4.766,80  

18 2039 19.163 21.163      4.799.459,20     4.799,46  

19 2040 19.307 21.307      4.832.116,30     4.832,12  

20 2041 19.450 21.450      4.864.546,61     4.864,55  

21 2042 19.594 21.594      4.897.203,71     4.897,20  

22 2043 19.738 21.738      4.929.860,80     4.929,86  

23 2044 19.882 21.882      4.962.517,90     4.962,52  

24 2045 20.026 22.026      4.995.175,00     4.995,17  

25 2046 20.170 22.170      5.027.832,09     5.027,83  
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ANO 

População 
Urbana 

Adotada 
(habitantes) 

População 
Urbana + 

Rural 
(habitantes) 

Estimativa de 
geração 
(kg/ano) 

Estimativa 
de 

geração 
(Ton/Ano) 

26 2047 20.314 22.314      5.060.489,19     5.060,49  

27 2048 20.458 22.458      5.093.146,28     5.093,15  

28 2049 20.602 22.602      5.125.803,38     5.125,80  

29 2050 20.746 22.746      5.158.460,48     5.158,46  

30 2051 20.889 22.889      5.190.890,79     5.190,89  

Fonte: SERENCO. 

 

Essas estimativas retratam o cenário tendencial, com os atuais dados de geração.  
Considerando o atendimento do cenário normativo, com implantação de coleta seletiva e 
medidas educativas visando a redução, reutilização e reciclagem, a Tabela 79 apresenta 
uma estimativa de geração com potencial material reciclável, atendendo ao que preconiza 
a PNRS, de dispor em aterro sanitário depois de esgotadas todas as possibilidades de 
tratamento e recuperação de acordo com as tecnologias disponíveis e economicamente 
viáveis, apenas rejeitos 

Tabela 79- Estimativas anuais de projeção de resíduos 

ANO 

População 
Urbana 

Adotada 
(habitantes) 

GERAÇÃO 
ANUAL 

(Ton/Ano) 

POTENCIAL DE 
MATERIAIS 

RECICLÁVEIS 
(ton/ano) 

0 2021 16.572           4.211,86                          1.263,56  

1 2022 16.716           4.244,52                          1.273,35  

2 2023 16.860           4.277,17                          1.283,15  

3 2024 17.004           4.309,83                          1.292,95  

4 2025 17.148           4.342,49                          1.302,75  

5 2026 17.292           4.375,14                          1.312,54  

6 2027 17.436           4.407,80                          1.322,34  

7 2028 17.580           4.440,46                          1.332,14  

8 2029 17.724           4.473,12                          1.341,93  

9 2030 17.868           4.505,77                          1.351,73  

10 2031 18.011           4.538,20                          1.361,46  

11 2032 18.155           4.570,86                          1.371,26  

12 2033 18.299           4.603,52                          1.381,05  

13 2034 18.443           4.636,17                          1.390,85  

14 2035 18.587           4.668,83                          1.400,65  

15 2036 18.731           4.701,49                          1.410,45  

16 2037 18.875           4.734,15                          1.420,24  

17 2038 19.019           4.766,80                          1.430,04  

18 2039 19.163           4.799,46                          1.439,84  

19 2040 19.307           4.832,12                          1.449,63  

20 2041 19.450           4.864,55                          1.459,36  

21 2042 19.594           4.897,20                          1.469,16  

22 2043 19.738           4.929,86                          1.478,96  

23 2044 19.882           4.962,52                          1.488,76  

24 2045 20.026           4.995,17                          1.498,55  

25 2046 20.170           5.027,83                          1.508,35  

26 2047 20.314           5.060,49                          1.518,15  

27 2048 20.458           5.093,15                          1.527,94  

28 2049 20.602           5.125,80                          1.537,74  
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ANO 

População 
Urbana 

Adotada 
(habitantes) 

GERAÇÃO 
ANUAL 

(Ton/Ano) 

POTENCIAL DE 
MATERIAIS 

RECICLÁVEIS 
(ton/ano) 

29 2050 20.746           5.158,46                          1.547,54  

30 2051 20.889           5.190,89                          1.557,27  

Fonte: SERENCO. 

 

Estes percentuais foram definidos com base nos resultados médios de 
caracterização de resíduos no IPEA e no estado de Minas Gerais, em que 
aproximadamente 30% dos materiais presentes nos resíduos são passíveis de serem 
reciclados. A Figura 109 apresenta dois gráficos para representar o cenário normativo e o 
cenário tendencial, que representa a situação futura caso nenhuma mudança ocorra.  

 

Figura 109 - Gráficos de estimativa dos cenários 
Fonte: SERENCO. 

 

Caso as metas propostas não sejam atendidas, a tendência é que o cenário 
permaneça como é atualmente no município, em que quase todo resíduo coletado é 
destinado para disposição final. Importante ressaltar que o segundo gráfico exibe uma 
pequena parcela como resíduo reciclado como cenário tendencial, que representa os 
materiais que são coletados por catadores avulsos que praticam a reciclagem, ou resíduos 
que são separados pelos próprios moradores que destinam diretamente à catadores ou ao 
programa Ventania e Cidadania. Não é possível mensurar a quantidade coletada, mas 
sabe-se que uma parcela destes resíduos não é destinada à disposição final.  

 

8.7.1.4. Proposições 

 Como proposições o plano apresenta programas e subprogramas que permitirão 
que o município atinja o cenário desejável no horizonte do plano. 

 

➢ Programa de gestão de resíduos e infraestrutura dos sistemas de coleta, 
tratamento e disposição final 

Tem como propósito o ordenamento e articulação das ações relacionadas ao manejo 
dos resíduos domiciliares, considerando os atores envolvidos nas diferentes fases das 
atividades. 

Cenário Desejável

Resíduo Sólido Urbano Resíduo Reciclável

Cenário Tendencial

Resíduo Sólido Urbano Resíduo Reciclável
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O princípio básico deste programa, compreende a definição de um modelo executivo 
dos serviços e que permita a interação entre os aspectos técnico-operacionais, econômico-
financeiros, sociais e ambientais. 

O fluxograma que segue apresenta de forma sintética o modelo de gestão proposto, 
considerando o estado de desenvolvimento das ações já identificadas para o manejo de 
resíduos sólidos urbanos no município de Alpinópolis. 

 

Figura 110 - Fluxograma da estrutura de gestão do serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos 
sólidos. 

Fonte: SERENCO. 
 

No modelo de gestão proposto, a prefeitura através de seus departamentos 
municipais fica responsável por garantir a prestação dos serviços de coleta e disposição 
final. Em tese, este é o modelo atual, porém a prefeitura através dos departamentos não 
possui plano de trabalho com práticas e procedimentos definidos para o controle da 
prestação de serviços, controle na medição e quantitativos de resíduos coletados e que 
serão dispostos no aterro sanitário, e procedimentos para a fiscalização na prestação dos 
serviços de coleta e limpeza urbana. 

Neste modelo de gestão também está inserido a ouvidoria, que é um canal existente 
na prefeitura e que deve ser divulgado como canal para recebimento da manifestação dos 
cidadãos, como reclamações e problemas na prestação de serviços. Este canal é uma 
importante ferramenta visto que auxilia na identificação dos gargalos e constantes 
reclamações, direcionando as demandas às secretarias competentes para o atendimento 
da solicitação e o aprimoramento da prestação de serviços.  

Prefeitura Municipal de 
Alpinópolis 

Departa

mento 

Departamento 
Municipal de 

Administração (DMA) 

Ouvidoria 

Departamento 
Municipal de Ação 

Social (DMAS) 

TITULAR DOS SERVIÇOS DE  

SANEAMENTO BÁSICO 

Fiscalização 
e prestação 
de serviços 

Controle Social 

Apoio e controle  
Departamento 
Municipal de 

Educação e Cultura 
(DEMEC) 
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Entra também neste modelo de gestão na instância de controle social a presença do 
departamento municipal de ação social, que atua diretamente com campanhas pontuais 
relacionadas a vertente resíduos sólidos, à exemplo o programa Ventania e Cidadania.   

A Política Nacional de Resíduos Sólidos estabeleceu que a coleta seletiva nos 
municípios brasileiros deve permitir, no mínimo, a segregação entre resíduos recicláveis 
secos e rejeitos. Entende-se por secos os resíduos compostos, principalmente, por metais 
(como aço e alumínio), papel, papelão, tetrapak, diferentes tipos de plásticos e vidro. Já 
os rejeitos, que são os resíduos não recicláveis, são compostos principalmente por resíduos 
de banheiros (fraldas, absorventes, cotonetes...) e outros resíduos de limpeza, e por fim os 
resíduos orgânicos que consistem em restos de alimentos e resíduos de jardim.  

De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a implantação da coleta 
seletiva é obrigação dos municípios e metas referentes à coleta seletiva fazem parte do 
conteúdo mínimo que deve constar nos planos de gestão integrada de resíduos sólidos dos 
municípios, desta forma, como proposição, o subprograma 1 detalhará os caminhos para 
implementação da coleta seletiva no município. 

Propõe-se também os subprogramas listados abaixo, com exceção dos programas 
voltados a educação e sensibilização ambiental, que serão abordados em programa 
específico. 

 

• SUBPROGRAMA 1 - Implantação da coleta seletiva  

A coleta seletiva é um instrumento da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Em seu 
art. 36 estabelece que cabe ao titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo 
de resíduos sólidos - Neste caso a prefeitura municipal de Alpinópolis, estabelecer sistema 
de coleta seletiva. 

Como apontado anteriormente, o município não possui sistema de coleta seletiva 
e/ou alguma valorização de resíduos sólidos domiciliares, porém, está estudando a melhor 
forma de viabilizar este serviço para a população.   

Conforme apontado no diagnóstico, não existem cooperativas ou associações de 
catadores de materiais recicláveis regulamentadas e legalizadas no município de 
Alpinópolis. Foi identificado a atuação de catadores autônomos informais que coletam os 
resíduos recicláveis gerados na fonte, e também recicladoras que atuam no município com 
a compra de materiais. 

A inclusão de cooperativas e/ou associações de catadores é uma prerrogativa da 
PNRS, no entanto, enquanto não houver instituições legalmente habilitadas para participar 
do sistema de coleta seletiva, recomenda-se que a prefeitura de Alpinópolis estabeleça 
mecanismos alternativos para garantir a reciclagem e a disposição ambientalmente 
adequada de rejeitos. 

É fundamental o envolvimento dos diferentes atores sociais em todas as fases do 
processo de reciclagem. Começando pela menor unidade social - o próprio munícipe - o 
município deverá estabelecer canais de comunicação e conscientização das pessoas 
quanto ao consumo responsável, à coleta seletiva e à reciclagem de materiais. Como 
mencionado anteriormente, a ouvidoria é um importante canal de comunicação e uma forma 
de controle social, e todos os departamentos que atuam diretamente com a população, à 
exemplo o departamento de educação e cultura, entre outros, que poderão auxiliar na 
divulgação das ações para a coleta seletiva.  
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Recomenda-se primeiramente que o município estabeleça um grupo de trabalho que 
atue como uma comissão de coleta seletiva, com atores e equipe técnica com participantes 
de todos os departamentos municipais para auxiliar nas etapas de sua implementação. 

A reciclagem terá como elemento básico a coleta seletiva de resíduos recicláveis 
secos. Como ainda não há coleta seletiva no município, o modelo proposto para a coleta 
compreende o sistema misto, com coleta porta a porta integrada com o programa Ventania 
e Cidadania, que funciona como uma espécie de Ponto de Entrega Voluntária.  

Deve-se elaborar um cronograma de implantação e providenciar os equipamentos e 
materiais necessários para operacionalizar a coleta seletiva. 

Ainda, uma alternativa preliminar para iniciar a coleta seletiva é a implantação em 
unidades e repartições públicas do município. Para o planejamento da coleta seletiva em 
unidades públicas, recomenda-se: 

• Estabelecer o fluxo, forma e frequência de recolhimento interno dos materiais 
recicláveis; 

• Prever a forma e local de armazenamento do material reciclável até que seja 
coletado; 

• Definir locais para a disposição de coletores para recolhimento; 

• Estabelecer tarefas específicas e rotinas necessárias nas diversas etapas da 
operacionalização, tais como: recolhimento interno, armazenamento, 
controle, entrega dos materiais; 

 

A PNRS em seu art. 35 define que o poder público municipal pode instituir incentivos 
econômicos aos consumidores que participam do sistema de coleta seletiva. Tal incentivo 
é o mesmo utilizado no programa Ventania e Cidadania, que pode ser aprimorado visando 
o aumento de sua eficiência. 

É fundamental que caso o serviço de ambas as coletas (convencional e seletiva) não 
podem coincidir os horários, facilitando assim a adesão da população.  

Outra modalidade que poderá ser adotada é a coleta comunitária. Consiste em 
selecionar pessoas da própria comunidade, como representantes de associação de 
moradores entre outros para capacitação em educação ambiental e gerência de negócios 
e remunerá-las pelos serviços prestados, além de receberem uma parcela da receita 
resultante da comercialização dos materiais reciclados pela cooperativa.  

A presença dos representantes comunitários permite uma vigilância permanente, 
que tem contribuído para o aumento da quantidade de lixo recolhido nas cidades que 
adotaram esse tipo de coleta, a exemplo de Santo André, em São Paulo, e da cidade do 
Rio de Janeiro.  

A coleta seletiva deve ser implementada com a participação direta e ativa da 
população, ou seja, é necessário que a divulgação seja feita de forma constante, com 
clareza nas ações por parte da população (ou seja, todos saberem a importância do seu 
papel, e a importância que cada um realize a segregação do seu lixo na sua residência e 
disponha no dia definido para a coleta seletiva), pois como não há usina de triagem, o 
material não poderá estar contaminado principalmente com resíduo orgânico, o que 
inviabiliza a sua comercialização. 
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Não necessariamente no tange a coleta seletiva, mas é necessário que o município 
atualiza e estude formas de acondicionamento temporário, tanto de resíduo reciclável como 
resíduo comum, evitando que os resíduos sejam acondicionados temporariamente em 
locais impróprios (chão, pontes) e sejam carreados para córregos nos períodos de chuvas. 
Contentores específicos, com tampas evitando o acesso de animais, deverão ser 
implantados em pontos estratégicos da cidade. 

 

• SUBPROGRAMA 2 - Estudo de revisão da estrutura de cobrança 

Este subprograma preconiza a sustentabilidade dos serviços e tem como propósito 
a modernização do modelo de cobrança da taxa de coleta de lixo, que atualmente não 
existe no município, e sua adequação a condições que proporcionem, de forma gradativa 
a sustentabilidade dos serviços de manejo dos resíduos domiciliares. 

Como premissas básicas, o estudo deverá dispor de critérios de maior objetividade 
técnica e que reflitam benefícios socialmente justos às camadas de baixa renda, onde 
destacamos: 

✓ Fator de uso: Residencial, Comercial, Industrial, Serviços, instituições 
Públicas, podendo haver diferenciações entre as categorias com base na 
tipologia ou padrão construtivo (Ex. Residencial 1, Residencial 2); 

✓ Fator de serviços: compreende fatores de uso das atividades. Exemplo: 
Coleta diária e coleta alternada, ou dispõe de coleta seletiva porta a porta ou 
não.  

✓ Fator de localização: está relacionado a localização e poderá ter 
diferenciações com base nas características de ocupação regional e local. 
Neste caso o fator deve procurar refletir o padrão econômico local; 

✓ Fator de geração: O fato de geração poderá ser determinado através de 
correlações com outros serviços públicos mensurados, como consumo de 
água por exemplo. Práticas desta natureza tem sido cada vez mais utilizadas 
pois retrata com evidência a componente sócio econômica familiar. Há formas 
de estabelecer uma relação de proporcionalidade entre o consumo de água e 
a produção de resíduos sólidos. 

✓ Fator de Eficiência: O objetivo de estabelecer um fator de eficiência está 
relacionado a possibilidade de benefícios quando verificado as ações 
colaborativas do gerador quanto as práticas de segregação, 
acondicionamento e armazenamento dos resíduos sólidos. Esta verificação, 
deve ser efetuada através de instrumento de monitoramento através de 
pesquisa semestral ou anual de campo.  

 

Deve-se registrar a necessidade da inclusão de outros custos a serem nas despesas 
anuais a serem projetadas, como despesas de pessoal, lotados em atividades de 
gerenciamento dos serviços e custos relacionados a investimentos e contrapartidas de 
financiamentos, taxas de regulação entre outros. 

É importante destacar que na audiência pública realizada no município, no dia 08 de 
janeiro de 2022, foi levantado a preocupação com a cobrança de taxa de resíduos. 
Conforme apontado no diagnóstico, o município cobra taxa de resíduos de forma conjunta 
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com o IPTU, porém o novo Marco Legal do Saneamento instituiu um dispositivo para 
pressionar os municípios a cobrarem uma tarifa ou taxa voltada para o custeio da gestão 
dos resíduos sólidos. Já era uma meta prevista no PLANSAB que foi reforçada na Lei nº 
14.026, de 15 de julho de 2020 que institui o Marco do Saneamento (artigo 35º). 

Portanto, além de incentivar a cobrança diferenciada, este programa preconiza a 
sustentabilidade econômico-financeira, de modo a garantir a prestação de serviços de 
forma adequada para toda a população e que reflita e permita que a contribuição seja justa 
para todos os cidadãos alpinopolenses. 

 

8.7.2. Resíduos de Limpeza Urbana (RPU) 

Com base no diagnóstico elaborado, nas potencialidades e deficiências 
identificadas, foram identificados os pontos a serem melhorados denominado ameaças, as 
oportunidades e as condicionantes para os resíduos de limpeza urbana no Quadro 12. 

Quadro 12 - Condicionantes, ameaças e oportunidades. 

A
M

E
A

Ç
A

S
 Não há informações e dados precisos sobre os quantitativos de resíduos gerados 

e coletados e sobre os serviços de limpeza urbana, para melhor compreensão do 
seu planejamento de execução e monitoramento da qualidade.  

A coleta de resíduos volumosos e inservíveis é isenta de cobrança do munícipe o 
que acarreta atividade onerosa para o município 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 

As unidades operacionais dos serviços de limpeza urbana, em especial para os 
serviços de varrição são distribuídas em pontos específicos do município para 
garantir atendimento às demandas 

O município possui contrato de prestação de serviços para limpeza e manutenção 
de praças 

C
O

N
D

IC
IO

N
A

N
T

E
S

 

_ 

Fonte: SERENCO. 

 

8.7.2.1. Metas para os Resíduos de Limpeza Urbana (RPU) 

Não há metas legais específicas para os serviços de limpeza urbana no município 
de Alpinópolis. 

O PLANSAB não estabeleceu metas para serviços de limpeza urbana, devendo 
estas serem tratadas no âmbito local. 

Para o município, as metas do plano estão descritas na Tabela 80. 
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Tabela 80 - Metas para os Resíduos de Limpeza Urbana. 

Descrição 

Prazo 

Curto 
Prazo 

Médio 
Prazo 

Longo 
Prazo 

1 a 4 anos 5 a 8 anos 9 a 30 anos 

Promover a sistematização de informações e 
controle das atividades 

100%     

Modernizar os serviços de limpeza urbana 
com incremento de serviço mecanizado e 
consequente redução dos custos unitários 

Redução 
de 

extensão 
per capita 
varrida de 
10% até 

ano 4 

Redução 
de 

extensão 
per capita 
varrida de 
20% até 

ano 8 

Redução de 
extensão 
per capita 
varrida de 
30% até 
ano 11 

Reduzir a quantidade de entulho coletada  
através de ações de fiscalização e 
ordenamento do setor, com aplicação de 
regras para pequenos e grandes geradores 

30% a 
partir do 

ano 4 

50% a 
partir do 

ano 7 

70% a partir 
do ano 10 

Elaborar estudo de viabilidade para definir 
pontos estratégicos para licenciamento e 
recebimento temporário de resíduos inertes 

100% até 
ano 4 

    

Fonte: SERENCO. 
 

8.7.2.2. Análise de Cenários 

O Quadro 13 apresenta os cenários previstos para os resíduos de limpeza urbana 
(RPU). 

 

Quadro 13 - Cenários para os Resíduos de Limpeza Urbana 

PREMISSAS CENÁRIO DESEJÁVEL CENÁRIO TENDENCIAL 

Sistema de 
gerenciamento e 

Informações 
sistematizadas 

Município possui plano de trabalho com 
mecanismos e medidas de controle e 
fiscalização das equipes e da prestação de 
serviço de varrição e limpeza urbana, 
incluindo as exigências de medidas de 
segurança de trabalho das equipes e 
funcionários na prestação de serviços. 
Definir agentes para o monitoramento dos 
serviços, e dados quantitativos de geração 
inseridas em sistema de informação  para 
que o município possa melhorar o  
gerenciamento e a fiscalização. 

Fiscalização realizada de forma 
pontual. Município não possui 
informações de medição sobre os 
quantitativos de resíduos gerados e 
sobre dados da prestação de 
serviços.  

Modernização dos 
serviços de limpeza 

urbana 

Estudo de viabilidade com ações 
permanentes definidas visando a 
modernização dos serviços de limpeza 
urbana, com redução de mão de obra e 
incremento de mecanização. Diminuição da 
extensão per capita de varrição manual. 
Todos os funcionários usam EPIs e 
uniformes para a prestação dos serviços. 

Manutenção do modelo atual de 
prestação de serviços, com uso 
intensivo de mão de obra  
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PREMISSAS CENÁRIO DESEJÁVEL CENÁRIO TENDENCIAL 

Pontos estratégicos para 
licenciamento e 

recebimento de resíduos 
inertes 

Município elabora estudo de viabilidade 
para definir pontos estratégicos para 
licenciamento e recebimento de resíduos 
inertes a criação de ponto de entrega de 
pequeno volume e o encerramento de 
pontos viciados de recebimento irregular 
contribuem para o ordenamento e 
diminuição do volume de resíduos de RCC 
e entulhos dispostos irregularmente. 

Manutenção das operações atuais 
que o município não dispõe de 
área para recebimento de RCC e 
inertes. 

Fonte: SERENCO. 

 

8.7.2.3. Proposições  

Como proposições o plano apresenta programas e subprogramas que permitirão que 
o município atinja o cenário desejável no horizonte do plano. 

 

➢ Programa de gestão de Resíduos de limpeza urbana (RPU) 

Tem como propósito o ordenamento e articulação das ações relacionadas ao manejo 
dos resíduos de limpeza urbana do município.  

Dadas as observações do diagnóstico, o município necessita primeiramente 
estabelecer um ordenamento em especial para geração de RCC, que atualmente são 
coletados por empresas privados (caçambeiros) e destinados ao Aterro Controlado sem 
alguma forma de cobrança pela disposição final. 

É importante ressaltar que proposições e programas específicos ao ordenamento de 
entulhos e RCC estão contemplados com maior detalhamento no programa de gestão de 
resíduos de construção civil.  

Com o ordenamento de pequenos e grandes geradores, apenas resíduos de 
pequenos geradores teriam participação direta do município no gerenciamento e estariam 
contemplados no gerenciamento dos RPU. 

Desta forma, recomenda-se também a implantação dos seguintes subprogramas: 

 

• SUBPROGRAMA 1 - Sistema de gerenciamento dos serviços e 
informações sistematizadas 

Com foco na ampliação das ações de gerenciamento dos serviços de limpeza 
urbana, deverá ser implementado um Sistema informatizado, para controle, monitoramento 
e fiscalização das atividades. 

Na ausência de sistema ou até que o sistema seja implantado, recomenda-se que 
sejam criados critérios específicos com base nos indicadores do SNIS em planilhas de excel 
para que sejam preenchidos com as informações e quantitativos de resíduos gerados 
mensalmente. Ferramentas como “Google Earth” é um exemplo de software gratuito que 
auxilia no mapeamento de informações para o controle da prestação de serviços. Tais 
informações são fundamentais para que o município tenha aporte e embasamento para 
novos contratos e medidas de redução de custos.  
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• SUBPROGRAMA 2 - Modernização dos serviços 

A aplicação intensiva de mão de obra, pode muitas vezes ser substituída ou auxiliada 
pelo uso de equipamentos especiais proporcionando melhor desempenho e qualidade dos 
serviços além de redução de custos. 

Para tanto, recomenda-se a criação de uma divisão específica na estrutura do 
município, através das secretarias envolvidas, dotada de profissionais de engenharia, para 
avaliação de equipamentos, materiais, produtos, veículos bem como serviços. 

Esta divisão, terá também como atribuição a elaboração de projetos básicos para 
aquisição de bens e serviços, relacionados aos serviços de limpeza urbana no município. 

Estas práticas permitirão o acompanhamento sistemático de tecnologias adotadas 
para os serviços de limpeza urbana no Brasil e no mundo, com atualização, conhecimento 
e capacidade para análise crítica de suas potencialidades de aplicação. 

 

8.7.3. Resíduos Diferenciados   

Este item contempla o prognóstico para os resíduos diferenciados, de 
responsabilidade do gerador. Importante ressaltar que embora a responsabilidade atribuída 
ao gerenciamento dos resíduos seja do gerador, estes resíduos estão sujeitos ao 
licenciamento ambiental, tendo a análise e aprovação dos empreendimentos sujeitos à 
elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos sob responsabilidade da 
Coordenadoria de Licenciamento Ambiental. Fica evidente a importância do licenciamento 
ambiental e a cooperação entre os setores envolvidos no tema para a eficiente gestão de 
resíduos no município. É responsabilidade do gerador a adequada gestão dos resíduos 
gerados assim como é responsabilidade da Coordenadoria de Licenciamento Ambiental do 
garantir que as metas estabelecidas para os resíduos diferenciados, quando aplicáveis, 
estejam contempladas nas exigências das condicionantes ambientais incluindo os planos 
de gerenciamento de resíduos sólidos. Ficando a coordenadoria de licenciamento 
ambiental, e demais setores relacionados ao tema quando cabível, responsável pela 
fiscalização do cumprimento dos PGRS de todos os estabelecimentos passíveis de 
licenciamento municipal que sejam geradores de resíduos sólidos. 

Tendo como premissa a universalização dos serviços, foram levantados aspectos, 
deficiências e potencialidades para cada tipo de resíduos sólidos, além de estabelecidos 
ações e metas vislumbrando cenários possíveis e programas e subprogramas para atingir 
o cenário desejável.  

 

8.7.3.1. Resíduos de Serviço de Saúde (RSS) 

Durante o diagnóstico, foram levantados aspectos e perspectivas a respeito dos 
serviços relacionados aos resíduos de serviço de saúde.  

Desta forma, as proposições devem atentar principalmente para gestão integrada, 
garantindo o manejo adequado na prestação e no controle destes serviços. 

Como forma de ordenar e elucidar as informações, no Quadro 14 apresentamos as 
principais ameaças e oportunidades identificadas durante o diagnóstico destes serviços, 
bem como as condicionantes, que devem ser levados em conta no planejamento de 
tomadas de decisões. 
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Quadro 14 - Condicionantes, ameaças e oportunidade dos RSS. 
A

M
E

A
Ç

A
S

 

Ausência de cadastro e levantamento dos geradores públicos e privados de RSS, especificados 
por tipo e atividade 

Não há informações de rotas pré-estabelecidas para o transporte de RSS 

Ausência no controle e verificação de PGRSS de estabelecimentos públicos  

Município coleta os RSS de estabelecimentos privados sem cobrança diferenciada do serviço 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 

O município possui contrato de prestação para coleta, transporte, tratamento (incineração) e 
disposição final de RSS gerados nos estabelecimentos públicos 

C
O

N
D

IC
IO

N
A

N
T

E
S

 

Resolução CONAMA nº. 358/05 e RDC  222/18 da ANVISA 

 Deliberação Normativa COPAM nº 171, de 2011 e Deliberação Normativa COPAM Nº 242, de 
24 de fevereiro de 2021 - diretrizes para sistemas de tratamento e disposição final adequada 
dos resíduos de serviços de saúde no estado de Minas Gerais 

Fonte: SERENCO. 

 

8.7.3.1.1. Metas para os Resíduos de Serviço de Saúde (RSS) 

No Quadro 15 são apresentadas as metas específicas para os resíduos de serviço 
de saúde, com base nas ameaças verificadas na fase de diagnóstico.  

Quadro 15 - Metas para RSS. 

Ações Prazo 

Elaborar o PGRSS nos estabelecimentos públicos  
Curto Prazo (1 a 4 anos) - 

2022 a 2025 
Definir critérios mínimos para elaboração de PGRSS e exigir apresentação 

das unidades privadas geradoras de RSS 

Firmar termo de compromisso para resíduos de medicamentos e definir 

metas para coleta e destinação final de medicamentos para os próximos 

anos em atendimento ao decreto 10.388/2020 

 Discutir com entidade representante do setor a implantação de pontos de 

recebimento de medicamentos vencidos ou em desuso em redes de 

farmácias, drogarias, hospitais e demais unidades de saúde, públicos ou 

privados 

Incentivar a criação de comissão dentro das unidades públicas, 

representada por funcionários, para gerenciamento adequado e redução de 

RSS  
Médio Prazo (5 a 8 anos) - 

2026 a 2029 
Manter o gerenciamento de resíduos conforme os Planos de 

Gerenciamento 

Manter o gerenciamento de resíduos conforme os Planos de 

Gerenciamento 

Longo Prazo (9 a 30 anos) - 

2030 a 2051 

 Fonte: SERENCO. 

 

http://www.siam.mg.gov.br/sla/download.pdf?idNorma=20095
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8.7.3.1.2. Análise de cenários 

Como apresentado na descrição metodológica, foram considerados na avaliação 2 
(dois) cenários: desejado ou normativo e o tendencial. Importante destacar que o cenário 
desejável está vinculado ao atendimento das metas propostas. 

O Quadro 16 apresenta a descrição dos cenários com as situações previstas para 
os resíduos de serviço de saúde.  

Quadro 16 - Cenários para RSS. 

PREMISSAS CENÁRIO DESEJÁVEL CENÁRIO TENDENCIAL 

Informações 

sistematizadas 

Dados quantitativos de geração, tratamento, 

transporte e destinação final de RSS inseridas 

em sistema de informação disponibilizados 

aos órgãos relacionados a gestão e 

fiscalização para que o município possa 

melhorar o gerenciamento de todas as 

emissões e destinos de resíduos sólidos 

gerados na cidade 

Ausência de controle efetivo 

dos quantitativos de RSS  

Plano de Gerenciamento 

de Resíduos de Serviço de 

Saúde - PGRSS 

Exigência de PGRSS em todas as unidades 

públicas geradoras de RSS. O serviço gerador 

de RSS é responsável pela elaboração, 

implantação, implementação e monitoramento 

do Plano de Gerenciamento de Resíduos de 

Serviços de Saúde - PGRSS, documento que 

aponta e descreve todas as ações relativas ao 

gerenciamento dos resíduos de serviços de 

Saúde, observadas suas características e 

riscos, tendo assim um controle de 

procedimentos e práticas com relação a 

gestão deste resíduo. O município, realiza a 

fiscalização e exige que unidade que 

comercializem medicamentos tenha 

contentores específicos para recebimento de 

medicamentos usados e em desuso. 

Manutenção da gestão sem 

exigência de PGRSS das 

unidades públicas geradoras 

de RSS. Volume 

desconhecido de RSS 

gerados nas unidades 

públicas. Não há nenhuma 

exigência e controle quanto 

ao descarte de medicamentos 

em desuso.  

Gestão de RSS das 

unidades públicas 

Padronização de procedimentos de gestão, 

com práticas de manejo que busquem a 

redução dos resíduos gerados, 

implementação do manejo diferenciado de 

resíduos classe D, e fortalecimento da gestão 

de cada unidade geradora.  

Manutenção das práticas de 

manejo não padronizadas, 

com ausência de controle 

sobre a gestão, ficando a 

cargo de cada administração 

definir as práticas de gestão 

desses resíduos 

Fonte: SERENCO. 

 

8.7.3.1.3. Proposições 

A partir da análise dos cenários apresentados e considerando a concepção geral 
adequada da gestão dos serviços, foram definidas as proposições previstas para os 
resíduos de serviço de saúde visando atingir o Cenário Desejável.  

Desta forma, foi previsto um Programa de Gestão Integrada dos Resíduos de serviço 
de saúde acompanhado de subprogramas, que garantem a eficiência da implementação da 
gestão deste resíduo. 
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➢ Programa de Gestão dos Resíduos de Serviços de Saúde 

É necessário a implantação do Programa de Gestão Integrada de Resíduos de 
Serviço de Saúde para atender e consolidar o cenário ideal, considerado o cenário 
desejável. 

Os estabelecimentos de serviço de saúde, públicos ou privados, de pequeno ou 
grande porte, são os responsáveis pelo correto gerenciamento de todos os resíduos por 
eles gerados. No modelo de concepção deste plano a proposta é que todos os geradores, 
sejam públicos ou privados, sejam responsáveis pelo gerenciamento de RSS. 

A sistematização de informações irá permitir que órgãos com atribuição para controle 
e fiscalização tenham acesso a dados dos geradores públicos e privados, simplificando e 
uniformizando processos. 

A Figura 111 apresenta o modelo ideal proposto para a gestão de resíduos de serviço 
de saúde.  

 

Figura 111 - Concepção do modelo de gestão de RSS. 
Fonte: SERENCO. 

 

Para construir este cenário e amortizar as ameaças, deverá ser implantado os 
subprogramas: 

 

• SUBPROGRAMA 1 - Sistematização Integrada de Informação 

 Um sistema integrado de informação permite incorporar todos os dados e processos 
em um único sistema. O sistema deve ser único para todos os resíduos e suas informações 
devem ser encaminhadas para o SINIR. 

 O sistema pode ser adquirido na forma de software com a finalidade de dar acesso 
a informações aos órgãos envolvidos. Assim, informações alimentadas no sistema são 
instantaneamente disponibilizadas no sistema para os órgãos. 

Gerador de 
RSS 

Público 

Privado 

PGRSS 
Divisão de saúde 

do município  

Fiscalização  

Sistematização 
de dados 
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O sistema pode fornecer os quantitativos de resíduos coletados por unidade 
geradora, e a quantidade submetida a tratamento e disposição final. Além de sistematizar 
informações detalhadas sobre os geradores de resíduos. 

 Na impossibilidade ou até que o sistema seja implantado, recomenda-se que sejam 
criados critérios específicos com base nos indicadores do SNIS em planilhas de excel para 
que sejam preenchidos com as informações e quantitativos de resíduos gerados, 
acondicionamento, transporte, tratamento e destinação final, além de outras informações 
pertinentes que constarem nos PGRSS.  

 

• SUBPROGRAMA 2 - Redução dos Resíduos de Serviço de Saúde (RSS) 
gerados em estabelecimentos públicos   

 Em atendimento a PNRS em seu art. 9, que determina que na gestão de resíduos, 
deve ser observada a ordem de prioridade: Não geração, redução, reutilização, reciclagem, 
tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, 
o sistema de gestão deve intensificar ações que atentem a ordem de prioridade proposta 
na PNRS. 

 Desta forma, o Poder Público deverá intensificar a gestão dos RSS nos 
estabelecimentos públicos, padronizando procedimentos de manejo e acondicionamento 
de RSS, como padronização de contentores e sacolas, e promover a capacitação de 
equipes responsável pelo manejo. É necessário o fortalecimento de ações de capacitação 
e comunicação social para o manejo correto de RSS, com responsabilidades para cada 
estabelecimento gerador. Ademais, a correta segregação otimiza o envio de resíduos para 
tratamento. 

É fundamental que grandes geradores públicos, como hospitais, definam comissões 
ou organização para o controle e gestão de RSS. Estas comissões são compostas 
geralmente por um coordenador, um responsável técnico e demais membros. Apesar da 
resistência de alguns profissionais em compor esse quadro, a incumbência da comissão é 
auxiliar na elaboração, implementar, manter e avaliar o PGRSS entre outras ações e 
treinamentos que visam o gerenciamento adequado dos resíduos gerados na unidade.  

É importante o incentivo do poder público para o fortalecimento destas instituições, 
pois esta é uma representação composta por atores atuantes nas instituições públicas, que 
podem incentivar e monitorar as ações para manejo adequado e consequente redução de 
RSS nos estabelecimentos públicos. 

É necessário também a revisão e padronização de procedimentos de controle de 
geração, transporte e destinação final de RSS, para simplificar e uniformizar processos para 
o manejo correto de RSS gerados em estabelecimentos, com responsabilidades para cada 
estabelecimento gerador. 

 

• SUBPROGRAMA 3 - Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de 
Saúde (PGRSS) 

Embora seja uma obrigatoriedade, o diagnóstico apresentou que diversos 
estabelecimentos públicos não apresentam os seus respectivos PGRSS. A ausência 
destes, dificulta o controle e gestão destes resíduos.  

http://www.portalresiduossolidos.com/tratamento-de-residuos-solidos/
http://www.portalresiduossolidos.com/disposicao-final-ambientalmente-adequada-de-residuos-solidos/
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 As proposições gradativas devem buscar a obrigatoriedade na apresentação de 
PGRSS dos estabelecimentos públicos e privados. 

O município através do setor responsável (Vigilância Sanitária) deverá apresentar 
modelo de PGRSS com os requisitos mínimos a serem preenchidos por parte dos 
geradores. 

Importante destacar também que o município não possui uma entidade gestora que 
estabeleça diretrizes gerais para organização do sistema de gestão de RSS, incluindo os 
resíduos de medicamentos usados ou em desuso. Recentemente foi publicado o Decreto 
10.388/2020 que regulamenta e institui o sistema de logística reversa de medicamentos 
domiciliares vencidos ou em desuso, de uso humano, industrializados e manipulados, e de 
suas embalagens após o descarte pelos consumidores. Por isso é importante que na gestão 
dos RSS os resíduos de medicamentos estejam incluídos para o melhor gerenciamento. 

A responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos medicamentos envolve o 
entendimento e comprometimento de toda a sociedade. Os consumidores, fabricantes, 
distribuidores, comerciantes, importadores e governo são responsáveis pelos produtos 
desde a produção até o descarte. Em relação aos consumidores, espera-se uma atitude 
pró ativa e o efetivo engajamento no processo da coleta seletiva, mas para tal, é necessário 
que sejam informados sobre a responsabilidade das unidades que comercializam 
medicamentos como farmácias que disponibilizem contentores para recebimento de 
medicamentos, como também que instruam funcionários para que informem os 
consumidores no ato da compra sobre a importância do descarte adequado deste resíduo. 

Como é um resíduo integrante da logística, é necessário estabelecer um Termo de 
Compromisso com a participação compartilhada da administração pública, órgãos 
regulamentadores, fornecedores, distribuidores, indústria, importadores e consumidores. O 
Termo de Compromisso deverá apresentar critérios para a implantação e manutenção dos 
pontos de recolhimento de medicamentos vencidos, para uma ampla divulgação aos 
consumidores e o estabelecimento de metas anuais a serem cumpridas.  

Como forma de garantir a eficácia da implementação do sistema de logística reversa, 
o município deverá realizar reuniões com a Secretaria de Estado da Saúde e a Vigilância 
Sanitária para cumprir as demandas do Decreto nº 10.388/2020 e estruturar a 
implementação do sistema. 

 

8.7.3.2. Resíduos de Construção Civil (RCC) 

Durante o diagnóstico, foram levantados aspectos e perspectivas a respeito dos 
serviços relacionados aos resíduos de construção civil. 

Desta forma, as proposições devem atentar principalmente para gestão integrada, 
garantindo o manejo adequado na prestação e no controle destes serviços. 

Como forma de ordenar e elucidar as informações, no Quadro 17 apresentamos as 
principais ameaças e oportunidades identificadas durante o diagnóstico destes serviços, 
bem como as condicionantes, que devem ser levados em conta no planejamento de 
tomadas de decisões. 
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Quadro 17 - Condicionantes, ameaças e oportunidades de RCC. 
A

M
E

A
Ç

A
S

 

Falta de regulamentação para o transporte e disposição final de RCC no município. 

Empresas privadas dispõem o RCC coletado no aterro controlado sem pagamento pela 

disposição final 

Falta fiscalização na cobrança de elaboração de PGRCC de empreendimentos e obras 

públicas e privadas 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 Possibilidade de uso de agregados reciclados como pavimentação entre outros usos não 

estruturais, são potencialidade oferecidas para uma adequada destinação final de RCC 

 

Área pública no município que necessita de recebimento de material para nivelamento do 

terreno 

 

C
O

N
D

IC
IO

N
A

N
T

E
S

 

Resolução CONAMA nº 307/2002 e suas alterações (CONAMA nº 348/2004; CONAMA nº 

431/2011; e CONAMA nº 448/2012) que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos 

para a gestão de RCC 

Fonte: SERENCO. 

 

8.7.3.2.1. Metas para os Resíduos de Construção Civil (RCC) 

No Quadro 18 são apresentadas as metas específicas para os resíduos de 
construção civil com base nas ameaças verificadas na fase de diagnóstico e nas metas 
legais do PERS ainda não atendidas pelo município. 

Quadro 18 - Metas para RCC. 

Ações Prazo 

Promover a sensibilização da população com o propósito de diminuir a 

disposição irregular de entulhos 

Curto Prazo (1 a 4 

anos) - 2022 a 2025 

Regulamentar procedimentos e requisitos mínimos que deverão ser 

apresentados no PGRCC 

Regulamentar práticas de descarte, coleta e disposição final de RCC 

Eliminar áreas de bota fora e pontos viciados  

Intensificar ações de fiscalização para coibir a disposição irregular de 

RCC 

Estudar a viabilidade de Pontos de Entrega de Pequenos Volumes de 

RCC  

Médio Prazo (5 a 8 

anos) - 2026 a 2029 
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Ações Prazo 

Elaborar Plano municipal de Gestão de Resíduos da Construção civil 

Longo Prazo (9 a 30 

anos) - 2030 a 2051 Manter o gerenciamento de resíduos conforme os Planos de 

Gerenciamento 

 Fonte: SERENCO. 

 

Para implantação de Pontos de Entrega de Pequenos Volumes (PEPV) deve-se 
estabelecer a sua capacidade volumétrica de armazenamento de resíduos. Outra variável 
que influi no dimensionamento do número de PEPV, e que se destaca neste procedimento, 
é a distância máxima do mesmo até o usuário.  

 

8.7.3.2.2. Análise de cenários 

Como apresentado na descrição metodológica, foram considerados na avaliação 2 
(dois) cenários: desejado ou normativo e o tendencial. Importante destacar que o cenário 
desejável está vinculado ao atendimento das metas propostas. 

O Quadro 19 apresenta a descrição dos cenários com as situações previstas para 
os resíduos de construção civil.   

Quadro 19 - Cenários para RCC. 

PREMISSAS CENÁRIO DESEJÁVEL CENÁRIO TENDENCIAL 

Informações 

sistematizadas 

Dados quantitativos de geração, 

transporte e destinação final de RCC 

inseridas em sistema de informação 

disponibilizados aos órgãos relacionados 

a gestão e fiscalização para que o 

município possa melhorar o 

gerenciamento de todas as emissões e 

destinos de resíduos sólidos gerados na 

cidade 

Manutenção da gestão 

sem controle efetivo dos 

quantitativos de RCC 

gerados e principalmente 

dados de transportadores 

e destinação final no aterro 

controlado 

Plano de 

Gerenciamento de 

Resíduos de 

Construção Civil - 

PGRCC 

Exigência de PGRCC em todas as obras, 

com padronização de procedimentos de 

gestão e requisitos mínimos a serem 

apresentados, com práticas de manejo 

que busquem a redução dos resíduos 

gerados, implementação do manejo 

diferenciado de resíduos priorizando a 

reciclagem e a redução de resíduos 

gerados  

Manutenção da gestão 

sem exigência de PGRCC 

de obras públicas.  

Gestão de RCC 
Regulamentação de Transportadores e 

geradores de RCC 

Dificuldade de controle e 

fiscalização dos geradores 

e transportadores de RCC.  

Fonte: SERENCO. 
 

  



     
 

 

 
 Relatório Final 

Página: 328 

 

8.7.3.2.3. Proposições 

Para elaboração do cenário desejável dos resíduos de construção civil e amortização 
das principais ameaças apresentadas, a concepção atende um modelo de gestão 
integrada, com destaque para o controle e a fiscalização. Desta forma, propõe-se a 
implantação de um programa específico para a gestão de RCC. 

 

➢ Programa de Gestão de Resíduos de Construção Civil: 

É necessário a implantação do Programa de Gestão Integrada de Resíduos de 
Construção Civil para atender e consolidar o cenário ideal, considerado o cenário desejável. 

Primeiramente é fundamental definir pequeno e grande gerador. Sugere-se que 
geradores até 1m³ sejam classificados como pequenos geradores, ficando a coleta desses 
resíduos sob a responsabilidade do poder público, que pode disponibilizar pontos de 
entrega de pequenos volumes ou definir estratégias para a coleta diferenciada deste 
resíduo. 

Geradores que ultrapassem o volume de 1m³ são considerados grandes geradores, 
ficando a cargo deles a responsabilidade pelo gerenciamento adequado do resíduo gerado. 
Neste modelo, os transportadores e carroceiros precisam ser regulamentados. 

O grande gerador, público ou privado, é o responsável pelo correto gerenciamento 
de todos os resíduos por ele gerado. Assim, todos os grandes geradores de RCC, em obras 
passíveis de licenciamento, deverão elaborar seus respectivos Planos de Gerenciamento 
de Resíduos de Construção Civil (PGRCC). 

O município através do departamento responsável deverá sistematizar todas as 
informações de obras e resíduos gerados, permitindo assim que órgãos com atribuição para 
controle e fiscalização tenham acesso a dados dos geradores públicos e privados, 
simplificando e uniformizando processos. 

Neste cenário torna-se imprescindível a obrigatoriedade dos Planos de 
Gerenciamento de Resíduo de Construção Civil (PGRCC) para os geradores públicos e 
privados. Nele deverão conter informações de geração, segregação, transporte e 
destinação final, que, quando submetidos ao órgão para concessão de licença, deverá 
alimentar o Sistema Integrado de Informação. 

A sistematização de informações irá permitir que órgãos com atribuição para controle 
e fiscalização tenham acesso a dados dos geradores públicos e privados, simplificando e 
uniformizando processos. 

Com a responsabilidade para grandes geradores gerenciarem seus resíduos, a 
atividade de transportadores e carroceiros necessitará de um regramento para suas 
atividades. Incluindo a disposição final adequada em área para recebimento de inertes, 
visto que o aterro controlado não receberá mais resíduos. 

Nesta perspectiva, para atender a proposição, torna-se necessário a implantação 
dos subprogramas: 
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• SUBPROGRAMA 1 - Sistematização Integrada de Informação 

 Um sistema integrado de informação permite incorporar todos os dados e processos 
em um único sistema. O sistema deve ser único para todos os resíduos e suas informações 
devem ser encaminhadas para o SINIR. 

 O sistema pode ser adquirido na forma de software com a finalidade de dar acesso 
a informações aos órgãos envolvidos. Assim, informações alimentadas no sistema são 
instantaneamente disponibilizadas no sistema para os órgãos. 

O sistema pode fornecer os quantitativos de resíduos coletados por unidade 
geradora, e a quantidade submetida a tratamento e disposição final. Além de sistematizar 
informações detalhadas sobre os geradores de resíduos. 

Na impossibilidade ou até que o sistema seja implantado, recomenda-se que sejam 
criados critérios específicos em planilhas de excel para que sejam preenchidos com as 
informações e quantitativos de resíduos gerados, acondicionamento, transporte, tratamento 
e destinação final, além de outras informações pertinentes que constarem nos PGRCC.  

 

• SUBPROGRAMA 2 - Plano de gerenciamento de resíduos da construção 
civil (PGRCC) 

A legislação vigente destaca quanto às classes de resíduos e sua necessidade de 
segregação na origem da geração. O PGRCC estabelece procedimentos que garantem a 
correta segregação e acondicionamento do material.  

A elaboração do PGRCC está prevista na Lei Federal 12.305/2010, CONAMA nº 
307/2002. 

Desta forma, o PGRCC deve ser apresentado durante o procedimento de 
licenciamento da obra e/ou atividade. A sua ausência dificulta o controle e a gestão por 
parte dos órgãos responsáveis. 

O poder público através dos seus órgãos responsáveis deverá promover a 
obrigatoriedade deste documento, com requisitos mínimos a serem apresentados, 
facilitando sua análise.   

 As proposições gradativas devem buscar a obrigatoriedade na apresentação de 
PGRCC dos estabelecimentos públicos e privados conforme preconiza a legislação. 

 

• SUBPROGRAMA 3 - Regulamentação dos transportadores de RCC  

Será necessária uma regulamentação com as práticas de transporte e destinação 
final, coibindo o transporte e destinação irregular. Os geradores privados deverão exigir 
durante a contratação dos serviços de coleta e transporte, o manifesto de transporte de 
resíduos. Tal manifesto contém dados sobre o responsável pela geração e tratamento 
dos resíduos, a empresa encarregada pelo transporte e destinação final. Tal exigência 
deverá ser apresentada ao órgão responsável pelo licenciamento e/ou fiscalização. Esta é 
uma medida que visa coibir a disposição irregular de RCC e volumosos em locais não 
permitidos, como terrenos baldios ou pontos viciados de disposição. 
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• SUBPROGRAMA 4 - Critérios para escolha de área e implantação de 
Ponto de Entrega de Pequenos Volumes (PEPV) e bota fora. 

Os pontos de entrega de pequenos volumes são áreas destinadas a receber entulho, 
resíduos de poda e terra, até o limite diário de 1m³. Esses pontos oferecem à população a 
possibilidade de entregar esses materiais gratuitamente ou contratar um carroceiro para 
buscá-los, diminuindo assim a disposição irregular de RCC. O material recebido é separado 
em caçambas estacionárias do tipo “dempster” ou “brooks” e recolhido regularmente pela 
Prefeitura. Após a triagem de recicláveis, rejeitos e inertes, os resíduos seguem para o 
aterro sanitário onde é transformada em agregado reciclado, podendo novamente ser 
reintroduzido na cadeia da construção civil. 

Sabe-se que a instalação de PEPV não eliminará todos os pontos de descarte 
irregulares, entretanto, reduzirá a quantidade de resíduos dispostos irregularmente. 

O PEPV deverá ser executado, atendendo as seguintes normas: 

➢ NBR n° 15.112/2004 - Áreas de transbordo e triagem - diretrizes para projeto, 
implantação e operação (ABNT, 2004b). 

➢ NBR n° 15.113/2004 - Aterros - diretrizes para projeto, implantação e operação 
(ABNT, 2004c).  

➢ NBR n° 15.114/2004 - Áreas de reciclagem - diretrizes para projeto, 
implantação e operação (ABNT, 2004d). 

 

Deve-se traçar uma logística de quais as áreas são passíveis para o recebimento 
temporário de resíduos inertes. É importante que após a definição das possíveis áreas, seja 
realizado um estudo na área de influência destes locais, elencando quais os aspectos e 
impactos, para a tomada de decisão.  

Após definição da área, recomenda-se a implantação de uma cerca viva nos limites 
da área, para reforçar a imagem de qualidade ambiental do equipamento público. 

  É fundamental que tenha sinalização através de placas que informem à população 
do entorno e a eventuais passantes sobre a finalidade dessa instalação pública, como local 
correto para o descarte do RCC de pequenos volumes e de resíduos volumosos 

A Resolução CONAMA nº 307/2002 determina no artigo 10, a destinação conforme 
a Classe, proibindo a disposição em aterros de RSU, em áreas de “bota fora”, em encostas, 
corpos d’água, lotes vagos e em áreas protegidas por Lei (Art. 4º, § 1º) (BRASIL, 2002a).  

Para as obras públicas, o município deverá mapear áreas de bota foras e definir uma 
área para recebimento de resíduos inertes, como excedente de terra dos serviços de 
terraplanagem. Como critérios de escolha, a área a ser escolhida para nivelamento de 
greide deve-se atentar aos seguintes aspectos: 

✓ Profundidade do lençol freático e tipologia de solo; 

✓ Fora da área de influência direta do manancial de abastecimento; 

✓ Distante de rios e nascentes do perímetro da área; 

✓ Diretrizes de uso e ocupação do solo - zoneamento. 
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8.7.4. Resíduos de serviço de Transporte, resíduos Agrossilvopastoris, 
Resíduos de Mineração, Resíduos Industriais e Resíduos de Serviço de 
Saneamento 

Por terem a responsabilidade sobre o gerenciamento dos resíduos gerados, estes 
resíduos foram tratados de forma conjunta na identificação de ameaças e na busca de um 
modelo e gestão apropriado. 

Durante o diagnóstico, foram levantados aspectos e perspectivas a respeito dos 
serviços relacionados a estes resíduos.  

Desta forma, as proposições devem atentar principalmente para gestão integrada, 
garantindo o manejo adequado na prestação e no controle destes serviços. 

Como forma de ordenar e elucidar as informações, no Quadro 20 apresentamos as 

principais ameaças e oportunidades identificadas durante o diagnóstico destes serviços, 
bem como as condicionantes, que devem ser levados em conta no planejamento de 
tomadas de decisões. 

Quadro 20 - Condicionantes, ameaças e oportunidades de resíduos de serviço de transporte, 
agrossilvopastoris, mineração, industriais e de saneamento. 

A
M

E
A

Ç
A

S
 Conforme a PNRS os resíduos agrossilvopastoris deviam estar 100% inventariados até 

2015. Esse planejamento não ocorreu no município, visto que, não há disponível nenhum 

inventário 

Não há uma quantificação de resíduos de saneamento gerado em cada unidade de estação 

de tratamento 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 

Possibilidade de cooperativas e/ou catadores trabalharem nos estabelecimentos que geram 

resíduos de serviço de transporte, como terminais rodoviários, promovendo a segregação 

do material 

C
O

N
D

IC
IO

N
A

N
T

E
S

 

Resolução CONAMA 313/02 Dispõe sobre o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos 

Industriais. 

Código de Minas Decreto-Lei Federal nº 227/1967 

Fonte: SERENCO. 

 

8.7.4.1. Metas para os Resíduos de serviço de Transporte, resíduos 
Agrossilvopastoris, Resíduos de Mineração, Resíduos Industriais e Resíduos de 
Serviço de Saneamento 

No Quadro 21 são apresentadas as metas específicas para os resíduos de serviço 
de transporte, agrossilvopastoris, resíduos de mineração, resíduos industriais e resíduos 
de serviço de saneamento com base nas ameaças verificadas. 
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Quadro 21 - Metas para resíduos de serviço de transporte, agrossilvopastoris, mineração, industriais 
e de saneamento 

Ações Prazo 

Apresentar PGRS dos estabelecimentos geradores com destaque no PGRS 

aos resíduos perigosos gerados 

Curto Prazo (1 a 4 anos) - 2022 a 

2025 

Elaborar Inventário de resíduos industriais 

Elaborar Inventário de resíduos agrossilvopastoris 

Elaborar Inventário de resíduos de Mineração 

Promover estudos para análise de viabilidade técnica do reaproveitamento 

dos resíduos agrossilvopastoris 

Médio Prazo (5 a 8 anos) - 2026 a 

2029 

Manter o gerenciamento de resíduos conforme os Planos de 

Gerenciamento 

Longo Prazo (9 a 30 anos) - 2030 

a 2051 

 Fonte: SERENCO. 

 

8.7.4.2. Análise de cenários 

Como apresentado na descrição metodológica, foram considerados na avaliação 2 
(dois) cenários: desejado ou normativo e o tendencial. Importante destacar que o cenário 
desejável está vinculado ao atendimento das metas propostas. 

O Quadro 22 apresenta a descrição dos cenários com as situações previstas para 
estes resíduos.   

Quadro 22 - Cenários para resíduos de serviço de transporte, agrossilvopastoris, mineração, 
industriais e de saneamento 

PREMISSAS CENÁRIO DESEJÁVEL CENÁRIO TENDENCIAL 

Informações 

sistematizadas 

Dados quantitativos de geração, tratamento, 

transporte e destinação final inseridas em 

sistema de informação disponibilizados aos 

órgãos relacionados a gestão e fiscalização 

para que o município possa melhorar o 

gerenciamento de todas as emissões e 

destinos de resíduos sólidos gerados na 

cidade 

Manutenção da gestão sem 

controle efetivo dos 

quantitativos de resíduos 

gerados  

Inventários e Plano de 

Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos - PGRS  

Estabelecimentos com PGRS implantados, 

com práticas de manejo adequada para cada 

tipo de resíduo, principalmente os geradores 

de resíduos perigosos. PGRS vinculados aos 

sistemas de informação e disponibilizados 

para monitoramento pelos órgãos com 

atribuição para tal.  

Desconhecimento das 

práticas de gestão, resíduos 

gerados e PGRS dos 

estabelecimentos 
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PREMISSAS CENÁRIO DESEJÁVEL CENÁRIO TENDENCIAL 

Gestão 

 Padronização de procedimentos de gestão e 

fiscalização.                                                              

Geradores cadastrados e resíduos 

inventariados.                                            

Diálogos consistentes entre empresas e 

órgãos públicos na discussão de alternativas 

e tecnologias para resíduos. 

Manutenção da gestão sem o 

controle e quantitativo de 

resíduos gerados e 

desconhecimento de práticas 

de gestão adotadas pelas 

empresas geradoras destes 

resíduos 

Fonte: SERENCO. 

 

8.7.4.3. Proposições 

Para elaboração do cenário desejável e amortização das principais ameaças 
apresentadas para estes resíduos, a concepção atende um modelo de gestão integrada, 
com destaque para o controle e a fiscalização. Desta forma, propõe-se a implantação de 
um programa específico de gestão. 

 

➢ Programa de gestão de Resíduos de serviço de transporte, Agrossilvopastoris, 
Resíduos de Mineração, Resíduos Industriais e Resíduos de Serviço de 
Saneamento. 

Em função das características destes resíduos, neste cenário o órgão estadual de 
meio ambiente que representam os órgãos de maior interferência na gestão destes 
resíduos, e como apresentado no diagnóstico, tais resíduos carecem de informações de 
geração e gerenciamento de resíduos gerados, para isso será necessário a exigência de 
PGRS e Inventário de Resíduos (Para resíduos agrossilvopastoris e resíduos industriais, 
como preconiza a Política Nacional de Resíduos Sólidos) aos geradores destes resíduos.  

 Tais documentos deverão ser solicitados no processo de licenciamento, porém para 
os inventários, o órgão poderá solicitar a contribuição e participação de órgãos públicos 
para contribuírem com o inventário de resíduos industriais. 

Os dados deverão ser dispostos no Sistema Integrado de Informação, com 
informações sobre geração, transporte e destinação final. Todos os transportadores destes 
resíduos deverão ser licenciados e cadastrados para prestação de serviço, e o cadastro de 
empresas licenciadas para prestação do serviço. 
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Figura 112 - Modelo de gestão de resíduos de serviço de transporte, Agrossilvopastoris, industriais, 
de saneamento e de mineração. 

Fonte: SERENCO. 

 

Desta forma, para o cenário normativo, além dos subprogramas atribuídos ao Poder 
Público, deverá ser implantado também o subprograma: 

 

• SUBPROGRAMA 1: Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos; 
Inventários de resíduos e sistemas declaratórios anuais de resíduos 
sólidos 

Para os resíduos agrossilvopastoris e resíduos industriais recomenda-se a exigência 
de Inventário de Resíduos, conforme Conama nº 313/2012 e Sistemas declaratórios anuais 
de Resíduos Sólidos, por se tratar de instrumentos da PNRS (art. nº 8), seguidos dos seus 
respectivos PGRS.  

As atividades geradoras de resíduos industriais deverão apresentar também o 
cadastro técnico federal de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos 
ambientais no âmbito do IBAMA, que é o registro obrigatório de pessoas físicas e jurídicas 
que em razão de lei ou regulamento, são passíveis de controle ambiental.  

Geradores de resíduos perigosos deverão ter destaque no respectivo PGRS. 

Todos os resíduos citados abaixo, deverão elaborar seus Planos de Gerenciamento 
de Resíduos Sólidos, conforme exige a PNRS em seu art. nº 20: 

✓ Resíduos dos serviços públicos de saneamento básico; 

✓ Resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e 
instalações industriais; 

✓ Resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa, extração 
ou beneficiamento de minérios; 

Resíduos 
Industriais 

Resíduos de 
Transporte 

Resíduos 
Agrossilvopastoris 

Resíduos de 
Saneamento 

Resíduos de 
mineração 

Inventário resíduos 
agrossilvopastoris 

Inventário 
resíduos 

Industriais 

PGRS 

SEMAD 
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✓ Os responsáveis por atividades agrossilvopastoris, quando exigido por 
algum órgão competente do Sisnama ou com atribuição para tal. 

 

O poder público tem a responsabilidade de requerer a apresentação, disponibilizar 
requisitos mínimos para elaboração, auxiliar e monitorar, porém a responsabilidade de 
elaboração dos respectivos planos, inventários e sistemas declaratórios é atribuição do 
gerador. 

Os Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS são documentos com 
valor jurídico que comprovam a capacidade de uma empresa de gerir todos os resíduos 
que eventualmente venha a gerar. A intenção de ter um documento como esse é ter 
segurança de que os processos produtivos em uma determinada localidade, sejam 
controlados para evitar grandes poluições ambientais e as devidas consequências para a 
saúde pública. 

O poder Público deverá regulamentar procedimentos e recursos mínimos que 
deverão ser apresentados no PGRS. Na indisponibilidade de sistema, o órgão responsável 
deverá indicar em sua página os requisitos mínimos que devem conter no PGRS para 
obtenção da licença. Isto otimizará a análise dos documentos pelo órgão responsável. 

 

8.7.5. Resíduos de Responsabilidade Compartilhada - Logística Reversa  

As proposições para o manejo dos resíduos de responsabilidade compartilhada, 
sujeitos a logística reversa, em conformidade com o estabelecido pela PNRS, apontam para 
a sua máxima recuperação, com o devido encaminhamento para os processos de 
tratamento e de reciclagem de seus componentes, considerando a responsabilidade dos 
setores envolvidos, produtores e importadores, distribuidores e comerciantes. 

A PNRS previu o estabelecimento de atos que possam formalizar compromissos 
entre os setores envolvidos e definiu três instrumentos que poderão ser usados para a sua 
implantação: Regulamentos, Acordos setoriais e termos de compromisso.  

 

Regulamento expedido pelo Poder Público 

Neste caso a logística reversa poderá ser implantada diretamente por regulamento, 
veiculado por decreto editado pelo Poder Executivo.  

No âmbito federal, antes da edição do regulamento, o Ministério do Meio 
Ambiente deverá avaliar a viabilidade técnica e econômica da logística reversa. Os 
sistemas de logística reversa estabelecidos diretamente por decreto deverão ainda ser 
precedidos de consulta pública. 

 

Acordos Setoriais 

Os acordos setoriais são atos de natureza contratual, firmados entre o Poder Público 
e os fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes, visando a implantação da 
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos.  
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O processo de implantação da logística reversa por meio de um acordo setorial 
poderá ser iniciado pelo Poder Público ou pelos fabricantes, importadores, distribuidores ou 
comerciantes dos produtos e embalagens referidos no art. 18 do Decreto nº 7.404/2010.  

Os procedimentos para implantação da logística reversa por meio de um acordo 
setorial estão listados na subseção I da seção II do Capítulo III do Decreto nº 7.404/2010. 

 

Termos de Compromisso 

O Poder Público poderá celebrar termos de compromisso com fabricantes, 
importadores, distribuidores ou comerciantes visando o estabelecimento de sistema de 
logística reversa:   

• nas hipóteses em que não houver, em uma mesma área de abrangência, 
acordo setorial ou regulamento específico, consoante o estabelecido no 
Decreto nº 7.404/2010; ou  

• para a fixação de compromissos e metas mais exigentes que o previsto em 
acordo setorial ou regulamento.   

 

Os termos de compromisso terão eficácia a partir de sua homologação pelo órgão 
ambiental competente do SISNAMA, conforme sua abrangência territorial.  

A articulação para esses acordos e termos tem que ser feita com todos os atores 
envolvidos e suas respectivas cadeias que, possuem diversos atores/responsáveis com 
interesses distintos. 

Por permitir grande participação dos atores envolvidos na responsabilidade 
compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, o acordo setorial tem sido o 
instrumento preferencial escolhido pelo Ministério do Meio Ambiente para a implantação da 
logística reversa.  

No município de Alpinópolis a estratégia utilizada para incrementar a logística 
reversa será diferente para cada cadeia devido aos modelos distintos de acordo, visto que 
algumas cadeias ainda não possuem nenhum tipo de acordo, além da especificidade de 
cada resíduo. As proposições perpassam por ações gerais e específicas e as metas 
definidas no Termo de Compromisso, deverão atender os indicativos deste plano. A Figura 
113 apresenta a concepção geral do conceito de logística reversa. 
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Figura 113 - Fluxograma geral do conceito de logística reversa. 
Fonte: SERENCO. 

 

As entidades gestoras dos resíduos sujeitos à logística reversa, criadas pelos 
fabricantes e importadores, são responsáveis pelo gerenciamento adequado desses 
resíduos, mas tal obrigação não isenta o poder público de ter responsabilidades, 
principalmente no que se refere a verificação das ações visando assegurar a observância 
da Política Nacional de Resíduos Sólidos e demais diretrizes, a saber: 

No âmbito da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, cabe 
ao titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, 
observado, se houver, o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos:  

I - adotar procedimentos para reaproveitar os resíduos sólidos reutilizáveis e 
recicláveis oriundos dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de 
resíduos sólidos;  

II - estabelecer sistema de coleta seletiva;  

III - articular com os agentes econômicos e sociais medidas para viabilizar o retorno 
ao ciclo produtivo dos resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis oriundos dos 
serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos;  

IV - realizar as atividades definidas por acordo setorial ou termo de compromisso na 
forma do § 7o do art. 33, mediante a devida remuneração pelo setor empresarial;  

V - implantar sistema de compostagem para resíduos sólidos orgânicos e articular 
com os agentes econômicos e sociais formas de utilização do composto produzido;  

VI - dar disposição final ambientalmente adequada aos resíduos e rejeitos oriundos 
dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos.  

§ 1o  Para o cumprimento do disposto nos incisos I a IV do caput, o titular dos 
serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos priorizará a 
organização e o funcionamento de cooperativas ou de outras formas de associação 
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GOVERNO ESTADUAL 

GOVERNO MUNICIPAL 
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Distribuidor 

Coleta 

Consumidor Reciclagem 

Indústria 
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de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas 
de baixa renda, bem como sua contratação. (BRASIL, 2010c). 

 

A nível federal temos o Ministério do Meio Ambiente como órgão fiscalizador, 
regulador, de gestão e definição de políticas relacionadas ao tema e o Ministério Público 
que tem atribuição de realizar ações e medidas de fiscalização. 

A nível municipal, cabe ao titular dos serviços públicos de limpeza urbana garantir 
que as atividades definidas por acordo setorial e/ou termo de compromisso sejam 
cumpridas bem como garantir o atendimento das metas do Plano. 

A seguir, apresentamos o prognóstico para os resíduos sujeitos à logística reversa, 
de responsabilidade compartilhada.  

Tendo como premissa a universalização dos serviços, foram levantados aspectos, 
deficiências e potencialidades para cada tipo de resíduos, além de estabelecidos ações e 
metas vislumbrando cenários possíveis e programas e subprogramas para atingir o cenário 
desejável. 

As ações graduais previstas neste plano quando implantadas, principalmente 
aquelas que direcionam à ampliação da infraestrutura de recebimento de resíduos, 
proporcionarão potencialidades econômicas na atividade de gestão. 

 

8.7.5.1. Agrotóxicos  

Com base no diagnóstico do plano foram identificadas as ameaças e oportunidades 
do sistema de logística reversa de agrotóxicos e suas embalagens no município, bem como 
as condicionantes, que devem ser levadas em conta no planejamento de tomadas de 
decisões. 

Como forma de ordenar e elucidar as informações, no Quadro 23 apresentamos as 
principais ameaças e oportunidades identificadas durante o diagnóstico destes serviços, 
bem como as condicionantes, que devem ser levados em conta no planejamento de 
tomadas de decisões. 

Quadro 23 - Condicionantes, ameaças e oportunidades dos resíduos de agrotóxicos. 

A
M

E
A

Ç
A

S
 

O município não dispõe de unidade de recebimento ou algum controle para quantificar 

as embalagens de agrotóxicos geradas no município 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 

Campo Limpo denominação do programa gerenciado pelo inpEV para realizar a 

logística reversa de embalagens vazias de defensivos agrícolas no Brasil.  

C
O

N
D

IC
IO

N
A

N
T

E
S

 Leis Federais nº 7.802/1989 e nº 9.974/2000 e o Decreto Federal nº 4.074/2002, 

estabelece competências e responsabilidades compartilhadas entre fabricantes e 

revendedores de agrotóxicos, agricultores e poder público 

Resolução Conama 465/201: Estabelece que cada participante do sistema de logística 

reversa de embalagens de agrotóxicos tem o seu papel bem definido dentro das 

responsabilidades compartilhadas. 

Fonte: SERENCO. 
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8.7.5.1.1. Metas para os Agrotóxicos e suas embalagens 

Não há metas legais específicas para o município. No quadro abaixo são 
apresentadas as metas específicas para os resíduos de agrotóxicos definidas neste plano, 
com base nas ameaças verificadas na fase de diagnóstico.  

Quadro 24 - Metas para os resíduos de agrotóxicos. 

Ações Prazo 

Discutir e assinar conjuntamente Termo de Compromisso 

para a logística reversa de embalagens de agrotóxicos. 

Curto Prazo (1 a 4 anos) - 

2022 a 2025 

Monitorar o cumprimento dos acordos setoriais e termos 

de compromissos firmados com representantes setoriais 

de cada cadeia de resíduos sujeitos a logística reversa. 

Estabelecer parceria com inpEV para implantar a 

modalidade de Recebimento Itinerante (RI) de embalagens 

vazias de defensivos agrícolas 

Implantar um ponto de coleta e recebimento de 

embalagens de agrotóxicos 

Médio Prazo (5 a 8 anos) 

- 2026 a 2029 

Promover a sensibilização da população para recolher e 

realizar a destinação final das sobras de produtos 

impróprios (embalagens contendo produtos e que têm seu 

uso impossibilitado por determinados motivos) ainda 

armazenados em propriedade rurais  

Monitorar o cumprimento dos acordos setoriais e termos 

de compromissos firmados com representantes setoriais 

de cada cadeia de resíduos sujeitos a logística reversa. 
Longo Prazo (9 a 30 

anos) - 2030 a 2051 
Atender o estabelecido nos acordos setoriais e termos de 

compromissos firmados com o órgão de meio ambiente do  

Fonte: SERENCO. 

 

As metas poderão ser alteradas mediante o estabelecido no termo de compromisso 
firmado entre o órgão ambiental responsável e o representante do setor (inpEV). 

 

8.7.5.1.2. Análise de cenários 

Como apresentado na descrição metodológica, foram considerados na avaliação 2 
(dois) cenários: desejado ou normativo e o tendencial. Importante destacar que o cenário 
desejável está vinculado ao atendimento das metas previstas. 

O Quadro 25 apresenta a descrição dos cenários com as situações previstas para a 
logística reversa de agrotóxicos e seus resíduos. 

Quadro 25 - Cenários para Agrotóxicos e seus resíduos. 

PREMISSAS CENÁRIO DESEJÁVEL CENÁRIO TENDENCIAL 

Instrumentos de 

Implantação e 

Operacionalização da 

Logística Reversa 

Termo de Compromisso firmado com 

inpEV, com metas e ações definidas para 

o município 

Manutenção do atual Sistema 

de Logística Reversa, sem 

controle efetivo dos resíduos 

de agrotóxicos gerados no 

município 
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PREMISSAS CENÁRIO DESEJÁVEL CENÁRIO TENDENCIAL 

Coleta e recebimento  
Município com ponto de coleta e logística 

estruturada  

Desconhecimento da geração 

e destinação de agrotóxicos e 

suas embalagens do município 

Gestão 

Produtores rurais ativamente participantes 

do sistema de logística, com treinamento 

para armazenamento temporário e 

destinação adequada em pontos de 

recebimento. Estabelecer e divulgar o 

Recebimento Itinerante (RI) de forma a 

definir as rotas e periodicidade de coleta 

desta modalidade 

Produtores rurais que utilizam 

e consequentemente geram 

resíduos de agrotóxicos 

armazenando 

inadequadamente as 

embalagens e/ou destinando 

com resíduos comuns na 

coleta convencional, 

oferecendo riscos à saúde, 

Educação Ambiental e 

Mobilização Social 

Ampla divulgação das unidades de 

recebimento de embalagens de 

agrotóxicos e boas práticas de descarte 

das embalagens 

Ausência de educação e 

capacitação a respeito das 

práticas adequadas de 

armazenamento e destinação 

final  

Fonte: SERENCO. 

 

8.7.5.1.3. Proposições 

A partir da análise dos cenários apresentados e considerando a concepção geral 
adequada da gestão dos serviços, foram definidas as proposições previstas para os 
resíduos de agrotóxicos e suas embalagens visando atingir o Cenário Desejável.  

Desta forma, foi previsto um Programa de Gerenciamento dos Resíduos de 
Agrotóxicos e suas embalagens acompanhados de subprogramas, que garantem a 
eficiência da implementação da logística reversa.   

 

➢ Programa de Gerenciamento de Resíduos de Agrotóxicos 

Para desenvolver a concepção ideal de responsabilidade compartilhada dos resíduos 
agrotóxicos faz-se necessária a definição das obrigações de todos os agentes envolvidos.  

O agricultor após utilização do produto deverá realizar a lavagem das embalagens e 
armazená-las temporariamente em sua propriedade, para posterior encaminhamento até 
os postos ou central de recebimento.  

Os canais de distribuição e revendas devem indicar na nota fiscal o local onde as 
embalagens vazias podem ser devolvidas. 

Caberá o município através do seu departamento responsável firmar Termo de 
Compromisso com a entidade gestora (inpEV) para ampliar a eficiência do sistema de 
gestão integrada das embalagens de agrotóxicos. 

A fiscalização do uso de agrotóxicos nas propriedades rurais, bem como as 
condições de aquisição, armazenamento e aplicação dos produtos, e destinação final 
adequada das embalagens vazias ficam sobre responsabilidade da secretaria de 
agricultura e/ou secretaria de meio ambiente. 

A Figura 114 apresenta o modelo ideal proposto de responsabilidade compartilhada 
para a implementação da logística reversa de agrotóxicos no município. 
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Figura 114 - Modelo de gestão para os resíduos de agrotóxicos e suas embalagens. 
Fonte: SERENCO. 

 

Para atender ao modelo de gestão proposto, será necessária a implantação do 
subprograma: 

 

• SUBPROGRAMA 1 - Instrumentos para Implantação e Operacionalização 
da Logística Reversa de resíduos de Agrotóxicos e suas embalagens 

Considera-se necessário o município firmar Termo de Compromisso com a 
representação setorial (inpEV).  

A definição das ações e mecanismos estabelecidos no Termo de Compromisso, 
deverão ser acordadas entre ambos os setores.  

O Termo de Compromisso deverá indicar para a obrigatoriedade de cada agente 
envolvido cumprir com seu papel na logística reversa das embalagens de agrotóxicos. Os 
custos que incidirão sobre o manejo dos resíduos serão exclusivamente das entidades 
setoriais envolvidas. 

Ainda, a discussão entre município e inpEV deve contemplar o recebimento 
Itinerante (RI), modalidade prevista na Resolução Conama 465/2014. A ação, que visa 
estimular a devolução do material pelos agricultores da região, consiste 
no recebimento temporário de embalagens vazias em locais próximos às propriedades 
rurais como forma de promover a devolução destes resíduos pós-consumo ao Sistema 
Campo Limpo (logística reversa de embalagens vazias de agrotóxicos). 
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O Decreto Federal nº 4.074/02 em seu art. 52, §4º dispõe que no caso das 
embalagens contendo produtos impróprios ou em desuso, o usuário observará as 
recomendações contidas nas respectivas bulas, cabendo às empresas titulares de registro, 
produtoras e comercializadoras promover o recolhimento e a destinação admitidos pelo 
órgão ambiental competente. Dessa forma, a logística reversa também se aplica às sobras 
de produtos (BRASIL, 2002).  

Ainda, de acordo com o decreto, os usuários de agrotóxicos e afins deverão efetuar 
a devolução das embalagens vazias, e respectivas tampas, aos estabelecimentos 
comerciais em que foram adquiridos, no prazo de até um ano, contado da data de sua 
compra. 

Após o uso, antes da devolução, cabe ao agricultor realizar a lavagem das 
embalagens no campo, armazenando-as temporariamente para entrega posterior na 
unidade de recebimento indicada. A norma técnica NBR 13968 da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT), define a chamada "tríplice lavagem" e a lavagem sob pressão, 
onde os resíduos contidos nas embalagens podem ser removidos e reutilizados na lavoura. 

Os estabelecimentos comerciais deverão dispor de instalações adequadas para 
recebimento e armazenamento das embalagens vazias devolvidas pelos usuários, até que 
sejam recolhidas pelas respectivas empresas titulares do registro, produtoras e 
comercializadoras, responsáveis pela destinação final dessas embalagens. 

Os estabelecimentos comerciais, postos de recebimento e centros de recolhimento 
de embalagens vazias fornecerão comprovante de recebimento das embalagens onde 
deverão constar, no mínimo: 

I- Nome da pessoa física ou jurídica que efetuou a devolução; 

II- Data do recebimento; e 

III- quantidades e tipos de embalagens recebidas. 

 

Os estabelecimentos destinados ao desenvolvimento de atividades que envolvem 
embalagens vazias de agrotóxicos, componentes ou afins, bem como produtos em desuso 
ou impróprios para utilização, deverão obter licenciamento ambiental. 

As empresas titulares de registro, produtoras e comercializadoras de agrotóxicos, 
seus componentes e afins, são responsáveis pelo recolhimento, pelo transporte e pela 
destinação final das embalagens vazias, devolvidas pelos usuários aos estabelecimentos 
comerciais ou aos postos de recebimento, bem como dos produtos por elas fabricados e 
comercializados: 

I- Apreendidos pela ação fiscalizatória; e 

II- Impróprios para utilização ou em desuso, com vistas à sua reciclagem ou 
inutilização, de acordo com normas e instruções dos órgãos registrantes e sanitário-
ambientais competentes. 

 

Quando o produto não for fabricado no País, a pessoa física ou jurídica responsável 
pela importação assumirá, com vistas à reutilização, reciclagem ou inutilização, a 
responsabilidade pela destinação: 
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I- Das embalagens vazias dos produtos importados e comercializados, após a 
devolução pelos usuários; e 

II- Dos produtos apreendidos pela ação fiscalizatória e dos impróprios para utilização 
ou em desuso. 

 

O Termo de Compromisso deve estabelecer ações para que as empresas 
fabricantes e comercializadoras de embalagens invistam no recolhimento desses produtos 
impróprios. 

 

8.7.5.2. Pilhas e Baterias 

Com base no diagnóstico do plano foram identificadas as ameaças e oportunidades 
do sistema de logística reversa de pilhas e baterias no município de Alpinópolis, bem como 
as condicionantes, que devem ser levadas em conta no planejamento de tomadas de 
decisões.  

Como forma de ordenar e elucidar as informações, no Quadro 26 apresentamos as 
principais ameaças e oportunidades identificadas durante o diagnóstico destes serviços, 
bem como as condicionantes, que devem ser levados em conta no planejamento de 
tomadas de decisões. 

Importante evidenciar que conforme destacado no Quadro 26 como uma 
oportunidade, a ABINEE é uma sociedade civil sem fins lucrativos que representa os 
setores elétrico e eletrônico de todo o Brasil. A ABINEE e a Green Eletron, gestora de 
logística reversa de eletroeletrônicos, assinaram em 2019 o Acordo Setorial para Logística 
Reversa de Produtos Eletroeletrônicos e seus Componentes em atendimento a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/10).  

Em Minas Gerais, o edital de chamamento para apresentação de proposta de 
sistema de logística reversa de pilhas e baterias portáteis foi publicado em setembro de 
2014, tendo sido recebidas três propostas de sistema de logística reversa. Embora ainda 
não exista sistema implantado através de acordo setorial ou termo de compromisso para 
pilhas e baterias portáteis, fabricantes iniciaram programas de logística reversa no intuito 
de atender à Resolução CONAMA n° 401/2008, e à PNRS. 

O programa Green Recicla Pilhas estabeleceu diversos pontos de coleta de pilhas e 
baterias portáteis no país, normalmente instalados em supermercados e outros 
estabelecimentos comerciais. 

Os 398 pontos atualmente existentes em Minas Gerais (dezembro de 2021), que 
concentram-se nos maiores municípios5 podem ser verificados no site da GM&C Soluções 
em Logística Reversa e Reciclagem. 

  

 
5 A lista de municípios está disponível no website 
https://sistema.gmclog.com.br/info/green?utf8=%E2%9C%93&search_state=MG&search_city=&button=  

https://sistema.gmclog.com.br/info/green?utf8=%E2%9C%93&search_state=MG&search_city=&button=
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Quadro 26 - Condicionantes, ameaças e oportunidades dos resíduos de pilhas e baterias 
A

M
E

A
Ç

A
S

 

Não há ponto de coleta de pilhas e baterias no município 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 

Programa Green Recicla Pilhas no estado de Minas Gerais. 

Programa ABINEE Recebe Pilhas (sociedade civil sem fins lucrativos que representa os 

setores elétrico e eletrônico de todo o Brasil) é uma iniciativa conjunta de fabricantes e 

importadores de pilhas e baterias portáteis, responsabilizando-se pelo pós-consumo do 

produto.  

4 posto(s) de coleta encontrado no município de Passos, cidade vizinha a Alpinópolis 

C
O

N
D

IC
IO

N
A

N
T

E
S

 

CONAMA n°. 401/2008 que estabelece os limites máximos de chumbo, cádmio e 

mercúrio para pilhas e baterias comercializadas no território nacional e os critérios e 

padrões para o seu gerenciamento ambientalmente adequado, e dá outras providências.  

Instrução Normativa Ibama n° 8 de 2012: Institui, para fabricantes nacionais e 

importadores, os procedimentos relativos ao controle do recebimento e da destinação 

final de pilhas e baterias ou de produtos que as incorporem. 

 Fonte: SERENCO. 

 

8.7.5.2.1. Metas para Pilhas e Baterias  

No âmbito federal não há acordo setorial para a gestão compartilhada dos resíduos 
de pilhas e baterias. Embora exista resolução do CONAMA, ela não define metas. 

No Quadro 27 são apresentadas as metas específicas para os resíduos de pilhas e 
baterias definidas neste plano, com base nas ameaças verificadas na fase de diagnóstico. 

Quadro 27 - Metas para resíduos de pilhas e baterias. 

Ações Prazo 

Discutir e assinar conjuntamente com envolvidos e órgão 

de meio ambiente o Termo de Compromisso para a 

logística reversa de pilhas e baterias, visando uma parceria 

entre município e representantes do setor para uma maior 

cobertura e eficiência dos serviços 

Curto Prazo (1 a 4 anos) - 

2022 a 2025 

Implantar pontos de recebimento de pilhas e baterias  

Divulgar e promover educação e sensibilização ambiental 

para o descarte adequado de pilhas e baterias 

Médio Prazo (5 a 8 anos) 

- 2026 a 2029 

Monitorar o cumprimento dos acordos setoriais e termos 

de compromissos firmados com representantes setoriais e 

órgão de meio ambiente  

Longo Prazo (9 a 30 

anos) - 2030 a 2051 

Fonte: SERENCO. 

 

As metas poderão ser alteradas mediante o estabelecido no termo de compromisso 
firmado entre o órgão ambiental responsável e o representante do setor (ABINEE). 
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8.7.5.2.2. Análise de cenários 

Como apresentado na descrição metodológica, foram considerados na avaliação 2 
(dois) cenários: desejado ou normativo e o tendencial. Importante destacar que o cenário 
desejável está vinculado ao atendimento das metas propostas. 

O Quadro 28 apresenta a descrição dos cenários com as situações previstas para a 
logística reversa de agrotóxicos e seus resíduos. 

Quadro 28 - Cenários para resíduos de pilhas e baterias 

PREMISSAS CENÁRIO DESEJÁVEL 
CENÁRIO 

TENDENCIAL 

Instrumentos de 

Implantação e 

Operacionalização da 

Logística Reversa 

Firmar Termo de Compromisso com os 

representantes do Programa ABINEE recebe 

Pilhas, com estabelecimento de metas e 

ações para o município 

Manutenção do 

atual Sistema de 

Logística Reversa 

de Pilhas e 

Baterias, no qual o 

município não tem 

programa de coleta 

e participação 

direta dos 

representantes do 

setor 

Implantação da 

Infraestrutura  

Implantar pontos de recebimento de pilhas e 

baterias conforme as metas fixadas no Termo 

de Compromisso firmado entre órgão 

ambiental e representantes do setor 

(ABINEE). 

Não há pontos de 

recebimento de 

pilhas e baterias do 

município 

Educação Ambiental e 

Mobilização Social 

Ampla divulgação dos pontos de recebimento 

de pilhas de baterias, ampliação dos 

programas de educação ambiental e 

orientação aos consumidores sobre o correto 

descarte 

 Presença de pilhas 

e baterias junto ao 

resíduo comum da 

coleta convencional 

devido ao descarte 

incorreto pós-

consumo, devido a 

falta de 

sensibilização e 

conscientização da 

população 

Fonte: SERENCO. 

 

8.7.5.2.3. Proposições 

A partir da análise dos cenários apresentados e considerando a concepção geral 
adequada da gestão dos serviços, foram definidas as proposições previstas para os 
resíduos de pilhas e baterias visando atingir o Cenário Desejável.  

Desta forma, foi previsto um Programa de Gestão Integrada dos Resíduos de Pilhas 
e Baterias acompanhados de subprogramas, que garantem a eficiência da implementação 
da logística reversa deste produto. 
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➢ Programa de Gerenciamento de Resíduos de Pilhas e Baterias 

Para o cenário desejável da gestão integrada dos resíduos de pilhas e baterias, a 
responsabilidade pós-consumo inicia com participação do consumidor em depositar os 
resíduos nos pontos de coleta disponibilizados. 

As indústrias fabricantes devem prosseguir com suas responsabilidades na 
contratação desse serviço respeitando o manejo diferenciado desses resíduos, para a sua 
máxima recuperação, com o devido encaminhamento para os processos de reciclagem de 
seus componentes. 

A Figura 115 propõe o modelo de gestão ideal de responsabilidade compartilhada 
para a implementação da logística reversa de pilhas e baterias no município. 

 

 

Figura 115 -Concepção do modelo de Gestão Integrada para Resíduos de Pilhas e Baterias. 
Fonte: SERENCO. 

 

Para atender o modelo ideal proposto do Programa de Gestão Integrada dos 
Resíduos de Pilhas será necessária a implantação do seguinte subprograma: 
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• SUBPROGRAMA 1 - Instrumentos para Implantação e Operacionalização 
da Logística Reversa de resíduos de pilhas e baterias 

Para possibilitar o avanço do sistema de logística reversa de pilhas e baterias, o 
município deverá firmar Termo de Compromisso apresentando metas e ações específicas 
para o município. Sugere-se que sejam promovidas reuniões com os gestores do sistema 
para intensificar o sistema de logística. 

As reuniões deverão apontar para a obrigatoriedade de cada agente envolvido 
cumprir com seu papel na logística reversa de pilhas e baterias.  As metas em legislações 
específicas e neste plano deverão servir de base para a tomada de decisões.   

Os fabricantes e importadores de produtos que incorporem pilhas e baterias devem 
informar aos consumidores sobre como proceder quanto à remoção destas pilhas e baterias 
após a sua utilização, possibilitando sua destinação separadamente dos aparelhos. Os 
estabelecimentos de venda de pilhas e baterias devem, obrigatoriamente, conter pontos de 
recolhimento adequados. 

Sugere-se que na elaboração de termo de compromisso específico para o município 

sejam definidas metas objetivas para o segmento, principalmente na ampliação de pontos 

de recebimento. 

 

8.7.5.3. Pneus 

Com base no diagnóstico do plano foram identificadas as ameaças e oportunidades 
do sistema de logística reversa de pneus no município de Alpinópolis, bem como as 
condicionantes, que devem ser levadas em conta no planejamento de tomadas de 
decisões.  

Como forma de ordenar e elucidar as informações, no Quadro 29 apresentamos as 
principais ameaças e oportunidades identificadas durante o diagnóstico destes serviços, 
bem como as condicionantes, que devem ser levados em conta no planejamento de 
tomadas de decisões. 

Quadro 29 - Condicionantes, ameaçãs e oportunidades dos resíduos de pneus. 

A
M

E
A

Ç
A

S
 

não há infraestrutura adequada para o carregamento de pneus 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 

Parceria com a RECICLANIP, entidade sem fins lucrativos, foi criada no ano 2007 pelos 

fabricantes dos pneus Bridgestone, Firestone, Goodyear, Michelin e Pirelli, com função 

de consolidar o Programa citado.  

C
O

N
D

IC
IO

N
A

N
T

E
S

 CONAMA nº. 416/2009 que dispõe sobre a prevenção à degradação ambiental causada 

por pneus inservíveis e sua destinação ambientalmente adequada, e dá outras 

providências. 

Instrução Normativa Ibama nº 1 de 2010: procedimentos necessários ao cumprimento 

da Resolução CONAMA nº 416, pelos fabricantes e importadores de pneus novos, sobre 

coleta e destinação final de pneus inservíveis. 

Fonte: SERENCO. 
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8.7.5.3.1. Metas para Pneus 

A Resolução CONAMA nº. 416/2009 estabelece que, para cada pneu novo 
comercializado para o mercado de reposição, as empresas fabricantes ou importadores 
deverão dar destinação adequada a um pneu inservível.  

O mercado de reposição é resultante da seguinte fórmula: 

IX - mercado de reposição de pneus é o resultante da fórmula a seguir:  

MR = (P + I) - (E + EO), na qual:  

MR = Mercado de Reposição de pneus;  

P = total de pneus produzidos;  

I = total de pneus importados;  

E = total de pneus exportados; e 

EO = total de pneus que equipam veículos novos (BRASIL, 2009).  

 

A meta de destinação a ser cumprida é calculada a partir da conversão em peso dos 
pneus comercializados no mercado de reposição, considerando o desconto de 30% em 
peso pelo fator de desgaste do pneu novo. 

Em Minas Gerais, foi lançado edital de chamamento para apresentação de proposta 
de sistema de logística reversa de pneus em 2014. A proposta foi analisada e discutida, 
mas as tratativas foram paralisadas. Embora o termo de compromisso ainda não tenha sido 
assinado, já existem 205 pontos de coleta de pneus inservíveis no estado instalados em 
municípios ou pontos de comercialização conveniados com a Reciclanip. Os municípios 
são responsáveis pela implantação e gestão desses pontos, comunicando à Reciclanip a 
necessidade de coleta dos pneus inservíveis acumulados. A Reciclanip também realiza 
campanhas de coletas itinerantes. A principal forma de destinação dada aos pneus em 
Minas Gerais é o co-processamento em fornos de clínquer, para produção de cimento. Cita-
se também a destinação para laminação, produção de artefatos de borracha e asfalto-
borracha e reaproveitamento na indústria siderúrgica.  

No Quadro 30 são apresentadas as metas específicas para os resíduos de pneus 
definidas neste plano, com base nas ameaças verificadas na fase de diagnóstico. 

Quadro 30 - Metas para os resíduos de Pneus 

Ações Prazo 

Discutir ampliação da infraestrutura de coleta, com local 

com cobertura pra acondicionamento temporário de pneus 

Curto Prazo (1 a 4 anos) - 

2022 a 2025 

Promover programas de educação e sensibilização 

ambiental para atender as metas propostas no Convênio 

de Cooperação Mútua e aumentar a aderência da 

população na participação da logística deste resíduo 

Médio Prazo (5 a 8 anos) 

- 2026 a 2029 

Assinar termo de compromisso 
Longo Prazo (9 a 30 

anos) - 2030 a 2051 

Fonte: SERENCO. 
 

As metas poderão ser alteradas mediante o estabelecido no termo de compromisso 
firmado entre o município e o representante do setor (RECICLANIP). 

 



     
 

 

 
 Relatório Final 

Página: 349 

 

8.7.5.3.2.  Análise de Cenários 

Como apresentado na descrição metodológica, foram considerados na avaliação 2 
(dois) cenários: desejado ou normativo e o tendencial. Importante destacar que o cenário 
desejável está vinculado ao atendimento das metas propostas. 

O Quadro 31 apresenta a descrição dos cenários com as situações previstas para a 
logística reversa de pneus. 

Quadro 31 - Cenários para resíduos de pneus. 

PREMISSAS CENÁRIO DESEJÁVEL CENÁRIO TENDENCIAL 

Instrumentos de 

Implantação e 

Operacionalização da 

Logística Reversa 

Assinatura de termo de compromisso  

Manutenção do atual 

Sistema de Logística 

Reversa de Pneus 

Ampliação da 

Infraestrutura  

Ponto de coleta com cobertura adequada 

para acondicionamento de pneus 

inservíveis 

Manutenção do ponto de 

acondicionamento - na 

parte externa da garagem 

da prefeitura 

Educação Ambiental e 

Mobilização Social 

Ampla divulgação dos pontos de coleta 

de pneus, ampliação dos programas de 

educação ambiental e orientação aos 

consumidores sobre o correto descarte 

destes resíduos. 

Descarte incorreto de 

pneus inservíveis no meio 

ambiente, devido a falta 

de sensibilização e 

conscientização da 

população. 

Fonte: SERENCO. 
 

8.7.5.3.3. Proposições 

A partir da análise dos cenários apresentados e considerando a concepção geral 
adequada da gestão dos serviços, foram definidas as proposições previstas para os 
resíduos de pneus visando atingir o Cenário Desejável.  

Desta forma, foi previsto um Programa de Gestão Integrada dos Resíduos de Pneus 
usados e inservíveis acompanhado de subprograma, que garante a eficiência da 
implementação da logística reversa deste produto. 

 

➢ Programa de Gerenciamento de Resíduos de Pneus 

Para desenvolver a concepção ideal da logística reversa dos resíduos de pneus faz-
se necessária a definição das obrigações de todos os agentes envolvidos.  

  A responsabilidade compartilhada envolve, além dos fabricantes e importadores, os 
distribuidores, e comerciantes, titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de 
manejo dos resíduos sólidos e o consumidor que fica obrigado a deixar seu pneu usado no 
ato da troca devolver o pneu usado nos pontos de coleta. Porém, os fabricantes, 
importadores, distribuidores e comerciantes que 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. 
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Assim, quando um pneu chega ao fim de sua vida útil, deve ser encaminhado para 
um distribuidor, comerciante, revenda ou diretamente para um ponto de coleta de pneus, 
implantado pela RECICLANIP. 

Uma vez depositados nos pontos de coleta, a RECICLANIP assume a 
responsabilidade pela gestão da logística de transporte de pneus inservíveis. Quando o 
volume de pneus nos pontos de coleta atinge um determinado limite a RECICLANIP deve 
providenciar a sua retirada e o transporte para a destinação final.  

As transportadoras envolvidas devem ser contratadas pela RECICLANIP, que 
gerencia a logística de retirada e locais de destinação correspondente, inclusive 
disponibiliza a mão de obra para carregamento dos caminhões. 

A RECICLANIP poderá estabelecer relação operacional com a prefeitura para auxílio 
na coleta de pneus depositados em áreas públicas, mediante a pagamento por estes 
serviços.  

A Figura 116 apresenta o modelo ideal proposto de responsabilidade compartilhada 
para a implementação da logística reversa de pneus no município. 

 

Figura 116 - Concepção do modelo de Gestão Integrada para Resíduos de Pneus 
Fonte: SERENCO. 

 

Para atender o modelo ideal proposto do Programa de Gestão Integrada dos 
Resíduos de Pneus, será necessária a implantação do seguinte subprograma: 

  

GOVERNO FEDERAL 

GOVERNO ESTADUAL 

GOVERNO MUNICIPAL 

 

Varejo 

Distribuidor 

Coleta e 
seleção 

Consumidor Destinação 
Final 

Indústria 
RECICLANIP 

Estruturar, 
Implementar, 
comunicar e 

manter 

 

 

 

 

Poder Público 
Fiscalizar / Apoiar 

a implantação / 
Licenciar / Educar 
e Conscientizar 

 

Distribuidor/ 
Varejo 

Dispor local para 
ponto de coleta, 

orientar e 
conscientizar 

  

Consumidor 
Descartar pneus 

em borracharias ou 
pontos de coleta 

 

RECICLANIP 

  
Coletar / Receber / 

Armazenar e 
Transportar e dar a 

destinação final 
adequada 

 

  

Industria da 
Reciclagem 

Reciclar os 
resíduos 

Fabricante e 
Importador 

Implementar a 
logística 
reversa / 
Educar e 

Conscientizar  
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• SUBPROGRAMA 1 - Instrumentos para Implantação e Operacionalização 
da Logística Reversa de Pneus 

Para a implementação da logística reversa de pneus, deve-se verificar os avanços e 
entraves na logística de pneus desde a assinatura do convênio até os dias atuais, 
incrementando novos objetivos a serem cumpridos. 

Para a definição de ações e metas deverão ser realizadas reuniões entre a prefeitura 
e os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de pneus.  É importante que 
nestas reuniões seja colocado em pauta a discussão a respeito da viabilidade para o 
reaproveitamento local, que consiste na adição de borracha triturada proveniente dos pneus 
coletados em misturas asfálticas nas ações de pavimentação asfáltica no município. 

As reuniões também deverão apontar para a obrigatoriedade de cada agente 
envolvido cumprir com seu papel na logística reversa dos pneus. Os custos que incidirão 
sobre o manejo dos resíduos serão exclusivamente das entidades setoriais envolvidas. 

As metas estabelecidas por legislações específicas e as metas definidas neste plano 
deverão ser balizadoras para a tomada de decisões.   

Recomenda-se também que pneus inservíveis não sejam utilizados para fins 
paisagísticos, uma vez que pintados eles não são mais aceitos para reciclagem e co-
processamento.  

É fundamental também que seja criado um galpão de depósito de pneus, com 
cobertura, pavimentação do terreno e melhorias estruturais que ergonomicamente 
propiciem o carregamento apropriado pelos funcionários. O acesso ao galpão deve ser 
controlado, evitando depreciação ou vandalismo.  

 

8.7.5.4. Óleos Lubrificantes usados ou contaminados - OLUC 

Com base no diagnóstico do plano foram identificadas as ameaças e oportunidades 
do sistema de logística reversa de óleos lubrificantes usados ou contaminados no município 
bem como as condicionantes, que devem ser levadas em conta no planejamento de 
tomadas de decisões.  

Como forma de ordenar e elucidar as informações, no Quadro 32 apresentamos as 
principais ameaças e oportunidades identificadas durante o diagnóstico destes serviços, 
bem como as condicionantes, que devem ser levados em conta no planejamento de 
tomadas de decisões. 
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Quadro 32 - Condicionantes, ameaças e oportunidades de resíduos de óleo lubrificantes 

A
M

E
A

Ç
A

S
 

Falta finalização do processo para firmar Termo de Compromisso 

O processo de fiscalização torna-se difícil 
C

O
N

D
IC

IO
N

A
N

T
E

S
 

CONAMA nº. 362/05 dispõe sobre o recolhimento, coleta e destinação final 

de óleo lubrificante usado ou contaminado e compreende o diploma legal 

que baliza a logística reversa de óleos combustíveis usados ou 

contaminados  

Portaria Interministerial MME/MMA nº 100 de 08/04/2016 dispõe que todo o 

óleo lubrificante usado ou contaminado disponível deverá ser coletado, ou 

alternativamente, garantida sua coleta pelos produtores ou importadores de 

óleo lubrificante acabado, mesmo que superado o percentual mínimo fixado 

por esta Portaria, bem como sua destinação final de forma adequada  

Portaria Interministerial MME/MMA nº 475 de 19/12/2019 define percentuais 

mínimos de coleta de óleos lubrificantes usados ou contaminados coletados  

Fonte: SERENCO. 
 

8.7.5.4.1. Metas para óleos lubrificantes usados ou contaminados 

Com o propósito de atender a Lei Federal nº 12.305/2010 e estabelecer diretrizes 
para o recolhimento, coleta e destinação de óleo lubrificante usado ou contaminado, foram 
definidas as quantidades mínimas a serem atendidas, conforme Art. 1º Portaria 
Interministerial MME/MMA nº 475 de 19/12/2019 (Tabela 81). 

Os percentuais mínimos de coleta de óleos lubrificantes usados ou contaminados 
coletados são os estabelecidos na tabela a seguir: 

Tabela 81 - Metas para a coleta de óleos lubrificantes. 

ANO NORDESTE NORTE 
CENTRO-

OESTE 
SUDESTE SUL BRASIL 

2020 37% 37% 38% 45% 42% 42,00% 

2021 38% 38% 39% 48% 45% 44,00% 

2022 39% 39% 39% 50% 48% 45,50% 

2023 40% 40% 40% 52% 50% 47,50% 

Fonte: BRASIL, 2019a. 

 

De acordo com o boletim de lubrificantes da ANP, a região sudeste até setembro de 
2019 teve 478.202.464,00 litros de OLUC comercializado, sendo que 180.441.426,00 litros 
foram coletados, representando 45,96% da meta para 2019. Apesar do atendimento da 
meta proposta para a região, é fundamental a intensificação de medidas para garantir o 
atendimento das metas propostas na portaria para os anos seguintes. 

No Quadro 33 são apresentadas as metas específicas para os resíduos de óleos 
lubrificantes usados e contaminados neste plano, com base nas ameaças verificadas na 
fase de diagnóstico. 
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Quadro 33 - Metas para os resíduos OLUC. 

Ações Prazo 

Discutir e assinar conjuntamente Termo de Compromisso 

para a logística reversa de óleos lubrificantes 

Curto Prazo (1 a 4 anos) - 

2022 a 2025 

Atender o estabelecido nos acordos setoriais e termos de 

compromissos firmados com o órgão de meio ambiente 

Médio Prazo (5 a 8 anos) 

- 2026 a 2029 

- 
Longo Prazo (9 a 30 

anos) - 2030 a 2051 

Fonte: SERENCO. 

 

As metas poderão ser alteradas mediante o estabelecido no termo de compromisso 
firmado entre o município e o representante do setor (SINDIRREFINO). 

 

8.7.5.4.2. Análise de Cenários  

Como apresentado na descrição metodológica, foram considerados na avaliação 2 
(dois) cenários: desejado ou normativo e o tendencial. Importante destacar que o cenário 
desejável está vinculado ao atendimento das metas propostas. 

O Quadro 34 apresenta a descrição dos cenários com as situações previstas para a 
logística reversa de óleo lubrificante usado ou contaminado. 

Quadro 34 - Cenários para OLUC. 

PREMISSAS CENÁRIO DESEJÁVEL CENÁRIO TENDENCIAL 

Instrumentos de 

Implantação e 

Operacionalização da 

Logística Reversa 

Firmar Termo de Compromisso 

com a SINDIRREFINO, com 

estabelecimento de metas e 

ações para o município 

Sem logística reversa de OLUC 

implantado e operacionalizado  

Educação Ambiental e 

Mobilização Social 

Ampla divulgação dos 

estabelecimentos que 

comercializam e recebem o 

OLUC no município, incluindo 

medidas a serem adotadas por 

supermercados, e ampliação dos 

programas de educação 

ambiental e orientação sobre o 

correto descarte do resíduo.  

Sem conhecimento da logística 

reversa de OLUC 

Fonte: SERENCO. 

 

8.7.5.4.3. Proposições  

A partir da análise dos cenários apresentados e considerando a concepção geral 
adequada da gestão dos serviços, foram definidas as proposições previstas para os 
resíduos de óleos lubrificantes usados ou contaminados visando atingir o Cenário 
Desejável.  

Desta forma, foi previsto um Programa de Gestão Integrada dos Resíduos de óleos 
lubrificantes acompanhado de subprograma, que garante a eficiência da implementação da 
logística reversa deste produto. 



     
 

 

 
 Relatório Final 

Página: 354 

 

➢ Programa de Gerenciamento de Resíduos de Óleo Lubrificante Usado e 
contaminado 

Para elaboração de um modelo de gestão integrada dos resíduos de óleos 
lubrificantes, a entidade gestora da cadeia da logística reversa de OLUC é o 
SINDIRREFINO, responsável pela contração da empresa de coleta e transporte até a 
destinação final desses resíduos. 

A coleta e destinação dos óleos lubrificantes usados ou contaminados, de acordo 
com a Resolução nº 20/2009 da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP), deve ser feita por empresas credenciadas juntamente ao órgão. As 
empresas devem cumprir uma série de obrigações, como emissão do certificado de coleta 
e Nota Fiscal de entrada, armazenagem e destinação corretas, entre outras.    

Os geradores de óleo lubrificante usados devem atentar aos Artigos 12 e 13 da 
Resolução 362 que, respectivamente, versam sobre a proibição de seu descarte em solos, 
subsolos, nas águas interiores, no mar, nos sistemas de esgoto ou evacuação de águas 
residuais; e que a combustão ou incineração desse resíduo não se entende como forma de 
reciclagem ou destinação adequada, estando esse ato em desconformidade com citada 
Resolução. (CONAMA, 2012). 

Nesse sentido, o revendedor deve ter conhecimento que, nos termos do Art. 17 da 
CONAMA 362/2005, ele obrigatoriamente deverá estar preparado para receber 
adequadamente o óleo lubrificante usado ou contaminado dos consumidores do produto 
em geral; armazenar temporariamente o resíduo de forma segura; entregar a coletor 
devidamente autorizado pela ANP e licenciado pelo órgão ambiental competente; e exigir 
emissão do certificado de coleta 

O Ibama e a ANP em operação conjunta em nível nacional devem realizar a 
fiscalização das atividades relacionadas à coleta dos óleos lubrificantes usados ou 
contaminados, com objetivo de coibir a coleta ilegal, podendo notificar e embargar 
estabelecimentos irregulares.  

O controle da documentação pertinente que envolva os produtores e importadores de 
OLUCS:  

• Registro na ANP como produtor e/ou importador de óleos lubrificantes 
acabados 

• Licenciamento ambiental das unidades produtoras e/ou armazenadoras, 
emitido pelo órgão ambiental competente. 

• Registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente 
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais (CTF) na categoria 
respectiva. 

• Documentos comprobatórios da contratação de empresas coletoras 
(contrato), devidamente licenciadas, para realização da coleta e OLUC. 

 

O controle da documentação pertinente às atividades que envolvam os revendedores 
de OLUCS:  

• Licenciamento ambiental dos estabelecimentos revendedores e/ou 
armazenadores do município emitidos pelo órgão licenciador estadual. 
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• Registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente 
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais (CTF) na categoria 
respectiva quando aplicável, como no caso dos postos de gasolina. 

 

Certificados de coleta de óleo lubrificante usado ou contaminado emitidos por 
coletores autorizados. A Figura 117 apresenta o modelo ideal proposto de responsabilidade 
compartilhada para a implementação da logística reversa de OLUC no município.  

 
Figura 117 - Concepção do modelo de Gestão Integrada para Resíduos de Óleos Lubrificantes 

Usados e contaminados 
Fonte: SERENCO. 

 

Para atender o modelo ideal proposto do Programa de Gestão Integrada dos 
Resíduos de OLUC será necessária a implantação dos seguintes subprogramas: 

 

• SUBPROGRAMA 1 - Instrumentos para Implantação e Operacionalização 
da Logística Reversa de OLUC 

Para aperfeiçoar a eficiência do sistema considera-se necessária a prefeitura firmar 
Termo de Compromisso com a entidade representativa do setor SINDIRREFINO.   

Para o planejamento das ações necessárias deverão ser realizadas reuniões com 
os representantes do SINDIRREFINO. Os custos que incidirão sobre o manejo dos OLUC 
serão exclusivamente das entidades setoriais envolvidas. 

GOVERNO FEDERAL 

GOVERNO ESTADUAL 

GOVERNO MUNICIPAL 

 

Varejo 

Distribuidor 

Coleta e 
seleção 

Consumidor Destinação 
Final 

Indústria 
SINDIRREFINO 

Estruturar, 
Implementar, 
comunicar e 

manter 

 

Ministério do Meio Ambiente 

SEMAD 

Poder Público 
Fiscalizar / Apoiar 

a implantação / 
Licenciar / Educar 
e Conscientizar 

 

Distribuidor/ 
Varejo 

Dispor local para 
ponto de coleta, 

orientar e 
conscientizar 

  

Consumidor 
Devolver o OLUC 

nos locais de 
revenda 

 

Prestador de 
serviço 

Sindirrefino  
Coletar / Receber / 

Armazenar e 
Transportar e dar a 

destinação final 
adequada 

 

Industria da 
Reciclagem 

Reciclar os 
resíduos 

Fabricante e 
Importador 

Implementar a 
logística 
reversa / 
Educar e 

Conscientizar  
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As metas legais estabelecidas por legislações e as metas definidas neste plano 
deverão ser balizadoras para a tomada de decisões. 

Com foco na ampliação do sistema de logística reversa dos OLUC é desejável 
promover uma estratégia de universalização do recolhimento de óleos usados no município. 

Para alcançar a meta de universalização da coleta de OLUC será necessário 
estabelecer no Termo de Compromisso ações gradativas de recolhimento de OLUC. 

As metas poderão ser alteradas mediante o estabelecido no termo de compromisso 
firmado entre o órgão ambiental responsável e o representante do setor (SINDIRREFINO). 

Os estabelecimentos devem estar preparados para receber dos geradores o óleo 
lubrificante ou contaminado e dispor de instalações adequadas para a substituição do óleo 
usado ou contaminado e seu recolhimento de forma segura, em lugar acessível à coleta, 
utilizando recipientes propícios e resistentes a vazamentos, de modo a não contaminar o 
meio ambiente.  

 

8.7.5.5. Embalagens plásticas de óleo lubrificante 

Com base no diagnóstico do plano foram identificadas as ameaças e oportunidades 
do sistema de logística reversa de embalagens plásticas de OLUC no município de 
Alpinópolis, bem como as condicionantes, que devem ser levadas em conta no 
planejamento de tomadas de decisões.  

Como forma de ordenar e elucidar as informações, no Quadro 35 apresentamos as 
principais ameaças e oportunidades identificadas durante o diagnóstico destes serviços, 
bem como as condicionantes, que devem ser levados em conta no planejamento de 
tomadas de decisões. 

Quadro 35 - Condicionantes, ameaças e oportunidades de embalagens de Oluc. 

A
M

E
A

Ç
A

S
 

Falta de informação para o consumidor que é responsável em devolver a embalagem 

usada nos pontos de comercialização, preferencialmente onde foi adquirida. Muitas 

vezes as embalagens são descartadas com resíduos comuns. 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 Existência do Programa Jogue Limpo6 - O Jogue Limpo é um sistema de logística 

reversa de embalagens plásticas de óleo lubrificante usadas, estruturado e 

disponibilizado pelos fabricantes associados.  Esse serviço é oferecido gratuitamente, 

para os pontos geradores cadastrados. O instituto é responsável pela logística de 

cadastramento e recebimento das embalagens e pela administração das centrais de 

armazenagem. 

C
O

N
D

IC
IO

N
A

N
T

E
S

 Termo de compromisso firmado entre a Feam e a Secretaria de Estado de Meio 

Ambiente - SEMAD junto ao setor de embalagens plásticas de óleos lubrificantes pós-

consumo  

 

Fonte: SERENCO. 

 
6 Jogue Limpo é uma associação de empresas fabricantes ou importadoras de óleo lubrificante. É a entidade 
gestora responsável por realizar a logística reversa das embalagens plásticas de óleo lubrificante usadas e 
de óleo lubrificante usado ou contaminado (OLUC).  
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8.7.5.5.1. Metas para Embalagens de óleo lubrificante  

O Acordo Setorial para implantação do Sistema de Logística Reversa de Embalagens 
Plásticas de Óleo Lubrificante foi assinado no dia 19/12/2013 e teve seu extrato publicado 
no D.O.U de 07/02/2013. Ele tem como objetivo garantir a destinação final ambientalmente 
adequada das embalagens plásticas usadas de óleos lubrificantes de um litro ou menos. 

A meta deste Acordo Setorial é aumentar em 100% o peso total de embalagens 
plásticas de um litro ou menos destinadas à reciclagem no ano de 2011 chegando a 4.400 
toneladas de embalagens plásticas destinadas à reciclagem até o final de 2016, em 
consonância com o plano e o cronograma de implantação definidos na cláusula quinta. 

Em Minas Gerais, o termo de compromisso firmado entre a Feam e a Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente - SEMAD junto ao setor de embalagens plásticas de óleos 
lubrificantes pós-consumo foi assinado sem ter havido prévia publicação de edital de 
chamamento, após apresentação voluntária de proposta à Feam do Sindicato Nacional das 
Empresas Distribuidoras de Combustíveis e de Lubrificantes - SINDICON, Sindicato 
Interestadual das Indústrias Misturadoras e Envasilhadoras de Produtos Derivados de 
Petróleo - SIMEPETRO e Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do 
Estado de Minas Gerais - MINASPETRO. Esse termo oficializou a implantação do sistema 
de logística reversa proposto no estado. Apesar do termo de compromisso entre o Estado 
de Minas e o Instituto Jogue Limpo ter vencido, o sistema continua em operação. Segundo 
dados publicados pelo Jogue Limpo, em 2020, o sistema já atendia a totalidade dos 
municípios mineiros, coletando em 3104 pontos geradores, mas em 11 municípios não há 
registros de recebimento de embalagens de óleo lubrificante, de acordo com a entidade, 
devido à ausência de geradores com pontos de coleta. Dos referidos 3104 pontos, ocorreu 
"Coleta Zero" em 1059 pontos geradores em 2020. 

Os pontos de coleta estão alocados em geradores de embalagens de óleo lubrificante 
- postos de combustível ou, em menor número, estabelecimentos de troca de óleo - 
vinculados ao programa a partir da assinatura de um termo de adesão. As embalagens 
coletadas são transportadas para centrais de recebimento licenciadas, localizadas em 
Betim e Araguari. As unidades de destinação localizam-se também em Araguari e Betim, 
destacando-se como forma de destinação a reciclagem. Em 2020, 373.772 kg de 
embalagens foram coletadas no âmbito do programa em Minas Gerais, enquanto em 2019 
foram  

No Quadro 36 são apresentadas as metas específicas para embalagens de óleos 
lubrificantes usados ou contaminados definidas neste plano, com base nas ameaças 
verificadas na fase de diagnóstico. 

Quadro 36 - Metas para embalagens de OLUC. 

Ações Prazo 

Discutir com a Secretaria de Estado do Ambiente os detalhes Termo de 

Compromisso para a logística reversa de Embalagens de Óleos 

Lubrificantes Usados ou Contaminados assinado em 2013,  visando uma 

cooperação por parte do município e auxiliando na solução dos principais 

gargalos no sistema de logística 

Curto Prazo (1 a 4 anos) - 2022 

a 2025 

Realizar cadastro de estabelecimentos que comercializem óleos 

lubrificantes no município 
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Ações Prazo 

Intensificar divulgação e promover educação e sensibilização ambiental 

para o descarte adequado de embalagens de OLUC 

Ampliar o atendimento para recolhimento de embalagens de óleos 

lubrificantes nos comércios varejistas como supermercados e oficinas 

mecânicas Médio Prazo (5 a 8 anos) - 2026 

a 2029 

Realizar a coleta de 100% das embalagens de óleos lubrificantes no 

município 

Atender o estabelecido nos acordos setoriais e termos de compromissos 

firmados  

Longo Prazo (9 a 30 anos) - 

2030 a 2051 

 Fonte: SERENCO. 
 

As metas poderão ser alteradas mediante o estabelecido no termo de compromisso 
firmado entre o órgão ambiental responsável e o representante do setor (JOGUE LIMPO). 

 

8.7.5.5.2. Análise de cenários 

Como apresentado na descrição metodológica, foram considerados na avaliação 2 
(dois) cenários: desejado ou normativo e o tendencial. Importante destacar que o cenário 
desejável está vinculado ao atendimento das metas propostas. 

O Quadro 37 apresenta a descrição dos cenários com as situações previstas para a 
logística reversa de embalagens de óleo lubrificante usado ou contaminado. 

Quadro 37  - Cenários para embalagens de Oluc. 

PREMISSAS CENÁRIO DESEJÁVEL CENÁRIO TENDENCIAL 

Instrumentos de 

Implantação e 

Operacionalização 

da Logística Reversa 

Município participando conjuntamente 

na discussão e solução dos gargalos, 

implantando e ampliando a coleta de 

embalagens de OLUC, bem como 

fornecer subsídio para atualização do 

termo de compromisso 

Operacionalização das metas 

definidas no Termo de 

Compromisso firmado em 2013 

sem participação direta do 

município 

Educação Ambiental 

e Mobilização Social 

Ampla divulgação dos pontos de 

recebimento de embalagens de óleos 

lubrificantes, ampliação dos 

programas de educação ambiental e 

orientação sobre o adequado 

descarte deste resíduo 

Descarte incorreto de embalagens 

de óleos lubrificantes junto ao 

resíduo comum da coleta 

convencional devido a falta de 

sensibilização e conscientização 

da população 

Fonte: SERENCO. 

 

8.7.5.5.3. Proposições 

A partir da análise dos cenários apresentados e considerando a concepção geral 
adequada da gestão dos serviços, foram definidas as proposições previstas para os 
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resíduos de embalagens de óleos lubrificantes usados ou contaminados visando atingir o 
Cenário Desejável.  

Desta forma, foi previsto um Programa de Gestão Integrada dos Resíduos de 
embalagens de óleos lubrificantes acompanhado de subprograma, que garante a eficiência 
da implementação da logística reversa deste produto. 

 

➢ Programa de Gerenciamento de Resíduos de Embalagens de Óleos 
Lubrificantes 

Considerando a concepção ideal da logística reversa dos resíduos de embalagens 
de óleos lubrificantes, foi estabelecida a obrigação de todos os agentes envolvidos.  

O modelo de responsabilidade compartilhada consiste no consumidor devolver as 
embalagens de óleos lubrificantes nos estabelecimentos comerciais e os fabricantes, 
importadores e distribuidores responsabilizarem-se pela coleta, armazenamento, 
segregação e adequada destinação final.  

Para um cenário desejável, serão necessárias melhorias na gestão do sistema. 

No âmbito municipal, caberá ao município estar em sinergia com a Secretaria de 
Estado de Ambiente (SEMAD) a fim de que haja uma parceria conjunta para a eficiência do 
sistema de gestão integrada das embalagens de óleos lubrificantes.  

A prefeitura precisará definir órgão ou secretaria responsável pela fiscalização, 
principalmente dos locais que comercializam óleos lubrificantes sobre o recebimento e 
acondicionamento de embalagens plásticas de OLUC. 

A Figura 118 apresenta o modelo ideal proposto de responsabilidade compartilhada 
para a implementação da logística reversa de embalagens de óleos lubrificantes no 
município.  
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Figura 118 - Concepção do modelo de Gestão Integrada para Resíduos de Embalagens de Óleos 
Lubrificantes 

Fonte: SERENCO. 

 

Para eficiência e eficácia da gestão integrada dos resíduos de embalagens de óleo 
lubrificante, será necessário implantar o subprograma.  

 

• SUBPROGRAMA 1 - Instrumentos para Implantação e Operacionalização 
da Logística Reversa de embalagens de OLUC 

As metas estabelecidas em acordo setorial para a região estão atendidas, mas é 
necessário definir metas específicas para o município bem como ações e atualização das 
necessidades específicas identificadas no diagnóstico. 

Para a definição das ações deverão ser realizadas reuniões entre a Secretaria de 
Estado, município e os representantes do Jogue Limpo. É necessário e importante 
estabelecer essa parceria entre as Secretarias de Estado e de Município para que tenha 
uma cooperação e contribuição do município no cumprimento do acordo setorial. Os custos 
que incidirão sobre o manejo dos resíduos serão exclusivamente das entidades setoriais 
envolvidas. 

A atualização do Termo de Compromisso deve prever a expansão do atendimento 
para toda a cadeia de distribuição de embalagens de óleos lubrificantes. Desta forma, o 
Jogue Limpo terá que realizar coleta em todos os pontos de comercialização de óleo 
lubrificantes, incluindo supermercados e oficinas mecânicas.  
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Ademais, sugere-se que todos os locais que comercializem óleos lubrificantes sejam 

previamente cadastrados, facilitando assim o controle e a fiscalização. 

O acordo setorial define em seu parágrafo terceiro que é obrigação dos 
consumidores devolver as embalagens plásticas de óleo lubrificante usadas, 
preferencialmente para o comerciante de quem comprou, no momento da troca do óleo ou 
posteriormente caso a operação envolvendo o uso do produto tenha sido realizada pelo 
próprio consumidor fora do estabelecimento onde o adquiriu. 

Assim como é responsabilidade dos comerciantes varejistas e/ou atacadistas 
receber, na proporção por ele comercializada, independentemente de quais sejam os 
fabricantes e importadores, as embalagens plásticas de óleo lubrificante que lhe forem 
devolvidas pelos seus consumidores e demais clientes; drenar, acondicionar 
adequadamente, garantindo a segregação dos demais resíduos, e armazenar as 
embalagens plásticas de óleo lubrificante que receber, de acordo com as instruções 
fornecidas pelo fabricante, importador ou comerciante atacadista e, ainda, segundo as 
normas definidas pelos órgãos ambientais. O comerciante atacadista deverá emitir o 
certificado de recebimento juntamente com informações pertinentes que disponibilizará no 
SINIR. 

As metas poderão sofrer alterações mediante o estabelecido no termo de 

compromisso firmado entre o órgão ambiental responsável e o representante do setor 

(JOGUE LIMPO). 

 

8.7.5.6. Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista 

Com base no diagnóstico do plano foram identificadas as ameaças e oportunidades 
do sistema de logística reversa de lâmpadas no município de Alpinópolis, bem como as 
condicionantes, que devem ser levadas em conta no planejamento de tomadas de 
decisões.  

Como forma de ordenar e elucidar as informações, no Quadro 38 apresentamos as 
principais ameaças e oportunidades identificadas durante o diagnóstico destes serviços, 
bem como as condicionantes, que devem ser levados em conta no planejamento de 
tomadas de decisões. 
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Quadro 38 - Condicionantes, ameaças e oportunidades de resíduos de lâmpadas. 

A
M

E
A

Ç
A

S
 Falta finalização do processo para firmar Termo de Compromisso 

Não há parceria firmada com a RECICLUS. 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 

A Associação Brasileira para Gestão da Logística Reversa de Produtos de Iluminação 

(RECICLUS) é uma associação sem fins lucrativos que reúne os principais produtores 

e importadores de lâmpadas com o objetivo de promover o sistema de logística reversa 

no Brasil. 

Programa RECICLUS já está estruturado para a implantação do sistema de logística 

reversa de lâmpadas.  

O município dispõe de 04 coletores para descarte de lâmpadas usadas do programa 

RECICLUS 

Programa "Papa Lâmpadas", embora não seja permanente teve boa aderência por 

parte da população 

C
O

N
D

IC
IO

N
A

N
T

E
S

 

Acordo Setorial assinado no dia 27/11/2014 e extrato publicado no D.O.U em 

12/03/2015 

Fonte: SERENCO. 
 

8.7.5.6.1. Metas para Lâmpadas 

A meta nacional refere-se ao instrumento legal firmado em forma de acordo setorial. 
O Acordo Setorial para implantação do Sistema de Logística Reversa de Lâmpadas 
Fluorescentes de Vapor de Sódio e Mercúrio e de Luz Mista foi assinado no dia 27/11/2014 
e teve seu extrato publicado no D.O.U de 12/03/2015. Seu objetivo é garantir que a 
destinação final dos resíduos dessas lâmpadas seja feita de forma ambientalmente 
adequada e em conformidade com a PNRS. 

O sistema de logística reversa de lâmpadas existente tem como entidade gestora a 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA PARA GESTÃO DA LOGÍSTICA REVERSA DE PRODUTOS 
DE ILUMINAÇÃO (RECICLUS) e baseia-se na coleta das lâmpadas fluorescentes de vapor 
de sódio e de mercúrio e de luz mista geradas em domicílios em pontos de entrega alocados 
em locais de comercialização de lâmpadas, para posterior destinação à reciclagem. O 
sistema é resultado do acordo setorial de lâmpadas, assinado em 2014 por entidades 
representantes e empresas fabricantes, importadoras e comerciantes de lâmpadas junto ao 
Ministério do Meio Ambiente, e tem como meta atingir, até 2017, o recolhimento e a 
destinação final ambientalmente adequada de 20% da quantidade de lâmpadas que foram 
colocadas no mercado nacional no ano de 2011. 

O acordo previa que em 5 anos a partir de sua publicação, portanto em março de 
2020, 109 municípios de Minas Gerais com população acima de 25 mil habitantes 
possuiriam pontos de coleta de lâmpadas. Conforme informações constantes em MMA 
(2020), em 2017, o sistema possuía 27 pontos de coleta no estado, tendo sido coletadas 
2,9 toneladas de lâmpadas nesse ano; já em 2018, aproximadamente 13,2 toneladas de 

https://sinir.gov.br/index.php/component/content/article/2-uncategorised/121-acordo-setorial-de-lampadas-fluorescentes-de-vapor-de-sodio-e-mercurio-e-de-luz-mista
https://sinir.gov.br/index.php/component/content/article/2-uncategorised/121-acordo-setorial-de-lampadas-fluorescentes-de-vapor-de-sodio-e-mercurio-e-de-luz-mista
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lâmpadas foram coletadas em 59 pontos de coleta. De acordo com informações recentes 
prestadas à Feam pela Reciclus, duas transportadoras realizam a coleta e o transporte de 
lâmpadas no estado; o sistema de logística reversa de lâmpadas possui atualmente 74 
pontos de coleta. Pouco mais de 24 toneladas de lâmpadas foram coletadas no estado em 
2019. 

No estado de Minas Gerais, o edital de chamamento para apresentação de proposta 
de sistema de logística reversa de lâmpadas, visando assinatura de termo de compromisso, 
foi publicado em 12 de fevereiro de 2016, estabelecendo prazo de 120 dias para que os 
interessados encaminhem as propostas à Feam. As propostas que foram apresentadas não 
atenderam os requisitos necessários, de forma que o termo ainda está em negociação.  

Considerando as metas propostas no acordo setorial, e com base nas ameaças 
verificadas na fase de diagnóstico, foram definidas metas específicas para os resíduos de 
lâmpadas conforme  Quadro 39. 

Quadro 39 - Metas para os resíduos de lâmpadas. 

Ações Prazo 

Discutir e assinar conjuntamente ao órgão de meio 

ambiente, Termo de Compromisso para a logística reversa 

de lâmpadas 

Curto Prazo (1 a 4 anos) - 

2022 a 2025 

Discutir o acordo setorial estabelecendo novas metas e 

implantando pontos de recebimento 

Divulgar e estabelecer que estabelecimentos comerciais 

que comercializem lâmpadas coloquem à disposição dos 

consumidores coletores para descarte de lâmpadas 

conforme preconiza a Lei Estadual nº 5131. 

Articular com a secretaria responsável pelas licitações que 

as compras de lâmpadas para próprios públicos devem 

incluir a obrigatoriedade de a empresa vencedora realizar 

a logística reversa das lâmpadas usadas que forem 

substituídas 

Implantar mais pontos de entrega de lâmpadas em locais 

de distribuição e comercialização 

Médio Prazo (5 a 8 anos) 

- 2026 a 2029 

Atender o estabelecido nos acordos setoriais e termos de 

compromissos firmados com o órgão de meio ambiente  

Longo Prazo (9 a 30 

anos) - 2030 a 2051 

Fonte: SERENCO. 
 

As metas poderão ser alteradas mediante o estabelecido no termo de compromisso 
firmado entre o órgão ambiental responsável e o representante do setor (RECICLUS). 

 

8.7.5.6.2. Análise de Cenários  

Como apresentado na descrição metodológica, foram considerados na avaliação 2 
(dois) cenários: desejado ou normativo e o tendencial. Importante destacar que o cenário 
desejável está vinculado ao atendimento das metas propostas. 

O Quadro 40 apresenta a descrição dos cenários com as situações previstas para a 
logística reversa de lâmpadas. 
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Quadro 40 - Cenários para os resíduos de lâmpadas. 

PREMISSAS CENÁRIO DESEJÁVEL CENÁRIO TENDENCIAL 

Instrumentos de Implantação 

e Operacionalização da 

Logística Reversa 

Firmar Termo de 

Compromisso com os 

representantes da 

RECICLUS, com 

estabelecimento de metas e 

ações que extrapolem as 

metas estabelecidas no 

acordo setorial 

Sistema de Logística Reversa 

de Lâmpadas sem pontos de 

recebimento do programa 

RECICLUS 

Ampliação da Infraestrutura  

Reuniões periódicas com os 

representantes do Programa 

RECICLUS com tendência a 

melhorar a implementação da 

gestão da logística reversa, 

aumentando o número de 

pontos de recebimento de 

lâmpadas no município 

Ausência de pontos de 

descarte de lâmpadas do 

programa RECICLUS 

Educação Ambiental e 

Mobilização Social 

Ampla divulgação dos pontos 

de recebimento de lâmpadas 

no município, ampliação dos 

programas de educação 

ambiental visando o correto 

descarte e orientação sobre a 

obrigatoriedade de 

estabelecimentos comerciais 

receberem lâmpadas usadas 

Descarte incorreto de 

lâmpadas pós-consumo ou 

desconhecimento dos pontos 

de recebimento devido a falta 

de sensibilização e orientação 

da população 

Fonte: SERENCO. 

 

8.7.5.6.3. Proposições  

A partir da análise dos cenários apresentados e considerando a concepção geral 
adequada da gestão dos serviços, foram definidas as proposições previstas para os 
resíduos de lâmpadas visando atingir o Cenário Desejável.  

Desta forma, foi previsto um Programa de Gestão Integrada dos Resíduos de 
lâmpadas acompanhado de subprograma, que garante a eficiência da implementação da 
logística reversa deste produto. 

 

➢ Programa de Gerenciamento de Resíduos de Lâmpadas 

A responsabilidade compartilhada deverá iniciar com o consumidor que será 
responsável em devolver as lâmpadas inservíveis nos pontos de coleta. 

A implementação da logística reversa de lâmpadas deverá promover a 
responsabilidade pelo descarte das lâmpadas fluorescentes, a toda cadeia de sua 
distribuição, ou seja, os fabricantes/importadores, distribuidores e comerciantes, devem 
criar uma sistemática de retorno das lâmpadas inservíveis às empresas especializadas no 
seu tratamento.  
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A entidade gestora RECICLUS, representada pelos principais produtores e 
importadores de lâmpadas, deve gerir todo o sistema de logística reversa, 
responsabilizando-se pela estruturação de coleta e destinação ambientalmente adequada 
as lâmpadas.     

As redes de varejo e comerciantes que comercializam lâmpadas deverão informar e 
disponibilizar no local através de folhetos, cartazes etc. e colocar à disposição dos 
consumidores coletores de lâmpadas quando descartadas ou inutilizadas. O Programa 
RECICLUS deve ser divulgado, reforçando o compromisso para o consumidor final, além 
de garantir o funcionamento adequado do ponto de entrega. 

O Acordo Setorial de lâmpadas fluorescentes de vapor de sódio de mercúrio e de luz 
mista foi assinado no ano de 2015. No âmbito municipal o município deverá firmar Termo 
de Compromisso com os representantes do programa RECICLUS e estabelecer ações 
específicas para o município.  

Neste modelo de gestão, a prefeitura deverá designar órgão ou secretaria com a 
atribuição de fiscalização. 

A  Figura 119 propõe o modelo de gestão ideal de responsabilidade compartilhada 
para a implementação da logística reversa lâmpadas em Alpinópolis.  

 

Figura 119 - Concepção do modelo de Gestão Integrada para Resíduos de lâmpadas. 
Fonte: SERENCO. 

 

Para eficiência e eficácia da gestão integrada dos resíduos de lâmpadas, será 
necessário implantar o seguinte subprograma: 
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• SUBPROGRAMA 1 - Instrumentos para Implantação e Operacionalização 
da Logística Reversa 

Para viabilizar a implantação da logística reversa para lâmpadas, em conformidade 
com o estabelecido pela PNRS e Acordo Setorial, recomenda-se o firmamento de Termo 
de Compromisso entre município e a entidade representante do setor (RECICLUS). 

Fazem-se necessárias reuniões para planejamento das ações que balizem o 
gerenciamento de todo o processo pelos setores envolvidos: produtores, importadores e 
comerciantes, com acompanhamento da secretaria de meio ambiente. Os custos que 
incidirão sobre o manejo dos resíduos serão exclusivamente das entidades setoriais 
envolvidas. 

O Termo de Compromisso deverá contemplar ações e metas estabelecidas por 
legislações específicas e as metas definidas neste plano. 

As metas poderão ser alteradas mediante o estabelecido no termo de compromisso 

firmado entre o órgão ambiental responsável e o representante do setor (RECICLUS). 

Estará a cargo da RECICLUS a disponibilização de dispositivos adequados para o 
armazenamento temporário das lâmpadas pós-consumo, evitando a quebra dos resíduos 
das lâmpadas, em local visível. 

Os funcionários dos estabelecimentos que comercializam lâmpadas deverão orientar 
os consumidores informações referente ao descarte.  

Ainda, recomenda-se que as licitações para compra de lâmpadas de próprios 
públicos, como escolas por exemplo, sejam da tecnologia LED, que possuem uma 
durabilidade maior. A aquisição, que deverá ser realizada de acordo com a legislação de 
licitações, pode determinar que a empresa vencedora realize a logística reversa, dando 
destino certo para as lâmpadas usadas que forem substituídas. Esta é uma prática que está 
cada vez mais sendo usada pelos municípios visando a redução do consumo de energia, 
como também garantir que as lâmpadas trocadas não ocasionem um passivo para o 
município. 

 

8.7.5.7. Eletroeletrônicos e seus componentes  

Com base no diagnóstico foram identificadas as ameaças e oportunidades do 
sistema de logística reversa de resíduos eletroeletrônicos e seus componentes, bem como 
as condicionantes, que devem ser levadas em conta no planejamento de tomadas de 
decisões.  

Como forma de ordenar e elucidar as informações, no Quadro 41 apresentamos as 
principais ameaças e oportunidades identificadas durante o diagnóstico destes serviços, 
bem como as condicionantes, que devem ser levados em conta no planejamento de 
tomadas de decisões. 
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Quadro 41  - Condicionantes, ameaças e oportunidades de resíduos eletroeletronicos. 

A
M

E
A

Ç
A

S
 

Falta finalização do processo para firmar Termo de Compromisso. 
O

P
O

R
T

U
N

ID
A

D
E

S
 

- 

C
O

N
D

IC
IO

N
A

N
T

E
S

 

Acordo Setorial assinado no dia 31/10/2019 e extrato publicado no D.O.U em 

19/11/2019 

Fonte: SERENCO. 
 

8.7.5.7.1. Metas para resíduos eletroeletrônicos  

A meta nacional refere-se ao instrumento legal firmado em forma de acordo setorial. 
O Acordo Setorial para implantação de Sistema de Logística Reversa de Produtos 
Eletroeletrônicos e seus Componentes foi assinado no dia 31/10/2019 e teve seu extrato 
publicado no D.O.U de 19/11/2019. 

Em 13/02/2020 foi publicado o Decreto nº 10.240, de 12 de fevereiro de 2020, que 
replica o conteúdo do acordo setorial firmado em 31/10/2019. 

O acordo setorial definiu fases para a implantação do sistema de logística reversa 
de eletroeletrônicos, sendo que o cronograma para atendimento da meta percentual a ser 
coletada está definido conforme Tabela 82. 

Tabela 82 - Percentual a ser coletado e destinado a cada ano. 

ANO 1 - 2021 
ANO 2 - 

2022 

ANO 3 - 

2023 

ANO 4 - 

2024 

ANO 5 - 

2025 

1% 3% 6% 12% 17% 

Fonte: BRASIL, 2020. 

 

Em Minas Gerais, o edital de chamamento para apresentação de proposta de 
sistema de logística reversa de resíduos de equipamentos eletroeletrônicos, visando 
assinatura de termo de compromisso em âmbito estadual, foi publicado em 2017. As 
propostas recebidas foram analisadas e a Feam continua em discussão com o setor, 
visando assinar o termo de compromisso, para acelerar a implantação do sistema de 
logística reversa em Minas e atender maior gama de municípios. 

Cumpre mencionar que alguns fabricantes de eletroeletrônicos, especialmente de 
computadores e celulares, têm realizado iniciativas visando a logística reversa de seus 
produtos, disponibilizando possibilidades de entrega dos resíduos a lojas que 
comercializam seus produtos ou através dos correios, por exemplo. No site da FEAM consta 
uma listagem de fabricantes e comerciantes de produtos eletroeletrônicos que 
disponibilizam formas de encaminhamento dos produtos pós-consumo aos sistemas de 
logística reversa estabelecidos pelas empresas. No Quadro 42 são apresentadas as metas 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Decreto/D10240.htm
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específicas para os resíduos eletroeletrônicos e seus componentes, com base nas 
ameaças verificadas na fase de diagnóstico. 

Quadro 42 - Metas para os resíduos eletroeletrônicos e seus componentes. 

Ações Prazo 

Discutir e assinar conjuntamente ao órgão de meio 

ambiente  Termo de Compromisso para a logística reversa 

de resíduos eletroeletrônicos e seus componentes 

Curto Prazo (1 a 4 anos) - 

2022 a 2025 

Articular com a secretaria responsável pelas licitações que 

as compras de eletroeletrônicos para próprios públicos 

devem incluir a obrigatoriedade de a empresa vencedora 

realizar a logística reversa dos materiais após o uso. 

Implantar pontos de recebimento de resíduos 

eletroeletrônicos 

Atender o estabelecido nos acordos setoriais e termos de 

compromissos firmados com o órgão de meio ambiente  

Médio Prazo (5 a 8 anos) 

- 2026 a 2029 

Atender o estabelecido nos acordos setoriais e termos de 

compromissos firmados com o órgão de meio ambiente  

Longo Prazo (9 a 30 

anos) - 2030 a 2051 

Fonte: SERENCO. 
 

As metas poderão ser alteradas mediante o estabelecido no termo de compromisso 
firmado entre o órgão ambiental responsável e o representante do setor (Green Eletron - 
Gestora para Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos Nacional). 
 

8.7.5.7.2. Análise de Cenários  

Como apresentado na descrição metodológica, foram considerados na avaliação 2 
(dois) cenários: desejado ou normativo e o tendencial. Importante destacar que o cenário 
desejável está vinculado ao atendimento das metas propostas. 

O Quadro 43 apresenta a descrição dos cenários com as situações previstas para a 
logística reversa de resíduos eletroeletrônicos. 

Quadro 43 - Cenários para resíduos eletroeletrônicos e seus componentes. 

PREMISSAS CENÁRIO DESEJÁVEL CENÁRIO TENDENCIAL 

Instrumentos de Implantação 

e Operacionalização da 

Logística Reversa 

Firmar Termo de 

Compromisso com a entidade 

representativa do setor, com 

estabelecimento de metas e 

ações para o município 

Município logística reversa de 

resíduos eletroeletrônicos 

Ampliação da Infraestrutura  

Discutir a possibilidade de 

implantação de pontos de 

recebimento de resíduos 

eletroeletrônicos  

Município sem pontos de 

recebimento de resíduos 

eletroeletrônicos 

https://www.greeneletron.org.br/
https://www.greeneletron.org.br/
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PREMISSAS CENÁRIO DESEJÁVEL CENÁRIO TENDENCIAL 

Educação Ambiental e 

Mobilização Social 

Ampla divulgação dos pontos 

de recebimento de 

eletroeletrônicos, ampliação 

dos programas de educação 

ambiental e orientação aos 

consumidores sobre o correto 

descarte destes resíduos. 

Diálogo com catadores e/ou 

recicladoras para incentivo na 

participação da logística de 

resíduos eletroeletrônicos 

Falta de sensibilização e 

conscientização da população 

em descartar adequadamente 

resíduos eletroeletrônicos 

Fonte: SERENCO. 
 

8.7.5.7.3. Proposições 

A partir da análise dos cenários apresentados e considerando a concepção geral 
adequada da gestão dos serviços, foram definidas as proposições previstas para os 
resíduos eletroeletrônicos visando atingir o Cenário Desejável.  

Desta forma, foi previsto um Programa de Gestão Integrada dos Resíduos 
Eletroeletrônicos e seus componentes acompanhado de subprograma, que garante a 
eficiência da implementação da logística reversa deste produto. 

 

➢ Programa de Gerenciamento de Resíduos Eletroeletrônicos 

Para atingir a meta proposta no acordo setorial, propõe-se discutir termo de 
compromisso com as entidades envolvidas e secretaria de meio ambiente a fim de definir 
novas metas e ações para implantação deste serviço de coleta. 

A responsabilidade compartilhada inicia com o consumidor que deverá levar seu 
resíduo eletroeletrônico (de pequeno porte) ao ponto de descarte/recebimento.  

É importante discutir e realizar parceria com o comércio que comercializa produtos 
eletroeletrônicos, para que informem sobre o descarte adequado e disponibilizem 
contentores para o recebimento de resíduos eletroeletrônicos.  

A Figura 120 propõe o modelo de gestão ideal de responsabilidade compartilhada 
para a ampliação da logística reversa de eletroeletrônicos no município. 
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Figura 120 - Concepção do modelo de Gestão Integrada para Resíduos Eletroeletrônicos. 
Fonte: SERENCO. 

 

Para eficiência e eficácia da gestão integrada dos resíduos eletroeletrônicos deverá 
ser implantado o seguinte subprograma: 

 

• SUBPROGRAMA 1 - Instrumentos para Implantação e Operacionalização 
da Logística Reversa de Eletroeletrônicos 

A estratégia para implementar e expandir o sistema da Logística Reversa de 
Eletroeletrônicos passa pelo firmamento de um Termo de Compromisso entre a secretaria 
de meio ambiente as entidades representativas deste setor específico. 

Para a definição de ações e metas estabelecidas no Termo de Compromisso, 
deverão ser realizadas reuniões entre a secretaria de meio ambiente e os representantes 
da entidade gestora. 

É necessário também reuniões com representantes do comércio, especialmente os 
que comercializam produtos eletroeletrônicos, para que disponham contentores para 
recebimento de resíduos eletroeletrônicos.  

A divulgação e informação aos consumidores é fundamental para o início do ciclo de 
logística.  
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8.7.6. Educação Ambiental, Controle Social, participação e comunicação 

Como citado anteriormente, a educação ambiental compreende eixo indispensável 
para a sustentabilidade da gestão integrada dos resíduos sólidos, tendo sua 
obrigatoriedade prevista em requisitos legais federais, estaduais e municipais. 

Por ser fundamental na gestão de todos os resíduos abordados neste plano, 
apresentamos um capítulo específico com foco na educação, controle social, participação 
e comunicação acerca dos resíduos sólidos.     

A Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), aprovada pela Lei Federal nº. 
9.795/1999, prevê a garantia da educação ambiental, como um direito, devendo atender a 
todos os níveis e modalidades dos processos educativos, formais e não formais (BRASIL, 
1999b). 

Assim, a Educação Ambiental deve trazer uma perspectiva de ação entre sociedade 
e meio ambiente, remetendo ao fortalecimento da cidadania coletiva e a 
corresponsabilidade das ações executadas. Para isso, deve-se buscar a ampliação do 
envolvimento do poder público por meio de iniciativas que possibilitem um maior nível de 
consciência ambiental da população, garantindo o acesso a informação e a consolidação 
institucional dos canais já criados para participação da população. Cabe ao poder público 
repensar os meios de diálogos existentes e criar outros canais institucionais para que 
aumente a cooperação social, a participação em decisões e viabilize o controle social sobre 
propostas, estratégias e ações. 

A participação da população é um dos grandes desafios nos programas de gestão 
de resíduos do plano de saneamento, visto que muitos programas dependem direta e 
indiretamente da sensibilização e adesão da população em contribuir com as atividades 
necessárias para as etapas dos programas, a exemplo: separação de resíduos na fonte 
geradora, acondicionamento adequado e disponibilização de resíduos de coleta seletiva 
nos dias e horários pré-determinados. 

Assim, é necessário que seja implementado um programa de Educação Ambiental, 
Controle Social, Participação e Comunicação, voltado a informação e mobilização da 
população, seguindo as diretrizes de manejo propostas pela PNRS que priorizam a não 
geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento e disposição final de rejeitos. 

Este programa deverá ter caráter permanente. Assim, ao Programa Educação 
Ambiental, Controle Social, Participação e Comunicação, deverá ser garantida a sua 
sustentabilidade econômica a partir da provisão de despesas fonte da taxa de limpeza 
pública. Sugere-se o incremento de 1% do valor total lançado para garantia de recursos 
exclusivos para investimento no programa de educação ambiental.  

Esta condição que garantirá de forma contínua e eficiente a manutenção das ações 
de educação ambiental informal, mobilização social e comunicação. 
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8.7.7. Programa de Educação Ambiental, Controle Social, Participação e 
Comunicação 

Como estratégia, o programa de Educação Ambiental, Controle Social, Participação 
e Comunicação deverá ser aplicada no âmbito formal e não formal, assim como dispõe a 
Lei nº 9.7957 de abril de 1999. 

Conforme legislação, o poder público deverá incentivar a difusão, por intermédio dos 
meios de comunicação de massa, em espaços nobres, de programas e campanhas 
educativas, e de informações acerca de temas relacionados ao meio ambiente. É 
importante a ampla participação de escolas, universidades e de organizações não-
governamentais além de parcerias com empresas públicas e privadas na participação e 
execução de programas voltados à educação ambiental. 

A seguir, são sugeridas estratégias para o programa de Educação Ambiental, 
Controle Social, Participação e Comunicação: 

✓ Divulgação da coleta seletiva, com atuação massiva no âmbito da educação formal 
e não formal. Com divulgação através de mídias digitais, websites oficiais, folders, 
canais de comunicação.  

✓ Divulgação de materiais com valor comercial agregado para estímulo da população 
a optarem por produtos com materiais que possam retornar a cadeia de produção 
através da reciclagem, como por exemplo as latas de alumínio, que ao contrário das 
garrafas de vidro possuem valor comercial e são amplamente coletadas por 
catadores; 

✓ Mapeamento dos atores e instituições com atuação na educação ambiental: 
Associações e/ou cooperativas, ONG’s, instituições públicas; 

✓ Incentivo e implantação de feiras sustentáveis, com incentivo a minimização de 
resíduos e a compostagem dos resíduos orgânicos gerados nas feiras livres e nos 
eventos oficiais anuais do município; 

✓ Capacitação de professores para implantação de manejo diferenciado de resíduos 
nas unidades públicas educacionais, com incentivo a reutilização, reciclagem, 
combate ao desperdício, com campanhas, concursos, exposição com foco no reuso 
e compostagem caseira, com uso de composteiras e minhocários; 

✓ Criar selo e/ou outra forma de reconhecimento para unidades públicas educacionais 
que praticam a reutilização, reciclagem e práticas adequadas de manejo de resíduos 
sólidos, criando um ranking daquelas com melhores resultados; 

✓ Divulgar e estimular ações da Logística Reversa, com capacitação de professores 
da rede pública, sobre a gestão de resíduos da logística reversa; 

✓ Divulgar e manter canais de comunicação, como páginas de internet atualizadas com 
informações quanto ao manejo dos resíduos, formas de participação do cidadão, 
locais para descarte de resíduos especiais e resíduos sujeitos a logística reversa; 

✓ Articular a divulgação e indicação geográfica dos Pontos de Entregas e demais locais 
para descarte de resíduos, incluindo os locais para descarte de resíduos de logística 
reversa;  

 
7 Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras 
providências 
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✓ Disponibilizar informação em websites e em locais de grande circulação - como 
pontos de ônibus, terminais rodoviários, unidades de ensino, murais públicos em 
unidades da prefeitura, comércio os horários de coleta convencional e coleta 
seletiva, e procedimentos para coleta de resíduos diferenciados;  

✓ Discutir com os representantes dos setores de logística reversa campanhas de 
educação ambiental e divulgação dos procedimentos para coleta de resíduos 
sujeitos à logística reversa; 

✓ Discutir com companhia de saneamento a intensificação nas campanhas de 
educação ambiental para programa municipal de coleta de óleo vegetal usado, com 
o intuito de conscientizar e coibir o descarte de óleo vegetal nas redes de esgoto e 
de águas pluviais; 

✓ Incentivar campanha de sensibilização da sociedade quanto a valorização de 
espaços públicos com base no conceito da “teoria das janelas quebradas” de Wilson 
e Kelling, a qual tem demonstrado em muitos países resultados surpreendentes. De 
forma geral o conceito é bastante simples, porém muito eficiente. Os locais públicos 
quando mantidos limpos e organizados são mais facilmente preservados. A 
depredação dos próprios públicos é acelerada quando estes apresentam-se em 
condições de abandono. Vegetação sem corte, muros pichados, lixeiras quebradas, 
entre outros equipamentos públicos danificados, são motivadoras para a 
transformação dos espaços públicos em áreas degradadas. 

 

Para os resíduos de coleta seletiva e resíduos sujeitos à logística reversa, o 
programa deverá ser executado com o seguinte foco: 

✓ Coleta porta a porta - A coleta porta a porta consiste na operação de recolhimento 
dos materiais potencialmente recicláveis gerados em cada domicílio, numa atividade 
semelhante à da coleta domiciliar regular, em dias e/ou horários diferenciados, de 
modo a evitar a disponibilização simultânea pela população dos resíduos orgânicos 
(úmidos) e recicláveis (secos). 

✓ Coleta em escolas e próprios públicos municipais - Diferente do sistema anterior, na 
coleta seletiva em escolas e próprios públicos municipais, não há o deslocamento 
contínuo de veículos coletores porta a porta, mas sim o recolhimento de resíduos 
adequadamente armazenados em estabelecimentos pré-estabelecidos. Para esses 
serviços deverá ser fornecido contêineres ou contentores diferenciados para 
descarte de resíduos. Estes materiais poderão ser encaminhados para cooperativas 
ou coletados por elas, para posterior triagem, acondicionamento, armazenagem e 
finalmente comercialização e reciclagem. 

✓ Coleta através de Pontos de Entrega Voluntária ou Pontos de Entrega de Pequeno 
Volume - Não há o deslocamento contínuo de veículos coletores porta a porta, mas 
sim o recolhimento de resíduos adequadamente armazenados em estabelecimentos 
pré-estabelecidos ou em PEVs.  

Independente da forma de coleta a ser realizada, deverá ser definido: 
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Planejamento de Frequência  

A execução dos serviços deverá ser programada de modo a evitar a coincidência 
com os dias e horários da coleta domiciliar regular evitando assim, a disponibilização 
simultânea dos resíduos secos (recicláveis) e os úmidos (orgânicos) pela população. Em 
escolas e próprios públicos e em PEVs deverá ser definida a frequência de coleta conforme 
demanda. 

 

Equipamento a ser utilizado 

Para a execução da coleta seletiva deverá ser especificado quais os veículos serão 
utilizados. Importante que estes veículos contenham itens gráficos visuais que facilitem a 
identificação por parte do munícipe.  

 

Metodologia de trabalho  

O serviço será realizado de maneira manual com recolhimento porta a porta dos 
resíduos disponibilizados pelos munícipes nos dias e horários pré-estabelecidos no plano 
de trabalho.  

 

Plano de trabalho 

O plano de trabalho deverá ser estabelecido de acordo com a divisão setorial do 
plano de coleta de resíduos domiciliares devendo ser gradativamente implantado o plano 
de cada setor seletiva equivalente ao setor de coleta regular. Para escolas e próprios 
públicos e PEVs recomenda-se a o mapeamento geográfico dos pontos de coleta. O plano 
de trabalho deverá estar disponível para a população no website da prefeitura municipal. 

Como estratégias comunicativas de divulgação e mobilização, poderão ser 
utilizados: 

 

Canais de comunicação e divulgação 

Canais de comunicação são meios físicos ou visuais que asseguram a circulação da 
mensagem que deseja ser transmitida. Os canais de comunicação que poderão ser 
utilizados para divulgação do programa de Educação Ambiental, Controle Social, 
Participação e Comunicação são: 

✓ Veículos audiovisuais de mídia tradicional: Propagandas na televisão local; 

✓ Veículos visuais: Jornais, outdoors, painéis luminosos, folders e/ou folhetos, 
lembrete em contas de água, luz, telefone e envelopamento de ônibus público; 

✓ Veículos auditivos: Rádios e esperas telefônicas;  

✓ Veículos funcionais: Feiras e concursos. 

 

Além destas citadas, torna-se de extrema importância a utilização de veículos 
chamados mídia alternativa, que é a veiculação da informação em locais fora do habitual, 
podendo interagir com o público, com o uso de mídia digital, como websites, redes sociais 
como facebook, instagram, twitter e youtube. 
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Ciclo de debates 

Sugere-se ainda, como parte deste programa, a realização de ciclos de palestras e 
debates sobre o tema, por isso é fundamental parcerias com universidades e instituições 
de ensino, para incorporação de novos conhecimentos e discussões por meio de 
intervenções educativas dirigidas, com o intuito de fomentar a reflexão o diálogo e a ação. 
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9. ESTUDO DA SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA 

É objeto deste tópico a apresentação dos resultados do estudo de viabilidade técnica 
e econômica, visando comprovar a viabilidade técnica e econômico-financeira da prestação 
dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário de Alpinópolis.  

Esta análise envolve a operação, acompanhada de investimentos em obras e 
intervenções para universalização dos serviços, mediante as tarifas atualmente praticadas 
pela COPASA. A viabilidade econômico-financeira proporciona elementos de análise 
referentes à: 

• Adequação das tarifas à necessidade do projeto; 

• Verificação da adequabilidade dos valores cobrados em relação a: 

o Custos de Implantação; 

o Despesas Operacionais; 

o Projeção de Receitas. 

• Avaliação da consistência da programação econômico-financeira e sua 
compatibilização com os serviços a serem prestados; 

• Fornecimento de subsídios e parâmetros para futuras reavaliações que 
venham ser necessárias nos valores tarifários. 

 

9.1. METODOLOGIA 

O primeiro passo para a realização da análise econômica é a montagem do fluxo de 
caixa, isto é, a definição do fluxo de entradas e saídas de recursos durante o ciclo de vida 
do projeto. Será utilizada como data-base dezembro de 2021, visto ser a data de entrega 
da presente revisão do PMSB. 

O fluxo de caixa é um procedimento estruturado para se avaliar a viabilidade de 
investimentos. Mas para que este procedimento se reporte a conclusões válidas, é 
necessário que sua projeção seja realizada com o máximo de exatidão possível. 

A representação do fluxo de caixa pode ser feita pelo seu diagrama, que demonstra 
as receitas ou entradas de caixa indicadas por setas para cima, e as despesas ou saídas 
de caixa indicadas por setas para baixo, ocorrendo em instantes diferentes de tempo 
representado na escala horizontal, como mostra a Figura 121. 

 
Figura 121 - Diagrama de fluxo de caixa. 

Fonte: SERENCO. 
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A projeção do fluxo de caixa torna-se necessária para a análise da viabilidade 
econômica e financeira de um projeto, visto que é através desta projeção que se calcula o 
Valor Presente Líquido (VPL) e a Taxa Interna de Retorno (TIR), métodos de avaliação que 
serão abordados a seguir. 

O VPL é a soma das entradas de caixa menos o custo do investimento inicial, 
atualizados a uma taxa de atratividade, escolhida pelo investidor, no momento inicial do 
investimento, ou seja, quando ocorre o primeiro desembolso. 

Se o VPL for superior a zero, o investimento é economicamente viável e pode ser 
efetuado, pois os benefícios gerados por ele são superiores às saídas líquidas de caixa, 
proporcionando o retorno desejado pelo investidor. 

Quando se tem o VPL inferior a zero, o investimento não é economicamente viável, 
pois o seu benefício é inferior ao custo do investimento. Já quando o VPL é igual a zero, 
significa que os fluxos de caixa do investimento são apenas suficientes para restituir o 
capital investido. 

A TIR pode ser entendida como a taxa de rentabilidade do investimento e 
corresponde a uma taxa de desconto que iguala o valor atual das entradas líquidas de caixa 
ao valor atual dos desembolsos relativos ao investimento líquido. 

A TIR é a taxa de desconto que anula o VPL do projeto, ou seja, somando-se os 
saldos negativos e positivos durante toda a vida útil do projeto e na atualização desses 
saldos se utiliza a TIR, de forma que essa soma seja nula. 

Assim o investimento é tanto mais atraente quanto maior for a sua TIR. A TIR serve 
para comparar um projeto, ou diferentes projetos, com a rentabilidade geral possível na 
economia (custo de oportunidade do capital).   

Quando o projeto apresenta a TIR maior que a Taxa Mínima de Atratividade (TMA), 
é economicamente viável e interessante ao investidor, pois o retorno de sua aplicação é 
ainda maior do que lhe parece como o mínimo aceitável. 

A TMA é utilizada como taxa de desconto. Se esta for igual à taxa de retorno 
esperada pelo investidor, e o VPL > 0 (zero), significa que a sua expectativa de retorno foi 
superada e que os investidores estarão aguardando um lucro adicional a qualquer 
investimento que tenha valor presente igual ao VPL. 

A análise da viabilidade econômico-financeira do projeto será baseada na TIR do 
fluxo de caixa livre do projeto, sendo esta uma metodologia amplamente disseminada e 
destina-se à avaliação de qualquer projeto ou empresa que apresente continuidade das 
suas atividades, como é o caso do presente projeto.  

Cada um dos indicadores acima descritos resulta em informações diferentes, que 
podem ser utilizados de maneira complementar.  

O VPL é um método que fornece uma boa noção do montante que será obtido com 
o projeto, isto é, o valor que será captado, porém, ele não permite uma comparação 
imediata com outros investimentos. Esse aspecto é a grande vantagem da informação 
obtida na TIR, que fornece um valor facilmente comparável.  

Mas existem projetos que retornam um bom montante (VPL altamente positivo) e 
rentáveis (TIR acima da taxa de atratividade), mas cujo período de retorno de investimento 
é demasiadamente longo, significando que a empresa terá de amargar um bom período de 
prejuízo até a obtenção do lucro. 



     
 

 

 
 Relatório Final 

Página: 378 

 

É importante salientar que, como é de conhecimento do mercado, toda avaliação 
econômico-financeira baseada na metodologia de fluxo de caixa descontado, ao se basear 
em premissas que refletem uma expectativa sobre acontecimentos futuros relativos a 
receitas, custos e demais premissas adotadas, envolve um significativo grau de 
subjetividade, de modo que não existem garantias de que os resultados apresentados neste 
capítulo virão efetivamente a se verificar. As premissas relacionadas à geração de receitas, 
custos operacionais, investimentos e ônus do projeto para a elaboração do fluxo de caixa 
serão apresentadas na sequência.  

Deve-se ressaltar que as definições anteriores podem ser utilizadas para qualquer 
projeto a ser estudado, inclusive no caso do presente PMSB, referente aos sistemas de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário de Alpinópolis. 

Para o estudo da sustentabilidade em questão foram utilizados os dados já 
demonstrados anteriormente, tais como: Projeção populacional, consumo per capita, índice 
de perdas, metas de atendimento da população, extensão de rede, investimentos, etc. 

Também foram calculadas as vazões que serviram de base para as necessidades e 
o cronograma de investimentos já apresentados anteriormente. Outras premissas e custos 
utilizados estão descrito na sequência.  

 

9.2. CUSTOS OPERACIONAIS 

Os sistemas de saneamento necessitam de recursos para o seu funcionamento, 
chamado de custos operacionais. Esses recursos são gastos principalmente com recursos 
humanos, pessoal terceirizado, energia elétrica, produtos químicos, além de outros, 
demonstrados na sequência. 

 

9.2.1. Recursos humanos 

Um dos indicadores divulgados pelo Sistema Nacional de Informações sobre o 
Saneamento (SNIS) diz respeito ao índice de produtividade (indicador IN102), que relaciona 
o pessoal total (próprios + terceiros) e a quantidade de ligações totais (água + esgoto). 

Conforme já demonstrado no diagnóstico, o índice de produtividade de pessoal total 
da COPASA para o ano 2019 foi de cerca de 420 ligações/empregados. Para a estimativa 
de custos com recursos humanos futuros, foi deixado constante esse valor, obtendo a 
quantidade de funcionários ao longo de cada ano. 

Primeiramente foi levantado, ano a ano, o número de ligações ativas de água. A 
partir destes números, utilizando-se o índice de produtividade atual, encontrou-se o número 
de funcionários totais (próprios + terceirizados) necessários para a operação dos serviços., 
valor esse próximo ao número de funcionários da COPASA em Alpinópolis. 

Será utilizada a premissa que 70% destes funcionários totais serão próprios, 
restando 30% terceirizados. A Tabela 83 representa os gastos anuais com funcionários 
próprios e terceirizados considerados ao longo do período de estudo.  

Para o cálculo dos custos foi considerada a despesa média anual por empregado 
atual da COPASA (valor obtido do SNIS).  

Deve-se ressaltar que os serviços de terceiros se referem ao valor anual das 
despesas realizadas com serviços executados por terceiros, levando-se em consideração 
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somente despesas com mão-de-obra, não incluindo as despesas com energia elétrica e 
com aluguel de veículos, máquinas e equipamentos (sendo estas últimas consideradas no 
item outras despesas de exploração). 

Tabela 83 - Projeção de custos com Recursos Humanos.  

 

Fonte: SERENCO. 
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9.2.2. Energia elétrica  

Desde a captação de água, no tratamento até a distribuição, assim como no 
transporte do esgoto e no tratamento, em todas as etapas dos sistemas é gasto energia 
elétrica para o seu correto funcionamento. Os gastos anuais dessas despesas realizadas 
estão incluindo todas as unidades do prestador de serviço - operacionais e administrativas. 

Para o cálculo de despesas com energia elétrica, através de todas as informações 
já disponibilizadas anteriormente, foi possível calcular o volume de água produzido em cada 
um dos sistemas de água e também o volume de esgoto tratado.  

A partir desse volume, foram utilizados os valores divulgados pelo SNIS para as 
despesas com energia elétrica, considerando a relação de custo com energia em 
R$/Kwh de 0,60. 

Tabela 84 - Projeção de custos com energia elétrica para o SAA e SES. 

 
Fonte: SERENCO. 
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9.2.3. Produtos químicos  

Referem-se ao valor anual das despesas realizadas com aquisição de produtos 
químicos necessários e destinados aos sistemas de tratamento de água e de esgoto. 

Para o cálculo de despesas com produtos químicos, foram considerados os valores 
gastos e divulgados pelo SNIS, além de ter sido feita uma verificação através da 
necessidade esperada desses produtos considerando os volumes tratados. Foi 
considerado gastos com coagulante, flúor, cloro, alcalinizante e polímero. 

Tabela 85 - Projeção de custos com produtos químicos para o SAA e SES. 

 
Fonte: SERENCO. 

 

9.2.4. Outras despesas de exploração 

As outras despesas de exploração referem-se ao valor anual das despesas que não 
são computadas nas categorias de despesas com pessoal, produtos químicos, energia 
elétrica e serviços de terceiros e foram calculadas de acordo com o histórico da consultoria 
para outras prestações de serviços, adotando um valor de R$ 54/ligação. 

Podem ser citadas como exemplos de outras despesas de exploração: combustíveis, 
lubrificação e lavação, contratação de serviços de internet, impressão e entrega alternativa 
de faturas, licenciamento e seguro obrigatório de veículos, manutenção de áreas, 
manutenção de equipamentos de escritório, material para manutenção de redes e ramais, 
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manutenção de veículos e equipamentos, material de escritório, material de limpeza de 
copa, material de sinalização de vala, recebimento de faturas, seguros, serviço externo de 
impressão e plotagem de documentos especiais, serviço externo de manutenção de 
softwares, serviços de aferição e calibração de macromedidores, telefonia fixa e móvel, 
vigilância eletrônica, repavimentação, consultoria, trabalho técnico-social, monitoramento 
da qualidade da água, monitoramento da qualidade do esgoto, entre outras. 

Tabela 86 - Projeção de custos com outras despesas de exploração.  

 
Fonte: SERENCO. 

 

  



     
 

 

 
 Relatório Final 

Página: 383 

 

9.2.5. Agência reguladora 

O planejamento da programação de atividades e quantificação do custo da regulação 
do setor a fim de atender as obrigações estabelecidas no marco regulatório para o período 
considerado no planejamento devem obedecer determinadas obrigações, destacando-se 
as apresentadas na sequência: 

• Proceder à fiscalização direta, exercida por meio de auditoria técnica, 
sistemática e periódica nas atividades das prestadoras dos serviços de 
saneamento básico relativas à prestação destes, tendo como referência as 
normas editadas pela própria agência; 

• Realizar fiscalização indireta, por intermédio do acompanhamento de 
indicadores técnicos, operacionais, comerciais e financeiros da prestação dos 
serviços; 

• Realizar análise econômica a partir do estudo das propostas de reajuste e de 
revisão de tarifas dos serviços de água e esgoto e taxa do serviço de limpeza 
urbana e manejo de resíduos sólidos; 

• Apreciar as intenções dos usuários como última instância recursal 
administrativa para julgamento nos conflitos entre estes e as prestadoras dos 
serviços; 

• Editar resoluções, além de outros meios necessários, para normatizar o setor 
de saneamento em aspectos relativos à qualidade da prestação dos serviços 
de saneamento e das relações entre usuários e a prestadora dos serviços; e, 

• Atender a outras solicitações concernentes a objetos de leis, contratos de 
concessão e convênios. 

 

Conforme descrito no diagnóstico, a atual agência reguladora da COPASA é a 
Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário 
do Estado de Minas Gerais (ARSAE-MG). 

Em Alpinópolis (MG), a Lei Municipal nº 2.231, de 15 de outubro de 2021 (que 
autoriza o poder executivo a outorgar, sob o regime de concessão, a prestação de serviços 
de abastecimento de água e de esgotamento sanitário do município) não determinou qual 
será a agência reguladora, se municipal, regional ou estadual (ARSAE-MG). 

No Brasil, esta taxa varia de 0,5 a 1,0% das receitas operacionais das prestadoras 
dos serviços. Foi considerado no fluxo de caixa uma taxa equivalente a 1,0% da 
arrecadação das tarifas de água e esgoto.  

 

9.2.6. Proteção de Mananciais 

A Lei Estadual nº 12.503, de 30 de maio de 1997, aprovou mecanismo regulatório 
consistente na destinação de 0,5% da receita operacional do prestador apurada no 
exercício anterior para o financiamento exclusivo de Programa de Proteção de Mananciais. 
Com isso, foi previsto esse valor como saída no fluxo de caixa. 
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9.3. RECEITAS 

O sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário, atualmente, possuem 
cobrança de tarifa junto aos seus consumidores, que é feita através da medição do 
consumo através dos hidrômetros (ou estimativas quando o equipamento de medição não 
está instalado).  

Para que se possa fazer um estudo de sustentabilidade econômico-financeira destes 
sistemas, deve-se estimar o faturamento ao longo do período de estudo. 

A partir dos dados disponíveis foi feita uma projeção de faturamento considerando a 
atual tabela tarifária, resultando em uma receita direta com o sistema de água e esgoto. 
Esses valores foram reajustados de 2019 para 2021 em função dos reajustes feitos prela 
ARSAE-MG nos anos respectivos.  

Além da receita direta, foi estimada também a receita indireta (serviços), calculada a 
partir de uma porcentagem em relação à receita direta. 

Quanto à inadimplência, no presente documento será considerada a manutenção da 
taxa atual de 3% ao longo dos anos. 
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Tabela 87 - Projeção de receitas. 

 
Fonte: SERENCO. 

 

9.3.1. Fluxo de caixa do projeto 

Através das receitas, custos de investimentos e despesas já demonstrados 
anteriormente, pode-se chegar ao fluxo de caixa. Conforme já citado, será utilizado o 
método conhecido como Fluxo de Caixa Descontado (FCD), sendo uma metodologia 
referenciada nas principais publicações internacionais e amplamente adotada como base 
de cálculo do valor de mercado de uma empresa.  
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Resumidamente, a avaliação é feita pela riqueza econômica expressa a valor 
presente, dimensionada a partir dos benefícios de caixa esperados no futuro, e 
descontados por uma taxa de atratividade que reflete o custo de oportunidade dos vários 
provedores de capital. Em resumo, uma empresa é avaliada pelos princípios fundamentais 
inseridos no método do fluxo de caixa descontado. 

Os elementos anteriormente descritos foram organizados e tratados de forma 

conveniente para a composição do fluxo de caixa do projeto e análise da sua viabilidade 

econômico-financeira, conforme demonstrado na sequência. 



     
 

 

 
 Relatório Final 

Página: 387 

 

Tabela 88 - Fluxo de caixa ano 1 ao 10. 

 

Fonte: SERENCO. 
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Tabela 89 - Fluxo de caixa ano 11 ao 20. 

 
Fonte: SERENCO. 
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Tabela 90 - Fluxo de caixa ano 21 ao 30. 

 
Fonte: SERENCO. 
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Os principais resultados dos fluxos apresentados anteriormente estão contidos na 
Tabela 91 e na Figura 122. 

Tabela 91 - Principais resultados do fluxo de caixa. 

TIR (%) VPL (R$) * 

8,57% 175.553 
(*) Taxa utilizada de 8%. 

Fonte: SERENCO. 
 

 
Figura 122 - Gráfico resumo do fluxo de caixa. 

Fonte: SERENCO. 

 

Analisando a tabela e figura anteriores, percebe-se que as receitas, projetadas a 
partir da atual tabela tarifária, não serão suficientes para atendimento das despesas 
operacionais e dos investimentos necessários durante parte do período do estudo, 
conforme demostrado no saldo acumulado. 

No entanto, quando se analisa todo o período de estudo (30 anos), percebe-se que 
há viabilidade econômica, fato esse evidenciado pelos valores da Tabela 91. 

• Desta forma, resta comprovado que, para que se consiga operar 
adequadamente os sistemas de água e de esgoto da Sede Municipal e de 
São Bento, além de executar os investimentos necessários, algumas atitudes 
poderão ser tomadas, dentre as quais pode-se elencar: 

o Busca de financiamentos e recursos para a execução dos 
investimentos necessários; 

o Aporte de recursos da Prefeitura Municipal para a execução dos 
investimentos necessários; 

o Alteração do modelo de gestão dos serviços de saneamento. 
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10. PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

A partir da elaboração do diagnóstico indicando os principais problemas dos 
sistemas, foi possível, no prognóstico, construir cenários para atingir as metas 
estabelecidas. Para a elaboração do presente capítulo, um dos cenários foi o escolhido 
para que tivesse seus investimentos e cronograma detalhados em programas, projetos e 
ações. Desta forma, os investimentos previstos anteriormente foram, neste item, 
subdivididos em projetos e ações necessárias para a melhoria do sistema.  

No presente capítulo esses projetos e ações serão detalhados e definidos com metas 
de atendimento ao longo do horizonte do PMSB, demonstrando através de fichas todas as 
suas características, como: fundamentação, data de implementação das ações ao longo do 
plano, valores de investimento, método de monitoramento dos projetos e possíveis fontes 
de recursos. 

Os programas, projetos e ações devem ser compatíveis com os respectivos planos 
plurianuais e com outros planos governamentais correlatos, identificando possíveis fontes 
de financiamento e as formas de acompanhamento, de avaliação e de integração entre si 
e com outros programas e projetos de setores afins (Decreto nº 7.217/2010, Art. 24, Inciso 
III).  

Os programas, projetos e ações necessários abrangem a sustentabilidade 
ambiental, social e econômica, dentro dos quatro componentes de saneamento, visando o 
aumento da eficiência na prestação dos serviços, à melhoria da qualidade de vida da 
população de Alpinópolis (MG) e ao uso racional dos recursos hídricos. 

Com o objetivo de garantir a universalização e eficácia dos serviços de saneamento 
prestados à comunidade, as ações do plano foram definidas com intuito de melhorar as 
condições de salubridade ambiental e minimizar os riscos à saúde da população de 
Alpinópolis. 

 
Figura 123 - Metodologia adotada. 

Fonte: SERENCO. 
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Nas fichas técnicas as ações dos programas foram hierarquizadas e apresentadas 
em curto (1 a 4 anos), médio (5 a 8 anos) e longo prazo (9 a 30 anos), diferenciadas por 
cores como demonstrado no Quadro 44. 

➢ 1 a 4 anos = 2022 a 2025; 

➢ 5 a 8 anos = 2026 a 2029; 

➢ 9 a 30 anos = 2030 a 2051. 

 
Quadro 44 - Modelo Ficha Técnica dos programas. 

 
Fonte: SERENCO. 

 

O Quadro 44 exemplifica um modelo de ficha técnica dos programas. Cada programa 
possui um ou mais subprogramas assim como ações necessárias para o seu alcance. Os 
indicadores utilizados nas fichas técnicas servirão para o monitoramento, sendo que os 
investimentos realizados ao longo do plano devem significar a melhoria do indicador. 

O memorial de cálculo dos investimentos utilizados nas fichas técnicas estão 
demonstrados detalhadamente nos prognósticos (Produto 3 da Atividade 1 - PMSB). Os 
programas, projetos e ações, além de abordarem a necessidade técnica, levaram em conta 
também as seguintes temáticas: 

• Mecanismos de promoção ao direito à cidade; 

• Mecanismos de promoção da saúde e a qualidade de vida; 

• Mecanismos de promoção da sustentabilidade ambiental; 

• Melhoria do gerenciamento e da prestação dos serviços. 

 

Nas fichas foram identificados os responsáveis pelas ações propostas, refletindo os 
entes existentes na estrutura atual de Alpinópolis (MG). Futuramente, caso ocorram 
mudanças nessa estrutura, os responsáveis deverão ser novamente identificados. 
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O Direito à Cidade muda o enfoque existente e determinante onde o conceito de 
qualidade de vida está reduzido ao seu local de moradia, já que este local é influenciado 
por todo o seu entorno. Este enfoque deve ser sobre toda a região territorial, inclusive sua 
área rural e de entorno.  

Isto porque a taxa de urbanização vem, comprovadamente, aumentando ao longo 
do tempo. No entanto, segundo as condições atuais, há a tendência de concentração de 
renda e poder, gerando pobreza e exclusão e favorecendo a criação de grandes áreas 
urbanas em condições de pobreza e, na maioria das vezes, desprovidas dos serviços 
públicos básicos, entre eles o saneamento. Este fato proporciona condições não equitativas 
entre os habitantes, ocasionando, consequentemente, também oportunidades não 
equitativas. 

A forma mais representativa de promover este Direito à Cidade é através da 
universalização dos serviços de saneamento, proposta do presente PMSB. Desta forma, 
são garantidas as condições e oportunidades equitativas às diferentes áreas de Alpinópolis 
(MG). 

Além disso, o presente PMSB leva em conta também a área rural, de forma a garantir 
também o acesso ao saneamento básico a estes domicílios, mesmo que de forma 
diferenciada em relação às áreas adensadas urbanas. 

A universalização também promove, indiscutivelmente, a saúde e a qualidade de 
vida, através do fornecimento de água com padrão de potabilidade próprio para consumo, 
inclusive para as áreas rurais, além de coleta, tratamento e disposição adequada dos 
esgotos. 

Um exemplo é o programa de redução do índice de perdas, onde através dele 
promove-se a redução do desperdício, a redução do consumo de produtos químicos para 
tratamento da água, aumento de receitas, postergação de alguns investimentos, 
promovendo melhorias no gerenciamento e na prestação dos serviços, além da promoção 
da sustentabilidade ambiental.  

Outro programa que aborda todos estes itens é o de educação ambiental e sanitária, 
onde através dele melhoram-se as condições da prestação dos serviços (fazendo, por 
exemplo, com que haja diminuição dos objetos indesejados que chegam ao sistema de 
esgoto, diminuindo os custos operacionais e melhorando a própria qualidade do tratamento) 
e da própria população, tanto no que diz respeito ao Direito à Cidade e à sustentabilidade 
ambiental, quanto na promoção da saúde e qualidade de vida.   

 

10.1. PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS 

A partir da elaboração do diagnóstico com a indicação dos principais problemas dos 
sistemas, foi possível construir cenários para atingir as metas estabelecidas. Os 
prognósticos decidiram o melhor cenário, propondo Programas Gerais, os quais foram 
subdivididos em projetos e ações necessárias para a melhoria do atual sistema. 

As fichas detalham cada um dos subprogramas propostos, contendo ações previstas 
para sua implantação.  

Em alguns casos, não há valores previstos para determinadas ações por se tratarem 
de definições institucionais ou continuidade de serviços já prestados, que não possuem 
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valores específicos, ou estão sendo elaboradas por outros órgãos. As fontes de receita 
foram definidas como: 

➢ Fontes inespecíficas do tesouro (Prefeitura): receitas obtidas através do 
pagamento de impostos inespecíficos que compõem o tesouro da Prefeitura. 
Neste valor estão incluídos recursos obtidos junto a órgãos financiadores, 
pagos posteriormente pelo tesouro; 

➢ Tarifa: receita obtida pela cobrança pela prestação de serviço de 
abastecimento de água potável; 

➢ Financiamentos: 

o Programas de Repasses do Orçamento Geral da União, apoio à 
Elaboração de Projetos de Engenharia - Saneamento Básico: 

▪ Pró Municípios; 

▪ Serviços urbanos de água e esgoto; 

▪ Gestão da política de desenvolvimento urbano; 

▪ Programa Nacional de Combate ao Desperdício de Água. 

o Financiamentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES): 

▪ Projetos Multissetoriais Integrados Urbanos (PMI); 

▪ Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos; 

▪ Apoio a Investimentos em Meio Ambiente. 

o Ministério do Desenvolvimento Regional / Caixa Econômica Federal, 
Programas Com Recursos do FGTS: 

▪ Saneamento para Todos; 

▪ Pró Saneamento. 

o Banco Interamericano de Desenvolvimento: 

▪ AQUAFUND. 

o Fundação Nacional de Saúde (FUNASA); 

o ICMS Ecológico. 

 

As fichas contêm ainda, proposta de indicadores para avaliação do cumprimento das 
metas propostas. Algumas fichas possuem ações que não são possíveis de mensurar o 
seu valor de implantação, pois, por exemplo, utilizam mão de obra já existente e não 
específica para a meta em questão ou os valores estão incluídos em investimentos de 
outros programas.  

Algumas ações também possuem metas não mensuráveis, pois tratam-se de ações 
de acompanhamento, fiscalização, criação ou implantação que impedem a utilização de 
indicadores específicos para o seu acompanhamento (a não ser a fiscalização da sua 
efetivação ou não). No entanto,  apesar de não possuírem metas mensuráveis, essas ações 
são de extrema importância, e por isso estão listadas nas fichas desse documento.   
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10.2. ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL 

10.2.1. Programas das Ações do PMSB 

Os programas gerais propostos para o sistema de abastecimento de água foram 
divididos em 4 (quatro) principais grupos: Produção e Tratamento, Distribuição até o 
consumidor, Educação Ambiental e Sanitária e Gestão. Esses grupos geraram 5 (cinco) 
programas, resumidos a seguir e descritos na sequência através das fichas técnicas. 

•  Produção e Tratamento:  

o Programa 1 - Sistema Produtor. 

•  Distribuição até o consumidor:  

o Programa 2 - Distribuição de água tratada; 

o Programa 3 - Reservação. 

•  Educação Ambiental e Sanitária:  

o Programa 4 - Educação Ambiental e Sanitária. 

•  Gestão:  

o Programa 5 - Gestão. 

 

10.2.1.1. Programa 1 - Sistema Produtor 

As fichas desse programa referem-se às melhorias nos sistemas produtores da Sede 
Municipal e São Bento. 
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Quadro 45 - Ficha 1.1 - Subprograma de ampliação, manutenção e modernização do sistema de abastecimento de água. 

 
Fonte: SERENCO.
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Quadro 46 - Ficha 1.2 - Subprograma de fontes alternativas de água (área urbana e rural). 

 
Fonte: SERENCO. 



     
 

 

 
 Relatório Final 

 Página: 398 

 

Quadro 47 - Ficha 1.3 - Subprograma de regularização fundiária. 

 
Fonte: SERENCO. 
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10.2.1.2. Programa 2 - Distribuição de Água Tratada 

As fichas desse programa referem-se às obras de redes de distribuição de água, 
ligações e hidrômetros necessários devido ao atendimento das metas propostas e o 
crescimento vegetativo ao longo dos anos. Estão previstos ainda: substituição de redes, 
recadastramento comercial, implantação / adequação de estações elevatórias e boosters, 
telemetria, setorização e simulação hidráulica.  
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Quadro 48 - Ficha 2.1 - Subprograma de adequações/melhorias na distribuição de água. 

 
Fonte: SERENCO.
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Quadro 49 - Ficha 2.2 - Subprograma Adução de Água Tratada. 

 

Fonte: SERENCO. 
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10.2.1.3. Programa 3 - Reservação 

As fichas desse programa referem-se à melhorias e ampliações futuras do sistema 
para atendimento das premissas adotadas.
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Quadro 50 - Ficha 3.1 - Subprograma de ampliação/recuperação da capacidade de reservação de água tratada. 

 

Fonte: SERENCO. 
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10.2.1.4. Programa 4 - Educação Ambiental e Sanitária 

Para implantar o Programa de Educação Ambiental e Sanitária, serão necessários 
investimentos com impressão de cartilhas, fóruns, palestrantes, etc. 
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Quadro 51 - Ficha 4.1 - Subprograma Adequação/melhorias nos processos de educação ambiental e sanitária. 

 
Fonte: SERENCO.
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10.2.1.5. Programa 5 - Gestão 

As fichas desse programa referem-se a serviços de gestão do sistema de 
abastecimento de água, sendo importantes para efetividade das metas propostas, como 
controle de perdas e participação social. 
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Quadro 52 - Ficha 5.1 - Subprograma de controle de perdas e uso racional da água. 

 
Fonte: SERENCO.  
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Quadro 53 - Ficha 5.2 - Subprograma participação social nos serviços de saneamento básico. 

 

Fonte: SERENCO.
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Quadro 54 - Ficha 5.3 - Subprograma proteção e fiscalização dos mananciais. 

 

Fonte: SERENCO.
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Quadro 55 - Ficha 5.4 - Subprograma Reinvestimento. 

 

Fonte: SERENCO. 
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Quadro 56 - Ficha 5.5 - Subprograma aproveitamento de águas pluviais e reaproveitamento de águas cinzas. 

 

Fonte: SERENCO.  
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Quadro 57 - Ficha 5.6 - Subprograma Cobrança pelos serviços. 

 

Fonte: SERENCO. 
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Quadro 58 - Ficha 5.7 - Subprograma Informações sobre a qualidade da água distribuída. 

 

Fonte: SERENCO. 
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10.2.2. Cronograma Físico-Financeiro 

A partir dos valores em cada ficha dos programas apresentados anteriormente, é 
possível obter o total de novos investimentos, além dos já contratados, necessários para o 
sistema de abastecimento de água de Alpinópolis (MG) nos próximos 30 anos (Tabela 92). 

Tabela 92 - Programas com investimentos propostos em Abastecimento de Água. 
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Fonte: SERENCO. 
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Tendo em vista o total de recursos propostos para o sistema de abastecimento de 
água, obtém-se um total de R$ 18.587.082,50 de investimentos para os próximos 30 anos, 
divididos em curto, médio e longo prazo. 

A Tabela 93 apresenta o resumo dos investimentos de cada programa de 
abastecimento de água. 

Tabela 93 - Resumo dos investimentos de cada programa de Abastecimento de Água. 

 
Fonte: SERENCO. 
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10.3. ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

10.3.1. Programas das Ações do PMSB 

Os programas gerais propostos para o sistema de esgotamento sanitário foram 
divididos em 4 principais grupos: Coleta, Tratamento, Educação Ambiental e Sanitária e 
Gestão. Esses grupos geraram 4 programas, resumidos a seguir e descritos na sequência 
através das fichas técnicas. 

• Coleta 

o Programa 1 - Coleta de esgoto e Estações elevatórias. 

• Tratamento  

o Programa 2 - Tratamento. 

• Educação Ambiental e Sanitária  

o Programa 3 - Educação Ambiental e Sanitária. 

• Gestão:  

o Programa 4 - Gestão. 

 

10.3.1.1. Programa 1 - Coleta  

As fichas desse programa referem-se à execução das obras de redes coletora, 
ligações prediais, linha de recalque e estações elevatórias necessárias devido ao 
atendimento das metas propostas e crescimento vegetativo ao longo dos anos. 



     
 

 

 
 Relatório Final 

 Página: 418 

 

Quadro 59 - Ficha 1.1 - Subprograma execução/melhorias e manutenção de rede coletora e ligações domiciliares. 

 

Fonte: SERENCO. 
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Quadro 60 - Ficha 1.2 - Subprograma implantação/ampliação, melhorias e manutenção de estações elevatórias de esgoto e linhas de recalque. 

 

Fonte: SERENCO. 

 



     
 

 

 
 Relatório Final 

Página: 420 

 
 

10.3.1.2. Programa 2 - Tratamento  

As fichas desse programa referem-se à ampliação/execução das estações de 
tratamento de esgoto. Outra questão é continuar mantendo os padrões de lançamentos de 
efluentes de todas as ETEs, em conformidade com a legislação vigente: 

➢ CONAMA nº 357/05; 

➢ CONAMA nº 430/11; 

➢ Resolução CONAMA nº 001/1990; 

➢ Lei Federal nº 12305/2010. 
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Quadro 61 - Ficha 2.1 - Implantação, ampliação ou melhorias das Estações de Tratamento de Esgoto. 

 

Fonte: SERENCO.  



     
 

 

 
 Relatório Final 

 Página: 422 

 

 
 

Quadro 62 - Ficha 2.2 - Monitoramento do esgoto bruto, tratado e corpo receptor. 

 

Fonte: SERENCO. 
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10.3.1.3. Programa 3 - Educação Ambiental e Sanitária 

Para implantar o Programa de Educação Ambiental e Sanitária, serão necessários 
investimentos com impressão de cartilhas, fóruns, palestrantes, etc.  
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Quadro 63 - Ficha 3.1 - Adequação/melhorias nos processos de educação ambiental e sanitária. 

 

Fonte: SERENCO. 
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10.3.1.4. Programa 4 - Gestão 

As fichas desse programa referem-se à serviços de gestão do sistema de 
esgotamento sanitário, sendo importantes para efetividade das metas propostas, como 
ações de regulamentação da destinação final do resíduos das fossas sépticas, vistorias e 
fiscalizações, monitoramento do corpo receptor e do efluente tratado e participação social. 



     
 

 

 
 Relatório Final 

Página: 426 

 

Quadro 64 - Ficha 4.1 - Subprograma de fiscalização de ligações irregulares de água pluvial na rede coletora. 

 

Fonte: SERENCO. 
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Quadro 65 - Ficha 4.2 - Subprograma participação social nos serviços de saneamento básico. 

 

Fonte: SERENCO. 
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Quadro 66 - Ficha 4.3 - Subprograma Controle Operacional dos Sistemas Individuais. 

 

Fonte: SERENCO. 
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Quadro 67 - Ficha 4.4 - Subprograma aproveitamento de águas pluviais e reaproveitamento de águas cinzas. 

 

Fonte: SERENCO. 
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Quadro 68 - Ficha 4.5 - Subprograma Cobrança pelos serviços - São Bento. 

 

Fonte: SERENCO. 
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Quadro 69 - Ficha 4.6 - Subprograma Reúso do efluente de ETE. 

 

Fonte: SERENCO. 
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Quadro 70 - Ficha 4.7 - Subprograma Reinvestimento. 

 

Fonte: SERENCO.  
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10.3.2. Cronograma Físico-Financeiro 

A partir dos valores em cada ficha dos programas apresentados anteriormente, é 
possível obter o total de investimentos necessários para o sistema de esgotamento sanitário 
de Alpinópolis (MG) nos próximos 30 anos (Tabela 94). 

Tabela 94 - Programas com investimentos propostos em Esgotamento Sanitário. 
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Fonte: SERENCO. 
 

Tendo em vista o total de recursos propostos para o sistema de esgotamento 
sanitário, obtém-se um total de R$ 17.176.326,00 de investimentos para os próximos 30 
anos, divididos em curto, médio e longo prazo. 

A Tabela 95 apresenta o resumo dos investimentos de cada programa de 
esgotamento sanitário. 
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Tabela 95 - Resumo dos investimentos de cada programa de Esgotamento Sanitário. 
 

 
Fonte: SERENCO. 
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10.4. DRENAGEM E MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS 

10.4.1. Programas das Ações do PMSB 

Os programas gerais propostos para o sistema de drenagem e manejo das águas 
pluviais urbanas foram divididos em 5 (cinco): Hidrologia, Microdrenagem, Macrodrenagem, 
Defesa Civil e Gestão. Esses programas possuirão ações detalhadas a seguir através das 
fichas técnicas. 

•  Programa 1 - Hidrologia; 

•  Programa 2 - Microdrenagem; 

•  Programa 3 - Macrodrenagem; 

•  Programa 4 - Defesa Civil; 

•  Programa 5 - Gestão. 

 

A partir da elaboração do diagnóstico com a indicação das principais ameaças e 
oportunidades do sistema, foi possível construir cenários para atingir as metas 
estabelecidas a nível estadual, regional e federal. O prognóstico decidiu o melhor cenário, 
propondo Programas Gerais, os quais foram subdivididos em projetos e ações necessárias 
para a melhoria do atual sistema. 

As fichas a seguir detalham cada um dos subprogramas propostos, contendo ações 
previstas para sua implantação.  

Em alguns casos, não há valores previstos para determinadas ações por se tratarem 
de definições institucionais ou continuidade de serviços já prestados, que não possuem 
valores específicos, ou estão sendo elaboradas por outros órgãos como o Comitê de Bacia 
ou o IGAN. As fontes de receita foram definidas como: 

➢ Fontes inespecíficas do tesouro (Prefeitura): receitas obtidas através do 
pagamento de impostos inespecíficos que compõem o tesouro da Prefeitura. 
Neste valor estão incluídos recursos obtidos junto à órgãos financiadores, 
pagos posteriormente pelo tesouro; 

➢ Taxa ou tarifa: receita obtida pela cobrança pela prestação de serviço de 
drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, quando implantada no 
município ou pagas indiretamente por uma porcentagem do valor do IPTU 
relativa à drenagem urbana; 

➢ Contribuição de melhoria: tributo cobrado pelo Estado em decorrência de obra 
pública que proporciona valorização do imóvel do indivíduo tributado; 

➢ Iniciativa privada. 

 

As fichas contêm ainda, proposta de indicadores para avaliação do cumprimento das 
metas propostas. Algumas fichas possuem metas não mensuráveis, subjetivas, que 
dificultam a adoção de indicadores para seu acompanhamento. 
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10.4.1.1. Programa 1 - Hidrologia 

Quadro 71 - Subprograma 1.1: Rede de monitoramentos de Recursos Hídricos. 

 
 Fonte: SERENCO.   



     
 

 

 
 Relatório Final 

Página: 439 

 

Quadro 72 - Subprograma 1.2: Elaboração do manual para projetos e obras de drenagem. 

 

Fonte: SERENCO. 

Esse manual conterá também uma padronização desses dados, compilando e escolhendo um desses estudos de chuvas 
intensas com os dados locais, indicação de tipos de materiais a serem utilizados nas infraestruturas de drenagem, métodos 
construtivos mais adequados, entre outros itens. Este manual servirá de apoio para as obras de ampliação e recuperação do sistema 
de drenagem do município. 
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10.4.1.2. Programa 2 - Microdrenagem 

Quadro 73 - Subprograma 2.1: Elaborar cadastro georreferenciado da rede de microdrenagem do município. 

 

Fonte: SERENCO. 
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Quadro 74 - Subprograma 2.2: Impermeabilização do Solo. 

 

Fonte: SERENCO. 

A título de comparação, no município do Rio de Janeiro essa taxa é exigida para terrenos acima de 600 m², com um valor de 
10% para a maioria das zonas (incluindo residenciais) e 0% para a zona central que concentra atividades comerciais e serviços. 
Para o município de Curitiba, a taxa de permeabilidade mínima é de 25% (ou menor se atender regulação específica para a zona), 
permitindo sua redução desde que sejam implantadas mecanismos de contenção de cheias (Decreto municipal n.º 176/2007), 
promovendo a retenção e/ou detenção das águas pluviais compatíveis com o volume de escoamento superficial produzido no lote. 
Em novos empreendimentos é obrigatória a implantação de tais mecanismos em determinadas regiões.  
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Quadro 75 - Subprograma 2.3: Incentivo ao aproveitamento das águas de chuva e a sua retenção nos lotes. 

 

Fonte: SERENCO. 

Um exemplo é a Lei complementar n.º 929/2017 do Distrito Federal que dispõe sobre dispositivos de captação de águas 
pluviais para fins de retenção, aproveitamento e infiltração, atrelados à regularização da taxa de permeabilidade do solo.  
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Quadro 76 - Subprograma 2.4: Incentivar tecnologias de pavimentação permeável para o município. 

 

Fonte: SERENCO.  



     
 

 

 
 Relatório Final 

Página: 444 

 

Quadro 77 - Subprograma 2.5: Obras de reposição da microdrenagem existente. 

 

Fonte: SERENCO. 
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Quadro 78 - Subprograma 2.6: Obras de rede de microdrenagem, para áreas de expansão urbana ou áreas existentes sem sistema de drenagem. 

 

Fonte: SERENCO. 
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10.4.1.3. Programa 3 - Macrodrenagem 

Quadro 79 - Subprograma 3.1: Implantação de bacias de amortecimento de cheias. 

Fonte: SERENCO. 
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Quadro 80 - Subprograma 3.2: Obras de recuperação e manutenção dos canais e galerias de macrodrenagem. 

 

Fonte: SERENCO.  
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10.4.1.4. Programa 4 - Defesa Civil 

Quadro 81 - Subprograma 4.1: Reestruturação da Defesa Civil Municipal. 

 

Fonte: SERENCO. 
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Quadro 82 - Subprograma 4.2: Atualização periódica das áreas de risco de enchentes, inundações e deslizamentos. 

 

Fonte: SERENCO. 
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Quadro 83 - Subprograma 4.3: Execução de obras de contenção em áreas críticas de erosão, vossorocas e deslizamentos. 

 

Fonte: SERENCO. 
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Quadro 84 - Subprograma 4.4: Retirada da população de regiões de frequentes inundações e áreas críticas de desmoronamentos. 

 

Fonte: SERENCO. 
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10.4.1.5. Programa 5 - Gestão do Sistema 

Quadro 85 - Subprograma 5.1: Definição do modelo Institucional. 

 
Fonte: SERENCO.  
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Quadro 86 - Subprograma 5.2: Criação/Atualização do Sistema Nacional de Informações de Saneamento Básico. 

 

Fonte: SERENCO. 
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Quadro 87 - Subprograma 5.3: Revisão e remodelação dos parâmetros técnicos adotados em leis e códigos vigentes. 

 

Fonte: SERENCO.  
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Quadro 88 - Subprograma 5.4: Controle das faixas non aedificandi ao longo dos cursos d'água e implementar reflorestamento nos fundos de vale. 

 

Fonte: SERENCO. 
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Quadro 89 - Subprograma 5.5: Qualidade da água do sistema de drenagem. 

 
Fonte: SERENCO. 
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Quadro 90 - Subprograma 5.6: Criar e implementar programa de educação ambiental contínuo para a drenagem pluvial. 

 
Fonte: SERENCO. 
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Quadro 91 - Subprograma 5.8: Sustentabilidade econômico-financeira. 

 

Fonte: SERENCO. 
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10.4.2. Cronograma Físico-Financeiro 

A partir dos valores em cada ficha dos programas apresentados anteriormente, é 
possível obter o total de novos investimentos, necessários para os próximos 30 anos. Foi 
apresentado apenas o cronograma dos programas com investimentos previstos. 

 

Tabela 96 - Programas com investimentos propostos na Drenagem e Manejo de Águas Pluviais. 
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 Relatório Final 

Página: 461 

 

 

Os valores estimados para cada ação estão demonstrados na tabela anterior, e o 
resumo desses valores separado pelos programas e em curto, médio e longo prazo, 
apresentado a seguir. 

 

Tabela 97 - Resumo Físico-Financeiro dos programas de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais. 

QUADRO-RESUMO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

PROGRAMA 
PRAZOS 

CURTO MÉDIO LONGO TOTAL 

1. Hidrologia - -   -  - 

2. Microdrenagem  R$      1.452.640,00   R$      1.951.560,00   R$      9.881.273,00   R$    13.285.473,00  

3. Macrodrenagem - -   -  - 

4. Defesa Civil - -   -  - 

5. Gestão - -   -  - 

Soma  R$      1.452.640,00   R$      1.951.560,00   R$      9.881.273,00   R$    13.285.473,00  

TOTAL  R$    13.285.473,00  

Fonte: SERENCO. 
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As fichas apresentadas no item anterior também apresentam as possíveis fontes de 
recurso, podendo ser através de taxa, Prefeitura, Comitê de Bacia, iniciativa privada, do 
Governo Estadual ou Federal. 

Tendo em vista o total de recursos propostos para o sistema de drenagem urbana, 
obtém-se um total estimado de R$ 13.285.473,00 de investimentos para os próximos 30 
anos, divididos em curto, médio e longo prazos. Várias ações estão sem custo, as quais 
deverão ser realizadas pela futura equipe de gestão ou podem ser revisadas acrescentando 
um custo, aproveitando as fichas para futuras revisões do PMSB. 
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10.5. LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

10.5.1. Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) 

Os programas gerais propostos para o sistema de limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos foram divididos em grupos com base na sua origem e responsabilidade 
atribuída ao seu gerenciamento, com a seguinte classificação: Resíduos Sólidos Urbanos, 
Resíduos Diferenciados e Resíduos de Responsabilidade Compartilhada Sujeitos à 
logística reversa. 

 

10.5.2.  Programa das ações do plano 

Com base no diagnóstico e no prognóstico do plano, que buscou neutralizar as 
deficiências e ameaças identificadas em todos os aspectos da gestão e gerenciamento de 
resíduos sólidos no município de Alpinópolis (MG), e almejando ao cenário desejável cada 
grupo gerou os seguintes programas: 

• Resíduos Sólidos Urbanos:  

o Programa 1 - Programa de gestão de resíduos e infraestrutura dos 
sistemas de coleta, tratamento e disposição final; 

o Programa 2 - Programa de gestão de Resíduos de limpeza urbana 
(RPU). 

• Resíduos Diferenciados: 

o Programa 3 - Programa de Gestão dos Resíduos de Serviços de 
Saúde; 

o Programa 4 - Programa de Gestão de Resíduos de Construção Civil; 

o Programa 5 - Programa de gestão de Resíduos de serviço de 
transporte, Agrossilvopastoris, Resíduos de Mineração, Resíduos 
Industriais e Resíduos de Serviço de Saneamento. 

• Resíduos de Logística Reversa: 

o Programa 6 - Programa de Gerenciamento de Resíduos de Agrotóxicos 

o Programa 7 - Programa de Gerenciamento de Resíduos de Pilhas e 
Baterias; 

o Programa 8 - Programa de Gerenciamento de Resíduos de Pneus; 

o Programa 9 - Programa de Gerenciamento de Resíduos de Óleo 
Lubrificante Usado e Contaminado; 

o Programa 10 - Programa de Gerenciamento de Resíduos de 
Embalagens de Óleos Lubrificantes; 

o Programa 11 - Programa de Gerenciamento de Resíduos de 
Lâmpadas; 

o Programa 12 - Programa de Gerenciamento de Resíduos 
Eletroeletrônicos. 
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Além destes, consta também o programa de Educação Ambiental, Controle Social, 
Participação e Comunicação, que se aplica para todos os grupos de resíduos. (Programa 
13).  

Cada programa estabeleceu subprogramas, que estão descritos através das fichas 
técnicas. 

Atualmente, o diagnóstico realizado apresentou pontos críticos que se referem ao 
sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. A implantação das ações 
propostas neste plano visa a eliminação destes riscos. 

A universalização e melhoria dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos 
sólidos promove melhorias na saúde e qualidade de vida da população. O apelo ao 
consumo consciente e a gestão adequada dos resíduos está se ampliando cada vez mais 
e será objeto do plano que implicará em mudanças no sistema e na participação efetiva de 
órgãos, instituições e sociedade civil.  

Entretanto este é um processo gradual de mudança, no qual programas e ações 
precisam ser implementados de forma conjunta. 

O conceito de sustentabilidade ambiental está também diretamente ligado às ações 
propostas, como a garantia dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, 
respeitando as legislações em vigor, e promovendo a proteção ao meio ambiente, as 
melhorias das condições sanitárias e de saúde da população. 

Desta forma torna-se fundamental aprimorar todo o sistema de gestão de resíduos 
atual. O programa de gestão integrada está presente para todos os grupos, porém é 
abordado de forma exclusiva para cada resíduo, visando a conformidade com os 
instrumentos da PNRS. 

A seguir encontram-se os programas detalhados em quadros no formato de fichas. 
As fichas correspondentes a cada programa tiveram seus custos baseados nas metas e 
quantidades para curto, médio e longo prazo, conforme apresentado no capítulo “Metas” do 
Prognóstico. Os valores de referência para estimativa de custos são de agosto de 2020. 

 As ações que não tiveram custos definidos nos respectivos prazos, são aquelas que 
não envolvem investimento financeiro e sim estruturação e/ou ordenação do setor (s) 
responsável para atendimento da meta, como definição de grupos de trabalho e 
preenchimento e envio de dados dos serviços ao SNIS. 

  

10.5.3. Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) - Responsabilidade Pública 

10.5.3.1. Programa de gestão de resíduos e infraestrutura dos sistemas de coleta, 
tratamento e disposição final. 
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Quadro 92 - Ficha 1.1. Implantação da coleta seletiva. 

REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ALPINÓPOLIS (MG)                                                                                                                                                                                 
LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

PROGRAMA 1 Programa de gestão de resíduos e infraestrutura dos sistemas de coleta, tratamento e disposição final 

SUBPROGRAMA 1.1  Implantação da coleta seletiva  

F
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A coleta seletiva está prevista para ser iniciada e é um instrumento fundamental para atendimento dos objetivos da PNRS. As 
ações que integram este subprograma e que não apresentam custos envolvidos a curto, médio e longo prazo não necessitam 

de recurso financeiro para atendimento da meta. 

MÉTODO DE 
MONITORAMENTO 

(INDICADORES) 

a) SNIS  CS001, CS009; CS026; CS050 

b) SNIS IN030, IN031 , IN032 

c) Metas de atendimento estabelecidas no plano para curto, médio e longo prazo (Cap. Metas para os Resíduos 
Sólidos Domiciliares) 

 
      d) Número de reclamações/solicitações (Ouvidoria)  

METAS  

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 30 ANOS  

30% 70% 100%  

PROJETOS E AÇÕES  

CÓD. DESCRIÇÃO 

PRAZOS POSSÍVEIS 
FONTES DE 
RECURSOS / 

RESPONSÁVEL 

INDICADORES 

 

CURTO MÉDIO LONGO  

1.1.1 
Implantação da coleta seletiva no território municipal 

conforme metas estabelecidas  
 R$     

34.400,00  
 R$     

68.800,00  
 R$   

473.344.000,00  
Prefeitura 
Municipal 

a, b, c  

1.1.2 
Impulsionar campanhas pontuais e contínuas visando o 

aumento da eficiência da coleta seletiva  
      

Prefeitura 
Municipal 

a, b, c  

1.1.3 
Divulgar para a população informando pontos de 

recebimento de resíduos recicláveis e PEV de coleta 
seletiva 

      
Prefeitura 
Municipal 

d  

Comentários: Para estimativa de custo da implantação da coleta seletiva, foi utilizado como base o sistema adotado pelo município de Florianópolis, que adotou coleta seletiva através de PEVs 
juntamente com a coleta porta a porta - Os PEVs são do tipo PEAD de 2500 L e carga até 1000 kg. 

Fonte: SERENCO. 
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Quadro 93 - Ficha 1.2. Estudo de revisão da estrutura de cobrança. 

REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ALPINÓPOLIS (MG)                                                                                                                                                                               
LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

PROGRAMA 1 Programa de gestão de resíduos e infraestrutura dos sistemas de coleta, tratamento e disposição final 

SUBPROGRAMA 1.2 Estudo de revisão da estrutura de cobrança 
F
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Este subprograma preconiza a sustentabilidade dos serviços e tem como propósito a modernização do modelo de 
cobrança da taxa de coleta de lixo e sua adequação a condições que proporcionem, de forma gradativa a sustentabilidade 
dos serviços de manejo dos resíduos domiciliares. As ações que integram este subprograma e que não apresentam custos 

envolvidos a curto, médio e longo prazo não necessitam de recurso financeiro para atendimento da meta. 

MÉTODO DE MONITORAMENTO 
(INDICADORES) 

a) Comparação entre receita (s) e despesa (s) para verificação do superávit ou déficit      
 
 

METAS 

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 30 ANOS 

Elaborar Monitorar e Atualizar Monitorar e Atualizar 

PROJETOS E AÇÕES 

CÓD. DESCRIÇÃO 
PRAZOS POSSÍVEIS FONTES DE 

RECURSOS / 
RESPONSÁVEL 

INDICADORES 
CURTO MÉDIO LONGO 

1.2.1 

Elaborar estudo, 
com critérios que 

reflitam 
benefícios 

socialmente 
justos às 

camadas de 
baixa renda 

 R$ 37.620,00       Prefeitura Municipal a 

Comentários Os custos para elaboração de estudos foram baseados no preço/hora de profissional/consultor com base no Crea/MG. 

Fonte: SERENCO. 
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10.5.3.2. Programa de Gestão de Resíduos de Limpeza Urbana 

Quadro 94 - Ficha 2.1. Sistema de gerenciamento dos serviços e informações sistematizadas. 

 

Fonte: SERENCO. 
  

2

2.1

CURTO MÉDIO LONGO

2.1.1 422.000,00R$ a

2.1.2 a, b

2.1.3 a, b, c

2.1.4 a

MÉTODO DE 

MONITORAMENTO 

(INDICADORES)

a) Indicadores SNIS

b) Atendimento na íntegra de todo o contrato de prestação de serviços/ Satisfação com os serviços prestados

c) Pesquisa de satisfação dos munícipes com os serviços prestados

F
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Com foco nas ações de gerenciamento dos serviços de limpeza urbana, deverá ser implementado um Sistema informatizado, para 

controle, monitoramento e fiscalização das atividades, tendo como base o Sistema Informações Geográficas (SIG) e a vetorização 

dos serviços contratados. As ações que integram este subprograma e que não apresentam custos envolvidos a curto, médio e 

longo prazo não necessitam de recurso financeiro para atendimento da meta.

REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ALPINÓPOLIS (MG)                                                                                                                                                                                   

LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

PROGRAMA Programa de gestão de Resíduos de Limpeza Urbana (RPU)

SUB-PROGRAMA SUBPROGRAMA 1 -Sistema de gerenciamento dos serviços e informações sistematizadas

METAS

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 30 ANOS

Implantar Monitorar e Fiscalizar Monitorar e Fiscalizar

Implantar sistema para a Gestão e monitoramento via GPS ou 

similar, instalados em veículos e equipamentos

Implantar condições para o controle e produtividade da mão de 

obra aplicada nas atividade

PROJETOS E AÇÕES

CÓD. DESCRIÇÃO
PRAZOS

INDICADORES

POSSÍVEIS FONTES 

DE RECURSOS / 

RESPONSÁVEL

Prefeitura Municipal

Prefeitura Municipal

Melhoria na fiscalização. Criar plano de trabalho com 

procedimentos e medidas de fiscalização da prestação de 

serviços de limpeza urbana.

Preenchimento e envio dos dados de Resíduos Sólidos com 

regularidade ao SNIS

Prefeitura Municipal

Prefeitura Municipal
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Quadro 95 - Ficha 2.2. Modernização dos serviços. 

 

Fonte: SERENCO. 

 

  

2

2.2

CURTO MÉDIO LONGO

2.2.1 a, b

2.2.2 a, b
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REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ALPINÓPOLIS (MG)                                                                                                                                                                                   

LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Programa de gestão de Resíduos de Limpeza Urbana (RPU)

SUBPROGRAMA 2 - Modernização dos serviços

A modernização dos serviços pode proporcionar melhor desempenho e qualidade dos serviços além de redução de custos. As 

ações que integram este subprograma e que não apresentam custos envolvidos a curto, médio e longo prazo não necessitam de 

recurso financeiro para atendimento da meta.

PROGRAMA

SUB-PROGRAMA

MÉTODO DE 

MONITORAMENTO 

(INDICADORES)

METAS

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 30 ANOS

a) Atendimento na íntegra de todo o contrato de prestação de serviços

b) Pesquisa com os munícipes sobre o nível de satisfação dos serviços de limpeza urbana

Implantar divisão permanente para avaliação de equipamentos, 

materiais, produtos, veículos e serviços

Modernizar os serviços de limpeza urbana e verificar a 

possibilidade de incremento de serviço mecanizado para 

redução dos custos unitários

Prefeitura Municipal

Prefeitura Municipal

Implantar Monitorar e Fiscalizar Monitorar e Fiscalizar

PROJETOS E AÇÕES

CÓD. DESCRIÇÃO
PRAZOS

INDICADORES

POSSÍVEIS FONTES 

DE RECURSOS / 

RESPONSÁVEL
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10.5.4. Resíduos Diferenciados - Responsabilidade do Gerador 

10.5.4.1. Programa de Gestão de Resíduos de serviço de Saúde  

Quadro 96 - Ficha 3.1. Sistematização Integrada de Informação. 

 
Para estimativa de valor do item 3.1.1 foi realizada uma média dos valores ofertados por empresas do segmento para implantação de sistema similar, com base na ata pública de 
licitações do estado d de MG. 

Fonte: SERENCO. 
  

3

3.1

CURTO MÉDIO LONGO

3.1.1 660.100,00R$ a
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REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ALPINÓPOLIS (MG)                                                                                                                                                                                   

LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Programa de Gestão de Resíduos de Serviço de Saúde

SUBPROGRAMA 1 - Sistematização Integrada de Informação

Um sistema integrado de informação permite incorporar todos os dados e processos relacionados aos resíduos, incluindo os 

resíduos de serviço de saúde em um único sistema. O sistema deve ser único para todos os resíduos e suas informações devem 

ser encaminhadas para o SINIR.O sistema pode ser adquirido na forma de software com a finalidade de dar acesso a informações 

aos órgãos envolvidos. Assim, informações alimentadas no sistema são instantaneamente disponibilizadas. As ações que 

integram este subprograma e que não apresentam custos envolvidos a curto, médio e longo prazo não necessitam de recurso 

financeiro para atendimento da meta. 

PROGRAMA

SUB-PROGRAMA

MÉTODO DE 

MONITORAMENTO 

(INDICADORES)

a) SNIS IN036, IN037, 

METAS

PROJETOS E AÇÕES

CÓD. DESCRIÇÃO

PRAZOS

INDICADORES

POSSÍVEIS FONTES 

DE RECURSOS / 

RESPONSÁVEL

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 30 ANOS

Gerar e instalar sistema Manter e atualizar sistema Manter e atualizar sistema

Implantar e licenciar o uso de sistemas integrados de 

informação, destinados à gestão pública, com manutenção 

mensal, acompanhados de assessoria técnica,  capacitação 

do quadro de pessoal técnico de tecnologia e informação e 

capacitação dos usuários do sistema

Prefeitura Municipal
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Quadro 97 - Ficha 3.2. Redução dos Resíduos de Serviço de Saúde (RSS) gerados em estabelecimentos públicos. 

 

Fonte: SERENCO. 

 

3

3.2

CURTO MÉDIO LONGO

3.2.1 a, b, c

3.2.2 a, b, c

3.2.3 a, b, c

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 30 ANOS

REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ALPINÓPOLIS (MG)                                                                                                                                                                                   

LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

PROGRAMA Programa de Gestão de Resíduos de Serviço de Saúde

SUB-PROGRAMA SUBPROGRAMA 2 - Redução dos Resíduos de Serviço de Saúde (RSS) gerados em estabelecimentos públicos  
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Intensificar a gestão dos RSS  nos estabelecimentos públicos e atender a PNRS no que diz respeito a não geração e a redução de 

resíduos, padronizando procedimentos de manejo e acondicionamento de RSS, como padronização de contentores e sacolas, e 

promover a capacitação de equipes responsável pelo manejo destes resíduos, diminuindo os custos com transporte, tratamento e 

destinação final. As ações que integram este subprograma e que não apresentam custos envolvidos a curto, médio e longo prazo 

não necessitam de recurso financeiro para atendimento da meta.

MÉTODO DE 

MONITORAMENTO 

(INDICADORES)

a) Dados sistematizados da Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária

b) PGRSS

c) SNIS IN036, IN037, 

METAS

Implantar Manter e atualizar Manter e atualizar

PROJETOS E AÇÕES

CÓD. DESCRIÇÃO
PRAZOS

INDICADORES

POSSÍVEIS FONTES 

DE RECURSOS / 

RESPONSÁVEL

Definir comissão dentro das unidades públicas, representada 

por funcionários, para gerenciamento adequado e redução de 

RSS 

Estabelecer metas no PGRSS para cada unidade de grandes 

geradores públicos, como hospitais

Adotar práticas de manejo de resíduos recicláveis secos e 

orgânicos (presentes no grupo D)

Prefeitura Municipal

Prefeitura Municipal

Prefeitura Municipal
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Quadro 98 - Ficha 3.3. Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde (PGRSS). 

 

Fonte: SERENCO. 

  

3

3.3

CURTO MÉDIO LONGO

3.3.1 a, b

3.3.2 a, b

3.3.3 a, b

3.3.4 a, b

3.3.1 a, b, c

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 30 ANOS

REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ALPINÓPOLIS (MG)                                                                                                                                                                                   

LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

PROGRAMA Programa de Gestão de Resíduos de Serviço de Saúde

SUB-PROGRAMA SUBPROGRAMA 3 - Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde (PGRSS)
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A implantação de processos de segregação dos diferentes tipos de resíduos em sua fonte e no momento de sua geração conduz 

certamente à minimização de resíduos, em especial àqueles que requerem um tratamento prévio à disposição final. O PGRSS 

deve obedecer a critérios técnicos, legislações sanitárias e ambientais, normas locais de coleta e transporte. As ações que 

integram este subprograma e que não apresentam custos envolvidos a curto, médio e longo prazo não necessitam de recurso 

financeiro para atendimento da meta.

MÉTODO DE 

MONITORAMENTO 

(INDICADORES)

a) PGRSS

b) Fiscalização Vigilância Sanitária

METAS

Solicitar apresentação de PGRSS de todos os 

geradores 
Fiscalizar Fiscalizar

PROJETOS E AÇÕES

CÓD. DESCRIÇÃO
PRAZOS

INDICADORES

POSSÍVEIS FONTES 

DE RECURSOS / 

RESPONSÁVEL

Disponibilizar informações do PGRSS no Sistema de 

Informação

Vigilância Sanitária/ 

Prefeitura Municipal

Definir critérios mínimos para elaboração de PGRSS e exigir 

apresentação das unidades  geradoras de RSS

Realizar cadastro de empresas geradoras de RSS com os 

respectivos volumes gerados em cada unidade 

Intensificar a fiscalização exercida pela Vigilância Sanitária

Vigilância Sanitária/ 

Prefeitura Municipal

Vigilância Sanitária/ 

Prefeitura Municipal

Vigilância Sanitária/ 

Prefeitura Municipal

Definir critérios mínimos para elaboração de PGRSS e exigir 

apresentação das unidades  geradoras de RSS
Prefeitura municipal 
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10.5.4.2. Programa de Gestão de Resíduos da Construção Civil 

Quadro 99 - Ficha 4.1. Sistematização Integrada de Informação. 

 
 Fonte: SERENCO. 

 
  

4

4.1

CURTO MÉDIO LONGO

4.1.1 660.100,00R$ a

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 30 ANOS

REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ALPINÓPOLIS (MG)                                                                                                                                                                                   

LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

PROGRAMA Programa de Gestão de Resíduos da Construção Civil

SUB-PROGRAMA SUBPROGRAMA 1 - Sistematização Integrada de Informação

F
U

N
D

A
M

E
N

T
A

Ç
Ã

O

Um sistema integrado de informação permite incorporar todos os dados e processos relacionados aos resíduos, incluindo os 

resíduos de construção civil em um único sistema. O sistema deve ser único para todos os resíduos e suas informações devem 

ser encaminhadas para o SINIR.O sistema pode ser adquirido na forma de software com a finalidade de dar acesso a informações 

aos órgãos envolvidos. Assim, informações alimentadas no sistema são instantaneamente disponibilizadas. As ações que 

integram este subprograma e que não apresentam custos envolvidos a curto, médio e longo prazo não necessitam de recurso 

financeiro para atendimento da meta. 

MÉTODO DE 

MONITORAMENTO 

(INDICADORES)

a) SNIS IN026, IN029

METAS

Gerar e instalar sistema Manter e atualizar sistema Manter e atualizar sistema

PROJETOS E AÇÕES

CÓD. DESCRIÇÃO
PRAZOS

INDICADORES

POSSÍVEIS FONTES 

DE RECURSOS / 

RESPONSÁVEL

Implantar e licenciar o uso de sistemas integrados de 

informação, destinados à gestão pública, com manutenção 

mensal, acompanhados de assessoria técnica,  capacitação 

do quadro de pessoal técnico de tecnologia e informação e 

capacitação dos usuários do sistema

Prefeitura Municipal
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Quadro 100 - Ficha 4.2. Plano de gerenciamento de resíduos da construção civil (PGRCC). 

 

Fonte: SERENCO. 

  

4

4.2

CURTO MÉDIO LONGO

4.2.1 a, b

4.2.2 a, b

4.2.3 a, b, c

4.2.4 a, b

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 30 ANOS

REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ALPINÓPOLIS (MG)                                                                                                                                                                                   

LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

PROGRAMA Programa de Gestão de Resíduos da Construção Civil

SUB-PROGRAMA SUBPROGRAMA 2 - Plano de gerenciamento de resíduos da construção civil (PGRCC)

F
U

N
D

A
M

E
N

T
A

Ç
Ã

O

A legislação vigente destaca quanto às classes de resíduos e sua necessidade de segregação na origem da geração. O PGRCC 

estabelece procedimentos que garantem a correta segregação e acondicionamento do material. Entretanto, como observado nas 

ameaças apontadas, a maioria dos grandes geradores públicos atualmente não elaboraram seus PGRCC.  A elaboração do 

PGRCC está prevista na Lei Federal 12.305/2010, CONAMA nº 307/2002. As ações que integram este subprograma e que não 

apresentam custos envolvidos a curto, médio e longo prazo não necessitam de recurso financeiro para atendimento da meta.

MÉTODO DE 

MONITORAMENTO 

(INDICADORES)

a) PGRCC

b) Fiscalização

c) SNIS IN026, IN029

METAS

Solicitar apresentação de PGRCC de todos os 

geradores 
fiscalizar fiscalizar

PROJETOS E AÇÕES

CÓD. DESCRIÇÃO
PRAZOS

INDICADORES

POSSÍVEIS FONTES 

DE RECURSOS / 

RESPONSÁVEL

Prefeitura Municipal

Prestador de serviço/ 

Prefeitura Municipal

Prefeitura Municipal

Prefeitura Municipal

Disponibilizar informações do PGRCC no Sistema de 

Informação

Requerer apresentação de PGRCC

Disponibilizar requisitos mínimos para apresentação de 

PGRCC

Fiscalizar os grandes geradores de RCC 
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Quadro 101 - Ficha 4.3. Regulamentação dos transportadores de RCC. 

 

Fonte: SERENCO. 

 

  

4

4.3

CURTO MÉDIO LONGO

4.3.1 a, b, d

4.3.2  b, d

d) Legislação ou instrução normativa para orientação e regulamentação

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 30 ANOS

REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ALPINÓPOLIS (MG)                                                                                                                                                                                   

LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

PROGRAMA Programa de Gestão de Resíduos da Construção Civil

SUB-PROGRAMA Regulamentação dos transportadores de RCC.
F

U
N

D
A

M
E

N
T

A
Ç

Ã
O A regulamentação com as práticas de transporte e destinação final coíbe o transporte e destinação irregular. Os geradores privados 

deverão exigir durante a contratação dos serviços de coleta e transporte, o manifesto de transporte de resíduos. Tal manifesto 

contém dados sobre o responsável pela geração e tratamento dos resíduos, a empresa encarregada pelo transporte e destinação 

final. Tal exigência deverá ser apresentada ao órgão responsável pelo licenciamento e/ou fiscalização. Esta é uma medida que visa 

coibir a disposição irregular de RCC e volumosos em locais não permitidos, como terrenos baldios ou pontos viciados de 

disposição. As ações que integram este subprograma e que não apresentam custos envolvidos a curto, médio e longo prazo não 

necessitam de recurso financeiro para atendimento da meta.

a) PGRCC

b) Fiscalização

c) SNIS IN026, IN029

METAS

MÉTODO DE 

MONITORAMENTO 

(INDICADORES)

Regulamentar e fiscalizar
Fiscalizar e reutilizar 30% de resíduo classe A 

reciclável

Fiscalizar e reutilizar 50% de resíduo classe A 

reciclável

PROJETOS E AÇÕES

CÓD. DESCRIÇÃO

PRAZOS

INDICADORES

POSSÍVEIS FONTES 

DE RECURSOS / 

RESPONSÁVEL

Definir pequeno e grande gerador e regulamentar práticas de 

descarte, coleta e disposição final de RCC

Regulamentação dos transportadores de RCC

Prefeitura Municipal

Prefeitura Municipal
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Quadro 102 - Ficha 4.4. Critérios para escolha de área e implantação de Ponto de Entrega de Pequenos Volumes (PEPV) e bota fora. 

 

Fonte: SERENCO. 

  

4

4.4

CURTO MÉDIO LONGO

4.4.1 a, b

4.4.2 b

4.4.3 b

4.4.4 b, c

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 30 ANOS

REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ALPINÓPOLIS (MG)                                                                                                                                                                                   

LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

PROGRAMA Programa de Gestão de Resíduos da Construção Civil

SUB-PROGRAMA SUBPROGRAMA 4 - Critérios para escolha de área e implantação de Ponto de Entrega de Pequenos Volumes e bota fora.

F
U

N
D

A
M

E
N

T
A

Ç
Ã

O

Os pontos de entrega de pequenos volumes são áreas destinadas a receber entulho, resíduos de poda e terra, até o limite diário de 

1m³.  A definição deste local não eliminará todos os pontos de descarte irregulares, entretanto, reduzirá a quantidade de resíduos 

dispostos irregularmente. As ações que integram este subprograma e que não apresentam custos envolvidos a curto, médio e longo 

prazo não necessitam de recurso financeiro para atendimento da meta.

a) PGRCC

b) Fiscalização

c) SNIS IN026, IN029

METAS

MÉTODO DE 

MONITORAMENTO 

(INDICADORES)

Implantar Fiscalizar Fiscalizar

PROJETOS E AÇÕES

CÓD. DESCRIÇÃO

PRAZOS

INDICADORES

POSSÍVEIS FONTES 

DE RECURSOS / 

RESPONSÁVEL

Estudar a viabilidade de Pontos de Entrega de Pequenos 

Volumes de RCC e Inservíveis

Mapear e eliminar áreas de bota fora e pontos viciados que 

constantemente recebem entulhos e intensificar a fiscalização 

nesses locais

Intensificar ações de fiscalização para coibir a disposição 

irregular de RCC

Prefeitura Municipal

Prefeitura Municipal

Prefeitura Municipal

Cadastrar áreas passíveis de licenciamento para recebimento 

temporário de RCC
Prefeitura Municipal
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10.5.4.3. Programa de Gestão de Resíduos de serviço de transporte, Agrossilvopastoris, Resíduos de Mineração, Resíduos 
Industriais e Resíduos de Serviço de Saneamento. 

Quadro 103 - Ficha 5.1. Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos; Inventários de resíduos e sistemas declaratórios anuais de resíduos 
sólidos. 

 

Fonte: SERENCO. 

5

5.1

CURTO MÉDIO LONGO

5.1.1 a, b

5.1.2 a, b

5.1.3 a, b

5.1.4 a, b

5.1.5 a, b

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 30 ANOS

REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ALPINÓPOLIS (MG)                                                                                                                                                                                   

LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

PROGRAMA
Programa de Gestão de Resíduos de serviço de transporte, Agrossilvopastoris, Resíduos de Mineração, Resíduos Industriais 

e Resíduos de Serviço de Saneamento.

SUB-PROGRAMA
SUBPROGRAMA 1 - Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos; Inventários de resíduos e sistemas declaratórios anuais 

de resíduos sólidos

F
U

N
D

A
M

E
N

T
A

Ç
Ã

O Os Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS são documentos com valor jurídico que comprovam a capacidade de uma 

empresa de gerir todos os resíduos que eventualmente venha a gerar. Para os resíduos agrossilvopastoris e resíduos industriais 

recomenda-se a exigência de Inventário de Resíduos, conforme Conama nº 313/2012 e Sistemas declaratórios anuais de Resíduos 

Sólidos, por se tratar de instrumentos da PNRS (art. nº 8), seguidos dos seus respectivos PGRS. O poder público tem a 

responsabilidade de requerer a apresentação, disponibilizar requisitos mínimos para elaboração, auxiliar e monitorar. As ações que 

integram este subprograma e que não apresentam custos envolvidos a curto, médio e longo prazo não necessitam de recurso 

financeiro para atendimento da meta.

MÉTODO DE 

MONITORAMENTO 

(INDICADORES)

a) PGRS

b) Fiscalização

c) Sim ou Não 

METAS

Fiscalizar Fiscalizar Fiscalizar

PROJETOS E AÇÕES

CÓD. DESCRIÇÃO

PRAZOS
INDICADORES / 

VERIFICAÇÃO

POSSÍVEIS FONTES 

DE RECURSOS / 

RESPONSÁVEL

Requerer apresentação de PGRS

Requerer apresentação de PGRS com inventário de resíduos 

para Resíduos Industriais 

Requerer apresentação de PGRS com inventário de resíduos 

para Resíduos Agrossilvopastoris

Prefeitura Municipal

Prefeitura Municipal

Prefeitura Municipal

Prefeitura Municipal

Prefeitura Municipal

Disponibilizar informações do PGRS no Sistema de 

Informação

Cadastrar os geradores de resíduos desse segmento no  

município
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10.5.5. Resíduos Sujeitos à Logística Reversa - Responsabilidade 
Compartilhada 

 Os quadros a seguir apresentam em fichas os programas relacionados aos resíduos 
sujeitos à logística reversa. Alguns itens/ações de alguns programas não apresentam 
custos pois dependem do firmamento de termo de compromisso entre a Prefeitura 
Municipal com as entidades gestoras dos resíduos sujeitos à logística reversa, criadas pelos 
fabricantes e importadores, para definição de metas e a participação financeira que cada 
entidade irá contribuir para o sistema de logística. 

As entidades gestoras dos resíduos sujeitos à logística reversa são responsáveis 
pelo gerenciamento adequado desses resíduos, mas tal obrigação não isenta o poder 
público de ter responsabilidades, principalmente no que se refere a verificação das ações 
visando assegurar a observância da Política Nacional de Resíduos Sólidos e demais 
diretrizes. Sendo assim, no tópico “Fonte de recursos/Responsável” das fichas são citadas 
as principais secretarias municipais envolvidas no sistema de gestão como também é citado 
“Prefeitura Municipal”. Isto ocorre, pois, alguma outra secretaria ou departamento municipal 
não listado poderá contribuir com alguma ação pontual ou auxiliar em alguma demanda 
específica e/ou mesmo ser inserida na discussão caso o município julgue pertinente. 

 

10.5.5.1. Programa de Gerenciamento de Resíduos de Agrotóxicos
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Quadro 104 - Ficha 6.1. Instrumentos para Implantação e Operacionalização da Logística Reversa de resíduos de Agrotóxicos e suas embalagens. 

 

Fonte: SERENCO. 
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10.5.5.2. Programa de Gerenciamento de Resíduos de Pilhas e Baterias 

Quadro 105 - Ficha 7.1. Instrumentos para Implantação e Operacionalização da Logística Reversa de resíduos de pilhas e baterias. 

 

Fonte: SERENCO. 

7

7.1

CURTO MÉDIO LONGO

7.1.1 b

7.1.2 b, c

7.1.3 b, c

MÉTODO DE 

MONITORAMENTO 

(INDICADORES)

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 30 ANOS

REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ALPINÓPOLIS (MG)                                                                                                                                                                                   

LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

PROGRAMA Programa de Gerenciamento de Resíduos de Pilhas e Baterias

SUB-PROGRAMA
SUBPROGRAMA 1 - Instrumentos para Implantação e Operacionalização da Logística Reversa de resíduos de pilhas e 

baterias

F
U

N
D

A
M

E
N

T
A

Ç
Ã

O

Para desenvolver a concepção ideal de responsabilidade compartilhada dos resíduos de pilhas e baterias faz-se necessária a 

definição das obrigações de todos os agentes envolvidos. As ações que integram este subprograma e que não apresentam custos 

envolvidos a curto, médio e longo prazo não necessitam de recurso financeiro para atendimento da meta.

a) Fiscalização

b) Termo de Compromisso

c) % da quantidade retornada a cadeia de logística pós consumo

METAS

Implantar a Logística Reversa Acompanhar e monitorar Acompanhar e monitorar 

PROJETOS E AÇÕES

CÓD. DESCRIÇÃO

PRAZOS

INDICADORES

POSSÍVEIS FONTES 

DE RECURSOS / 

RESPONSÁVEL

Discutir e assinar conjuntamente entre representantes do 

setor e a prefeitura municipal o Termo de Compromisso para a 

logística reversa de pilhas e baterias; incluir na discussão a 

possibilidade de participação de catadores na coleta de pilhas 

e baterias

Monitorar o cumprimento dos acordos setoriais e termos de 

compromissos firmados com representantes setoriais de cada 

cadeia de resíduos sujeitos a logística reversa.

Implantar pontos de recebimento de pilhas e baterias

Prefeitura Municipal/ 

ABINEE

Prefeitura 

Municipal/SEMAD

 Prefeitura Municipal/ 

ABINEE
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10.5.5.3. Programa de Gerenciamento de Resíduos de Pneus 

Quadro 106 - Ficha 8.1. Instrumentos para Implantação e Operacionalização da Logística Reversa de Pneus. 

REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ALPINÓPOLIS (MG)                                                                                                                                                                                   
LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

PROGRAMA 8 Programa de Gerenciamento de Resíduos de Pneus 

SUB-PROGRAMA 8.1 
SUBPROGRAMA 1 - Instrumentos para Implantação e Operacionalização da Logística 

Reversa de Pneus 

F
U

N
D

A
M

E
N

T
A

Ç
Ã

O
 Para desenvolver a concepção ideal de responsabilidade compartilhada dos resíduos de pneus faz-se necessária a definição das 

obrigações de todos os agentes envolvidos. As ações que integram este subprograma e que não apresentam custos envolvidos a 
curto, médio e longo prazo não necessitam de recurso financeiro para atendimento da meta.  

MÉTODO DE MONITORAMENTO (INDICADORES) 

a) Convênio de cooperação mútua 

b) Fiscalização 

c) % da quantidade de pneus retornada a cadeia de logística 

d) Sim ou Não 

  

METAS 

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 30 ANOS 

Implantar a Logística Reversa Acompanhar e monitorar Acompanhar e monitorar 

PROJETOS E AÇÕES 

CÓD. DESCRIÇÃO 
PRAZOS POSSÍVEIS FONTES DE 

RECURSOS / RESPONSÁVEL 
INDICADORES 

CURTO MÉDIO LONGO 

8.1.1 
Firmar termo de compromisso com a 

RECICLANIP 
      

Prefeitura Municipal/ 
RECICLANIP 

a, b 

8.1.2 
Definir local coberto para 

acondicionamento temporário de 
pneus 

      
Prefeitura Municipal/ 

RECICLANIP 
a, c 

Fonte: SERENCO. 
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10.5.5.4. Programa de Gerenciamento de Resíduos de Óleo Lubrificante Usado e Contaminado. 

Quadro 107 - Ficha 9.1. Instrumentos para Implantação e Operacionalização da Logística Reversa de OLUC. 

REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ALPINÓPOLIS (MG)                                                                                                                                                                                   
LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

PROGRAMA 9 
Programa de Gerenciamento de Resíduos de Óleo Lubrificante Usado e 

Contaminado 

SUB-PROGRAMA 9.1 
SUBPROGRAMA 1 - Instrumentos para Implantação e Operacionalização da 

Logística Reversa de OLUC 

F
U

N
D

A
M

E
N

T
A

Ç
Ã

O
 

Para desenvolver a concepção ideal de responsabilidade compartilhada dos resíduos de OLUC faz-se necessária a definição das 
obrigações de todos os agentes envolvidos. As ações que integram este subprograma e que não apresentam custos envolvidos a 

curto, médio e longo prazo não necessitam de recurso financeiro para atendimento da meta. 

MÉTODO DE MONITORAMENTO (INDICADORES) 

a) Termo de compromisso 

b) Fiscalização 

c) % da quantidade de resíduos de OLUC retornada a cadeia de logística 

METAS 

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 30 ANOS 

Implantar a Logística Reversa Acompanhar e monitorar Acompanhar e monitorar 

PROJETOS E AÇÕES 

CÓD. DESCRIÇÃO 
PRAZOS POSSÍVEIS FONTES DE 

RECURSOS / 
RESPONSÁVEL 

INDICADORES 
CURTO MÉDIO LONGO 

9.1.1 

Discutir e assinar conjuntamente com as 
secretarias envolvidas e relacionadas ao 

seguimento o Termo de Compromisso com ações 
gradativas de recolhimento de OLUC para a 

logística reversa de óleos lubrificantes 

      
Prefeitura Municipal 

/SINDIRREFINO 
a, b, c 

Fonte: SERENCO. 
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10.5.5.5. Programa de Gerenciamento de Resíduos de Embalagens de Óleos Lubrificantes 

Quadro 108 - Ficha 10.1. Instrumentos para Implantação e Operacionalização da Logística Reversa de embalagens de OLUC. 

REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ALPINÓPOLIS (MG)                                                                                                                                                                                   
LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

PROGRAMA 10 Programa de Gerenciamento de Resíduos de Embalagens de Óleos Lubrificantes 

SUB-PROGRAMA 10.1 
SUBPROGRAMA 1 - Instrumentos para Implantação e Operacionalização da Logística 

Reversa de embalagens de OLUC 

F
U

N
D

A

M
E

N
T

A

Ç
Ã

O
 Para desenvolver a concepção ideal de responsabilidade compartilhada dos resíduos de embalagens de OLUC faz-se necessária a definição das 

obrigações de todos os agentes envolvidos. As ações que integram este subprograma e que não apresentam custos envolvidos a curto, médio e 
longo prazo não necessitam de recurso financeiro para atendimento da meta. 

MÉTODO DE MONITORAMENTO (INDICADORES) 

a) Fiscalização 

b) Termo de Compromisso 

c) % da quantidade de embalagens de OLUC retornados ao sistema de logística 

METAS 

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 30 ANOS 

Implantar a Logística Reversa Acompanhar e monitorar Acompanhar e monitorar 

PROJETOS E AÇÕES 

CÓD. DESCRIÇÃO 
PRAZOS POSSÍVEIS FONTES DE 

RECURSOS / 
RESPONSÁVEL 

INDICADORES 
CURTO MÉDIO LONGO 

10.1.1 

Discutir com a Secretaria de Estado os detalhes Termo 
de Compromisso para a logística reversa de Embalagens 

de Óleos Lubrificantes Usados ou Contaminados  
visando uma cooperação por parte do município 

      
Prefeitura Municipal/JOGUE 

LIMPO 
a, b 

10.1.2 
Realizar cadastro de estabelecimentos que 

comercializem óleos lubrificantes no município 
      

Prefeitura Municipal/JOGUE 
LIMPO 

a, b, c 

Fonte: SERENCO. 
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10.5.5.6. Programa de Gerenciamento de Resíduos de Lâmpadas 

Quadro 109 - Ficha 11.1. Instrumentos para Implantação e Operacionalização da Logística Reversa de Lâmpadas. 

REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ALPINÓPOLIS (MG)                                                                                                                                                                                   
LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

PROGRAMA 11 Programa de Gerenciamento de Resíduos de Lâmpadas 

SUB-PROGRAMA 11.1 
SUBPROGRAMA 1 - Instrumentos para Implantação e Operacionalização da Logística 

Reversa de Lâmpadas 

F
U

N
D

A
M

E
N

T

A
Ç

Ã
O

 Para desenvolver a concepção ideal de responsabilidade compartilhada dos resíduos de lâmpadas faz-se necessária a definição das 
obrigações de todos os agentes envolvidos.  As ações que integram este subprograma e que não apresentam custos envolvidos a curto, médio 

e longo prazo não necessitam de recurso financeiro para atendimento da meta. 

MÉTODO DE MONITORAMENTO (INDICADORES) 
a) Fiscalização 

b) Termo de Compromisso 

c) % da quantidade de lâmpadas usadas coletadas 

METAS 

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 30 ANOS 

Implantar a Logística Reversa Acompanhar e monitorar Acompanhar e monitorar 

PROJETOS E AÇÕES 

CÓD. DESCRIÇÃO 
PRAZOS POSSÍVEIS FONTES DE 

RECURSOS / RESPONSÁVEL 
INDICADORES 

CURTO MÉDIO LONGO 

11.1.1 
Discutir e assinar conjuntamente o Termo de 

Compromisso para a logística reversa de lâmpadas 
      

Prefeitura 
Municipal/RECICLUS 

a, b, c 

11.1.2 
Implantar mais pontos de entrega de lâmpadas em 

locais de distribuição e comercialização 
      

Prefeitura 
Municipal/RECICLUS 

a, b, c 

11.1.3 

Definir que compras de lâmpadas para próprios 
públicos devem incluir a obrigatoriedade nos editais 

de licitação de a empresa vencedora realizar a 
logística reversa das lâmpadas usadas que forem 

substituídas 

      Prefeitura Municipal a, c 

Fonte: SERENCO. 
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10.5.5.7. Programa de Gerenciamento de Resíduos Eletroeletrônicos 

Quadro 110 - Ficha 12.1. Instrumentos para Implantação e Operacionalização da Logística Reversa de Eletroeletrônicos 

REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ALPINÓPOLIS (MG)                                                                                                                                                                                   
LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

PROGRAMA 12 Programa de Gerenciamento de Resíduos Eletroeletrônicos 

SUB-PROGRAMA 12.1 
SUBPROGRAMA 1 - Instrumentos para Implantação e Operacionalização da 

Logística Reversa de Eletroeletrônicos 

F
U

N
D

A
M

E
N

T
A

Ç
Ã

O
 

Para desenvolver a concepção ideal de responsabilidade compartilhada dos resíduos eletroeletrônicos faz-se necessária a definição das 
obrigações de todos os agentes envolvidos. As ações que integram este subprograma e que não apresentam custos envolvidos a curto, 

médio e longo prazo não necessitam de recurso financeiro para atendimento da meta. 

MÉTODO DE MONITORAMENTO (INDICADORES) 

a) Fiscalização 

b) Termo de Compromisso 

c) % da quantidade de resíduos eletroeletrônicos coletados 

METAS 

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 30 ANOS 

Implantar a Logística Reversa Acompanhar e monitorar Acompanhar e monitorar 

PROJETOS E AÇÕES 

CÓD. DESCRIÇÃO 
PRAZOS POSSÍVEIS FONTES DE 

RECURSOS / 
RESPONSÁVEL 

INDICADORES 
CURTO MÉDIO LONGO 

12.1.1 

Discutir e assinar conjuntamente o Termo de 
Compromisso para a logística reversa de resíduos 

eletroeletrônicos; incluir na discussão a possibilidade 
e instrumentos de participação de catadores na coleta 

de resíduos eletroeletrônicos 

      
Prefeitura 

Municipal/GREEN 
ELETRON 

a, b, c 

 

Fonte: SERENCO. 
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10.5.6. Programa de Educação Ambiental, Controle Social, Participação e Comunicação 

Quadro 111 - Ficha 13.1. Programa de Educação Ambiental 

REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ALPINÓPOLIS (MG)                                                                                                                                                                                   
LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

PROGRAMA 13 Programa de Educação Ambiental, Controle Social, Participação e Comunicação 

SUB-PROGRAMA 13.1 
Programa de Educação Ambiental, Controle Social, Participação e Comunicação 

aplicado a todos os resíduos 

F
U

N
D

A
M

E
N

T
A

Ç
Ã

O
 

A educação ambiental compreende eixo indispensável para a sustentabilidade da gestão integrada dos resíduos sólidos, tendo sua obrigatoriedade 
prevista em requisitos legais federais, estaduais e municipais. Este programa deverá ter caráter permanente, assim, deverá ser garantida a sua 

sustentabilidade econômica a partir da provisão de despesas fonte da taxa de limpeza pública. As ações que integram este subprograma e que não 
apresentam custos envolvidos a curto, médio e longo prazo não necessitam de recurso financeiro para atendimento da meta. 

MÉTODO DE MONITORAMENTO (INDICADORES) 
  

a) Diretrizes do Programa de educação ambiental 

METAS 

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 30 ANOS 

Implantar Acompanhar e monitorar Acompanhar e monitorar 

PROJETOS E AÇÕES 

CÓD. DESCRIÇÃO 
PRAZOS POSSÍVEIS FONTES DE 

RECURSOS / 
RESPONSÁVEL 

INDICADORES 
CURTO MÉDIO LONGO 

13.1.1 

Divulgação da coleta seletiva no âmbito da educação formal e 
não formal através de mídias digitais, websites oficiais, folders, 

canais de comunicação e anúncio em locais de locais de grande 
circulação  

      Prefeitura Municipal a, b 

13.1.2 

Incluir na grade de ensino de escolas municipais a educação 
ambiental, como forma de conscientizar e também divulgar as 

práticas definidas no plano, incluindo a capacitação de 
professores para implantação de manejo diferenciado de 

resíduos nas unidades públicas educacionais 

      Prefeitura Municipal a 
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REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE ALPINÓPOLIS (MG)                                                                                                                                                                                   
LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

PROGRAMA 13 Programa de Educação Ambiental, Controle Social, Participação e Comunicação 

SUB-PROGRAMA 13.1 
Programa de Educação Ambiental, Controle Social, Participação e Comunicação 

aplicado a todos os resíduos 

F
U

N
D

A
M

E
N

T
A

Ç
Ã

O
 

A educação ambiental compreende eixo indispensável para a sustentabilidade da gestão integrada dos resíduos sólidos, tendo sua 
obrigatoriedade prevista em requisitos legais federais, estaduais e municipais. Este programa deverá ter caráter permanente, assim, deverá ser 

garantida a sua sustentabilidade econômica a partir da provisão de despesas fonte da taxa de limpeza pública. As ações que integram este 
subprograma e que não apresentam custos envolvidos a curto, médio e longo prazo não necessitam de recurso financeiro para atendimento da 

meta. 

MÉTODO DE MONITORAMENTO (INDICADORES) 
  

a) Diretrizes do Programa de educação ambiental 

METAS 

CURTO PRAZO - 1 A 4 ANOS MÉDIO PRAZO - 5 A 8 ANOS LONGO PRAZO - 9 A 30 ANOS 

Implantar Acompanhar e monitorar Acompanhar e monitorar 

PROJETOS E AÇÕES 

CÓD. DESCRIÇÃO 
PRAZOS POSSÍVEIS FONTES DE 

RECURSOS / 
RESPONSÁVEL 

INDICADORES 
CURTO MÉDIO LONGO 

13.1.3 

Discutir com os representantes dos setores de logística 
reversa campanhas de educação ambiental e divulgação 

dos procedimentos para coleta de resíduos sujeitos à 
logística reversa 

      

Prefeitura 
Municipal/Entidades 

gestoras de cada resíduo 
sujeito à logística reversa 

a 

13.1.4 

Formar grupo de trabalho com representantes de 
organizações governamentais de ensino (Escolas, 

Secretaria de Ensino, Universidades etc.), Secretaria de 
Cultura, Secretaria de Comunicação; representantes de 

Organizações Não Governamentais e sociedade civil para 
estabelecer no âmbito da educação formal e não formal o 

Programa de Educação Ambiental, Controle Social, 
Participação e Comunicação  

      Prefeitura Municipal a 

Fonte: SERENCO. 
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11. AÇÕES PARA EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS 

11.1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

As ações para emergências e contingências têm como propósito prever os cenários 
emergenciais, suas ações e as responsabilidades estabelecidas para atendê-las, tanto em 
caráter preventivo como corretivo ou paliativo, com vistas a elevar o grau de segurança e a 
continuidade operacional dos sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, 
drenagem pluvial e resíduos sólidos, mesmo que em caráter precário. 

Estas são resultantes do planejamento tático elaborado a partir de uma determinada 
hipótese de desastre ou falha no sistema, cuja finalidade é aperfeiçoar as atividades de 
resposta a estes, através da antecipação e designação de responsáveis pelas mesmas. 

Para o PMSB a aplicabilidade da preparação de Alpinópolis (MG) para as situações 
emergenciais está definida na Lei Federal nº 11.445/2007 (alterada pela Lei Federal nº 
14.026/2020), como condição compulsória, dada a importância dos serviços classificados 
como “essenciais”. 

As medidas emergenciais objetivam programar as ações para situações onde ocorra 
um evento inesperado (um acidente), o qual desencadeie um estado crítico, e que requer 
tratamento imediato. As ações emergenciais promovem uma resposta rápida aos sistemas 
afetados, minimizando os impactos causados a população e ao meio ambiente. 

Medidas de contingência, por sua vez, centram na prevenção de qualquer evento 
que afete a disponibilidade total ou parcial de um ou mais recursos associados a um 
sistema, provocando em consequência, a descontinuidade de serviços considerados 
essenciais. As ações de caráter preventivo, em sua maioria, buscam conferir grau 
adequado de segurança aos processos e instalações operacionais. 

No entanto, elevar os níveis de segurança podem impactar nos custos operacionais 
e consequentemente no equilíbrio da prestação dos serviços, da mesma forma que os 
baixos níveis de segurança podem resultar custos corretivos e gastos incrementais 
desnecessários a boa prestação dos serviços. 

Neste sentido, todas as ações de emergência e contingência devem ser elaboradas 
prevendo um equilíbrio entre segurança e gastos, buscando sempre a maneira mais rápida 
e fácil de aplicar as ações, com o menor custo possível. 

É importante observar que o planejamento de contingência ou de emergência pode 
ser estruturado para os diferentes níveis de preparação e resposta aos desastres: 
municipal, regional, estadual, comunitário e até mesmo familiar. Vale ressaltar que o 
planejamento deve ser elaborado de maneira participativa e multidisciplinar, englobando as 
organizações cujos esforços serão necessários para que o plano funcione, ou seja, além 
de ser multifuncional, o processo de planejamento das ações deve englobar órgãos 
governamentais, organizações não governamentais e empresas privadas. 

Este planejamento deverá estar contido e descrito em documento denominado 
“Plano de Atendimento a Emergências e Contingências para o Saneamento Básico” (PAE-
SAN), cujos elementos básicos serão apresentados neste capítulo. 

A elaboração do PAE-SAN compreende dois momentos distintos: 

I. O primeiro passo compreende a fase de identificação de cenários emergenciais e 
definição de ações para contingenciamento e soluções das anormalidades. Esta 
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tarefa está norteada no PMSB, a fim de subsidiar os procedimentos para 
operacionalização do PAE-SAN; 

II. O segundo passo compreende a definição dos critérios e responsabilidades para 
a operacionalização do PAE-SAN. Esta tarefa deverá ser articulada pela Prefeitura 
Municipal de Alpinópolis (MG) juntamente com os diversos órgãos envolvidos e 
que de forma direta ou indireta participem das ações. 

 

Conforme destacado, o PMSB prevê os cenários de emergência e as respectivas 
ações para mitigação, as quais serão descritas posteriormente, entretanto, estas ações 
deverão ser detalhadas de forma a permitir sua efetiva operacionalização. A fim de 
subsidiar os procedimentos para operacionalização do PAE-SAN, destaca-se a seguir 
aspectos a serem contemplados nesta estruturação. 

São medidas previstas para a elaboração do PAE-SAN: 

I. Identificação das responsabilidades de organizações e indivíduos que 
desenvolvem ações específicas ou relacionadas às emergências; 

II. Identificação de requisitos legais (legislações) aplicáveis às atividades e que 
possam ter relação com os cenários de emergência; 

III. Descrição das linhas de autoridade e relacionamento entre as partes envolvidas, 
com a definição de como as ações serão coordenadas; 

IV. Descrição de como as pessoas, o meio ambiente e as propriedades serão 
protegidas durante emergências; 

V. Identificação de pessoal, equipamentos, instalações, suprimentos e outros 
recursos disponíveis para a resposta às emergências, e como serão mobilizados; 

VI. Definição da logística de mobilização para ações a serem implementadas; 

VII. Definição de estratégias de comunicação para os diferentes níveis de ações 
previstas; 

VIII. Planejamento para a coordenação do PAE-SAN. 

IX. Definição de Programa de Treinamento; 

X. Avaliação de simulados e ajustes no PAE-SAN. 

 

A partir destas orientações, a Prefeitura Municipal de Alpinópolis (MG), através de 
pessoal designado para a finalidade específica de coordenar o PAE-SAN, poderá 
estabelecer um planejamento de forma a consolidar e disponibilizar uma importante 
ferramenta para auxílio em condições adversas dos serviços de saneamento básico. 

Para a fase de identificação de cenários emergenciais e definição de ações, é 
necessário que os diagnósticos dos sistemas estejam coerentes e fieis aos mesmos, pois 
é através destes que são identificadas as possíveis falhas do sistema e consequentemente, 
elaborados planos eficazes de emergência e contingência. 

As ações para emergências e contingências apresentadas a seguir foram elaboradas 
de acordo os seguintes preceitos: 

I. Levantamento de todos os processos funcionais e operacionais dos sistemas 
(diagnóstico); 
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II. Identificação e avaliação dos cenários gerados devido a falhas nos processos 
funcionais, levando em consideração a interdependência entre eles a 
probabilidade de ocorrência e a provável duração; 

III. Análise dos riscos e vulnerabilidades, com identificação dos tipos e magnitude dos 
impactos que possam ocorrer; 

IV. Levantamento das origens dos possíveis cenários de falhas, como forma de 
prevenção e posterior facilidade para a resolução dos mesmos; 

V. Definição das ações e responsabilidades para transformar os planos e decisões 
em atuações. 

 

O planejamento das ações de emergências e contingências em sistemas de 
saneamento básico possui grande complexidade em vista as características de cada 
sistema, como também a inter-relação entre os mesmos. As ações precisam de 
procedimentos detalhados e altamente técnicos, cabendo apenas aos operadores dos 
sistemas, a responsabilidade de consolidar o documento e mantê-lo atualizado. 

 

11.2. ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL 

O serviço de abastecimento de água potável engloba diversas fases, que vão desde 
a captação da água bruta, passando pelo tratamento, reservação, distribuição até o 
consumidor. Dentre os segmentos que compõem o saneamento básico, certamente o 
abastecimento de água para consumo humano se destaca como a principal atividade em 
termos de essencialidade. A falta de água ou sua contaminação gera severos impactos na 
sociedade, uma vez que a água é um elemento essencial para a qualidade de vida.  

As possíveis origens para a interrupção do abastecimento e falta de água total ou 
parcial, bem como os possíveis cenário atrelados a estas origens, são destacados nos 
Quadro 112 e Quadro 113. 

Quadro 112 - Descrição das origens das situações emergenciais (Abastecimento de Água). 

Origem Descrição 

1 Inundações. 

2 Deslizamentos de terra. 

3 Períodos prolongados de seca - estiagem. 

4 Falta de energia elétrica. 

5 Vandalismo. 

6 Acidente ambiental - contaminação da água. 

7 Falta de manutenção dos equipamentos - falha mecânica. 

8 Falta de manutenção da rede. 

9 Ausência de funcionário/equipes. 

10 Incêndio. 

11 Falta de conhecimento do sistema. 

12 Sistema ultrapassado ou não dimensionado corretamente 

Fonte: SERENCO. 
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Quadro 113 - Cenários emergenciais segundo suas origens (Abastecimento de Água). 

Cenários Origem 

1 Interrupção nas unidades de captação de água bruta 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11 

2 Interrupção nas unidades de tratamento de água 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11  

3 Interrupção nas unidades de bombeamento de água 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 

4 Esvaziamento dos reservatórios 4, 5, 7, 9, 11, 12 

5 Rompimento de adutoras 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12 

6 Rompimento da rede de distribuição de água 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12 

7 
Distribuição de água fora dos padrões de qualidade exigidos pela 
Portaria n.º 2.914, de 12 de dezembro de 2011, do Ministério da 
Saúde 

3, 5, 6, 8, 9, 11, 12 

Fonte: SERENCO. 
 

11.2.1. Identificação de ações para análise de cenários 

As situações emergenciais decorrem, em geral, de acidentes nos sistemas de 
previsibilidade incerta, que exigem ações corretivas de rápido encaminhamento. Já as de 
contingência significam eventualidades que podem ser minimizadas mediante um 
planejamento preventivo de ações, em particular as vinculadas à manutenção constante e 
à proteção de equipamentos. 

A seguir, são apresentados o Quadro 114 e o Quadro 115 com a descrição das 
medidas emergenciais e contingenciais previstas para a prestação do serviço de 
abastecimento de água potável. 

 

➢ Ações de contingência  

Quadro 114 - Ações para situações contingenciais (Abastecimento de Água). 

Medida 

contingencial 
Descrição 

1 Elaboração de um Plano de Alerta de Riscos 

2 Elaboração de Manuais de Equipamentos 

3 Elaboração de Manuais de Operação 

4 Elaboração de um cadastro do sistema existente 

5 
Elaboração de um Plano de Monitoramento da Qualidade da Água após ocorrência 
de sinistros 

6 Aquisição de fontes alternativas de energia 

7 Aquisição de equipamentos reserva 

8 Realizar manutenção preventiva em equipamentos  

9 Realizar manutenção preventiva nas redes de distribuição e adutoras 

10 
Realizar manutenção preventiva nos reservatórios, elevatórias e estações de 
tratamento de água 

11 Promover cursos de capacitação para funcionários 

12 Promover cursos de capacitação/sensibilização para a comunidade 

13 Promover a integração de funcionários entre as áreas do sistema 

14 Investir em estudos para conhecimento e melhorias do sistema existente 

15 Atualização dos planos de ação após cada ocorrência 

16 Cadastramento de fornecedores de maquinários, equipamentos e produtos químicos 

Fonte: SERENCO. 
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➢ Ações de emergência 

Quadro 115 - Ações para situações emergenciais (Abastecimento de Água). 

Medida 

Emergencial 
Descrição das Medidas Emergenciais 

1 Sinalização da área 

2 Paralisação completa da operação 

3 Paralisação parcial da operação 

4 Comunicação ao responsável técnico 

5 Comunicação à administração pública - secretaria ou órgão responsável 

6 Comunicação à defesa civil e/ou corpo de bombeiros 

7 Comunicação ao órgão ambiental e/ou polícia ambiental 

8 Comunicação à operadora de energia elétrica 

9 Comunicação à população 

10 Substituição de equipamento 

11 Substituição de pessoal 

12 Manutenção corretiva 

13 Solicitação de apoio a municípios vizinhos 

14 Manobra operacional 

15 Isolamento de área e remoção de pessoas 

16 Implementação de rodízio de abastecimento 

17 
Mobilização da frota de caminhões pipa tanto da companhia como de 
terceiros 

18 Controle da água disponível em reservatórios 

19 Monitoramento da qualidade da água de distribuição 

20 Ampliação da comunicação cliente-operadora 

Fonte: SERENCO. 
 

11.2.2. Órgãos responsáveis pelas ações 

Os principais órgãos públicos que possuem a responsabilidade em auxiliar em 
situações de emergência e contingência estão listados no Quadro 116. 

Quadro 116 - Órgãos responsáveis em situações de emergências e contingências. 
Órgão Área de atuação 

Corpo de bombeiros 
• Resposta ao resgate e socorro em conjunto com os outros 

órgãos em todas as vertentes; 

• Atuação direta nos cenários de ocorrências; 

Polícia Civil e Polícia Militar 
• Manutenção da ordem em ocorrências; 

• Investigação de atos criminosos/vandalismo; 

Prestador de Serviço • Atuar de forma rápida e eficiente. 

Companhia Energética 
• Atuar de forma rápida e eficiente, nos casos de falta de energia 

elétrica 

Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência (SAMU) 

• Resgate e atendimento às vítimas de emergências 

Universidades • Prestação de assistência técnica 

Assessorias de comunicação 
• Realizar a transmissão rápida de informações, quando da 

ocorrência de eventos emergenciais 

Defesa Civil 
• Decretar situação de emergência e/ou de estado de calamidade 

pública, se necessário 
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Órgão Área de atuação 

Secretaria de Educação 
• Criar um programa de educação ambiental para instruir a 

população em como agir em casos de emergências 

Departamento Municipal do 
Patrimônio (DMP) 

• Autuação dos entes privados responsáveis por sinistros 

Departamento Municipal de 
Obras Públicas (DEMOP) 

• Limpeza dos locais afetados, disponibilização e operação de 
maquinário pesado, substituição da infraestrutura afetada 

Departamento Municipal de 
Saúde (DMS) 

• Provisão e administração de medicamentos para a população 
afetada 

Demais secretarias 
• Disponibilizar ao município todos e quaisquer recursos que se 

fizerem essenciais para minimizar os danos causados pelos 
sinistros 

Fonte: SERENCO. 
 

11.2.3. Ações para Emergências e Contingências 

O Quadro 117 apresenta as ações a serem tomadas em casos de emergências e 
contingências na prestação do serviço de abastecimento de água potável. Elas são 
resultados da inter-relação dos cenários e ações estudas e apresentadas anteriormente. 
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Quadro 117 - Ações de emergência e contingência (Abastecimento de água). 

Origem Cenário Ações para emergência Ações para Contingência 

 
 
 
 
 
 

1-Inundações 

1 
Interrupção nas unidades de captação de 
água bruta 

1-Sinalização da área 

2-Paralisação completa da operação 

3-Paralisação parcial da operação 

4-Comunicação ao responsável técnico 

6-Comunicação à defesa civil e/ou corpo de 
bombeiros 

10-Substituição de equipamento 

13-Solicitação de apoio a municípios vizinhos 

14-Manobra operacional 

15-Isolamento de área e remoção de pessoas 

1-Elaboração de um Plano de Alerta de Riscos 

6-Aquisição de fontes alternativas de energia 

7-Aquisição de equipamentos reserva 

11-Promover cursos de capacitação para funcionários 

15-Atualização dos planos de ação após cada ocorrência 

17-Cadastramento de fornecedores de maquinários, equipamentos e 
produtos químicos 

  

  

  

2 
Interrupção nas unidades de tratamento 
de água 

3 
Interrupção nas unidades de 
bombeamento de água 

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 

2-Deslizamentos de terra 

1 
Interrupção nas unidades de captação de 
água bruta 

1-Sinalização da área 

2-Paralisação completa da operação 

3-Paralisação parcial da operação 

4-Comunicação ao responsável técnico 

6-Comunicação à defesa civil e/ou corpo de 
bombeiros 

10-Substituição de equipamento 

14-Manobra operacional 

15-Isolamento de área e remoção de pessoas 

1-Elaboração de um Plano de Alerta de Riscos 

6-Aquisição de fontes alternativas de energia 

7-Aquisição de equipamentos reserva 

11-Promover cursos de capacitação para funcionários 

15-Atualização dos planos de ação após cada ocorrência 

17-Cadastramento de fornecedores de maquinários, equipamentos e 
produtos químicos 

  

  

2 
Interrupção nas unidades de tratamento 
de água 

3 
Interrupção nas unidades de 
bombeamento de água 

5 Rompimento de adutoras 

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 

3-Períodos prolongados de seca - estiagem 

1 
Interrupção nas unidades de captação de 
água bruta 3-Paralisação parcial da operação 

4-Comunicação ao responsável técnico 

9-Comunicação à população 

13-Solicitação de apoio a municípios vizinhos 

16-Implementação de rodízio de abastecimento 

17-Mobilização da frota de caminhões pipa tanto da 
companhia como de terceiros 

18-Controle da água disponível em reservatórios 

20-Ampliação da comunicação cliente-operadora 

1-Elaboração de um Plano de Alerta de Riscos 

10-Realizar manutenção preventiva nos reservatórios 

12-Promover cursos de capacitação/sensibilização para a 
comunidade 

14-Investir em estudos para conhecimento e melhorias do sistema 
existente 

15-Atualização dos planos de ação após cada ocorrência 

  

  

  

7 

Distribuição de água fora dos padrões de 
qualidade exigidos pela Portaria de 
Consolidação nº 5, de 28 de setembro de 
2017, do Ministério da Saúde 

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 

4-Falta de energia elétrica 

1 
Interrupção nas unidades de captação de 
água bruta 1-Sinalização da área 

3-Paralisação parcial da operação 

4-Comunicação ao responsável técnico 

8-Comunicação à operadora de energia elétrica 

10-Substituição de equipamento 

12-Manutenção corretiva 

14-Manobra operacional 

2-Elaboração de Manuais de Equipamentos 

6-Aquisição de fontes alternativas de energia 

7-Aquisição de equipamentos reserva 

8-Realizar manutenção preventiva em equipamentos  

11-Promover cursos de capacitação para funcionários 

15-Atualização dos planos de ação após cada ocorrência 

17-Cadastramento de fornecedores de maquinários, equipamentos e 
produtos químicos 
 

2 
Interrupção nas unidades de tratamento 
de água 

3 
Interrupção nas unidades de 
bombeamento de água 

4 Esvaziamento dos reservatórios 

5 Rompimento de adutoras 

6 
Rompimento da rede de distribuição de 
água 
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Origem Cenário Ações para emergência Ações para Contingência 

 
 
 
 
 
 
 

5-Vandalismo 

1 
Interrupção nas unidades de captação de 
água bruta 

1-Sinalização da área 

3-Paralisação parcial da operação 

4-Comunicação ao responsável técnico 

9-Comunicação à população 

10-Substituição de equipamento 

14-Manobra operacional 

20-Ampliação da comunicação cliente-operadora 

12-Promover cursos de capacitação/sensibilização para 
a comunidade 

  
  
  
  
  
  

2 
Interrupção nas unidades de tratamento 
de água 

3 
Interrupção nas unidades de 
bombeamento de água 

4 Esvaziamento dos reservatórios 

5 Rompimento de adutoras 

6 
Rompimento da rede de distribuição de 
água 

7 

Distribuição de água fora dos padrões de 
qualidade exigidos pela Portaria de 
Consolidação nº 5, de 28 de setembro de 
2017, do Ministério da Saúde 

 
 
 
 
 
 
 

6-Acidente ambiental - contaminação da 
água 

2 
Interrupção nas unidades de tratamento 
de água 

1-Sinalização da área 

2-Paralisação completa da operação 

3-Paralisação parcial da operação 

4-Comunicação ao responsável técnico 

5-Comunicação à administração pública - secretaria 
ou órgão responsável 

7-Comunicação ao órgão ambiental e/ou polícia 
ambiental 

9-Comunicação à população 

16-Implementação de rodízio de abastecimento 

19-Monitoramento da qualidade da água de 
distribuição 

20-Ampliação da comunicação cliente-operadora 

1-Elaboração de um Plano de Alerta de Riscos 

5-Elaboração de um Plano de Monitoramento da 
Qualidade da Água após ocorrência de sinistros 

11-Promover cursos de capacitação para funcionários 

12-Promover cursos de capacitação/sensibilização para 
a comunidade 

15-Atualização dos planos de ação após cada 
ocorrência 

17-Cadastramento de fornecedores de maquinários, 
equipamentos e produtos químicos 

18-Elaborar Mapa de Risco das áreas de influência dos 
agentes poluidores 

7 

Distribuição de água fora dos padrões de 
qualidade exigidos pela Portaria de 
Consolidação nº 5, de 28 de setembro de 
2017, do Ministério da Saúde 

   

   

   

   

   

   

    

 
 
 
 

7-Falta de manutenção dos equipamentos - 
falha mecânica 

1 
Interrupção nas unidades de captação de 
água bruta 3-Paralisação parcial da operação 

4-Comunicação ao responsável técnico 

10-Substituição de equipamento 

14-Manobra operacional 

  

  

2-Elaboração de Manuais de Equipamentos 

7-Aquisição de equipamentos reserva 

8-Realizar manutenção preventiva em equipamentos  

11-Promover cursos de capacitação para funcionários 

15-Atualização dos planos de ação após cada 
ocorrência 

17-Cadastramento de fornecedores de maquinários, 
equipamentos e produtos químicos 

2 
Interrupção nas unidades de tratamento 
de água 

3 
Interrupção nas unidades de 
bombeamento de água 

4 Esvaziamento dos reservatórios 

5 Rompimento de adutoras 

6 
Rompimento da rede de distribuição de 
água 
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Origem Cenário Ações para emergência Ações para Contingência 

8-Falta de 
manutenção na 

rede 

5 Rompimento de adutoras 1-Sinalização da área 3-Elaboração de Manuais de Operação 

6 Rompimento da rede de distribuição de água 2-Paralisação completa da operação 4-Elaboração de um cadastro do sistema existente 

7 
Distribuição de água fora dos padrões de qualidade exigidos pela 
Portaria de Consolidação nº 5, de 28 de setembro de 2017, do Ministério 
da Saúde 

3-Paralisação parcial da operação 
9-Realizar manutenção preventiva nas redes de 
distribuição e adutoras 

  4-Comunicação ao responsável técnico 11-Promover cursos de capacitação para funcionários 

  9-Comunicação à população 
14-Investir em estudos para conhecimento e melhorias 
do sistema existente 

  12-Manutenção corretiva 15-Atualização dos planos de ação após cada ocorrência 

  14-Manobra operacional 16-Fiscalização de ligações irregulares 

  16-Implementação de rodízio de abastecimento  

  
17-Mobilização da frota de caminhões pipa tanto da 
companhia como de terceiros 

 

  18-Controle da água disponível em reservatórios  

  19-Monitoramento da qualidade da água de distribuição  

  20-Ampliação da comunicação cliente-operadora  

 
 
 
 
 

9-Ausência de 
funcionário/equipes 

1 Interrupção nas unidades de captação de água bruta 3-Paralisação parcial da operação 11-Promover cursos de capacitação para funcionários 

2 Interrupção nas unidades de tratamento de água 4-Comunicação ao responsável técnico 
13-Promover a integração de funcionários entre as áreas 
do sistema 

3 Interrupção nas unidades de bombeamento de água 11-Substituição de pessoal   

4 Esvaziamento dos reservatórios     

5 Rompimento de adutoras     

6 Rompimento da rede de distribuição de água     

7 
Distribuição de água fora dos padrões de qualidade exigidos pela 
Portaria de Consolidação nº 5, de 28 de setembro de 2017, do Ministério 
da Saúde 

    

 
 
 
 
 

10-Incêndio. 

1 Interrupção nas unidades de captação de água bruta 1-Sinalização da área 2-Elaboração de Manuais de Equipamentos 

2 Interrupção nas unidades de tratamento de água 3-Paralisação parcial da operação 6-Aquisição de fontes alternativas de energia 

3 Interrupção nas unidades de bombeamento de água 4-Comunicação ao responsável técnico 7-Aquisição de equipamentos reserva 

    6-Comunicação à defesa civil e/ou corpo de bombeiros 8-Realizar manutenção preventiva em equipamentos  

    8-Comunicação à operadora de energia elétrica 11-Promover cursos de capacitação para funcionários 

    10-Substituição de equipamento 15-Atualização dos planos de ação após cada ocorrência 

    

14-Manobra operacional 
17-Cadastramento de fornecedores de maquinários, 
equipamentos e produtos químicos 

     15-Isolamento de área e remoção de pessoas   

 
 
 
 

11-Falta de 
conhecimento do 

sistema. 
 
 
 

1 Interrupção nas unidades de captação de água bruta 3-Paralisação parcial da operação 4-Elaboração de um cadastro do sistema existente 

2 Interrupção nas unidades de tratamento de água 4-Comunicação ao responsável técnico 11-Promover cursos de capacitação para funcionários 

3 Interrupção nas unidades de bombeamento de água 11-Substituição de pessoal 
13-Promover a integração de funcionários entre as áreas 
do sistema 

4 Esvaziamento dos reservatórios     

5 Rompimento de adutoras     

6 Rompimento da rede de distribuição de água     

7 
Distribuição de água fora dos padrões de qualidade exigidos pela 
Portaria de Consolidação nº 5, de 28 de setembro de 2017, do Ministério 
da Saúde 

    

Fonte: SERENCO.  
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11.3. ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O sistema de esgotamento sanitário se inicia com a coleta dos efluentes por meio 
das redes de esgoto, passando por elevatórias e interceptores que o conduzirão até as 
estações de tratamento. Os impactos causados por falhas neste sistema refletem-se mais 
significativamente sobre as condições gerais do ambiente, seja através da contaminação 
do solo, das águas superficiais e subterrâneas, entretanto, estas condições conferem à 
população impactos sobre a qualidade das águas captadas, além de trazer inconvenientes 
como odores desagradáveis e possíveis focos de doenças. 

As possíveis origens para as falhas no sistema de coleta e tratamento de esgoto, 
bem como os possíveis cenário atrelados a estas origens, são destacados nos Quadro 112 
e Quadro 113. 

Quadro 118 - Descrição das origens das situações emergenciais (Esgotamento Sanitário). 

Origem Descrição 

1 Inundações. 

2 Deslizamentos de terra. 

3 Períodos prolongados de chuva. 

4 Falta de energia elétrica. 

5 Vandalismo. 

6 Falta de manutenção dos equipamentos - falha mecânica. 

7 Falta de manutenção da rede. 

8 Ausência de funcionário/equipes. 

9 Incêndio. 

10 Falta de conhecimento do sistema. 

11 Sistema ultrapassado ou não dimensionado corretamente 

Fonte: SERENCO. 
 

Quadro 119 - Cenários emergenciais segundo suas origens (Esgotamento Sanitário). 

Cenários Origem 

Retorno de esgoto as residências e estabelecimentos 1, 3, 4, 7, 11 

Vazamento de esgoto da rede coletora 1, 4, 5, 7, 10, 11 

Extravasamento de esgoto das estações elevatórias 1, 3, 4, 6, 9, 10, 11 

Rompimento de linhas de recalques 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 

Interrupção nas unidades de tratamento de esgoto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 ,11 

Lançamento de efluente tratado fora dos padrões de 
qualidade exigidos na Resolução nº 430, de 13 de maio de 
2011, do CONAMA 

1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 

Fonte: SERENCO. 

 

11.3.1. Identificação de ações para análise de cenários 

As situações emergenciais decorrem, em geral, de acidentes nos sistemas de 
previsibilidade incerta, que exigem ações corretivas de rápido encaminhamento. Já as de 
contingência significam eventualidades que podem ser minimizadas mediante um 
planejamento preventivo de ações, em particular as vinculadas à manutenção constante e 
à proteção de equipamentos. 
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A seguir, são apresentados o Quadro 120 e o Quadro 121 com a descrição das 
medidas emergenciais e contingenciais previstas para a prestação do serviço de 
esgotamento sanitário. 

➢ Ações de contingência  

Quadro 120 - Ações para situações contingenciais (Esgotamento Sanitário). 

Medida 

contingencial 
Descrição 

1 Elaboração de um Plano de Alerta de Riscos 

2 Elaboração de Manuais de Equipamentos 

3 Elaboração de Manuais de Operação 

4 Elaboração de um cadastro do sistema existente 

5 
Elaboração de um Plano de Monitoramento da Qualidade dos Corpos Receptores 
após ocorrência de sinistros 

6 Aquisição de fontes alternativas de energia 

7 Aquisição de equipamentos reserva 

8 Realizar manutenção preventiva em equipamentos  

9 
Realizar manutenção preventiva nas redes coletoras, linhas de recalque e 
emissários 

10 Realizar manutenção preventiva nas elevatórias e estações de tratamento de esgoto 

11 Promover cursos de capacitação para funcionários 

12 Promover cursos de capacitação/sensibilização para a comunidade 

13 Promover a integração de funcionários entre as áreas do sistema 

14 Investir em estudos para conhecimento e melhorias do sistema existente 

15 Atualização dos planos de ação após cada ocorrência 

16 Cadastramento de fornecedores de maquinários, equipamentos e produtos químicos 

17 Fiscalização de ligações irregulares 

18 Elaborar Mapa de Risco das áreas de influência dos agentes poluidores 

19 
Exigir a substituição das fossas negras por fossas sépticas e sumidouros ou ligação 
do esgoto residencial à rede pública nas áreas onde existirá esse sistema 

Fonte: SERENCO. 
 

➢ Ações de emergência 

Quadro 121 - Ações para situações emergenciais (Esgotamento Sanitário). 

Medida 

Emergencial 
Descrição das Medidas Emergenciais 

1 Sinalização da área 

2 Paralisação completa da operação 

3 Paralisação parcial da operação 

4 Comunicação ao responsável técnico 

5 Comunicação à administração pública - secretaria ou órgão responsável 

6 Comunicação à defesa civil e/ou corpo de bombeiros 

7 Comunicação ao órgão ambiental e/ou polícia ambiental 

8 Comunicação à operadora de energia elétrica 

9 Comunicação à população 

10 Substituição de equipamento 

11 Substituição de pessoal 
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Medida 

Emergencial 
Descrição das Medidas Emergenciais 

12 Manutenção corretiva 

13 Uso de equipamento reserva 

14 Solicitação de apoio a municípios vizinhos 

15 Manobra operacional 

16 
Promover o isolamento da área e contenção do resíduo com o objetivo de reduzir a 
contaminação 

17 
Conter vazamento e promover a limpeza da área com caminhão limpa-fossa, 
encaminhando o resíduo para a estação de tratamento de esgoto 

18 Execução dos trabalhos de desobstrução e limpeza 

19 
Emissão de alerta para contenção do consumo de água, caso não seja suficiente, implantar 
o racionamento 

20 Ampliação da comunicação cliente-operadora 

Fonte: SERENCO. 
 

11.3.2. Órgãos responsáveis pelas ações 

Os principais órgãos públicos que possuem a responsabilidade em auxiliar em 
situações de emergência e contingência estão listados no Quadro 116. 

Quadro 122 - Órgãos responsáveis em situações de emergências e contingências. 
Órgão Área de atuação 

Corpo de bombeiros 
• Resposta ao resgate e socorro em conjunto com os outros 

órgãos em todas as vertentes; 

• Atuação direta nos cenários de ocorrências; 

Polícia Civil e Polícia Militar 
• Manutenção da ordem em ocorrências; 

• Investigação de atos criminosos/vandalismo; 

Prestador de Serviço • Atuar de forma rápida e eficiente. 

Companhia Energética 
• Atuar de forma rápida e eficiente, nos casos de falta de energia 

elétrica 

Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência (SAMU) 

• Resgate e atendimento às vítimas de emergências 

Universidades • Prestação de assistência técnica 

Assessorias de comunicação 
• Realizar a transmissão rápida de informações, quando da 

ocorrência de eventos emergenciais 

Defesa Civil 
• Decretar situação de emergência e/ou de estado de calamidade 

pública, se necessário 

Secretaria de Educação 
• Criar um programa de educação ambiental para instruir a 

população em como agir em casos de emergências 

Departamento Municipal do 
Patrimônio (DMP) 

• Autuação dos entes privados responsáveis por sinistros 

Departamento Municipal do 
Patrimônio (DMP) 

• Limpeza dos locais afetados, disponibilização e operação de 
maquinário pesado, substituição da infraestrutura afetada 

Departamento Municipal de 
Saúde (DMS) 

• Provisão e administração de medicamentos para a população 
afetada 

Demais secretarias 
• Disponibilizar ao município todos e quaisquer recursos que se 

fizerem essenciais para minimizar os danos causados pelos 
sinistros 

Fonte: SERENCO. 
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11.3.3. Ações para Emergências e Contingências 

O Quadro 123 apresenta as ações a serem tomadas em casos de emergências e 
contingências na prestação do serviço de esgotamento sanitário. Elas são resultado da 
inter-relação dos cenários e ações estudas e apesentadas anteriormente. 
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Quadro 123 - Ações de emergência e contingência (Esgotamento Sanitário). 

Origem Cenário Ações para emergência Ações para Contingência 

 
 
 
 
 
 
 
 

1-Inundações 

1 Retorno de esgoto as residências e estabelecimentos 1-Sinalização da área 

2-Paralisação completa da operação 

3-Paralisação parcial da operação 

4-Comunicação ao responsável técnico 

6-Comunicação à defesa civil e/ou corpo de bombeiros 

9-Comunicação à população 

13-Uso de equipamento reserva 

14-Solicitação de apoio a municípios vizinhos 

15-Manobra operacional 

16-Promover o isolamento da área e contenção do resíduo com o objetivo de reduzir a 
contaminação 

19-Emissão de alerta para contenção do consumo de água, caso não seja suficiente, 
implantar o racionamento 

20-Ampliação da comunicação cliente-operadora 

1-Elaboração de um Plano de Alerta de Riscos 

6-Aquisição de fontes alternativas de energia 

7-Aquisição de equipamentos reserva 

11-Promover cursos de capacitação para funcionários 

15-Atualização dos planos de ação após cada 
ocorrência 

17-Cadastramento de fornecedores de maquinários, 
equipamentos e produtos químicos 

  

  

  

  

  

  

2 Vazamento de esgoto da rede coletora 

3 Extravasamento de esgoto das estações elevatórias 

5 Interrupção nas unidades de tratamento de esgoto 

6 
Lançamento de efluente tratado fora dos padrões de 
qualidade exigidos na Resolução nº 430, de 13 de maio 
de 2011, do CONAMA 

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-Deslizamentos 
de terra. 

2 Vazamento de esgoto da rede coletora 1-Sinalização da área 

3-Paralisação parcial da operação 

4-Comunicação ao responsável técnico 

5-Comunicação à administração pública - secretaria ou órgão responsável 

6-Comunicação à defesa civil e/ou corpo de bombeiros 

7-Comunicação ao órgão ambiental e/ou polícia ambiental 

9-Comunicação à população 

14-Solicitação de apoio a municípios vizinhos 

15-Manobra operacional 

16-Promover o isolamento da área e contenção do resíduo com o objetivo de reduzir a 
contaminação 

17-Conter vazamento e promover a limpeza da área com caminhão limpa-fossa, 
encaminhando o resíduo para a estação de tratamento de esgoto 

19-Emissão de alerta para contenção do consumo de água, caso não seja suficiente, 
implantar o racionamento 

1-Elaboração de um Plano de Alerta de Riscos 

6-Aquisição de fontes alternativas de energia 

7-Aquisição de equipamentos reserva 

11-Promover cursos de capacitação para funcionários 

15-Atualização dos planos de ação após cada 
ocorrência 

17-Cadastramento de fornecedores de maquinários, 
equipamentos e produtos químicos 

  

  
  
  
  
  

4 Rompimento de linhas de recalques 

5 Interrupção nas unidades de tratamento de esgoto 

6 
Lançamento de efluente tratado fora dos padrões de 
qualidade exigidos na Resolução nº 430, de 13 de maio 
de 2011, do CONAMA 
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Origem Cenário Ações para emergência Ações para Contingência 

 
 
 
 
 

3-Períodos prolongados de chuva. 

1 
Retorno de esgoto as residências e 
estabelecimentos 

2-Paralisação completa da operação 

3-Paralisação parcial da operação 

4-Comunicação ao responsável técnico 

7-Comunicação ao órgão ambiental e/ou polícia 
ambiental 

17-Conter vazamento e promover a limpeza da área 
com caminhão limpa-fossa, encaminhando o 
resíduo para a estação de tratamento de esgoto 

20-Ampliação da comunicação cliente-operadora 

1-Elaboração de um Plano de Alerta de Riscos 

10-Realizar manutenção preventiva nos reservatórios 

12-Promover cursos de capacitação/sensibilização para a 
comunidade 

14-Investir em estudos para conhecimento e melhorias do 
sistema existente 

15-Atualização dos planos de ação após cada ocorrência 

  

3 
Extravasamento de esgoto das estações 
elevatórias 

5 
Interrupção nas unidades de tratamento 
de esgoto 

6 

Lançamento de efluente tratado fora dos 
padrões de qualidade exigidos na 
Resolução nº 430, de 13 de maio de 2011, 
do CONAMA 

   

   

 
 
 
 
 
 
 

4-Falta de energia elétrica. 

1 
Retorno de esgoto as residências e 
estabelecimentos 

1-Sinalização da área 

3-Paralisação parcial da operação 

4-Comunicação ao responsável técnico 

8-Comunicação à operadora de energia elétrica 

10-Substituição de equipamento 

12-Manutenção corretiva 

13-Uso de equipamento reserva 

15-Manobra operacional 

2-Elaboração de Manuais de Equipamentos 

6-Aquisição de fontes alternativas de energia 

7-Aquisição de equipamentos reserva 

8-Realizar manutenção preventiva em equipamentos  

11-Promover cursos de capacitação para funcionários 

15-Atualização dos planos de ação após cada ocorrência 

17-Cadastramento de fornecedores de maquinários, 
equipamentos e produtos químicos 

2 Vazamento de esgoto da rede coletora 

3 
Extravasamento de esgoto das estações 
elevatórias 

4 Rompimento de linhas de recalques 

5 
Interrupção nas unidades de tratamento 
de esgoto 

6 

Lançamento de efluente tratado fora dos 
padrões de qualidade exigidos na 
Resolução nº 430, de 13 de maio de 2011, 
do CONAMA 

    

      

 
 
 
 
 

5-Vandalismo. 

2 Vazamento de esgoto da rede coletora 1-Sinalização da área 

3-Paralisação parcial da operação 

4-Comunicação ao responsável técnico 

9-Comunicação à população 

10-Substituição de equipamento 

15-Manobra operacional 

20-Ampliação da comunicação cliente-operadora 

12-Promover cursos de capacitação/sensibilização para a 
comunidade 

  
  
  
  
  
  

4 Rompimento de linhas de recalques 

5 
Interrupção nas unidades de tratamento 
de esgoto 

   

   

   

    

 
 
 
 
 
 

6-Falta de manutenção dos equipamentos - 
falha mecânica. 

3 
Extravasamento de esgoto das estações 
elevatórias 

3-Paralisação parcial da operação 

4-Comunicação ao responsável técnico 

10-Substituição de equipamento 

13-Uso de equipamento reserva 

15-Manobra operacional 

  

  

1-Elaboração de um Plano de Alerta de Riscos 

5-Elaboração de um Plano de Monitoramento da Qualidade 
da Água após ocorrência de sinistros 

11-Promover cursos de capacitação para funcionários 

12-Promover cursos de capacitação/sensibilização para a 
comunidade 

15-Atualização dos planos de ação após cada ocorrência 

17-Cadastramento de fornecedores de maquinários, 
equipamentos e produtos químicos 

18-Elaborar Mapa de Risco das áreas de influência dos 
agentes poluidores 

4 Rompimento de linhas de recalques 

5 
Interrupção nas unidades de tratamento 
de esgoto 

6 

Lançamento de efluente tratado fora dos 
padrões de qualidade exigidos na 
Resolução nº 430, de 13 de maio de 2011, 
do CONAMA 
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Origem Cenário Ações para emergência Ações para Contingência 

7-Falta de 
manutenção da rede. 

1 
Retorno de esgoto as residências e 
estabelecimentos 

1-Sinalização da área 

2-Paralisação completa da operação 

3-Paralisação parcial da operação 

4-Comunicação ao responsável técnico 

9-Comunicação à população 

12-Manutenção corretiva 

15-Manobra operacional 

17-Conter vazamento e promover a limpeza da área com caminhão limpa-
fossa, encaminhando o resíduo para a estação de tratamento de esgoto 

18-Execução dos trabalhos de desobstrução e limpeza 

20-Ampliação da comunicação cliente-operadora 

2-Elaboração de Manuais de Equipamentos 

7-Aquisição de equipamentos reserva 

8-Realizar manutenção preventiva em equipamentos  

11-Promover cursos de capacitação para funcionários 

15-Atualização dos planos de ação após cada ocorrência 

17-Cadastramento de fornecedores de maquinários, equipamentos e produtos 
químicos 

19-Exigir a substituição das fossas negras por fossas sépticas e sumidouros 
ou ligação do esgoto residencial à rede pública nas áreas onde existirá esse 
sistema 

2 Vazamento de esgoto da rede coletora 

4 Rompimento de linhas de recalques 

6 
Lançamento de efluente tratado fora dos 
padrões de qualidade exigidos na Resolução 
nº 430, de 13 de maio de 2011, do CONAMA 

    

   

   

   

   

   

8-Ausência de 
funcionário/equipes 

5 
Interrupção nas unidades de tratamento de 
esgoto 3-Paralisação parcial da operação 

4-Comunicação ao responsável técnico 

11-Substituição de pessoal 

11-Promover cursos de capacitação para funcionários 

13-Promover a integração de funcionários entre as áreas do sistema 6 
Lançamento de efluente tratado fora dos 
padrões de qualidade exigidos na Resolução 
nº 430, de 13 de maio de 2011, do CONAMA 

    

9-Incêndio. 
3 

Extravasamento de esgoto das estações 
elevatórias 1-Sinalização da área 

3-Paralisação parcial da operação 

4-Comunicação ao responsável técnico 

6-Comunicação à defesa civil e/ou corpo de bombeiros 

8-Comunicação à operadora de energia elétrica 

10-Substituição de equipamento 

13-Uso de equipamento reserva 

15-Manobra operacional 

2-Elaboração de Manuais de Equipamentos 

6-Aquisição de fontes alternativas de energia 

7-Aquisição de equipamentos reserva 

8-Realizar manutenção preventiva em equipamentos  

11-Promover cursos de capacitação para funcionários 

15-Atualização dos planos de ação após cada ocorrência 

17-Cadastramento de fornecedores de maquinários, equipamentos e produtos 
químicos 

4 Rompimento de linhas de recalques 

5 
Interrupção nas unidades de tratamento de 
esgoto 

6 
Lançamento de efluente tratado fora dos 
padrões de qualidade exigidos na Resolução 
nº 430, de 13 de maio de 2011, do CONAMA 

   

   

    

    

10-Falta de 
conhecimento do 

sistema. 

3 
Extravasamento de esgoto das estações 
elevatórias 

3-Paralisação parcial da operação 

4-Comunicação ao responsável técnico 

11-Substituição de pessoal 

  

4-Elaboração de um cadastro do sistema existente 

11-Promover cursos de capacitação para funcionários 

13-Promover a integração de funcionários entre as áreas do sistema 

16-Fiscalização de ligações irregulares 

4 Rompimento de linhas de recalques 

5 
Interrupção nas unidades de tratamento de 
esgoto 

6 
Lançamento de efluente tratado fora dos 
padrões de qualidade exigidos na Resolução 
nº 430, de 13 de maio de 2011, do CONAMA 

11-Sistema 
ultrapassado ou não 

dimensionado 
corretamente 

1 
Retorno de esgoto as residências e 
estabelecimentos 

1-Sinalização da área 

3-Paralisação parcial da operação 

4-Comunicação ao responsável técnico 

12-Manutenção corretiva 

16-Promover o isolamento da área e contenção do resíduo com o objetivo 
de reduzir a contaminação 

17-Conter vazamento e promover a limpeza da área com caminhão limpa-
fossa, encaminhando o resíduo para a estação de tratamento de esgoto 

4-Elaboração de um cadastro do sistema existente 

9-Realizar manutenção preventiva nas redes de distribuição e adutoras 

14-Investir em estudos para conhecimento e melhorias do sistema existente 

16-Fiscalização de ligações irregulares 

19-Exigir a substituição das fossas negras por fossas sépticas e sumidouros 
ou ligação do esgoto residencial à rede pública nas áreas onde existirá esse 
sistema 

  

Fonte: SERENCO.  
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11.4. DRENAGEM E MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS 

Os riscos associados ao sistema de drenagem urbana são conhecidos e o 
PLANCON tem como objetivo minimizar os impactos à população e ao meio ambiente, 
promovendo ações de prevenção, e após a ocorrência, ações corretivas. 

No entanto, o próprio sistema de drenagem urbana (micro e macrodrenagem) possui 
estruturas que podem ser afetadas por diversos fatores. O Quadro 124 e Quadro 125 a 
seguir, detalham as possíveis origens e cenários de contingências e emergências causados 
diretamente no funcionamento da rede de drenagem existente. 

As ações preventivas, de contingência e emergência relacionadas aos riscos de 
inundações encontram-se detalhados no PLANCON, apresentado no diagnóstico, 
demonstrando também por meio de tabelas e mapas as regiões mais vulneráveis do 
município. 

Quadro 124 - Descrição das origens das situações emergenciais (Drenagem Urbana). 

Origem Descrição 

1 Alagamentos / Inundações 

2 Deslizamentos de terra 

3 Lançamentos irregulares de esgoto e resíduos sólidos na rede 

4 Períodos prolongados de chuva 

5 Acidente ambiental - contaminação da água 

6 Falta de manutenção das bacias de detenção 

7 Falta de manutenção da rede 

8 Ausência de funcionário/equipes 

9 Falta de conhecimento do sistema 

10 Sistema ultrapassado ou não dimensionado corretamente 

11 Assoreamento da rede 

12 Ocupação irregular em áreas de risco 

Fonte: SERENCO. 
 
 

Quadro 125 - Cenários emergenciais segundo suas origens (Drenagem Urbana). 

Cenários Origem 

1 Rompimento da rede de drenagem 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 

2 Obstrução da rede de drenagem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 

3 Erosão nos corpos receptores 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12 

4 Deslizamentos, alagamentos e inundações 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12 

5 Contaminação dos corpos receptores 3, 5, 7, 9, 11, 12 

Fonte: SERENCO. 
 

11.4.1. Identificação de ações para análise de cenários 

As situações emergenciais decorrem, em geral, de acidentes nos sistemas de 
previsibilidade incerta, que exigem ações corretivas de rápido encaminhamento. Já as de 
contingência significam eventualidades que podem ser minimizadas mediante um 
planejamento preventivo de ações, em particular as vinculadas à manutenção constante e 
à proteção de equipamentos. 
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A seguir, são apresentados o Quadro 126 e o Quadro 127 com a descrição das 
medidas emergenciais e contingenciais previstas para a prestação do serviço de drenagem 
urbana. 

 

➢ Ações de contingência  

Quadro 126 - Ações para situações contingenciais (Drenagem Urbana). 

Medida 

contingencial 
Descrição 

1 Elaboração de um Plano de Alerta de Riscos 

2 Elaboração de Manuais de Equipamentos 

3 Elaboração de Manuais de Operação 

4 Elaboração de um cadastro do sistema existente 

5 
Elaboração de um Plano de Monitoramento da Qualidade da Água após 
ocorrência de sinistros 

6 Aquisição de equipamentos reserva 

7 Realizar manutenção preventiva em equipamentos  

8 Realizar manutenção preventiva nas redes de drenagem 

9 Realizar limpeza periódica nas bacias de detenção 

10 Promover cursos de capacitação para funcionários 

11 Promover cursos de capacitação/sensibilização para a comunidade 

12 Promover a integração de funcionários entre as áreas do sistema 

13 Investir em estudos para conhecimento e melhorias do sistema existente 

14 Atualização dos planos de ação após cada ocorrência 

15 Fiscalização de ligações irregulares 

16 Cadastramento de fornecedores de maquinários e equipamentos 

17 Elaborar Mapa de Risco das áreas de influência dos agentes poluidores 

18 
Participação efetiva nas ações previstas no PLANCON, principalmente as de 
prevenção 

Fonte: SERENCO. 

➢ Ações de emergência 

Quadro 127 - Ações para situações emergenciais (Drenagem Urbana). 

Medida 
Emergencial 

Descrição das Medidas Emergenciais 

1 Sinalização da área 

2 Isolamento de área e remoção de pessoas 

3 Comunicação ao responsável técnico 

4 Comunicação à administração pública - secretaria ou órgão responsável 

5 Comunicação à defesa civil e/ou corpo de bombeiros 

6 Comunicação ao órgão ambiental e/ou polícia ambiental 

7 Comunicação à população 

8 Substituição de equipamento 

9 Substituição de pessoal 

10 Manutenção corretiva 

Fonte: SERENCO. 
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11.4.2. Órgãos Responsáveis pelas Ações 

O PLANCON detalha os órgãos responsáveis pelas ações de emergências e 
contingências quando da ocorrência de desastres relacionados à drenagem urbana. O 
Quadro 128 a seguir apresenta todos os órgãos relacionados no Plano. 

Quadro 128 - Órgãos responsáveis pelas ações de emergências (drenagem). 

Órgão Área de atuação 

Corpo de bombeiros 
• Resposta ao resgate e socorro em conjunto com os outros 

órgãos em todas as vertentes; 

• Atuação direta nos cenários de ocorrências; 

Polícia Civil e Polícia Militar 
• Manutenção da ordem em ocorrências; 

• Investigação de atos criminosos/vandalismo; 

Prestador de Serviço • Atuar de forma rápida e eficiente. 

Companhia Energética 
• Atuar de forma rápida e eficiente, nos casos de falta de energia 

elétrica 

Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência (SAMU) 

• Resgate e atendimento às vítimas de emergências 

Universidades • Prestação de assistência técnica 

Assessorias de comunicação 
• Realizar a transmissão rápida de informações, quando da 

ocorrência de eventos emergenciais 

Defesa Civil 
• Decretar situação de emergência e/ou de estado de calamidade 

pública, se necessário 

Voluntários da Defesa Civil • Auxiliar a equipe da Defesa Civil de acordo com o treinamento 

Secretaria de Educação 
• Criar um programa de educação ambiental para instruir a 

população em como agir em casos de emergências 

Departamento Municipal do 
Patrimônio (DMP) 

• Autuação dos entes privados responsáveis por sinistros 

Departamento Municipal de 
Obras Públicas (DEMOP) 

• Limpeza dos locais afetados, disponibilização e operação de 
maquinário pesado, substituição da infraestrutura afetada 

Departamento Municipal de 
Saúde (DMS) 

• Provisão e administração de medicamentos para a população 
afetada 

Secretaria Municipal de 
Proteção e Defesa Civil 

• Declarar o Estado de Monitoramento, o Estado de Atenção, o 
Estado de Alerta e o Estado de Resposta; 

• Realiza as vistorias, notificações, providencia a remoção de 
famílias, agenda demolições,  

Prefeito 
• Declarar o Estado da Situação de Emergência e a Decretação 

do Estado de Calamidade Pública 

Demais secretarias 
• Disponibilizar ao município todos e quaisquer recursos que se 

fizerem essenciais para minimizar os danos causados pelos 
sinistros 

Fonte: SERENCO e Defesa Civil. 
 
 

11.4.3. Ações para Emergências e Contingências 

O Quadro 129 apresenta as ações a serem tomadas em casos de emergências e 
contingências na prestação do serviço de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. 
Elas são resultado da inter-relação dos cenários e ações estudas e apesentadas 
anteriormente. 
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Quadro 129 - Ações de emergência e contingência - sistema de drenagem urbana. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Origem 
Cenário Ações para emergência Ações para Contingência 

 
 
 
 
 
 
 
 

1-Alagamentos / 
Inundações 

1 Rompimento da rede de drenagem 

1-Sinalização da área 

2-Isolamento da área e remoção de pessoas 

3-Comunicação ao responsável técnico 

4-Comunicação à administração pública - 
secretaria ou órgão responsável 

5-Comunicação à defesa civil e/ou corpo de 
bombeiros 

6 - Comunicação ao órgão ambiental e/ou polícia 
ambiental 

7-Comunicação à população 

10-Manutenção corretiva 
 

1-Elaboração de um Plano de Alerta de Riscos 

2-Elabração de Manuais de Equipamentos 

3-Elaboração de Manuais de Operação 

4-Elaboração de um cadastro do sistema existente 

8- Realizar manutenção preventiva nas redes de drenagem 

10-Promover cursos de capacitação para funcionários 

11-Promover cursos de capacitação/sensibilização para a comunidade 

12-Promover a integração de funcionários entre as áreas do sistema 

13 - Investir em estudos para conhecimento e melhorias do sistema existente 

14-Atualização dos planos de ação após cada ocorrência 

17 - Elaborar mapa de risco das áreas de influência dos agentes poluidores 

18- Participação efetiva nas ações previstas no PLANCON, principalmente as de 
prevenção 

2 Obstrução da rede de drenagem 

4 Deslizamentos, alagamentos e inundações 

  

    

    

    

    

    

2-Deslizamentos de terra 

1 Rompimento da rede de drenagem 

1-Sinalização da área 

2-Isolamento da área e remoção de pessoas 

3-Comunicação ao responsável técnico 

4-Comunicação à administração pública - 
secretaria ou órgão responsável 

5-Comunicação à defesa civil e/ou corpo de 
bombeiros 

6 - Comunicação ao órgão ambiental e/ou polícia 
ambiental 

7-Comunicação à população 

10-Manutenção corretiva 
 

1-Elaboração de um Plano de Alerta de Riscos 

2-Elabração de Manuais de Equipamentos 

3-Elaboração de Manuais de Operação 

4-Elaboração de um cadastro do sistema existente 

8- Realizar manutenção preventiva nas redes de drenagem 

10-Promover cursos de capacitação para funcionários 

11-Promover cursos de capacitação/sensibilização para a comunidade 

12-Promover a integração de funcionários entre as áreas do sistema 

13 - Investir em estudos para conhecimento e melhorias do sistema existente 

14-Atualização dos planos de ação após cada ocorrência 

17 - Elaborar mapa de risco das áreas de influência dos agentes poluidores 

18- Participação efetiva nas ações previstas no PLANCON, principalmente as de 
prevenção 

2 Obstrução da rede de drenagem 

3 Erosão nos corpos receptores  

 4 Deslizamentos, alagamentos e inundações 

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 

3-Lançamentos irregulares 
de esgoto e resíduos 

sólidos na rede 

1 Rompimento da rede de drenagem 

5-Comunicação ao responsável técnico 

6-Comunicação à administração pública - 
secretaria ou órgão responsável 

8 - Comunicação ao órgão ambiental e/ou polícia 
ambiental 

13-Manutenção corretiva 

3- Elaboração de Manuais de Operação 

4- Elaboração de um cadastro do sistema existente 

5- Elaboração de um Plano de Monitoramento da Qualidade da Água após ocorrência 
de sinistros 

7- Realizar manutenção preventiva em equipamentos 

8- Realizar manutenção preventiva nas redes de drenagem 

11- Promover cursos de capacitação/sensibilização para a comunidade 

13- Investir em estudos para conhecimento e melhorias do sistema existente 

15- Fiscalização de ligações irregulares 

2 Obstrução da rede de drenagem 

 4 Deslizamentos, alagamentos e inundações 

 5 Contaminação dos corpos receptores  
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Origem 
Cenário Ações para emergência Ações para Contingência 

4-Períodos prolongados de chuva 1 Rompimento da rede de drenagem 1-Sinalização da área 

3 - Comunicação ao responsável técnico 

5- Comunicação à defesa civil e/ou corpo de 
bombeiros 

6- Comunicação ao órgão ambiental e/ou polícia 
ambiental 

7- Comunicação à população 

1- Elaboração de um Plano de Alerta de Riscos 

5- Elaboração de um Plano de Monitoramento da Qualidade da Água 
após ocorrência de sinistros 

17- Elaborar Mapa de Risco das áreas de influência dos agentes 
poluidores 

18- Participação efetiva nas ações previstas no PLANCON, 
principalmente as de prevenção 

2 Obstrução da rede de drenagem 

3 Erosão nos corpos receptores  

4 Deslizamentos, alagamentos e inundações 

  

  

    

5-Acidente Ambiental - contaminação da água 2 Obstrução da rede de drenagem 

1-Sinalização da área 

3 - Comunicação ao responsável técnico 

5- Comunicação à defesa civil e/ou corpo de 
bombeiros 

6- Comunicação ao órgão ambiental e/ou polícia 
ambiental 

7- Comunicação à população 

1-Elaboração de um Plano de Alerta de Riscos 

5-Elaboração de um Plano de Monitoramento da Qualidade da 
Água após ocorrência de sinistros 

10-Promover cursos de capacitação para funcionários 

11-Promover cursos de capacitação/sensibilização para a 
comunidade 

14-Atualização dos planos de ação após cada ocorrência 

16-Cadastramento de fornecedores de maquinários e 
equipamentos 

17-Elaborar Mapa de Risco das áreas de influência dos 
agentes poluidores 

5 Contaminação dos corpos receptores  

  

  

  

  

6-Falta de manutenção das bacias de 
detenção 

1 Rompimento da rede de drenagem 

5-Comunicação ao responsável técnico 

6-Comunicação à administração pública - secretaria ou 
órgão responsável 

13-Manutenção corretiva 

 

 

2-Elaboração de Manuais de Equipamentos 

6-Aquisição de equipamentos reserva 

7-Realizar manutenção preventiva em equipamentos  

8 - Realizar manutenção preventiva nas redes de drenagem 

9- Realizar limpeza periódica nas bacias de detenção 

10-Promover cursos de capacitação para funcionários 

14-Atualização dos planos de ação após cada ocorrência 

16-Cadastramento de fornecedores de maquinários e 
equipamentos 

3 Erosão nos corpos receptores  

4 Deslizamentos, alagamentos e inundações 

5 Contaminação dos corpos receptores  

  

7-Falta de manutenção da rede 1 Rompimento da rede de drenagem 

1-Sinalização da área 

3 - Comunicação ao responsável técnico 

5- Comunicação à defesa civil e/ou corpo de 
bombeiros 

6- Comunicação ao órgão ambiental e/ou polícia 
ambiental 

7- Comunicação à população 

1-Elaboração de um Plano de Alerta de Riscos 

10-Promover cursos de capacitação para funcionários 

14-Atualização dos planos de ação após cada ocorrência 

16-Cadastramento de fornecedores de maquinários e 
equipamentos 

17-Elaborar Mapa de Risco das áreas de influência dos 
agentes poluidores 

2 Obstrução da rede de drenagem 

3 Erosão nos corpos receptores  

4 Deslizamentos, alagamentos e inundações 

   

   

   

   

    

 
 
 
 
 
 



     
 

 

 
 Relatório Final 

 Página: 508 

 
 

Origem 
Cenário Ações para emergência Ações para Contingência 

8-Ausência de funcionário/equipes 1 Rompimento da rede de drenagem 

3- Comunicação ao responsável técnico 

4-Comunicação à administração pública - secretaria ou 
órgão responsável 

9- Substituição de pessoal 

10-Promover cursos de capacitação para funcionários 

12-Promover a integração de funcionários entre as áreas do 
sistema 
 

2 Obstrução da rede de drenagem 

4 Deslizamentos, alagamentos e inundações 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

9- Falta de conhecimento do sistema 3 Erosão nos corpos receptores  

3- Comunicação ao responsável técnico 

4-Comunicação à administração pública - secretaria ou 
órgão responsável 

9- Substituição de pessoal  

  

2-Elaboração de Manuais de Equipamentos 

11- Promover cursos de capacitação/sensibilização para a 
comunidade 

10-Promover cursos de capacitação para funcionários 

12-Promover a integração de funcionários entre as áreas do 
sistema 
 

5 Contaminação dos corpos receptores  

  

  

  

  

  

10- Sistema ultrapassado ou não 
dimensionado corretamente 

1 Rompimento da rede de drenagem  1-Elaboração de um Plano de Alerta de Riscos 

2-Elabração de Manuais de Equipamentos 

3-Elaboração de Manuais de Operação 

4-Elaboração de um cadastro do sistema existente 

8- Realizar manutenção preventiva nas redes de drenagem 

10-Promover cursos de capacitação para funcionários 

11-Promover cursos de capacitação/sensibilização para a 
comunidade 

12-Promover a integração de funcionários entre as áreas do 
sistema 

13 - Investir em estudos para conhecimento e melhorias do 
sistema existente 

14-Atualização dos planos de ação após cada ocorrência 

17 - Elaborar mapa de risco das áreas de influência dos 
agentes poluidores 

2 Obstrução da rede de drenagem 

3- Comunicação ao responsável técnico 

4-Comunicação à administração pública - secretaria ou 
órgão responsável 

8- Substituição de equipamento 

3 Erosão nos corpos receptores  

4 Deslizamentos, alagamentos e inundações 
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Origem 
Cenário Ações para emergência Ações para Contingência 

 
 
 
 
 
 
 

11- Assoreamento da rede 

1 Rompimento da rede de drenagem 

3- Comunicação ao responsável técnico 

4-Comunicação à administração pública - secretaria 
ou órgão responsável 

8- Substituição de equipamento 

10  - Manutenção corretiva 

1-Elaboração de um Plano de Alerta de Riscos 

3-Elaboração de Manuais de Operação 

8- Realizar manutenção preventiva nas redes de 
drenagem 

11-Promover cursos de capacitação/sensibilização para a 
comunidade 

12-Promover a integração de funcionários entre as áreas 
do sistema 

13 - Investir em estudos para conhecimento e melhorias do 
sistema existente 

14-Atualização dos planos de ação após cada ocorrência 

17 - Elaborar mapa de risco das áreas de influência dos 
agentes poluidores 

2 Obstrução da rede de drenagem 

3 Erosão nos corpos receptores  

 4 Deslizamentos, alagamentos e inundações 

5 Contaminação dos corpos receptores  

  

  

  

    

12- Ocupação irregular em área de risco 

1 Rompimento da rede de drenagem 

4- Paralisação parcial da operação 

5- Comunicação ao responsável técnico 

8- Comunicação ao órgão ambiental e/ou polícia 
ambiental 

11- Substituição de equipamento 

5- Elaboração de um Plano de Monitoramento da Qualidade 
da Água após ocorrência de sinistros 

8- Realizar manutenção preventiva em equipamentos 

9- Realizar manutenção preventiva nas redes de drenagem 

10- Realizar limpeza periódica nos pôlderes e comportas 

12- Promover cursos de capacitação/sensibilização para a 
comunidade 

13- Promover a integração de funcionários entre as áreas 
do sistema 

14- Investir em estudos para conhecimento e melhorias do 
sistema existente 

3 Erosão nos corpos receptores  

4 Deslizamentos, alagamentos e inundações 

5 Contaminação dos corpos receptores  

  

  

  

Fonte: SERENCO. 
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11.5. LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

O sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos é composto por serviços 
considerados essenciais para a garantia da salubridade ambiental e qualidade de vida dos 
indivíduos, pois minimiza os riscos à saúde pública, bem como os problemas com 
enchentes e assoreamentos de canais e a poluição ambiental de um modo geral. 
Observado o caráter essencial destes serviços, devem ser planejadas as ações e medidas 
em caso de contingências e emergências. O Plano de Emergências e Contingências para 
os serviços de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos deve prever medidas 
considerando as situações previstas no Quadro 130. 

Quadro 130 - Descrição das origens das situações emergenciais para o Sistema de Limpeza Urbana 
e Manejo de Resíduos Sólidos. 

Origem Descrição 

1 Alagamentos/Enchentes/ Interdição de estradas 

2 

Vandalismo (Depreciação de instrumentos do sistema de limpeza urbana e 
manejo de resíduos sólidos, como equipamentos e estrutura de 

armazenamento de resíduos bem como também o ato de dispor resíduos em 
locais proibidos) 

3 
Acidente ambiental ou eventos excepcionais envolvendo situações de risco 

relacionado aos RSU 

4 
Acidente ambiental ou eventos excepcionais que provoquem interrupções ou 
alterações na execução dos serviços de limpeza urbana e manejo de RSU 

5 Ausência de funcionários ou equipe/ Greve 

6 Área de acesso limitado 
Fonte: SERENCO. 

 

O Quadro 131 apresenta os cenários previstos de acordo com a descrição das 
situações emergenciais.  

 
Quadro 131 - Cenários emergenciais segundo suas origens (Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de 

Resíduos Sólidos). 

Cenários Origem 

1 
Paralisação no sistema de coleta e transporte de resíduos sólidos 

urbanos 
1, 2, 3, 4, 5, 6 

2 
Paralisação no sistema de coleta e transporte de resíduos 

diferenciados (RSS, RCC) 
1, 2, 3, 4, 5, 6 

3 Paralisação total nos serviços de disposição final no aterro 1, 2, 3, 4,5 

4 Paralisação dos serviços de varrição e limpeza pública 1, 4, 5 

5 Vazamento de chorume / Ruptura de taludes ou células do aterro 1, 3, 

6 Destinação inadequada de resíduos  2 
Fonte: SERENCO. 

 

11.5.1. Identificação de ações para análise de cenários 

As situações emergenciais decorrem, em geral, de acidentes nos sistemas de 
previsibilidade incerta, que exigem ações corretivas de rápido encaminhamento. Já as de 
contingência significam eventualidades que podem ser minimizadas mediante um 
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planejamento preventivo de ações, em particular as vinculadas à manutenção constante e 
à proteção de equipamentos. 

A seguir, são apresentados os quadros com a descrição das medidas emergenciais 
e contingenciais previstas para a prestação do serviço de limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos. 

 

➢ Ações de Contingência  

Quadro 132 - Ações para situações contingenciais (Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de 
Resíduos Sólidos). 

Medida 
contingencial 

Descrição 

1 Elaboração de um Plano de Redução de Riscos 

2 Elaboração de rotas alternativas de transporte 

3 Definir locais para disposição provisória emergencial de resíduos 

4 
Elaborar programa de revisão e manutenção preventiva de 

equipamentos utilizados na limpeza pública 

5 Elaborar programa de revisão de frota e equipamentos 

6 
Elaborar programa para serviços de coleta em eventos públicos e datas 

comemorativas 

7 Quantificação dos recursos humanos disponíveis nos referidos serviços  

8 
Levantamento de pontos críticos referentes a vazamentos de chorume 

ou disposição irregular de resíduos  

9 
Mapeamento de áreas com baixa cobertura de coleta ou com 

infraestrutura de limpeza pública ausente 

10 
Mapeamento de áreas de disposição inadequada de resíduos (pontos 

viciados, como terrenos baldios), com riscos à saúde pública no que diz 
respeito a proliferação de vetores. 

11 Atualização dos planos de ação a cada ocorrência 

12 Fiscalização da disposição inadequada de resíduos 

13 
Elaborar cadastro de acidentes, para documentação e formação de um 

histórico, sendo possível assim, verificar a recorrência de eventos 

Fonte: SERENCO. 
 

➢ Ações de Emergência 

Quadro 133 - Ações para situações emergenciais (Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos 
Sólidos). 

Medida 
emergencial 

Descrição 

1 Sinalização da área 

2 Isolamento da área, remoção de pessoas  

3 Identificar as rotas mais rápidas para hospitais 

4 Comunicação ao responsável técnico 

5 Comunicação à administração pública - secretaria ou órgão responsável 

6 Comunicação à defesa civil e/ou corpo de bombeiros 

7 Comunicação ao órgão ambiental e/ou polícia ambiental 
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Medida 
emergencial 

Descrição 

8 Comunicação à população 

9 Identificar os tipos de resíduos 

10 Identificar a fonte de geração 

11 Identificar os riscos à saúde envolvidos 

12 identificar o volume de resíduos 

13 Identificar o método adequado para coleta, transporte e destinação final 

14 
Comunicação, visando mobilizar a sociedade para conservação dos 

próprios públicos, no caso de paralisação da coleta de resíduos  

15 
Intensificar a fiscalização dos pontos onde ocorre a deposição 

clandestina com frequência. 
Fonte: SERENCO. 

 

11.5.2. Órgãos responsáveis pelas ações 

Os principais órgãos públicos que possuem a responsabilidade em auxiliar em 
emergências e contingência estão listados no Quadro 134. 

Quadro 134 - Órgãos responsáveis em situações emergenciais e contingenciais. 

Órgão Área de atuação 

Corpo de bombeiros 

Resposta ao resgate e socorro em conjunto com os outros órgãos 
em todas as vertentes 

Atuação direta nos cenários de ocorrências 

Polícia Militar Civil  Manutenção da ordem em ocorrências 

Policia Civil  Investigação de atos criminosos/vandalismo 

Exército 
Resposta em situação emergencial e temporária, após esgotados 
os instrumentos destinados à preservação da ordem pública e 
integridade da população 

Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência (SAMU) 

 Resgate e atendimento às vítimas de emergências 

Universidades  Prestação de assistência técnica 

Assessorias de comunicação 
Realizar a transmissão rápida de informações, quando da 
ocorrência de eventos emergenciais 

Defesa Civil 
Decretar situação de emergência e/ou de estado de calamidade 
pública, se necessário 

Secretaria de Educação 
Criar um programa de educação ambiental para instruir a 
população em como agir em casos de emergências 

Departamento Municipal de 
Transportes (DEMT) 

Promover medidas de operação para garantir a retomada dos 
serviços 

Departamento Municipal do 
Patrimônio (DMP) 

Autuação dos entes privados responsáveis por sinistros 

Departamento Municipal de 
Saúde (DMS) 

Provisão e administração de medicamentos para a população 
afetada 

Departamento Municipal de 
Administração (DMA) 

Notificação e autuação da postura do cidadão no ato de 
fiscalização 
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Órgão Área de atuação 

Departamento Municipal de 
Obras Públicas (DEMOP) 

Promover a articulação de programas de ação governamental nas 
áreas de fiscalização, de segurança pública e de defesa social, 
incluindo a fiscalização relacionada a vandalismo e disposição 
inadequada de resíduos sólidos 

Limpeza dos locais afetados, disponibilização e operação de 
maquinário pesado, substituição da infraestrutura afetada 

Demais departamentos 
Disponibilizar ao município todos e quaisquer recursos que se 
fizerem essenciais para minimizar os danos causados pelos 
sinistros 

Fonte: SERENCO. 
 

11.5.3. Ações para Emergências e Contingências 

O Quadro 135 apresenta as ações a serem tomadas em casos de emergências e 
contingências na prestação do serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. 
Elas são resultantes da inter-relação dos cenários e ações apresentadas anteriormente. 
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Quadro 135 - Resumo das ações para emergência e contingência. 
Origem Cenário Ações para emergência Ações para Contingência 

Alagamentos/Enchentes/ 
Interdição de estradas 

1 
Paralisação no sistema de coleta e transporte de 

resíduos sólidos urbanos 
Sinalização da área Elaboração de um Plano de Redução de Riscos 

2 
Paralisação no sistema de coleta e transporte de 

resíduos diferenciados (RSS, RCC) 
Isolamento da área, remoção 
de pessoas  

Elaboração de rotas alternativas de transporte 

3 
Paralisação total nos serviços de disposição final 

no aterro 

Comunicação à administração 
pública - secretaria ou órgão 
responsável 

Definir locais para disposição provisória emergencial de 
resíduos 

4 
Paralisação dos serviços de varrição e limpeza 

pública 
Comunicação à defesa civil 
e/ou corpo de bombeiros 

Elaborar programa de revisão e manutenção preventiva de 
equipamentos utilizados na limpeza pública 

5 
Vazamento de chorume / Ruptura de taludes ou 

células do aterro 

Comunicação ao órgão 
ambiental e/ou polícia 
ambiental 

Elaborar programa de revisão de frota e equipamentos 

6 Destinação inadequada de resíduos  Comunicação à população 
Elaborar programa para serviços de coleta em eventos 
públicos e datas comemorativas 

  

Identificar o método adequado 
para coleta, transporte e 
destinação final 

Quantificação dos recursos humanos disponíveis nos referidos 
serviços  

Identificar os riscos à saúde 
envolvidos 

Levantamento de pontos críticos referentes a vazamentos de 
chorume ou disposição irregular de resíduos  

Mapeamento de áreas com baixa cobertura de coleta ou com 
infraestrutura de limpeza pública ausente 

Mapeamento de áreas de disposição inadequada de resíduos 
(pontos viciados, como terrenos baldios), com riscos à saúde 
pública no que diz respeito a proliferação de vetores. 

Atualização dos planos de ação a cada ocorrência 

Fiscalização da disposição inadequada de resíduos 

Elaborar cadastro de acidentes, para documentação e 
formação de um histórico, sendo possível assim, verificar a 
recorrência de eventos 
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Origem Cenário Ações para emergência Ações para Contingência 

Vandalismo 
(Depreciação de 
instrumentos do 

sistema de limpeza 
urbana e manejo de 

resíduos sólidos, como 
equipamentos e 

estrutura de 
armazenamento de 
resíduos bem como 

também o ato de dispor 
resíduos em locais 

proibidos) 

1 
Paralisação no sistema de coleta e 

transporte de resíduos sólidos urbanos 
Comunicação ao responsável técnico Elaboração de um Plano de Redução de Riscos 

2 
Paralisação no sistema de coleta e 

transporte de resíduos diferenciados (RSS, 
RCC) 

Comunicação à administração pública - 
secretaria ou órgão responsável 

Levantamento de pontos críticos referentes a 
vazamentos de chorume ou disposição irregular de 
resíduos  

3 
Paralisação total nos serviços de disposição 

final no aterro 
Comunicação ao órgão ambiental e/ou polícia 
ambiental 

Mapeamento de áreas com baixa cobertura de 
coleta ou com infraestrutura de limpeza pública 
ausente 

6 Destinação inadequada de resíduos  Comunicação à população Fiscalização da disposição inadequada de resíduos 

  

Identificar os tipos de resíduos 

  

Identificar a fonte de geração 

Identificar os riscos à saúde envolvidos 

identificar o volume de resíduos 

Identificar o método adequado para coleta, 
transporte e destinação final 

Comunicação, visando mobilizar a sociedade 
para conservação dos próprios públicos, no 
caso de paralisação da coleta de resíduos  

Intensificar a fiscalização dos pontos onde 
ocorre a deposição clandestina com 
frequência. 
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Origem Cenário Ações para emergência Ações para Contingência 

Acidente ambiental 
ou eventos 

excepcionais 
envolvendo 

situações de risco 
relacionado aos RSU 

1 
Paralisação no sistema de coleta e 

transporte de resíduos sólidos urbanos 
Sinalização da área 

Elaboração de um Plano de Redução de 
Riscos 

2 

Paralisação no sistema de coleta e 
transporte de resíduos diferenciados 

(RSS, RCC) 

Isolamento da área, remoção de 
pessoas  

Definir locais para disposição provisória 
emergencial de resíduos 

3 

Paralisação total nos serviços de 
disposição final no aterro 

Comunicação ao responsável técnico 
Elaborar programa de revisão de frota e 
equipamentos 

5 
Vazamento de chorume / Ruptura de 

taludes ou células do aterro 
Comunicação à administração pública - 
secretaria ou órgão responsável 

Levantamento de pontos críticos referentes a 
vazamentos de chorume ou disposição 
irregular de resíduos  

  

Comunicação à defesa civil e/ou corpo 
de bombeiros 

Atualização dos planos de ação a cada 
ocorrência 

Comunicação ao órgão ambiental e/ou 
polícia ambiental 

Elaborar cadastro de acidentes, para 
documentação e formação de um histórico, 
sendo possível assim, verificar a recorrência 
de eventos 

Comunicação à população 

  

Identificar os tipos de resíduos 

Identificar a fonte de geração 

Identificar os riscos à saúde envolvidos 

identificar o volume de resíduos 

Identificar o método adequado para 
coleta, transporte e destinação final 

Comunicação, visando mobilizar a 
sociedade para conservação dos 
próprios públicos, no caso de 
paralisação da coleta de resíduos  
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Origem Cenário Ações para emergência Ações para Contingência 

Acidente ambiental 
ou eventos 

excepcionais que 
provoquem 

interrupções ou 
alterações na 
execução dos 

serviços de limpeza 
urbana e manejo de 

RSU 

1 
Paralisação no sistema de coleta e 

transporte de resíduos sólidos urbanos 
Comunicação ao responsável técnico 

Elaboração de um Plano de Redução de 
Riscos 

2 
Paralisação no sistema de coleta e 

transporte de resíduos diferenciados 
(RSS, RCC) 

Comunicação à administração pública - 
secretaria ou órgão responsável 

Definir locais para disposição provisória 
emergencial de resíduos 

3 
Paralisação total nos serviços de 

disposição final no aterro 
Comunicação à população 

Elaborar programa para serviços de coleta 
em eventos públicos e datas comemorativas 

4 
Paralisação dos serviços de varrição e 

limpeza pública 
Identificar o método adequado para 
coleta, transporte e destinação final 

Elaborar programa de revisão de frota e 
equipamentos 

  

Comunicação, visando mobilizar a 
sociedade para conservação dos 
próprios públicos, no caso de 
paralisação da coleta de resíduos  

Mapeamento de áreas com baixa cobertura 
de coleta ou com infraestrutura de limpeza 
pública ausente 

Intensificar a fiscalização dos pontos 
onde ocorre a deposição clandestina 
com frequência. 

Mapeamento de áreas de disposição 
inadequada de resíduos (pontos viciados, 
como terrenos baldios), com riscos à saúde 
pública no que diz respeito a proliferação de 
vetores. 

  

Atualização dos planos de ação a cada 
ocorrência 

Fiscalização da disposição inadequada de 
resíduos 

Elaborar cadastro de acidentes, para 
documentação e formação de um histórico, 
sendo possível assim, verificar a recorrência 
de eventos 
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Origem Cenário Ações para emergência Ações para Contingência 

Ausência de 
funcionários ou 
equipe/ Greve 

1 
Paralisação no sistema de coleta e 

transporte de resíduos sólidos urbanos 
Comunicação ao responsável técnico 

Elaboração de um Plano de Redução de 
Riscos 

2 
Paralisação no sistema de coleta e 

transporte de resíduos diferenciados 
(RSS, RCC) 

Comunicação à administração pública - 
secretaria ou órgão responsável 

Definir locais para disposição provisória 
emergencial de resíduos 

3 
Paralisação total nos serviços de 

disposição final no aterro 
Comunicação à população 

Quantificação dos recursos humanos 
disponíveis nos referidos serviços  

4 
Paralisação dos serviços de varrição e 

limpeza pública 
Identificar o método adequado para 
coleta, transporte e destinação final 

Mapeamento de áreas com baixa cobertura 
de coleta ou com infraestrutura de limpeza 
pública ausente 

  

Comunicação, visando mobilizar a 
sociedade para conservação dos 
próprios públicos, no caso de 
paralisação da coleta de resíduos  

Mapeamento de áreas de disposição 
inadequada de resíduos (pontos viciados, 
como terrenos baldios), com riscos à saúde 
pública no que diz respeito a proliferação de 
vetores. 

Intensificar a fiscalização dos pontos 
onde ocorre a deposição clandestina 
com frequência. 

Atualização dos planos de ação a cada 
ocorrência 

  

Fiscalização da disposição inadequada de 
resíduos 

Elaborar cadastro de acidentes, para 
documentação e formação de um histórico, 
sendo possível assim, verificar a recorrência 
de eventos 

 
 
 
 
 
 



     
 

 

 
 Relatório Final 

Página: 519 

 
 

 
 
 
 

Origem Cenário Ações para emergência Ações para Contingência 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Área de acesso 

limitado 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1 
Paralisação no sistema de coleta e 

transporte de resíduos sólidos urbanos 
Comunicação ao responsável técnico 

Elaboração de um Plano de Redução de 
Riscos 

2 
Paralisação no sistema de coleta e 

transporte de resíduos diferenciados 
(RSS, RCC) 

Comunicação à administração pública - 
secretaria ou órgão responsável 

Elaborar programa de revisão e manutenção 
preventiva de equipamentos utilizados na 
limpeza pública 

  

Comunicação à população 
Elaborar programa de revisão de frota e 
equipamentos 

Identificar os tipos de resíduos 
Elaborar programa para serviços de coleta 
em eventos públicos e datas comemorativas 

Identificar a fonte de geração 
Levantamento de pontos críticos referentes a 
vazamentos de chorume ou disposição 
irregular de resíduos  

Identificar os riscos à saúde envolvidos 
Mapeamento de áreas com baixa cobertura 
de coleta ou com infraestrutura de limpeza 
pública ausente 

identificar o volume de resíduos 

Mapeamento de áreas de disposição 
inadequada de resíduos (pontos viciados, 
como terrenos baldios), com riscos à saúde 
pública no que diz respeito a proliferação de 
vetores. 

Identificar o método adequado para 
coleta, transporte e destinação final 

Atualização dos planos de ação a cada 
ocorrência 

Comunicação, visando mobilizar a 
sociedade para conservação dos 
próprios públicos, no caso de 
paralisação da coleta de resíduos  

Fiscalização da disposição inadequada de 
resíduos 

Intensificar a fiscalização dos pontos 
onde ocorre a deposição clandestina 
com frequência. 

Elaborar cadastro de acidentes, para 
documentação e formação de um histórico, 
sendo possível assim, verificar a recorrência 
de eventos 

Fonte: SERENCO. 
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11.6. RECOMENDAÇÕES FINAIS 

Na operação e manutenção dos serviços de saneamento deverão ser utilizados 
preferencialmente mecanismos locais e corporativos de gestão, no sentido de prevenir 
ocorrências indesejadas através do controle e monitoramento das condições físicas das 
instalações e dos equipamentos visando minimizar ocorrência de sinistros e interrupções 
na prestação dos serviços. 

Procurando conceituar estas duas palavras - emergência e contingência - percebe-
se que neste caso tornam-se complementares, pois emergência é uma situação crítica; 
acontecimento perigoso ou fortuito, incidente, portanto de circunstância acidental. Já 
contingência refere-se à qualidade do que é contingente - o que pode ou não suceder a 
eventualidade e a incerteza sobre se uma coisa acontecerá ou não.  

Sendo assim, este plano de buscou elencar fatores de risco relacionados aos 
sistemas do município de Alpinópolis (MG), como forma de identificar e prevenir possíveis 
acidentes, passíveis de acontecer ou não, bem como atuar na mitigação de danos e 
prejuízos causados por acidentes e desastres, naturais ou antrópicos. 

 Para elaboração, consideramos que uma sucessão de pequenas falhas, mesmo que 
insignificantes, podem potencializar danos maiores e, até mesmo, dar origem a enormes 
calamidades. Além disto, acidentes e desastres podem ter danos e prejuízos minimizados 
com ações mitigadoras estruturadas. 

As ações de combate e controle às emergências terão prioridade sobre as demais 
atividades e deverão ser exercidas com dedicação exclusiva enquanto durar a ocorrência. 

As ações de prevenção devem envolver medidas de orientação e instrumentalização 
da comunidade para ação no caso de ocorrência de eventos, visando evitar ou diminuir o 
risco da ocorrência e os impactos resultantes desses eventos. 

As ações de emergências e contingências devem se concentrar principalmente nos 
incidentes de maior probabilidade e não nos de maior magnitude, que normalmente são 
menos prováveis de acontecer. 

Deverão ser gerados relatórios de análise de acidentes, contendo no mínimo uma 
descritiva do acidente e das ações realizadas, uma análise crítica do processo de instalação 
da resposta inicial e da eficácia das medidas de controle, e uma conclusão com 
identificação das causas, consequências, danos, custos e prazos para a recuperação do 
sistema e do fornecimento dos serviços. Estes relatórios irão auxiliar no processo de 
melhorias e atualização das ações. 
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12. MARCO REGULATÓRIO E FISCALIZAÇÃO 

A Lei Nacional do Saneamento Básico, nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, traz no 
seu arcabouço legal-institucional diretrizes para as funções de regulação e fiscalização da 
prestação dos serviços de saneamento básico, separando as funções de planejamento, 
regulação e fiscalização e prestação desses serviços, conforme Artigo 9 transcrito a seguir.  

Art. 9 -  O titular dos serviços formulará a respectiva política pública de saneamento 
básico, devendo, para tanto:  

I - elaborar os planos de saneamento básico, nos termos desta Lei;  

II - prestar diretamente ou delegar a prestação dos serviços;  

III - definir a entidade responsável pela regulação e pela fiscalização dos serviços 
públicos de saneamento básico e os procedimentos para a sua atuação, observado 
o disposto no § 5º do art. 8º-C;  

IV - definir os parâmetros a serem adotados para a garantia do atendimento 
essencial à saúde pública, inclusive quanto ao volume mínimo per capita de água 
para abastecimento público, observadas as normas nacionais relativas à 
potabilidade da água;  

V - estabelecer os direitos e os deveres dos usuários; VI - estabelecer os 
mecanismos e os procedimentos de controle social, observado o disposto no inciso 
IV do caput do art. 2º;  

VII - implementar sistema de informações sobre os serviços públicos de 
saneamento básico, articulado com o Sistema Nacional de Informações em 
Saneamento Básico - Sinisa, o Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão 
dos Resíduos Sólidos - Sinir e o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos, observadas a metodologia e a periodicidade estabelecidas pelo Ministério 
das Cidades;  

VIII - intervir e retomar a operação dos serviços delegados, por indicação da 
entidade reguladora, nas hipóteses e nas condições previstas na legislação e nos 
contratos. 

 

Destacamos que no dia 15 de julho de 2020 foi sancionada a Lei Federal nº 14.026, 
que atualiza o marco legal do saneamento básico e altera a Lei nº 9.984, de 17 de julho de 
2000, para atribuir à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) competência 
para editar normas de referência sobre o serviço de saneamento, a Lei nº 10.768, de 19 de 
novembro de 2003, para alterar o nome e as atribuições do cargo de Especialista em 
Recursos Hídricos, a Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, para vedar a prestação por 
contrato de programa dos serviços públicos de que trata o art. 175 da Constituição Federal, 
a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, para aprimorar as condições estruturais do 
saneamento básico no País, a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, para tratar dos prazos 
para a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, a Lei nº 13.089, de 12 de 
janeiro de 2015 (Estatuto da Metrópole), para estender seu âmbito de aplicação às 
microrregiões, e a Lei nº 13.529, de 4 de dezembro de 2017, para autorizar a União a 
participar de fundo com a finalidade exclusiva de financiar serviços técnicos especializados. 
As principais mudanças do novo marco legal do saneamento básico estão discriminadas 
abaixo (BRASIL, 2020a): 

1. Estabelece a data de 31 de dezembro de 2033 para a universalização dos serviços 
de saneamento: 

• 99% da população com acesso à água potável; 
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• 90% da população com acesso ao tratamento e à coleta de esgoto; 

• Caso se comprove inviabilidade técnica ou financeira, o prazo poderá ser 
estendido até 2040. 

2. Determina a realização de licitação para concessão dos serviços de abastecimento 
de água e de esgotamento sanitário, com participação de empresas públicas e 
privadas, acabando com o direito de preferência das companhias estaduais 
(“contratos de programa”). 

• O novo marco prevê a continuação dos contratos de programas que estão em 
vigência, desde que sejam respeitadas as cláusulas que adaptem o 
instrumento ao modelo de aperfeiçoamento proposto pelo marco. 

• Também permite a instituição de prestação regionalizada, com agrupamento 
de Municípios para prestação integrada de um ou mais componentes dos 
serviços públicos de saneamento básico em determinada região. Desta 
forma, fica afastado o risco de municípios que sejam pequenos ou que tenham 
menos recursos ficarem de fora do processo de universalização. 

3. Define novos prazos para o encerramento de lixões a céu aberto: 

• Capitais e regiões metropolitanas terão até 31 de dezembro de 2020 e 
municípios com menos de 50 mil habitantes terão até 2024. 

4. Determina que a ANA, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, que 
tem o papel de garantir a segurança hídrica do país, edite as normas de referência 
para a prestação de saneamento básico: 

• De padrões de qualidade e eficiência na prestação, manutenção e operação 
dos sistemas de saneamento básico; 

• De regulação tarifária dos serviços públicos de saneamento básico; 

• De padronização dos contratos de prestação de serviços públicos de 
saneamento básico; 

• De redução progressiva e controle da perda de água. 

 

E para finalizar, no dia 21 de julho de 2020 foi publicado o Decreto Federal nº 10.430 
que dispõe sobre o Comitê Interministerial de Saneamento Básico, órgão colegiado 
instituído pelo art. 53-A da Lei nº 11.445/2007, com a finalidade de assegurar a 
implementação da política federal de saneamento básico e de articular a atuação dos 
órgãos e das entidades da administração pública federal quanto à alocação de recursos 
financeiros em ações de saneamento básico. Compete ao Comitê Interministerial de 
Saneamento Básico (BRASIL, 2020b): 

I. coordenar, integrar, articular e avaliar a gestão, em âmbito federal, do Plano 
Nacional de Saneamento Básico; 

II. acompanhar o processo de articulação e as medidas que visem à destinação dos 
recursos para o saneamento básico, no âmbito do Poder Executivo federal; 

III. garantir a racionalidade da aplicação dos recursos federais no setor de 
saneamento básico, com vistas à universalização dos serviços e à ampliação dos 
investimentos públicos e privados no setor; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/L11445compilado.htm
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IV. elaborar estudos técnicos para subsidiar a tomada de decisões sobre a alocação 
de recursos federais no âmbito da política federal de saneamento básico; e 

V. avaliar e aprovar orientações para a aplicação dos recursos federais em 
saneamento básico. 

 

Destacamos, após a aprovação do Novo Marco Legal do Saneamento, a 
obrigatoriedade do município de Alpinópolis (MG)) em realizar a revisão da estrutura de 
cobrança e a inclusão do prestador de serviço na responsabilidade pela revisão da 
cobrança, tendo em vista que, em formatos de concessão de serviço, o prestador fica 
responsável pela cobrança da tarifa. 

Especificamente para a área atendida pela COPASA, onde há uma prestação dos 
serviços de água e de esgoto pela COPASA, a responsabilidade pela regulação é da 
Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário 
do Estado de Minas Gerais (ARSAE-MG).  

As atividades administrativas de regulação, inclusive organização, e de fiscalização 
dos serviços de saneamento básico poderão ser executadas pelo titular: 

• Diretamente, mediante órgão ou entidade de sua administração direta ou 
indireta, inclusive consórcio público do qual participe; ou 

• Mediante delegação a órgão ou entidade de outro ente da Federação, por 
meio de gestão associada de serviços públicos autorizada por consórcio 
público ou convênio de cooperação entre entes federados. 

 

Quanto à importância da regulação dos serviços de saneamento básico, há duas 
principais razões que justificam regular uma empresa. A primeira é corrigir falhas de 
mercado, principalmente em monopólios naturais, e a segunda garantir o interesse público. 
Ou seja, a regulação tem como finalidade a garantia de todos os serviços públicos serem 
prestados em condições adequadas. Para isto, a prestação dos serviços deve atender aos 
princípios básicos de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, 
generalidade, cortesia e modicidade. 

Desta maneira, a regulação e a fiscalização são fundamentais para a prestação de 
serviços públicos com qualidade e sustentabilidade, assegurada a participação e o controle 
social.  

O ente regulador deve garantir o equilíbrio das relações entre o prestador e o titular 
visando à prestação de qualidade dos serviços aos usuários, a defesa dos usuários e a 
preservação do interesse público e a sustentabilidade econômico-financeira do prestador, 
independente da forma de prestação dos serviços. São objetivos da regulação: 

 I- fixar direitos e obrigações dos usuários e dos prestadores do serviço; 

II- estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos serviços e para a 
satisfação dos usuários; garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas; 

III - prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, ressalvada a competência dos 
órgãos integrantes do sistema nacional de defesa da concorrência; e, 

IV - definir tarifas e outros preços públicos que assegurem tanto o equilíbrio econômico 
e financeiro dos contratos, quanto à modicidade tarifária e de outros preços públicos, 
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mediante mecanismos que induzam a eficiência e eficácia dos serviços e que 
permitam a apropriação social dos ganhos de produtividade. 

 

Compreendem-se nas atividades de regulação dos serviços de saneamento básico 
a interpretação e a fixação de critérios para a fiel execução dos contratos, dos serviços e 
para a correta administração de subsídios. 

O poder regulatório de uma agência reguladora é exercido com a finalidade última 
de atender ao interesse público, mediante as atividades de normatização, fiscalização, 
controle, mediação e aplicação de sanções e penalidades nas concessões e permissões 
da prestação dos serviços públicos submetidos à sua competência com vistas a: 

• Promover e zelar pela eficiência econômica e técnica dos serviços; 

• Fixar regras procedimentais claras; 

• Promover a estabilidade nas relações entre o poder concedente, entidades 
reguladas e usuários; 

• Estimular a expansão e a modernização dos serviços, de modo a buscar a 
universalização e a melhoria dos padrões de qualidade; 

• Evitar a susceptibilidade do setor aos interesses políticos. 

 

Basicamente, há duas principais razões que justificam regular uma empresa. A 
primeira é corrigir falhas de mercado, principalmente em monopólios naturais e a segunda 
garantir o interesse público. Ou seja, a regulação tem como finalidade a garantia de todos 
os serviços públicos serem prestados em condições adequadas. Para isto, a prestação dos 
serviços deve atender aos princípios básicos de regularidade, continuidade, eficiência, 
segurança, atualidade, generalidade, cortesia e modicidade. 

Desta maneira, a regulação e a fiscalização são fundamentais para a prestação de 
serviços públicos com qualidade e sustentabilidade, assegurada a participação e o controle 
social.  

O controle social é um dos princípios da Lei n.º 11.445/07 (alterada pela Lei nº 
14.026/2020). A Lei estabelece a participação da sociedade nos processos de formulação 
de política, de planejamento e de avaliação relacionados aos serviços públicos de 
saneamento básico (Art. 3º, inciso IV); em audiências e consultas públicas sobre minuta de 
contrato para prestação de serviços públicos de saneamento básico (Art. 11, inciso IV); em 
audiência e/ou consultas públicas para apreciação de propostas de plano de saneamento 
básico, inclusive dos estudos que os fundamentem (Art. 19, inciso V, §5º); por meio de 
mecanismos normatizados pela entidade de regulação da prestação dos serviços (Art. 23, 
inciso X); por meio do acesso a informações sobre a regulação ou à fiscalização dos 
serviços prestados (Art. 26); e no acesso a informações sobre direitos e deveres dos 
usuários (Art. 27), nos processos de revisão tarifária (Art. 38, inciso II, §1º) e em órgãos de 
controle social. 

Se os serviços de saneamento forem prestados diretamente pelo ente titular ou por 
entidade de sua Administração Indireta, a Lei n.º 11.445/07 pressupõe que a regulação seja 
feita pelo próprio Poder Público, por seus órgãos centrais ou pela via hierárquica. Porém, 
no caso de descentralização, mesmo que para ente da Administração Indireta, é de rigor 
que se crie um ente específico para exercer a regulação.  
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Assim sendo, caso os serviços sejam delegados a um operador privado ou integrante 
da Administração Indireta de outro ente que não o seu titular, obrigatoriamente deverá haver 
a instituição de um ente que receba as competências para regular os serviços.  

Quando a prestação for concedida, existe relação contratual entre o titular e o 
prestador e obrigações contratuais para atender aos usuários. No entanto, em todos os 
casos, o ente regulador deve garantir o equilíbrio das relações entre o prestador e o titular 
visando à prestação de qualidade dos serviços aos usuários, a defesa dos usuários e a 
preservação do interesse público e a sustentabilidade econômico-financeira do prestador. 

São objetivos da regulação: 

 I- fixar direitos e obrigações dos usuários e dos prestadores do serviço; 

II- estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos serviços e para a 
satisfação dos usuários; garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas; 

III - prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, ressalvada a competência dos 
órgãos integrantes do sistema nacional de defesa da concorrência; e, 

IV - definir tarifas e outros preços públicos que assegurem tanto o equilíbrio econômico 
e financeiro dos contratos, quanto a modicidade tarifária e de outros preços públicos, 
mediante mecanismos que induzam a eficiência e eficácia dos serviços e que 
permitam a apropriação social dos ganhos de produtividade. 

 

Para o planejamento das atividades e metas a serem executadas pela futura agência 
reguladora, deve-se avaliar a disponibilidade financeira advinda das taxas de regulação 
cobradas das prestadoras dos serviços de saneamento básico. 

No Brasil, esta taxa varia de 0,5 a 1,0% das receitas operacionais das prestadoras 
dos serviços. Foi considerado no fluxo de caixa uma taxa equivalente a 1,0% da 
arrecadação das tarifas de água e esgoto.  

Em Alpinópolis (MG), a Lei Municipal nº 2.231, de 15 de outubro de 2021 (que 
autoriza o poder executivo a outorgar, sob o regime de concessão, a prestação de serviços 
de abastecimento de água e de esgotamento sanitário do município de Alpinópolis) não 
determinou qual será a agência reguladora, se municipal, regional ou estadual (ARSAE-
MG). 
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13. AVALIAÇÃO DO SERVIÇO ADEQUADO 

A Resolução ARSAE-MG nº 144, de 17 de dezembro de 2020, homologa a tabela de 
preços e prazos de serviços não tarifados da COPASA, sendo esta apresentada na íntegra 
no Anexo I deste documento. 

De acordo com o Relatório de Fiscalização Operacional nº 15/2020 da ARSAE-MG, 
onde foi avaliado o cumprimento dos prazos para execução de serviços (Erro! Fonte de 
referência não encontrada.), constatando-se o registro de 45 ordens de serviço para 
‘ligação de água’ e 66 ordens de serviço para ‘vistoria de água’. Houve atrasos no 
atendimento aos prazos máximos definidos pela Resolução Arsae-MG nº 40/2013 nos 
meses de agosto a setembro. Quanto às ordens de serviços de ‘vazamento de água’, foram 
geradas 123 ocorrências, também havendo atrasos no cumprimento aos prazos previstos, 
nesse caso devendo adotar medidas imediatas de correção. 

Tabela 98 - Atendimento a prazos para execução de serviços do SAA. 

 
Fonte: ARSAE-MG, 2020. 

 

No mesmo Relatório de Fiscalização Operacional nº 15/2020 da ARSAE-MG, 
avaliou-se o cumprimento dos prazos constantes na Resolução Arsae-MG nº 40/2013 para 
os pedidos de vistoria, ligação e correção de extravasamentos de esgotos, nos meses de 
agosto de 2019 a janeiro de 2020. Conforme apresentado na Erro! Fonte de referência 
não encontrada., foram executadas 38 ordens de serviço para ‘ligação de esgoto’ e 62 
ordens de serviço para ‘vistoria de esgoto’, havendo atrasos no atendimento aos prazos 
máximos definidos pela Resolução. Quanto às ordens de serviços de ‘vazamento de 
esgoto’, foram executadas 138, também havendo atrasos no cumprimento aos prazos 
previstos pelo Prestador para atendimento a essas demandas. Cabe lembrar que a referida 
Resolução determina que o Prestador de Serviços (COPASA), quando informado da 
ocorrência de vazamentos de esgoto, deverá adotar medidas imediatas para sua correção. 
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Tabela 99 - Atendimento a prazos para execução de serviços do SES. 

 
Fonte: ARSAE-MG, 2020. 
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14. REGULAMENTO DOS SERVIÇOS 

Atualmente às prestações dos serviços públicos de abastecimento de água e de 
esgotamento sanitário do município de Alpinópolis (MG) são geridos pela Companhia de 
Saneamento de Minas Gerais (COPASA), administrando a Sede e o núcleo urbano da 
localidade rural de São Bento.  

O regulamento destes serviços foi aprovado através do Decreto Estadual nº 44.884, 
de 1º de setembro de 2008, sendo este apresentado na íntegra no Anexo II deste 
documento. 

Como alternativa a consultora SERENCO apresenta na sequência um regulamento 
dos serviços diferente do da COPASA, para futura melhorias no regulamento dos serviços 
prestados em Alpinópolis (MG). 
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CAPÍTULO I 

Disposições Preliminares 

O presente REGULAMENTO DOS SERVIÇOS estabelece as normas que devem ser 
observadas para a execução e fiscalização dos serviços públicos de água e esgoto do 
Município de Alpinópolis e dispõe sobre os sistemas de apuração do consumo, o 
lançamento e a cobrança das TARIFAS pela CONCESSIONÁRIA, bem como sobre as 
penalidades a que estarão sujeitos os infratores deste Regulamento. 

 

Os serviços de água e esgoto são classificados e tarifados de acordo com as disposições 
deste REGULAMENTO DOS SERVIÇOS e do PMSB. 

 

CAPÍTULO II 

Terminologia 

No presente REGULAMENTO DOS SERVIÇOS, adota-se a terminologia consagrada nas 
normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 

 

Para os fins deste REGULAMENTO DOS SERVIÇOS, são adotadas as seguintes 
definições: 

I. Aferição de hidrômetro: processo de conferência do sistema de medição de 
hidrômetro, para verificação de erro de indicação em relação aos limites 
estabelecidos pelos órgãos competentes; 

II. Cadastro de Usuários: conjunto de registros atualizados da 
CONCESSIONÁRIA, necessários ao faturamento, cobrança de serviços 
prestados e apoio ao planejamento e controle operacional; 

III. Classe Comercial: economia ocupada para o exercício de atividade de 
compra, venda ou prestação de serviços, ou para o exercício de atividade 
não classificada nas categorias residencial ou industrial; 

IV. Classe de Consumo: classificação do usuário, por economia, para fins de 
enquadramento na estrutura tarifária da CONCESSIONÁRIA; 

V. Classe Industrial: economia ocupada para o exercício de atividade 
classificada como industrial pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE; 

VI. Classe Residencial: economia ocupada exclusivamente para o fim de 
moradia; 

VII. Coletor: canalização destinada à recepção de esgotos. 

VIII. Consumo de água: volume de água utilizado em um imóvel, fornecida pela 
CONCESSIONÁRIA ou produzida por fonte própria; 

IX. Consumo estimado: volume de água atribuído a uma economia, quando a 
ligação é desprovida de hidrômetro; 

X. Consumo faturado: volume correspondente ao valor faturado; 
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XI. Consumo medido: volume de água registrado através de hidrômetro; 

XII. Consumo médio: média de consumos medidos relativamente a ciclos de 
prestação de serviços consecutivos para um determinado imóvel; 

XIII. Consumo mínimo: o menor volume de água atribuído a uma economia e 
considerado como base mínima para o faturamento; 

XIV. Conta: documento hábil para pagamento e cobrança de débito contraído pelo 
usuário e que corresponde à fatura de prestação de serviços; 

XV. Controlador de vazão: dispositivo destinado a controlar o volume de água 
fornecido por ligação; 

XVI. Derivação clandestina: ramificação do ramal predial executada sem 
autorização da CONCESSIONÁRIA; 

XVII. Economia: imóvel de uma única ocupação, ou subdivisão de imóvel com 
ocupação independente das demais, perfeitamente identificável ou 
comprovável em função da finalidade de sua ocupação legal, dotado de 
instalação hidrossanitária privativa ou comum para uso dos serviços de 
abastecimento de água e/ou de coleta de esgoto; 

XVIII. Edificação: construção que, após o seu término, demande em caráter 
duradouro serviços de água e esgoto; 

XIX. Esgoto industrial: efluente líquido resultante de atividades produtivas ou de 
processo de indústria, de comércio ou de prestação de serviço, com 
características físico-químicas distintas do esgoto doméstico; 

XX. Esgoto pluvial: resíduo líquido, proveniente de precipitações atmosféricas, 
que não se enquadra como esgoto sanitário ou efluente não doméstico, nem 
como esgoto industrial; 

XXI. Esgoto sanitário: efluente líquido proveniente do uso de água para fins de 
higiene; 

XXII. Greide: série de cotas que caracterizam o perfil de uma rua e dão as altitudes 
de seu eixo em seus diversos trechos. 

XXIII. Hidrante: aparelho instalado na rede distribuidora de água, apropriado à 
tomada de água para combate a incêndio; 

XXIV. Hidrômetro: aparelho destinado a medir e indicar, continuamente, o volume 
de água que o atravessa; 

XXV. Hidrômetro individual: aparelho colocado na instalação predial de água das 
economias pertencentes a imóvel com medição individualizada; 

XXVI. Instalação predial de água: conjunto de tubulações, conexões, aparelhos e 
equipamentos localizados a jusante do hidrômetro ou do tubete; 

XXVII. Instalação predial de esgoto: conjunto de tubulações, conexões, aparelhos, 
equipamentos e peças especiais, localizados a montante do poço luminar; 

XXVIII. Ligação clandestina: conexão de instalação predial à rede de distribuição de 
água ou coletora de esgoto, executada sem autorização ou conhecimento da 
CONCESSIONÁRIA; 
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XXIX. Ligação de água ou ramal de derivação: conexão do ramal predial de água à 
rede pública de distribuição de água; 

XXX. Ligação de esgoto: conexão do ramal predial de esgoto à rede pública 
coletora de esgoto; 

XXXI. Ligação provisória: ligação de água ou esgoto para utilização em caráter 
temporário; 

XXXII. Padrão de ligação de água: forma de apresentação do conjunto constituído 
por registro e dispositivo de controle ou medição do consumo; 

XXXIII. Período de consumo: período correspondente ao fornecimento de água e/ou 
coleta de esgoto a um imóvel, compreendido entre duas leituras consecutivas 
de hidrômetro ou estimativa de consumos consecutivos; 

XXXIV. Poço luminar: caixa situada no passeio, que possibilita a inspeção e 
desobstrução do ramal predial de esgoto; 

XXXV. Prédio: toda edificação utilizada para fins públicos ou particulares; 

XXXVI. Ramal predial de água: conjunto de tubulações e peças especiais, situadas 
entre a rede de distribuição de água e o tubete ou hidrômetro, ou hidrômetro 
principal, no caso de imóvel com medição individualizada, compreendidos 
estes; 

XXXVII. Ramal predial de esgoto: conjunto de tubulações e peças especiais situadas 
entre a rede pública coletora de esgotos e o poço luminar, se houve, incluído 
este, ou o meio fio; 

XXXVIII. Rede distribuidora e coletora: conjunto de tubulações e peças que compõem 
os subsistemas de distribuição de água e de coleta de esgoto; 

XXXIX. Sistema público de abastecimento de água ou rede pública de água: conjunto 
de obras, instalações e equipamentos, que têm por finalidade captar, aduzir, 
tratar, reservar e distribuir água; 

XL. Sistema público de esgoto ou rede pública de esgoto: conjunto de obras, 
instalações e equipamentos, que têm por finalidade coletar, transportar, tratar 
e dar destino final adequado às águas residuárias ou servidas; 

XLI. Tarifa de água: valor, por unidade de volume e faixa de consumo, cobrado do 
usuário pelos serviços de tratamento e abastecimento de água prestados 
pela CONCESSIONÁRIA; 

XLII. Tarifa de esgoto: valor, por unidade de volume e faixa de consumo, cobrado 
do usuário pelos serviços de coleta, remoção e afastamento ou coleta, 
remoção, afastamento e tratamento de esgoto prestados pela 
CONCESSIONÁRIA; 

XLIII. Tarifa mínima: menor volume de água atribuído a uma economia e 
considerado como base mínima para faturamento; 

XLIV. Titular do imóvel - proprietário do imóvel: quando o imóvel estiver constituído 
em condomínio sem medição individualizada das economias, considera-se 
titular o condomínio; 

XLV. Tubete: segmento de tubulação instalado no local destinado ao hidrômetro 
em substituição deste; 
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XLVI. Unidade imobiliária: todo o terreno ou edificação ocupado ou utilizado para 
fins públicos ou particulares; e 

XLVII. Usuário: toda pessoa física ou jurídica – proprietário ou inquilino – 
responsável pela ocupação ou utilização do imóvel servido pelas redes 
públicas de água e/ou esgoto. 

 

CAPÍTULO III 

Da classificação do consumo 

O consumo de água e as ligações de esgotos sanitários, para efeitos de aplicação de tarifas 
são classificados em cinco Classes de Consumo: 

I. Residencial Social; 

II. Residencial; 

III. Comercial;  

IV. Pública; e 

V. Industrial. 

 

Dos critérios para categoria residencial social 

Terá direito a pagar a Tarifa Residencial SOCIAL o usuário dos serviços de água e esgoto 
que, mediante avaliação do Departamento Comercial da CONCESSIONÁRIA, atenderem, 
cumulativamente, os seguintes parâmetros: 

Residencial Unifamiliar Subnormal ocupada por usuários com consumo igual ou inferior a 
15m³ e com área útil construída de até 40 m² (quarenta metros quadrados) . 

Prédio Residencial Multifamiliar com as características descritas na “Residencial 
Unifamiliar” para cada economia ocupada. 

Consumidores cadastrados no CadÚnico, respeitado a quantidade máxima de até 5% do 
total das economias da concessionária. 

O usuário deverá ainda seguir as seguintes regras: 

O tempo máximo de cadastramento nessa categoria será de 24 (vinte e quatro) meses, ao 
fim deste, o imóvel será descadastrado automaticamente voltando à categoria Residencial  

O consumidor poderá solicitar novamente o enquadramento na categoria, desde que 
atenda aos critérios estabelecidos, 30 (trinta) dias antes do vencimento do prazo. 

Para inclusão na categoria o imóvel não poderá ter débitos pendentes. 

O imóvel que em suas ligações forem detectadas fraudes de qualquer natureza perderá o 
cadastramento nesta modalidade, além de sofrer as sanções previstas neste Regulamento. 

O imóvel que estiver cadastrado na categoria Residencial SOCIAL e ficar inadimplente por 
2 (dois) meses consecutivos será automaticamente desabilitado da modalidade. 

Fica vedado mais de uma solicitação nesta categoria para o mesmo imóvel. 

O enquadramento na categoria Residencial SOCIAL deverá ser solicitado pelo usuário e 
aprovado pela CONCESSIONÁRIA após vistoria do imóvel. 
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A CONCESSIONÁRIA poderá, independentemente do prazo  de  24 (vinte e quatro) meses 
após vistoriar o imóvel, alterar a categoria de consumo se for verificada qualquer das 
infrações contidas no CAPÍTULO XV (Das Penalidades), deste regulamento. 

O enquadramento na categoria Residencial SOCIAL deverá ser solicitado pelo usuário e 
aprovado pela CONCESSIONÁRIA após vistoria do imóvel. 

 

Dos critérios para categoria residencial 

Compreende as edificações destinadas ao uso exclusivamente residencial, com áreas 
construídas superiores a 40m². 

 

Dos critérios para categoria comercial 

Compreende: 

a. Estabelecimentos comerciais, tais como: lojas, mercados, barbearia, salões de 
beleza, laboratórios, depósitos de pães, açougues, confeitarias, mercearias, etc; 

b. Escritórios; 

c. Bares e restaurantes; 

d. Hotéis e Pensões; 

e. Cinemas e casa de diversões; 

f. Escolas particulares; 

g. Hospitais particulares; 

h. Oficinas mecânicas, serralheiras; 

i. Pequenas oficinas artesanais, tais como: sapateiros, oficinas de bicicletas, rádio, 
televisão e outros; 

j. Granjas e pocilgas; 

k. Postos de Gasolina, que não tenha suprimento próprio para lavagem de automóveis; 

l. Clubes; 

m. Construções comerciais; 

n. Cemitérios particulares e terceirizados; 

o. Outros similares. 
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Dos critérios para categoria pública 

Compreende: 

a. ÓRGÃOS Públicos da Administração Direta e Indireta e Fundações Federias, 
Estaduais e Municipais; 

b. Escolas Públicas; 

c. Hospitais e Postos de Saúde; 

d. Quarteis e corporações militares; 

e. Entidades de classes sem fins lucrativos; 

f. Associações culturais, recreativas e esportivas; 

g. Organizações com fins filantrópicos, tias como: asilos, orfanatos, albergues e 
similares; 

h. Cemitérios; 

i. Templos e igrejas; 

j. Outros Similares. 

 

Dos critérios para categoria industrial 

Compreende: 

a. Fábricas em geral, tais como: sorvetes, gelos, artefatos de comento, tecidos, papel, 
conservas, bebidas, móveis, cerâmicas, balas, calçados, etc. 

b. Indústrias metalúrgicas e siderúrgicas panificadoras 

c. Lava-jatos de automóveis (posto de gasolina se for o caso); 

d. Lavanderias; 

e. Construções industriais; 

f. Frigoríficos e matadouros; 

g. Indústrias de laticínios; 

h. Outros similares. 

 

Os serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário podem ser permanentes 
ou temporários. 

Parágrafo único – Entende-se por serviço temporário o fornecimento às feiras, circos, 
acampamentos e demais usos similares que, por sua natureza, não tenham duração 
permanente, porém, sempre com hidrômetro. 

Compete a CONCESSIONÁRIA, mediante inspeção do prédio e a verificação de sua 
utilização, determinar a Classe de Consumo.  

§ 1o - Qualquer mudança de Classe de Consumo ou dos diâmetros do ramal predial ou 
coletor deverá ser requerida à CONCESSIONÁRIA pelo usuário. 
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§ 2o - Os casos de alteração das atividades do usuário ou do número de economias, bem 
como de demolição do imóvel, deverão ser imediatamente comunicados à 
CONCESSIONÁRIA para efeito de atualização do Cadastro de Usuários. 

§ 3o - A CONCESSIONÁRIA não se responsabilizará por eventual lançamento a maior na 
conta, em função de alteração de Classe de Consumo ou do número de economias a ela 
não comunicadas, referentes a contas vencidas. 

§ 4o - A mudança de classe poderá ocorrer por ofício pela CONCESSIONÁRIA, sempre 
que constatada a utilização da água para fins diversos daqueles que serviram de base à 
fixação da respectiva categoria. 

 

SEÇÃO II 

Da cobrança por serviços não tarifados 

O prestador poderá cobrar, desde que requeridos ou previstos no art. 111 deste 
regulamento, os valores compreendidos nas “Tabelas de Preços e Prazos de Serviços não 
Tarifados”, homologadas pela Entidade Reguladora, cujos valores de referência serão os 
adotados nas tabelas vigentes, no momento da publicação deste Edital. 

 

SEÇÃO III 

Das relações contratuais 

O contrato de adesão dos serviços de abastecimento de água e/ou de esgotamento 
sanitário destinado a regular as relações entre a CONCESSIONÁRIA e o responsável pela 
ligação deverá ser entregue no máximo até a data de apresentação da primeira fatura. 

 

O encerramento da relação contratual entre a CONCESSIONÁRIA e o titular do imóvel será 
efetuado segundo as seguintes características e condições: 

I – por ação do proprietário do imóvel, mediante pedido de desligamento dos serviços, 

observado o cumprimento da legislação vigente e observado o previsto no contrato de 
adesão, conforme o caso; e, 

II – alteração de titularidade a pedido do interessado. 

 

CAPÍTULO IV 

Dos loteamentos, agrupamentos de edificações e conjuntos habitacionais 

A CONCESSIONÁRIA, na área de sua atuação, deverá ser consultada em todo estudo 
preliminar ou anteprojeto de loteamento, sobre a possibilidade do respectivo abastecimento 
de água. 

§ 1º - As áreas destinadas ao serviço público de abastecimento de água deverão figurar na 
planta do loteamento, com a indicação de que serão, oportunamente, cedidas a título 
gratuito ao Poder Concedente, que deverá firmar seu interesse, observada a legislação de 
uso do solo. 
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§ 2º - Quando houver interesse da CONCESSIONÁRIA, as obras e instalações, quando 
executadas pelo loteador para atender ao abastecimento de água poderão ser objeto de 
cessão, por meio de instrumento especial a ser firmado com as mesmas. 

§ 3º - As canalizações para abastecimento de água potável quando assentadas pelo 
loteador nos logradouros do loteamento, passarão a integrar a rede distribuidora, desde o 
momento em que a esta forem ligadas, bem como todos os elementos pertinentes ao 
Sistema. 

§ 4º - A CONCESSIONÁRIA só abastecerá até a cota altimétrica em que as condições de 
abastecimento da rede local permitirem, ou as obrigações da concessão ou da permissão 
referentes às condições de pressão na rede assim determinarem. Fora destes casos o 
abastecimento correrá por conta exclusiva do interessado. 

O sistema de abastecimento de água de loteamento quando couber por força ou legislação 
ou de metas dos PMSB ou permissão exigi-lo, será construído de acordo com o projeto, 
previamente aprovado ou elaborado pela CONCESSIONÁRIA. 

§ 1º - O projeto, compreendendo desenhos, cálculos e memória justificativa, deverá 
obedecer às prescrições da CONCESSIONÁRIA, e ser assinado por instalador legalmente 
habilitado. 

§ 2º - O projeto não poderá ser alterado no decurso da execução da obra sem a prévia 
aprovação da CONCESSIONÁRIA. 

§ 3º - Havendo conveniência comum da CONCESSIONÁRIA e do interessado, poderão as 
mesmas elaborarem o projeto mediante o pagamento das despesas correspondentes. 

 

O instalador poderá iniciar as obras depois de obtida as licenças pertinentes e a autorização 
expressa da CONCESSIONÁRIA. 

§ 1º - A execução de obras, pelo loteador, será fiscalizada pela CONCESSIONÁRIA. 

§ 2º - Concluída a obra, o interessado, juntando planta cadastral do serviço executado, 
solicitará a sua aceitação à CONCESSIONÁRIA. 

 

A ligação da rede do loteamento à rede distribuidora da CONCESSIONÁRIA será 
executada na forma prevista neste regulamento, depois de totalmente concluídas e aceitas 
as obras relativas ao projeto aprovado ou elaborado pela CONCESSIONÁRIA e, quando 
for o caso, efetivadas as cessões a título gratuito. 

Parágrafo único - A critério exclusivo da CONCESSIONÁRIA, os trechos do loteamento 
totalmente concluídos e aceitos poderão ser ligados à rede distribuidora das 
CONCESSIONÁRIAS.  

 

A CONCESSIONÁRIA deverá ser consultada, em todo estudo preliminar ou anteprojeto de 
loteamento e grupamento de edificações, sobre a possibilidade do respectivo esgotamento 
sanitário, situado em área de sua atuação; 

Parágrafo único - O loteamento ou grupamento de edificações só poderá ser aprovado se 
o seu esgotamento for considerado viável pela CONCESSIONÁRIA, observada a legislação 
ambiental e sanitária em vigor. 
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Para obtenção da autorização de execução de rede coletora de loteamento e grupamento 
de edificações, deverá o proprietário, o construtor ou o instalador, obter da 
CONCESSIONÁRIA a aprovação do respectivo projeto. 

Parágrafo único - Para obtenção da autorização de que trata o presente artigo deverão ser 
apresentados: 

- projeto de rede de esgoto sanitário, de acordo com as prescrições estabelecidas pela 
CONCESSIONÁRIA, constando as assinaturas do proprietário e do instalador, autor do 
projeto e responsável pela execução das obras; 

- projeto aprovado pelo CONCEDENTE da rede de águas pluviais; 

- projeto de arquitetura aprovado pelo CONCEDENTE, quando se tratar de grupamento de 
edificações. 

 

As áreas destinadas ao serviço público de esgotamento sanitário deverão figurar no projeto 
do loteamento ou grupamento de edificações, com a indicação de que será o, 
oportunamente, cedidas à título gratuito ao PODER CONCEDENTE, desde que haja 
interesse das mesmas. 

 

O projeto não poderá ser alterado no decurso da execução da obra sem a prévia aprovação 
da CONCESSIONÁRIA. 

 

Nos loteamentos e grupamentos de edificações serão construídas redes públicas de 
esgotamento sanitário, às quais serão ligados os coletores prediais de esgoto, sendo um 
para cada prédio. 

§ 1º - Em casos excepcionais, a construção dos coletores referidos no presente artigo 
poderá ser feita pelos fundos dos lotes, desde que isto não apresente, a critério da 
CONCESSIONÁRIA, inconveniente do ponto de vista técnico. 

§ 2º - Os coletores de loteamentos e grupamentos de edificações serão construídos sob a 
fiscalização da CONCESSIONÁRIA, às custas dos respectivos proprietários quando couber 
por imposição das metas e termos dos PMSB e permissão ou da legislação municipal em 
vigor, e incorporados à rede pública de esgoto sanitário. 

 

Durante o prazo da CONCESSÃO e na sua área de abrangência, o parcelamento do solo 
sob a forma de loteamento ou desmembramento, ou a criação de condomínios, somente 
serão autorizados pelo CONCEDENTE, desde que incluam as redes de água e esgoto 
executadas pelos empreendedores, com os projetos previamente aprovados pela 
CONCESSIONÁRIA. 

 

SEÇÃO I 

Da expansão dos serviços 

O sistema de abastecimento de água potável, constituído de captação, tratamento, 
elevatórias, reservatórios, redes de distribuição e pontos com hidrantes, bem como o 
sistema de esgotos sanitários, constituídos de redes coletoras, elevatórias e estações de 
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tratamento de esgoto, nos loteamentos e conjuntos habitacionais serão executados por 
conta dos empreendimentos de acordo com projetos aprovados pela CONCESSIONÁRIA. 

Parágrafo único. Caso o empreendimento esteja localizado dentro dos planos de expansão 
da CONCESSIONÁRIA para água o proprietário ficará dispensado da execução da 
captação e tratamento da água, ficando responsável pela execução de todos os demais 
elementos, além dos respectivos trechos de adução e estações elevatórias que interliguem 
com o sistema existente da CONCESSIONÁRIA, condicionado à execução de medidas de 
compensação. 

 

Os projetos de abastecimento de água, de afastamento e de tratamento de esgoto sanitário 
de loteamentos novos deverão seguir as diretrizes técnicas fornecidas pela 
CONCESSIONÁRIA e serem executados por profissionais habilitados pelo CREA-MG 
(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Minas Gerais), devidamente 
registrados na Prefeitura Municipal de Alpinópolis, por conta do loteador. 

Parágrafo único. Loteador é o proprietário do loteamento e poderá ser representado por 
seu representante legal responsável pelo empreendimento. 

 

As diretrizes técnicas para os projetos de abastecimento de água, de afastamento e de 
tratamento de esgoto sanitário dos empreendimentos ou loteamentos novos deverão ser 
requeridos à CONCESSIONÁRIA acompanhados da documentação necessária. 

Parágrafo único. As diretrizes serão expedidas pela CONCESSIONÁRIA dentro de 60 
(sessenta) dias, contados da data da entrada do requerimento e terão validade por 2 (dois) 
anos a contar da data de sua expedição, podendo ser prorrogado por igual período após 
formal solicitação. 

 

A aprovação do projeto deverá ser requerida à CONCESSIONÁRIA pelo 
loteador/empreendedor, devendo o requerimento ser instruído de todos os documentos, 
memoriais e plantas especificadas nas diretrizes técnicas. 

Parágrafo único. O prazo para aprovação dos projetos é de 60 (sessenta) dias a contar da 
data da solicitação ou data do atendimento de eventuais exigências relativas a divergências 
com normas e diretrizes, faltas de documentos e informações, comunicadas por escrito ao 
loteador/empreendedor. 

 

CAPÍTULO V 

Das redes distribuidoras de água e coletoras de esgoto 

As redes distribuidoras de água e coletoras de esgoto, e seus acessórios, serão assentados 
preferencialmente em logradouros públicos. 

Parágrafo único – As redes distribuidoras de água e coletoras de esgoto assentadas pela 
CONCESSIONÁRIA nos termos deste item, passarão a integrar as redes públicas de água 
e esgoto do Município. 
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Nas obras de construção e pavimentação de logradouros públicos, deverão ser 
previamente incluídas as de ampliação ou de renovação da rede local de abastecimento de 
água e coleta de esgotos sanitários, observadas as metas do PMSB. 

 

As empresas ou órgãos da Administração Pública direta ou indireta federais, estaduais e 
municipais custearão as despesas referentes à remoção, relocação ou modificação de 
redes distribuidoras de água e coletoras de esgoto e instalações do sistema público de 
abastecimento de água e sistema público de esgoto, decorrentes de obras que executarem 
ou que forem executadas por terceiros com sua autorização, salvo acordos específicos. 

Parágrafo único - No caso de obras solicitadas por particulares, as despesas indicadas no 
caput deste artigo serão custeadas pelos interessados. 

 

As obras de escavação e construção prediais a menos de 1,50 (um vírgula cinco) metros 
das canalizações públicas de água ou de esgotos, ou de ramais ou de coletores prediais, 
deverão ser previamente notificadas à CONCESSIONÁRIA. 

 

Os danos causados às redes distribuidoras e coletoras, inclusive aos ramais ou coletores 
prediais, ou às instalações dos serviços de água ou de esgoto serão reparados pela 
CONCESSIONÁRIA às expensas do responsável por eles, o qual ficará sujeito, ainda, às 
penalidades previstas neste REGULAMENTO DOS SERVIÇOS, sem prejuízo das demais 
sanções legais a que estiver sujeito. 

 

Os custos com as obras de ampliação ou extensão das redes distribuidoras e coletoras, 
não constantes de projeto, cronograma de crescimento vegetativo ou de projeção de 
investimentos da CONCESSIONÁRIA, definida com base no EDITAL e no PMSB, serão 
realizados por conta dos usuários que as solicitarem ou pelos interessados em sua 
execução. 

Parágrafo único - Os prolongamentos de rede, custeados ou não pela CONCESSIONÁRIA, 
farão parte do patrimônio do Município e estarão afetados pela prestação de serviço 
público. 

 

Nos prolongamentos de rede solicitados por terceiros, a CONCESSIONÁRIA não se 
responsabiliza pela liberação das áreas de servidão para a implantação da rede. 

 

A critério da CONCESSIONÁRIA, diante de permissão prévia da Prefeitura Municipal, 
poderá ser implantada rede distribuidora de água em logradouro cujos greides não estejam 
definidos. 

Somente será implantada rede coletora de esgoto em logradouro onde a municipalidade 
tenha definido o greide e que possua ponto de disposição final adequado ao lançamento 
dos despejos. 
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CAPÍTULO VI 

Das ligações 

 As ligações de água e esgoto serão realizadas mediante requerimento do 
proprietário ou legítimo possuidor do prédio a ser servido, desde que satisfeitas as 
exigências regulamentares feitas pela CONCESSIONÁRIA, relativas às instalações 
prediais. 

§ 1º – Serão requeridas simultaneamente as ligações de água e de esgoto, quando 
existirem as respectivas redes no logradouro. 

§ 2º – Não serão realizadas ligações de água ou de esgoto sanitário nas edificações que 
estiverem em débito com a CONCESSIONÁRIA. 

 

O deferimento do pedido de ligação do serviço de água fica sujeito ao pagamento da 
respectiva tarifa de ligação à rede pública de água. Da mesma forma, o deferimento do 
pedido de ligação do serviço de coleta de esgotos sanitários fica sujeito ao pagamento da 
respectiva tarifa de ligação à rede pública de esgoto. 

 

O atendimento aos usuários da Classe Industrial ficará sempre subordinada às 
disponibilidades do sistema de abastecimento de água e à capacidade da rede coletora de 
esgoto, não tendo prioridade sobre as demais categorias.  

 

As ligações provisórias relativas aos serviços temporários terão a duração mínima de 01 
(um) mês e máxima de 06(seis) meses, podendo esse prazo ser prorrogado por períodos 
dentro dos limites citados, a requerimento dos interessados.  

§ 1o - A classificação dos usuários de ligações provisórias será a mesma prevista no 
CAPÍTULO III deste REGULAMENTO DOS SERVIÇOS. 

§ 2o – Os postulantes e usuários de ligações provisórias estão sujeitos a todos os requisitos, 
penalidades e cobranças contidas neste REGULAMENTO DOS SERVIÇOS. 

§ 3o - Além das despesas de instalação e remoção dos ramais de água e esgotos, o 
requerente de ligação provisória pagará, antecipadamente, as tarifas relativas a todo o 
período do fornecimento, calculadas segundo esquema tarifário de serviço estimado, 
observando-se a respectiva Classe de Consumo. 

§ 4o - A critério da CONCESSIONÁRIA, a ligação provisória poderá ser hidrometrada, caso 
em que serão compensadas, mensalmente, as diferenças de consumo eventualmente 
verificadas. 

§ 5o – Os serviços prestados pela CONCESSIONÁRIA referentes a ligações provisórias 
deverão ser objeto de contrato. 

 

Os serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário poderão ser objeto 
de contratos especiais, nos seguintes casos: 

I. quando se fizerem necessárias extensões de redes; 

II. para a proteção contra incêndios; 
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III. para atender a casos de grande consumo de água ou elevado volume de despejo 
que, a critério da CONCESSIONÁRIA, não possam ser enquadrados na classificação geral. 

 

CAPÍTULO VII 

Das instalações prediais 

As instalações prediais de água e de esgoto deverão ser definidas, dimensionadas e 
projetadas conforme as normas da ABNT, sem prejuízo do que dispõem as normas 
municipais e as diretrizes operacionais da CONCESSIONÁRIA, e serão executadas e 
mantidas às expensas do usuário. 

 

Os ramais prediais de água e de esgotos serão instalados e ligados às respectivas redes 
públicas pela CONCESSIONÁRIA. 

§ 1o – As ligações de água e de esgoto para usos domésticos e higiênicos têm prioridade 
sobre as destinadas a outros usos, cuja concessão ficará condicionada a capacidade dos 
respectivos sistemas e às possibilidades de sua ampliação. 

§ 2o - O reparo de dano causado por terceiros em ramal predial será feito às expensas de 
quem lhe der causa. 

§ 3o – A substituição ou modificação de ramal predial, quando solicitadas pelo usuário ou 
for de seu interesse, será executada às suas expensas. 

 

As instalações prediais de água e esgoto poderão ser inspecionadas pela 
CONCESSIONÁRIA a qualquer tempo. 

§ 1o - O usuário é obrigado a reparar ou substituir, dentro do prazo que lhe for fixado em 
notificação da CONCESSIONÁRIA, qualquer canalização ou aparelho HIDRÁULICO 
SANITÁRIOS que se constate estar defeituoso, possibilitando o desperdício ou a poluição 
da água, ou a criação de quaisquer condições indesejáveis sob o ponto d vista sanitário ou 
que tenha sido alterado no decorrer da obra ou construção. 

§ 1o–A CONCESSIONÁRIA se exime de qualquer responsabilidade por danos pessoais ou 
patrimoniais derivados do mau funcionamento das instalações prediais. 

 

As instalações prediais não deverão permitir a intercomunicação com outras canalizações 
de água, cujo abastecimento não provenha do sistema público. 

Parágrafo único. É vedada ao usuário qualquer derivação de ramais ou extensão de 
instalações prediais para servir a outra economia localizada em prédio distinto, ainda que 
localizada no mesmo terreno e/ou pertencente ao mesmo proprietário, com exceção dos 
casos expressamente autorizados pela CONCESSIONÁRIA. 

É vedado ao usuário ou a seus agentes intervir no ramal de derivação ou no ramal coletor, 
ainda que a intervenção tenha por fim desobstruí-los, reparar qualquer defeito ou melhorar 
condições de abastecimento ou despejo. 

§ 1o- – Os danos causados aos ramais pela intervenção indevida a que se refere este artigo 
serão reparados pela CONCESSIONÁRIA por conta do usuário, sem prejuízo de outras 
penalidades cabíveis. 
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§ 2o- Novas ligações instalações só serão realizadas na área externa do lote. 

As mudanças de localização do ramal de derivação, de ramal coletor, de hidrômetro, por 
conveniência do usuário serão executados pela CONCESSIONÁRIA, mediante prévio 
pagamento da tarifa de transferência de padrão. 

 

Serão inspecionadas pela CONCESSIONÁRIA, estando igualmente sujeitas à fiscalização 
pelo REGULADOR, todas as obras de instalações de água e esgoto sanitário que se 
relacionarem com a segurança e o bom funcionamento do sistema público. 

§ 1o- O disposto neste item se aplica a todas as canalizações que ficarem enterradas ou 
encobertas. 

§ 2o - A inspeção das obras será efetuada antes de serem as canalizações cobertas por 
aterros, muros, lajes ou revestimento, devendo ser descobertas, para a necessária 
inspeção, as que já tiverem sido aterradas ou encobertas. 

§ 3o- As obras de grande extensão, a juízo da CONCESSIONÁRIA, poderão ser 
fiscalizadas à medida que forem sendo executadas, de modo a não retardar os serviços 
nos trechos já realizados. 

 

As instalações de água e esgotos sanitários só poderão ser projetadas e executadas sob a 
responsabilidade de profissionais habilitados e registrados no CREA. 

 

Estão sujeitas à inspeção todas as instalações prediais de água e esgoto, podendo ser 
recusadas pela CONCESSIONÁRIA ou pelo órgão competente sempre que estiverem em 
desacordo com as normas legais e regulamentos. 

 

Os profissionais são obrigados a cumprir as disposições deste REGULAMENTO DOS 
SERVIÇOS e outras previstas em lei, além das instruções expedidas pela 
CONCESSIONÁRIA, ficando responsáveis pelas consequências da má execução das 
instalações, pelo emprego de materiais inadequados e por qualquer alteração que 
introduzirem no plano das obras, sem a competente aprovação. 

As exigências técnicas quanto à higiene, à segurança, à economia e ao conforto a que 
devem obedecer as instalações prediais de água e esgoto sanitário obedecerão às normas 
recomendadas pela ABNT, bem como às orientações técnicas estabelecidas pela 
CONCESSIONÁRIA, na legislação pertinente e nas normas de regulação. 

 

Os diâmetros dos ramais prediais serão determinados pela CONCESSIONÁRIA, em função 
das demandas estimadas e das condições técnicas. 

Parágrafo único – Os diâmetros mínimos dos ramais prediais de água e de esgoto serão, 
respectivamente, 20mm (11/2”) e 100mm (4”). 

O imóvel que possuir piscina poderá ter seu esgotamento feito através da rede coletora de 
esgotos mediante a colocação de um redutor de vazão na respectiva tubulação aprovada 
pelo CONCESSIONÁRIA, e desde que o proprietário assuma a responsabilidade sobre as 
possíveis contaminações. 
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SEÇÃO I 

Das instalações prediais de água 

A instalação de água compreende o conjunto de tubulações, conexões, aparelhos e 
equipamentos localizados a jusante do hidrômetro, observado padrão da 
CONCESSIONÁRIA. 

 

Salvo os casos previstos neste REGULAMENTO DOS SERVIÇOS, cada prédio será 
abastecido por um único ramal predial, derivado do distribuidor existente na testada do 
imóvel, o qual será dimensionado pela CONCESSIONÁRIA de modo a assegurar o 
suprimento satisfatório do usuário. 

§ 1o -em prédios mistos ou não, devera o edifício, através de seus representantes, solicitar 
ligações separadas para as unidades de atividades empresariais ou domiciliares, evitando 
conflitos entre usuários, de modo que leitura será independente para cada unidade. 

§ 2o – Tratando-se prédio de habitação coletiva, residencial ou misto, a ligação será feita 
para cada unidade consumidora devidamente regulamentada, perante a 
CONCESSIONÁRIA. 

 

Toda instalação predial deve ser provida do Padrão da CONCESSIONÁRIA, tendo o 
hidrômetro como elemento componente da ligação, de um registro após hidrômetro, que 
facilita ao usuário o fechamento provisório de água, e de um registro anterior ao hidrômetro 
dentro de caixa de proteção de manobras privativa da CONCESSIONÁRIA, ficando o 
usuário sujeito ao pagamento pelos respectivos serviços. 

 

Os hidrômetros serão instalados, se for o caso, substituídos pela CONCESSIONÁRIA, em 
local apropriado, como elemento componente da ligação. 

O hidrômetro instalado no ramal predial fica incorporado ao respectivo imóvel, não podendo 
o proprietário transferi-lo para outro imóvel. 

§ 1o - Por solicitação do usuário, a CONCESSIONÁRIA poderá efetuar o deslocamento o 
hidrômetro, desde que seja viável tecnicamente, fincando o usuário sujeito ao pagamento 
pelo respectivo serviço. 

§ 2o - Quando o ramal predial, a pedido do usuário, for cancelado ou suprimido, o 
hidrômetro será retirado e guardado pela CONCESSIONÁRIA, até a sua nova instalação. 

 

Somente empregados autorizados da CONCESSIONÁRIA poderão instalar, reparar, 
substituir ou remover os hidrômetros ou romper e substituir os respectivos lacres, sendo 
absolutamente vedada ao usuário ou seus agentes a prática desses atos. 

§ 1o - O usuário será responsável pelas despesas de reparação de avarias consequentes 
de intervenções indevidas, bem como das provenientes da falta de proteção do aparelho, 
sem prejuízo das penalidades a que ficar sujeito em tais casos. 

§ 2o - O conserto ou troca de hidrômetros cujos defeitos sejam decorrentes do desgaste 
normal de seus mecanismos será executado sem ônus para o usuário. 
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§ 3o – Caso o hidrômetro esteja instalado fora dos limites do imóvel, o usuário não será 
responsabilizado por danos que lhe ocorrerem, mas deverá comunicar o fato à 
CONCESSIONÁRIA e, conforme a situação, à Delegacia competente o mais breve 
possível. 

§ 4o – Caberá ao usuário, em caso de roubo ou sumiço do hidrômetro, a tomada das 
providências necessárias para reaver o aparelho e, se for o caso, para a aquisição de outro. 

 

À CONCESSIONÁRIA e seus prepostos é garantido o livre acesso ao hidrômetro, não 
podendo o usuário dos serviços criar obstáculos para tal ou alegar impedimento. 

Parágrafo único – É vedada a execução de qualquer tipo de instalação ou construção 
posterior à ligação que venha a dificultar o acesso ao hidrômetro. 

 

A definição do local de instalação dos hidrômetros deverá atender as exigências de 
acessibilidade de proteção estabelecidas pela CONCESSIONÁRIA. 

Parágrafo único – A qualquer tempo, para atender às exigências de acessibilidade, a 
CONCESSIONÁRIA poderá mudar o hidrômetro de lugar. 

 

O usuário poderá solicitar à CONCESSIONÁRIA a aferição do hidrômetro, devendo pagar 
pela respectiva despesa quando não se constatar nenhuma irregularidade. 

§ 1o – Constatada irregularidade prejudicial ao usuário, a CONCESSIONÁRIA deverá 
providenciar a retificação da conta. 

§ 2o – Adota-se, nas aferições, os erros admissíveis previstos pelos fabricantes dos 
hidrômetros e/ou normas específicas. 

 

É vedado o emprego de bombas de sucção diretamente ligadas ao hidrômetro ou ao ramal 
de derivação, sob pena de sanções previstas neste REGULAMENTO DOS SERVIÇOS. 

 

O usuário somente poderá utilizar a água para própria serventia, não podendo desperdiçá-
la, deixá-la contaminar-se, nem consentir na sua retirada do prédio, ainda que a título 
gracioso, salvo em caso de incêndio. 

 

SEÇÃO II 

Das instalações prediais de esgoto 

A instalação do esgoto compreende o ramal coletor, ligando o prédio a partir do limite da 
propriedade ao coletor público. 

 

As instalações prediais de esgotos sanitários deverão ser projetadas e construídas de modo 
a: 

I. Permitir o rápido escoamento dos despejos e fáceis desobstruções; 

II. Não permitir vazamentos ou formação de depósitos nas canalizações; e 
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III. Vedar a passagem de gases para o interior dos prédios. 

Parágrafo único – Em toda construção nova deverá constar do projeto uma caixa de 
inspeção na saída da rede de esgoto para a rede coletora pública de esgoto. 

 

Poderá um ramal predial de esgoto atender a dois ou mais prédios, quando houver 
conveniência de ordem técnica, a critério da CONCESSIONÁRIA. 

 

Os coletores prediais deverão ter diâmetro mínimo de 100mm, o qual será aumentado se a 
declividade disponível ou o volume de despejos assim o exigirem. 

 

A instalação predial de esgoto sanitário destina-se a coletar e encaminhar para a rede 
pública a água proveniente de efluentes domésticos e industriais, desde que em condições 
tais que o esgoto industrial tenha natureza eminentemente de esgoto sanitário 
DOMÉSTICO. 

 

É obrigatória a construção de caixas de gordura na instalação predial de esgoto para águas 
servidas provenientes de cozinha e tanque. 

 

Não serão admitidos, na rede coletora ou interceptora de esgotos, despejos que contenham 
substâncias que, por sua natureza, possam danificá-la ou que interfiram nos processos de 
depuração da Estação de Tratamento de Esgotos, ou que possam causar dano ao meio 
ambiente, ao patrimônio público ou a terceiros. 

 

Os líquidos residuais que, por suas características, não puderem ser despejados 
diretamente na rede coletora, serão tratados de acordo com as instruções estabelecidas 
pela CONCESSIONÁRIA, ou levadas a outro destino conveniente. 

Parágrafo único – Os proprietários farão executar à sua conta o tratamento preliminar dos 
líquidos residuais que não possam ser diretamente recebidos pela rede pública de esgoto, 
assim definidos pela CONCESSIONÁRIA, sob pena de corte de ligação, bem como dos 
líquidos que possam ser nocivos às canalizações, às bombas e às instalações de 
tratamento. 

 

Os despejos industriais a serem lançados na rede coletora de esgotos deverão atender aos 
seguintes requisitos: 

I. A Temperatura não poderá ser superior a 40ºC (quarenta graus centígrados); 

II. O pH deverá estar compreendido entre 6,0 e 9,0; 

III - Sólidos sedimentáveis: até 20 mL/L em teste de 1 hora em cone Imhoff; 

VI. Graxas, alcatrões, resinas e outras sustâncias solúveis a frio em éter etílico não serão 
permitidas em quantidade superior a 150 mg/L (cento e cinquenta miligramas por litro); 
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VII. A Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) não deverá ultrapassar a DBO média do 
afluente da Estação de Tratamento de Esgotos; 

VIII. Ter vazão compatível com o diâmetro e as condições hidráulicas de escoamento da 
rede coletora e com a capacidade do sistema de tratamento de esgotos. 

 

Não se admitirão, na rede coletora, despejos industriais que contenham: 

I. Gases tóxicos ou substâncias capazes de produzi-los; 

II. Substâncias inflamáveis ou que produzam gases infláveis; 

III. Resíduos e corpos capazes de produzir obstruções (trapos, lã, estopa, pelo) e outros; 

IV. Substâncias que, por seus produtos de decomposição ou combinação, possam produzir 
obstruções ou incrustações nas canalizações de esgoto; 

V. Substâncias que, por sua natureza, interfiram nos processos de depuração na Estação 
de Tratamento de Esgotos. 

Parágrafo único – Os despejos provenientes de postos de gasolina ou garagens, onde haja 
lubrificação e lavagem de veículos deverão passar em caixas que permitam a deposição 
de areia e a separação do óleo. 

 

Os parâmetros físico-químicos dos efluentes líquidos lançados na rede pública coletora de 
esgoto deverão apresentar as concentrações limitadas ao que estabelece a Erro! Fonte 
de referência não encontrada.. 

Tabela 100 - Parâmetros e Limites para lançamento de efluentes não domésticos no sistema de 
esgotamento sanitário. 

PARÂMETROS UNIDADES DE MEDIDA LIMITES PERMITIDOS 

pH - Mínimo: 6,0 / Máximo: 9,0 

Temperatura °C ≤ 40 

Sólidos Sedimentáveis mL/L 20 

Gorduras, óleos e graxas 
totais 

mg/L 150 

Aluminio total mg/L 3,0 

Arsênio total mg/L 3,0 

Bário Total mg/L 5,0 

Boro Total mg/L 5,0 

Cádmio Total mg/L 5,0 

Chumbo Total mg/L 10,0 
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PARÂMETROS UNIDADES DE MEDIDA LIMITES PERMITIDOS 

Cobalto total mg/L 1,0 

Cobre total mg/L 10,0 

Cromo hexavalente mg/L 1,5 

Cromo total mg/L 10,0 

Estanho total mg/L 5,0 

Ferro Solúvel mg/L 15,0 

Mercúrio total mg/L 1,5 

Níquel total mg/L 5,0 

Prata total mg/L 5,0 

Selênio total mg/L 5,0 

Vanádio total mg/L 4,0 

Zinco total mg/L 5,0 

Nitrogênio amoniacal total mg/L 500 

Cianetos totais mg/L 5,0 

Fenóis totais mg/L 5,0 

Fluoreto total mg/L 10,0 

Sulfeto total mg/L 1,0 

Sulfatos mg/L 1.000 

Substâncias Tensoativas mg/L 5,0 

Benzeno mg/L 1,2 

Tolueno mg/L 1,2 

Xileno mg/L 1,6 

Etilbenzeno mg/L 0,84 

Estireno mg/L 0,07 

Clorofórmio mg/L 1,0 
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PARÂMETROS UNIDADES DE MEDIDA LIMITES PERMITIDOS 

Dicloeteno mg/L 1,0 

Tetracloreto de Carbono mg/L 1,0 

Tricloroeteno mg/L 1,0 

Fonte: SERENCO. 

 

O projeto de tratamento de efluentes industriais, a serem lançados na rede coletora de 
esgotos deverá ser aprovado pela CONCESSIONÁRIA. 

 

É vedada a introdução de águas pluviais na rede pública de esgoto, sob pena de multa a 
ser aplicada ao usuário pelo REGULADOR. 

 

Nas edificações situadas em logradouros públicos que não possuam rede coletora, os 
prédios deverão ter dispositivo de destinação adequada de esgotos sanitários, que deverá 
ser construído, mantido e operado pelo proprietário ou legítimo possuidor, às suas 
expensas. 

Parágrafo único – É obrigatória, para todo prédio com rede pública coletora disponível, a 
respectiva conexão. 

O esgotamento sanitário de prédios situados abaixo do nível da rua poderá ser feito para o 
coletor da rua situada em frente ao prédio através de sistema mecânico a ser instalado pelo 
usuário às suas expensas, ou através de terrenos vizinhos para o coletor de cota mais 
baixa, desde que os proprietários o permitam, através de documento hábil. 

A CONCESSIONÁRIA não se obriga a conceder ligação de esgotos quando a profundidade 
do ramal predial, medida a partir da soleira do meio fio até a geratriz interna inferior da 
tubulação, for superior a 0,90 (zero vírgula nove) metro. 

Parágrafo único – Havendo condições técnicas, poderão ser concedidas ligações com 
profundidade superior à mencionada neste artigo, mas em nenhuma hipótese a 
profundidade poderá exceder 3,50 (três vírgula cinco) metros. 

 

A distância máxima permitida para ligação de esgotos em diagonal é de 20 (vinte) metros, 
medida na rede existente, a partir da interseção da perpendicular ao eixo da rede de 
esgotos, passando pelo centro do poço luminar. 

 

A declividade mínima para ligação de esgotos é de 3% (três por cento), considerada do 
poço luminar à meia seção da rede coletora. 

 

Qualquer lançamento na rede púbica de esgoto deve ser realizado por gravidade. Quando 
houver necessidade de recalque dos efluentes, eles deverão seguir para uma caixa de 
“quebra pressão”, situada à montante do poço liminar, na parte interna do imóvel, onde 
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serão conduzidos em conduto livre até o coletor público, sendo de responsabilidade do 
usuário a execução, operação e manutenção dessas instalações. 

 

O esgotamento através de terreno de outra propriedade, situado em cota inferior, somente 
poderá ser levado a efeito quando houver conveniência técnica para a CONCESSIONÁRIA 
e anuência do proprietário do terreno pelo qual passar a tubulação, obtida pelo interessado, 
em documento hábil. 

O coletor a ser construído em terreno particular deverá ser instalado obrigatoriamente em 
área não edificada, dando preferência à proximidade de divisas. 

Parágrafo Único – Os coletores existentes em terrenos particulares, sobre os quais se torne 
necessário construir deverão ser desviados para áreas não edificadas, por conta do 
proprietário do terreno por onde passa a rede. 

É obrigatória a construção de fossa séptica, as expensas dos usuários, nas edificações 
situadas em logradouros públicos que não possuam rede coletora de esgoto sanitário. 

Parágrafo único – As dimensões e tipos a serem empregados dependem de prévia 
aprovação da CONCESSIONÁRIA. 

 

CAPÍTULO VIII 

Dos reservatórios particulares 

Em toda edificação dotada de ligação de água ao sistema público, é obrigatória a existência 
de reservatório (s) com capacidade suficiente para abastecer todos os habitantes do(s) 
domicílio(s) existente(s) no prédio durante 01 (um) dia, no mínimo, bem como satisfazer 
outros requisitos contidos em normas da ABNT. 

 

O projeto e a execução dos reservatórios deverão atender aos seguintes requisitos de 
ordem sanitária: 

I. Assegurar a perfeita estanqueidade; 

II. Utilizar em sua construção materiais que não causem prejuízo à qualidade da água; 

III. Permitir inspeção e reparo, através de aberturas dotadas de bordas salientes e 
tampas herméticas; 

IV. Possuir válvula de flutuador (bóia), extravasor e tubulação de descarga; 

V. Possuir tampa; 

VI. Ser lavado e desinfetado a cada 06 (seis) meses. 

 

É vedada a passagem de tubulações de esgoto sanitário ou pluvial pela cobertura ou pelo 
interior dos reservatórios. 

 

Os prédios com 03 (três) ou mais pavimentos e aqueles cuja pressão dinâmica disponível 
na rede junto à ligação seja insuficiente para alimentar o reservatório superior, deverão 
possuir, além deste, reservatório inferior e instalação elevatória conjugados. 
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Nenhum depósito de lixo domiciliar ou incinerador de lixo poderá estar localizado sobre 
qualquer reservatório de modo a dificultar o seu esgotamento ou representar perigo de 
contaminação de suas águas. 

 

Se o reservatório subterrâneo tiver de ser construído em recinto ou área interna fechada, 
nos quais exista canalização ou dispositivo de esgoto sanitário, deverão ali ser instalados 
ralos e canalização de águas pluviais, capazes de escoar qualquer fluxo eventual de esgoto 
sanitário. 

 

CAPÍTULO IX 

Das tarifas 

Os serviços de abastecimento de água e de coleta de esgoto serão remunerados sob a 
forma de tarifa. 

 

As tarifas serão reajustados periodicamente, visando a manutenção do seu equilíbrio 
econômico-financeiro da prestação dos serviços. 

 

As tarifas de água e esgoto incidirão sobre as unidades prediais e territoriais, servidas pelas 
respectivas redes, que as utilizem. 

 

As tarifas deverão ser diferenciadas segundo as categorias de usuários e faixas de 
consumo. 

É vedado ao PODER CONCEDENTE conceder isenção ou redução de tarifas de água e 
esgoto, para qualquer fim. 

1) A tarifa mensal do serviço de esgotos sanitários é por economia servida e será igual 
a PREVISTA NO CONTRATO.  

2) As contas deverão ser pagas nos estabelecimentos bancários autorizados a recebê-
las, sob pena das sanções previstas neste regulamento. 

3) O consumo de água será apurado através da leitura mensal do hidrômetro, levando-
se em conta o número de economias com os respectivos consumos. 

§ 1º - A leitura do hidrômetro será feita a intervalos regulares, a critérios da 
CONCESSIONÁRIA, e registrada em impresso próprio, sendo desprezadas, na apuração 
de consumo de frações. 

 

CAPÍTULO X 

Da determinação do consumo 

O volume de água que determinará o consumo por economia e por Classe de Consumo 
será o fixado pela estrutura tarifária. 
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A água fornecida pela CONCESSIONÁRIA deverá, sempre que possível, ser medida por 
hidrômetro e a conta será sempre referente ao consumo obtido pela diferença entre as duas 
últimas leituras. 

§ 1o - O período de consumo poderá variar, a cada mês, em função da ocorrência de 
feriados, finais de semana e de acordo com o calendário de faturamento da 
CONCESSIONÁRIA. 

§ 2o - A duração dos períodos de consumo é fixada de maneira que seja mantido o número 
de doze contas por ano. 

§ 3o - A CONCESSIONÁRIA poderá fazer projeção da leitura real, para fixação da leitura 
faturada, em função de ajustes ou otimização do ciclo de faturamento. 

 

Não sendo possível a apuração do volume consumido em determinado período, o 
faturamento será feito pelo consumo médio, com base no histórico do consumo medido. 

§ 1o - O consumo médio será calculado com base nos últimos 06 (seis) meses de consumo 
medido. 

§ 2o - Ocorrendo troca de hidrômetro, inicia-se novo histórico para efeito de cálculo de 
consumo. 

 

Verificando-se a elevação exagerada do consumo em relação à média do usuário, 
proveniente de vazamento invisível, o volume faturado poderá ser calculado pelo consumo 
médio, por uma única vez. 

§ 1o – Na ocorrência desse fato, a CONCESSIONÁRIA notificará o usuário da 
irregularidade do consumo, devendo o usuário, então, providenciar as devidas verificações 
e, se for o caso, o imediato reparo de suas instalações. 

§ 2o – O próximo faturamento corresponderá ao volume efetivamente medido, vedada para 
este, a redução prevista no caput deste artigo. 

 

Na ausência de medidor, o consumo será estimado para fins de faturamento, em função do 
consumo médio presumido, para cada Classe de Consumo.  

Parágrafo único – A cobrança, nesses casos, só poderá ser efetivada se comprovada a 
prestação dos serviços de desinfecção da água fornecidas e por um período máximo de 01 
(um) ano. 

 

Para efeito de determinação do volume esgotado, para o caso dos usuários que possuam 
sistema próprio de abastecimento de água e que se utilizem da rede pública de esgoto, a 
CONCESSIONÁRIA poderá instalar medidor nesses sistemas ou nos ramais prediais de 
esgoto, devendo o usuário permitir livre acesso para instalação e leitura desses medidores. 
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CAPÍTULO XI 

Da cobrança pelos serviços 

As contas são emitidas periodicamente e entregue com antecedência mínima de 07 (sete) 
dias em relação à sua data de vencimento. 

Parágrafo único – A falta de recebimento da conta não desobriga o usuário de seu 
pagamento. 

 

As contas não quitadas até a data  de vencimento  serão acrescidas de multa de       2.0 % 
e juros de 0,33% ao dia, sobre o seu valor.   

§ 1o – Se a conta não for paga dentro de 30 (trinta) dias após o vencimento, o fornecimento 
de água e/ou a coleta de esgoto poderão ser suspensos, após 15 dias da prévia notificação 
do usuário. 

§ 2o – O imóvel com abastecimento suspenso, cujo proprietário esteja em débito com o 
serviço, somente poderá ser religado após a quitação ou parcelamento da dívida. 

§ 3o – Das contas emitidas, caberá recurso pelo interessado, desde que apresentado à 
CONCESSIONÁRIA antes da data de vencimento das respectivas contas. 

§ 4o – Após a data do vencimento, só serão recebidos os recursos de usuários se as 
respectivas contas estiverem devidamente quitadas. 

§ 5o – Após o pagamento da conta, poderá o usuário reclamar, no prazo máximo de 03 
(três) meses do seu vencimento, a devolução dos valores considerados indevidos. 

§ 6o – Nas edificações sujeitas à legislação sobre condomínio, este é considerado 
responsável pelo pagamento da prestação de serviços, o mesmo acontecendo com o 
incorporador, no caso de conjunto habitacional ainda não totalmente ocupado ou o 
proprietário do imóvel, independentemente de ele ter sido o usuário. 

A conta mensal apresentada pela Concessionária constará de todos os valores devidos 
pelo usuário no mês em referência (tarifas, multas, taxas, sérvios, etc..) 

 

CAPÍTULO XII 

Do inadimplemento 

 

A suspensão da prestação dos serviços por inadimplemento do usuário, precedida de 
notificação, ocorre pelo: 

I – não pagamento da fatura relativa à prestação do serviço público de abastecimento de 
água e/ou de esgotamento sanitário; 

II – não pagamento de serviço não tarifado; 

§ 1° A apresentação da quitação do débito à equipe responsável pelo desligamento do 
fornecimento de água, no momento precedente ao ato, obsta sua efetivação. 

§ 2° A suspensão dos serviços não será promovida de sexta-feira a domingo, na véspera e 
em feriado nacional, estadual ou municipal. 
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§ 5° A suspensão do serviço de esgotamento sanitário apenas será permitida em caso de 
usuário inadimplente, com fonte própria de abastecimento de água, que tenha acumulado 
volume de esgoto faturado e não pago superior a 100 m³ (CEM metros cúbicos). 

§ 6° Na hipótese do § 5°, os órgãos competentes de meio ambiente e o titular do serviço 
devem ser informados em duas correspondências com comprovação de recebimento, a 
primeira com 90 (noventa) e a segunda com 30 (trinta) dias de antecedência da data 
prevista para a suspensão do serviço de esgotamento sanitário. 

§ 7° Na hipótese do § 5°, o usuário deve ser notificado pelo prestador sobre a suspensão, 
e informado da comunicação aos órgãos ambientais e ao titular, através de 
correspondência específica com comprovação de recebimento, enviada com antecedência 
de 90 (noventa) dias da data prevista para a suspensão. 

 § 8° O pagamento de fatura referente a período posterior não implica a quitação do débito 
que motivou a suspensão. 

 

A suspensão dos serviços por inadimplemento do usuário que preste serviço de caráter 
essencial à população será comunicada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias 
ao PODER CONCEDENTE, que instituirá processo de mediação visando encontrar solução 
para o problema. 

Parágrafo único. São considerados serviços de caráter essencial: 

 I – creches, escolas e instituições públicas de ensino;  

II – hospitais e atendimentos destinados à preservação da saúde pública;  

III –estabelecimentos de internação coletiva. 

 

Na hipótese de atraso no pagamento da fatura emitida pelo prestador, facultasse a 
cobrança de multa, e juros de mora de 0,33% (zero virgula trinta e três ) ao mês, calculados 
pro rata die.  

§ 1° Para a cobrança de multa, deve-se observar o percentual máximo de 2% (dois por 
cento).  

§ 2° A multa e os juros de mora incidem sobre o valor total da fatura, excetuando-se: 

I – as multas e os juros de períodos anteriores; e 

II – os valores relativos às contribuições ou doações de interesse social. 

3° Havendo disposições contratuais pactuadas entre o prestador e usuário, estabelecendo 
condições diferenciadas, prevalece o pactuado, limitado ao estabelecido neste artigo. 

§ 5° O pagamento de uma fatura não implicará na quitação de eventuais débitos anteriores. 

§ 6° A falta de recebimento da fatura não desobriga o usuário de seu pagamento. 

 

O prestador poderá parcelar o débito existente decorrente da prestação dos serviços 
públicos de abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário, segundo critérios 
estabelecidos em normas internas, firmando com o usuário um acordo de pagamento de 
dívida que estabelecerá, no mínimo, a forma de cobrança e seu respectivo valor. 
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§ 1° O prestador deve alertar o usuário que o não pagamento das faturas relativas ao acordo 
de pagamento de dívida poderá ocasionar a suspensão do abastecimento de água, 
devendo haver notificação com 15 dias de antecedência, nos termos do CAPÍTULO XIII 
(Das Restrições à Prestação dos Serviços) 

§ 2° Os termos do acordo de pagamento de dívida referentes a multa, juros e atualização 
monetária devem ser limitados ao estabelecido CAPÍTULO XV (Das Penalidades) 

 

Quando houver débitos decorrentes da prestação dos serviços públicos de abastecimento 
de água e/ou de esgotamento sanitário, o prestador pode condicionar à quitação dos 
referidos débitos: 

I – a ligação ou alteração da titularidade solicitada por quem tenha débitos no mesmo ou 
em outro local de sua área de concessão; e 

II – a religação, o aumento de vazão, a alteração contratual, a contratação de fornecimentos 
especiais ou de serviços, quando solicitados por usuário que possua débito com o prestador 
no imóvel para o qual está sendo solicitado o serviço. 

Parágrafo único. O prestador não pode condicionar os atendimentos previstos nos incisos 
I e II à quitação de débito não autorizado pelo usuário ou de débito pendente em nome de 
terceiro. 

 

CAPÍTULO XIII 

Das restrições à prestação dos serviços 

Seção I - da paralisação 

O prestador, sempre que necessário, poderá paralisar a prestação de seus serviços em 
situações de emergência ou que atinjam a segurança de pessoas e bens ou quando houver 
necessidade de efetuar reparos, modificações ou melhorias de qualquer natureza nos 
sistemas. 

 

No caso de paralisação do serviço com duração superior a 24(vinte e quatro) horas, o 
prestador de serviços deverá prover fornecimento de emergência aos usuários que prestem 
serviços essenciais à população, definidos no CAPÍTULO XIII (Das Restrições à Prestação 
dos Serviços) 

 

O prestador de serviços deverá manter banco de dados atualizado, contendo: 

I – ocorrências de paralisações superiores a 24(vinte e quatro, por município e localidade 
(s) afetada (s); 

II – duração da paralisação, com data, horário de início e encerramento das ocorrências. 

 

Seção II - Da Suspensão 

A prestação dos serviços poderá ser suspensa, a qualquer tempo, sem prejuízo de outras 
sanções, nos seguintes casos: 
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I – utilização de artifícios ou qualquer outro meio fraudulento ou, ainda, violação nos 
equipamentos de medição e lacres, com intuito de provocar alterações nas condições de 
abastecimento ou de medição, inclusive a utilização de qualquer dispositivo que promova 
sucção no ramal predial ou na rede de abastecimento de água; 

II – revenda ou abastecimento de água a terceiros; 

III – ligação clandestina ou religação à revelia do prestador; 

IV – deficiência técnica ou de segurança das instalações do usuário que ofereça risco 
iminente de danos a pessoas ou bens; 

V – quando a forma da utilização pelo usuário interferir no desempenho dos sistemas 
públicos de abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário; 

VI – quando não for solicitada a ligação definitiva de água depois de concluído o prazo 
concedido para ligação temporária; 

VII – quando impedida a realização de leitura por 6 (seis) ciclos consecutivos; 

VIII – fusão de ramais prediais de água; e 

IX – lançamento de esgotos que exijam tratamento prévio na rede pública, após 
comunicação ao órgão ambiental competente. 

 

Seção III - Da Religação 

Cessado o motivo da suspensão, o prestador restabelecerá os serviços de abastecimento 
de água em até 120 (cento e vinte) horas, após solicitação pelo usuário. 

 

Parágrafo único. Correrá por conta do usuário o custo da religação. 

 

Seção IV - Das Situações Especiais 

Em função de restrição de disponibilidade de água, o prestador priorizará o abastecimento 
a serviços essenciais e à categoria residencial. 

 

Em situações extraordinárias, quando for impossível ou economicamente inviável a 
aplicação dos critérios técnicos definidos para a prestação do serviço, o prestador poderá 
propor solução especial, que somente será implantada após a homologação do PODER 
CONCEDENTE. 

 

Por ocasião de expansão de rede pública de fornecimento de água, a colocação de 
hidrantes pelo prestador de serviços e a distribuição dos equipamentos serão realizadas 
segundo critérios pactuados com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais – CBMMG 
e em conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. 

 

Parágrafo único. A instalação de hidrantes nas redes existentes, por solicitação do Corpo 
de Bombeiros, além do dimensionamento previsto pelas normas da Associação Brasileira 
de Normas Técnicas – ABNT, será suportada por recursos provenientes daquela instituição. 
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CAPÍTULO XIV 

Dos hidrantes 

Os hidrantes deverão constar dos projetos e ser distribuídos ao longo da rede pública, 
obedecendo a critérios adotados pela CONCESSIONÁRIA, de comum acordo com o Corpo 
de Bombeiros ou corporação competente e conforme as normas da ABNT. 

 

Parágrafo único - A CONCESSIONÁRIA poderá, nas redes existentes, instalar hidrantes, 
por solicitação do Corpo de Bombeiros, contra pagamento de valor correspondente. 

 

A operação dos registros e dos hidrantes na rede distribuidora será efetuada 
exclusivamente pela CONCESSIONÁRIA ou pelo Corpo de Bombeiros ou corporação 
competente. 

Os danos causados aos registros e aos hidrantes serão reparados pela 
CONCESSIONÁRIA, às expensas de quem lhes der causa, sem prejuízo das sanções 
previstas neste REGULAMENTO DOS SERVIÇOS e das penas criminais aplicáveis. 

 

CAPÍTULO XV 

Das penalidades 

A inobservância de qualquer dispositivo do presente REGULAMENTO DOS SERVIÇOS 
sujeitará o infrator às notificação e penalidades que poderá ser, conforme a gravidade da 
infração, sanção pecuniária acrescida ou não da interrupção do fornecimento de água. 

A falta de pagamento das contas relativas às tarifas de água e/ou esgoto sujeitará o infrator 
a multa de 2% e juros de mora de 0,33% ao mês nos termos da legislação vigente.  

 

Parágrafo único – Adicionalmente, a CONCESSIONÁRIA poderá interromper o serviço de 
água por falta de pagamento, e só será obrigado a restabelecê-lo depois de liquidados 
todos os débitos, inclusive multas, e mediante pagamento de uma tarifa de religação 
prevista no Edital e no Contrato. 

Independentemente da aplicação da multa, conforme a natureza da infração, a 
CONCESSIONÁRIA poderá interromper o abastecimento de água, nas seguintes 
hipóteses: 

Manipulação indevida, por parte do usuário, da ligação predial, inclusive medidor, ou 
qualquer outro componente da rede pública; 

Caso, a juízo da CONCESSIONÁRIA, houver comprometimento da segurança de 
instalações ou de pessoas; 

Negativa do usuário em permitir a instalação de hidrômetros, após comunicação escrita a 
respeito;  

Por inadimplemento do usuário, após comunicação por escrito nesse sentido. 

O usuário que, intimado a reparar ou substituir qualquer canalização ou aparelho defeituoso 
nas instalações internas, não o fizer no prazo fixado na respectiva intimação, também ficará 
sujeito à interrupção do serviço de água até o seu cumprimento. 
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SEÇÃO I 

Das infrações 

Os responsáveis pelas infrações estão sujeitos à sanção pecuniária. 

Parágrafo único - Independentemente da aplicação da multa, e conforme a natureza da 
infração poderá a Concessionária interromper o abastecimento de água. 

 

Serão punidas com multas, independentes de notificação e de denúncias na área judicial e 
policial, as seguintes infrações. 

a. Recusa do usuário à inspeção das instalações internas por parte do REGULADOR 
ou da CONCESSIONÁRIA; 

b. Violação do selo nos casos de interrupção do fornecimento de água; 

c. Intervenção, de qualquer modo, nas instalações de água ou de esgoto sanitário; 

d. Violação ou retirada de hidrômetro ou de limitador de consumo; 

e. Introdução ou lançamento nas instalações de esgoto sanitário de qualquer material 
que obstrua ou prejudique a rede pública de esgoto; 

f. Desobediência às instruções da CONCESSIONÁRIA, na execução de obras e 
serviços de instalações de água ou de esgoto sanitário; 

g. Intervenção no ramal predial de agua ou esgoto, ou nas redes distribuidoras ou 
coletoras e seus componentes; 

h. Despejo de águas pluviais na rede de coletora de esgoto, ou despejo de esgoto 
sanitário nas redes de drenagem pluvial; 

i. Derivação na instalação predial, antes do hidrômetro, para suprimento do imóvel, 
impossibilitando ou adulterando a medição de consumo; 

j. Ligações clandestinas diretamente da rede da rua, passagens por fora do 
hidrômetro, dano ao aparelho medidor ou qualquer outra forma que possa causar danos ou 
prejuízo à CONCESSIONÁRIA no fornecimento de água. 

k. Instalação de dispositivo de sucção diretamente nas redes distribuidoras ou nos 
ramais prediais. 

l. Utilização de canalização ou coletor de uma instalação predial para abastecimento 
de água ou coleta de esgotos de outro imóvel ou economia. 

m. Desperdício de água nas ligações sem medição e em qualquer ligação, nas 
situações de emergência, calamidade pública ou racionamento. 

n. Construção ou colocação de materiais diversos ou plantas que venha a prejudicar 
ou impedir o acesso aos ramais ou ligações prediais de água e/ou esgotos. 

o. Interconexão da instalação predial que possua abastecimento próprio com instalação 
alimentada com água procedente de abastecimento público. 

p. Danificação da tubulação ou instalações de sistema de água e esgotos. 

q. Interligação de instalações prediais internas de água, entre prédios distintos, ou entre 
dependências de um mesmo prédio que possuam ligações distintas. 

r. Prestar informações falsas quando da solicitação de serviços à concessionária; 
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s. Uso de dispositivos tais como bombas ou injetores, nas redes distribuidoras ou 
coletoras. 

t. Alteração de projeto de instalação de agua e de esgotos em loteamentos ou 
agrupamentos de edificações sem a prévia autorização da concessionária. 

u. Religação por conta própria da derivação predial. 

v. Fornecimento de água a terceiros através da extensão das instalações prediais para 
abastecer economias localizadas em lote, prédio ou terreno, distintos, sem autorização 
expressa da concessionária. 

 

Os valores das multas referentes ao item anterior, estão previstos na Tabela de Serviços 
Não Tarifados.  

§ 1o- Em caso de recorrência, as multas cabíveis serão aplicadas em dobro. 

§ 2o O pagamento da multa não elide a irregularidade verificada, ficando o infrator obrigado 
a regularizar as obras e/ou instalações que estiverem em desacordo com o disposto neste 
REGULAMENTO DOS SERVIÇOS. 

 

O empregado da CONCESSIONÁRIA que constatar transgressões a este REGULAMENTO 
DOS SERVIÇOS lavrará Auto de Constatação, independente de testemunhos. 

§ 1o- Uma via do Auto de Constatação será entregue ao infrator mediante recibo, e outra 
será encaminhada ao REGULADOR para aplicação das penalidades cabíveis. 

§ 2o- Se o infrator se recusar a receber o Auto de Constatação, o empregado da 
CONCESSIONÁRIA certificará o fato no verso do documento. 

 

Recebido o Auto de Constatação o REGULADOR poderá lavra Auto de Infração, caso 
verifique a ocorrência de violação a este REGULAMENTO, devendo assegurar ao usuário 
o direito de recurso no prazo de 10 (dez) dias contados do recebimento do Auto de Infração. 

 

Parágrafo único – Caso entenda necessário, o REGULADOR poderá realizar diligências e 
vistorias in loco, a fim de verificar a ocorrência da infração constante do Auto de 
Constatação expedido pela CONCESSIONÁRIA. 

 

O proprietário ou legítimo possuidor de edificação urbana que não providenciar a conexão 
às redes públicas de abastecimento de água potável e/ou esgotamento sanitário, nos 
prazos e condições notificados pela CONCESSIONÁRIA, ou que obstar a realização de 
vistorias para aferição da regularidade das conexões, estará sujeito à aplicação das 
seguintes sanções pelo PODER CONCEDENTE: 

a. multa mensal ou fração equivalente a duas vezes o valor estimado do consumo de 
água, observando a estrutura tarifária vigente e a classe de usuário; e 

b. multa no mesmo valor previsto no inciso anterior, por mês ou fração, quando não 
efetuar a ligação à rede coletora de esgoto. 
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CAPÍTULO XVI 

Disposições gerais 

Caberá a CONCESSIONÁRIA recompor a pavimentação das vias e espaços públicos 
danificados em decorrência das obras de ampliação da rede, e as decorrentes de reparo 
dos ramais e derivações, bem como, a recomposição de passeios ou calçadas em que 
intervenha. 

 

Os postes, cabos elétricos, dutos telegráficos e telefônicos, encanamentos de ar 
comprimido a vapor d’água ou outras instalações subterrâneas deverão guardar a distância 
mínima de 01 (um) metro, tanto ao longo, como no sentido vertical, das canalizações de 
água ou esgoto. 

 

Parágrafo único – As disposições deste item se aplicam às instalações executadas nos 
logradouros públicos e nas propriedades particulares. 

 

As ligações prediais de água e esgoto poderão ser suprimidas nos casos de: 

Interdição judicial ou administrativa; 

Desapropriação do imóvel para a abertura de via pública; 

Incêndio ou demolição definitiva; 

Como penalidade por infração a dispositivo previsto neste REGULAMENTO DOS 
SERVIÇOS ou em normas específicas, no caso de ligações de água; 

Por solicitação do usuário. 

 

O usuário poderá requerer, por motivo de mudança ou ausência prolongada, a suspensão 
do serviço de água, ficando a CONCESSIONÁRIA obrigada a executá-lo no prazo de 07 
(sete) dias. 

 

Guardadas as disposições legais sobre a inviolabilidade do lar, o usuário não poderá opor-
se à inspeção das instalações internas de água e esgoto por parte dos agentes autorizados 
da CONCESSIONÁRIA, nem à instalação, exame ou substituição do hidrômetro, sob pena 
de interrupção do serviço de água. 

 

Será suspenso o fornecimento de água nos casos em que for constatado o emprego de 
aparelhos, equipamentos ou instalações que possam poluir a água. 

 

Não é permitido a qualquer usuário fornecer a terceiros a água fornecida pela 
CONCESSIONÁRIA, sob pena de corte do serviço de água. 
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A CONCESSIONÁRIA fiscalizará e fará o monitoramento dos recursos hídricos do 
Município, comunicando quaisquer situações de infração ou suspeita de infração aos 
órgãos competentes para adoção das medidas legais. 

 

Qualquer rede de água e/ou esgoto, cujo material tenha sido fornecido pelos usuários, 
construída ou não pela CONCESSIONÁRIA, e que passe por alguma via pública, passa a 
ser de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, que dará a manutenção e autorizará ou 
não novas ligações. 

 

A CONCESSIONÁRIA organizará o cadastro de todos os imóveis situados nos logradouros 
públicos dotados de coletores de esgotos sanitários ou de rede de distribuição de água, 
sendo-lhe assegurado, para esse fim, o acesso aos registros cadastrais do Município. 

 

Os casos omissos ou de dúvidas do presente REGULAMENTO DOS SERVIÇOS serão 
resolvidos pelo REGULADOR. 

 

As ligações de agua e esgotos de chafariz, lavanderias públicas, praça e jardim públicos, 
serão concedidas pela administração dos serviços, a requerimento do órgão público 
interessado desde que este se responsabilize pelo pagamento dos serviços prestados e 
pelo abastecimento de agua.  

 

CAPÍTULO XVII 

Disposições transitórias 

A CONCESSIONÁRIA notificará os proprietários dos imóveis situados em logradouros 
públicos que não requereram voluntariamente a conexão às redes públicas de água e/ou 
esgoto disponíveis a fazê-lo no prazo máximo de 90 (noventa) dias, sob pena das sanções 
previstas neste REGULAMENTO DOS SERVIÇOS. 

 

Os prazos previstos neste REGULAMENTO DOS SERVIÇOS serão contados por dias 
corridos. 
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15. MECANISMOS PARA A AVALIAÇÃO SISTEMÁTICA DA EFICÁCIA, EFICIÊNCIA E 

EFETIVIDADE DAS AÇÕES PROGRAMADAS 

Podemos entender avaliação como sendo a prática de atribuir valor a ações. No caso 
dos projetos, programas e políticas do governo, significa uma atividade cujo objetivo é de 
maximizar a eficácia dos programas na obtenção dos seus fins e a eficiência na alocação 
de recursos para a consecução dos mesmos (ENAP, 2007). 

Para que a avaliação seja efetivada, são necessárias minimamente as seguintes 
etapas: 

I. Estabelecimento de padrões ou critérios relacionados ao desempenho do elemento 
avaliado; 

II. Análise do desempenho em função dos padrões e dos critérios estabelecidos; 

III. Diagnóstico do elemento avaliado; 

IV. Aplicação de medidas para corrigir o desvio entre o desempenho atual e o 
desempenho esperado.  

 

A análise do desempenho pode ser medida tanto em eficiência, como em eficácia. A 
eficácia mede o alcance de resultados, enquanto a eficiência mede a utilização dos 
recursos disponíveis nesse processo. A eficácia se refere à capacidade de satisfazer as 
necessidades da sociedade, enquanto a eficiência mede a relação entre insumos e 
resultados. 

Chiavenato (1993), afirma que a eficiência está voltada para a melhor maneira pela 
qual os serviços devem ser executados, a fim de que os recursos sejam aplicados da forma 
mais racional possível. A eficiência não se preocupa com os fins, mas com os meios, já a 
eficácia tem foco no alcance do objetivo. A Figura 124 exemplificada a relação entre 
eficiência e eficácia. 

 
Figura 124 - Relação entre Eficiência e Eficácia. 

Fonte: Adaptado CHIAVENATO, 1993. 

 

Quando ambos os critérios têm seus objetivos alcançados, diz-se que os objetivos 
foram alcançados com efetividade. A Figura 125, apresenta esquematicamente a inter-
relação entre eficácia, eficiência e efetividade, no âmbito do saneamento básico. 
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Figura 125 - Relação Eficácia, Eficiência e Efetividade. 

Fonte: Marcovitch, 1983. 

 

Resumidamente tem-se: 

➢ Eficiência: otimização dos recursos utilizados para obtenção dos resultados; 

➢ Eficácia: contribuição dos resultados obtidos para o atingimento dos objetivos 
globais; 

➢ Efetividade: relação entre os resultados obtidos para os objetivos propostos. 

 

Sua aplicabilidade após a fixação de metas graduais (curto, médio e longo prazos) é 
definida através de indicadores genéricos: sociais, ambientais, saúde e de acesso aos 
serviços de saneamento básico, os quais possibilitam o estabelecimento da hierarquização 
das áreas de intervenção prioritária. 

Relativamente à avaliação sistemática da eficiência, eficácia e efetividade dos 
serviços de saneamento básico prestados à população, os indicadores técnicos, 
operacionais e financeiros são importantes para a análise custo-benefício dos mesmos, 
tendo em vista a melhoria da qualidade de vida da população, da preservação ambiental e 
da Saúde Pública pelo Desenvolvimento Sustentável. 

Assim, o monitoramento e a avaliação dos objetivos e metas do PMSB, dos 
resultados das suas ações no acesso aos serviços de saneamento básico prestados e da 
prestação de serviços como um todo, necessariamente, levará em conta a utilização de 
indicadores. 

 

Indicadores 

O termo “Indicador” vem da palavra latina “indicare” que significa anunciar, apontar 
ou indicar (VON SCHIRNDING, 1998 apud ARIS, 2015). Dentre os usos dos indicadores, 
pode-se destacar: 

I. Assinalar problemáticas; 
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II. Identificar tendências; 

III. Priorizar; 

IV. Formular e implantar políticas; 

V. Avaliar avanços. 

 

Os indicadores, segundo o Guia Referencial para Medição de Desempenho e Manual 
para Construção de Indicadores (BRASIL, 2009a) tem como objetivo: 

➢ Mensurar os resultados e gerir o desempenho; 

➢ Embasar a análise crítica dos resultados obtidos e do processo de tomada de 
decisão; 

➢ Contribuir para a melhora contínua dos processos organizacionais; 

➢ Facilitar o planejamento e o controle do desempenho; 

➢ Viabilizar a análise comparativa de desempenho da organização e do desempenho 
de diversas organizações atuantes em áreas ou ambientes semelhantes. 

 

Dentre as propriedades dos Indicadores destacam-se (ARIS, 2015): relevância, 
inteligibilidade de sua construção, validade, comunicabilidade, confiabilidade, periodicidade 
de atualização, cobertura, facilidade para obtenção, sensibilidade, especificidade e 
historicidade. 

Segundo a Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (ARIS), o uso de 
indicadores permite ainda aperfeiçoar e racionalizar as atividades de fiscalização, além de 
poder gerar diagnósticos periódicos, que podem ser utilizados como instrumento de 
informações para a formulação de políticas públicas no setor do saneamento básico. 

Na construção de um sistema de indicadores é importante ter presente que estes 
são estruturados em função dos objetivos do que se quer medir. Isto implica na clareza do 
sistema a ser medido. Logo, as variáveis representam seus componentes e as unidades de 
medida suas dimensões específicas. A relação entre as variáveis, representadas por 
valores obtidos nas avaliações das dimensões em suas unidades de medida, são os índices 
dos indicadores. 

Segundo Garcias e Nucci (1992), os indicadores devem atender 4 requisitos 
fundamentais: 

➢ Serem válidos - medirem realmente o que se supõe que devam medir; 

➢ Serem objetivos - apresentarem o mesmo resultado quando a medição for feita por 
pessoas distintas em situações análogas; 

➢ Serem sensíveis - terem a capacidade de captar as mudanças ocorridas na 
situação; 

➢ Serem específicos - refletirem só as mudanças ocorridas na situação de que 
tratem. 

A contribuição de indicadores segue a rotina ilustrada na Figura 126: 
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Figura 126 - Construção de Indicadores. 

Fonte: SERENCO. 

 

É importante tornar bem claro, os objetivos do que se quer medir, explicitando 
detalhadamente as metas, considerando todas as variáveis que intervenham ou possam 
intervir nos resultados alcançados, definindo se os controles desejados se referem a 
variáveis de qualidade, quantidade ou produtividade. 

Na sequência deste documento serão apresentados os indicadores a serem 
utilizados no processo de avaliação e monitoramento do PMSB, para cada setor do 
saneamento básico (lembrando que, para cada vertente foi elaborado um tomo específico), 
bem como as suas áreas de impacto direto e indireto. Novos indicadores poderão ser 
criados e aplicados, no futuro.  

Além dos indicadores destacados no decorrer deste relatório, deverão ser efetuados 
registros de dados operacionais e de desempenho financeiro dos serviços a fim de permitir 
a geração dos indicadores definidos pelo Sistema Nacional de Informações de Saneamento 
(SNIS), instituído pelo art. 53 da Lei n° 11.445, de 5 de janeiro de 2007 que prevê: 

Art. 53. Fica instituído o Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico 
- SINISA, com os objetivos de: 

I - Coletar e sistematizar dados relativos às condições da prestação dos serviços 
públicos de saneamento básico; 

II - Disponibilizar estatísticas, indicadores e outras informações relevantes para a 
caracterização da demanda e da oferta de serviços públicos de saneamento básico; 

III - permitir e facilitar o monitoramento e avaliação da eficiência e da eficácia da 
prestação dos serviços de saneamento básico; e 

§ 1º As informações do SINISA são públicas e acessíveis a todos, 
independentemente da demonstração de interesse, devendo ser publicadas por 
meio da internet. 

§ 2º A União apoiará os titulares dos serviços a organizar sistemas de informação 
em saneamento básico, em atendimento ao disposto no inciso VI do caput do art. 
9º desta Lei. 

 

A Secretaria Nacional de Saneamento (SNS) apresentou em 2020 o vigésimo quinto 
Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos, o quarto Diagnóstico de Drenagem e Manejo 
das Águas Pluviais Urbanas e a décima oitava edição do Diagnóstico do Manejo de 
Resíduos Sólidos Urbanos, elaborados a partir das informações e indicadores dos 
prestadores de serviços que participaram da coleta de dados do ano de 2020, tendo como 
ano de referência 2019. 

O SNIS é um sistema de informações consolidado no setor saneamento básico como 
o mais robusto banco de dados existente no País sobre serviços de água, esgotos, resíduos 
sólidos urbanos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. 

No caso específico de Alpinópolis (MG), as informações retiradas do SNIS são 
diversas e foram detalhadas no diagnóstico.   

Identificação 
de variáveis

Identificação 
das unidades 
de medida de 
cada variável

Construção 
do indicador 
propriamente 

dito

Cálculo do 
índice
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Metodologia de apresentação dos resultados 

Os resultados dos indicadores, quando possível, serão classificados por escala de 
cores, atreladas a valores ou a faixas de valores. As cores podem representar mais do que 
valores de dimensões e podem ser utilizadas para transmitir uma mensagem ao receptor 
que complemente a compreensão sobre as informações apresentadas. 

Este método permite, com bastante simplicidade, compreender o resultado da 
avaliação dos serviços, mesmo que o interlocutor tenha conhecimentos limitados sobre o 
setor de saneamento. 

A escala irá facilitar a interpretação da população, mas não existe um padrão de 
criação e elas podem ser ajustadas de acordo com cada indicador. Para a análise dos 
indicadores apontados pelo PMSB e para outros que porventura sejam criados, será 
seguido como diretriz a seguinte escala e interpretação, em consonância com as cores da 
classificação dos resultados, descrito na Figura 127: 

RUIM 
- Fora do esperado 
- Resultado péssimo 
- Resultado inadequado 

MEDIANO 
- Que requerem atenção 
- Não atende as 
expectativas 

BOM 
- Dentro do esperado 
- Resultados 
satisfatórios 

EXCELENTE 
- Resultado ideal 
- Resultado ótimo 
- Superam ou igualam a 
meta definida pela Agência 
Reguladora de Águas, 
Energia e Saneamento 
Básico do Distrito Federal 
(ADASA) 

Figura 127 - Diretriz para apresentação de resultados. 
Fonte: SERENCO, com níveis e classificações baseado em ADASA, 2016. 

 

Quando não for possível utilizar esta metodologia, os resultados serão apresentados 
em classificações quantitativas.  

 

15.1. MECANISMOS E PROCEDIMENTOS PARA O MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS 

INDICADORES TÉCNICOS, OPERACIONAIS E FINANCEIROS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

15.1.1. Abastecimento de Água Potável  

15.1.1.1. Identificação dos Indicadores de Desempenho 

Para a seleção dos indicadores de desempenho foi utilizado como referência o 
Sistema Nacional de Informações em Saneamento (SNIS), sendo escolhidos aqueles que 
estão diretamente relacionados aos subprogramas propostos pelo PMSB, conforme Tabela 
101. 

Tabela 101 - Indicadores utilizados para o sistema de abastecimento de água. 

Programa 
Sub-programa 

relacionado 
Indicador 

 
 

Sistema 
Produtor 

  

1.1, 1.2 e 1.3 IN023 - Índice de atendimento urbano de água 

1.1, 1.2 e 1.3 IN057 - Índice de fluoretação da água 

1.1, 1.2 e 1.3 IN075 - Incidência das análises de cloro residual fora do padrão 

1.1 e 1.2 IN076 - Incidência das análises de turbidez fora do padrão 

2.1 e 2.2 IN023 - Índice de atendimento urbano de água 
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Programa 
Sub-programa 

relacionado 
Indicador 

Distribuição 
de água 
tratada 

2.1 IN009 - Índice de hidrometração 

Gestão 5.1 IN049 - Índice de perdas na distribuição 

Fonte: SERENCO. 
 

A periodicidade de avaliação dos indicadores pode ser anual ou regular, de maneira 
completa para a primeira forma (uma vez por ano), e de análises parciais para a segunda, 
visando os acompanhamentos que devem ser feitos regularmente dos dados mais 
importantes.  

 

15.1.1.2. Metodologia de avaliação dos indicadores 

Para compor a classificação dos resultados dos indicadores, deverão ser 
estabelecidos parâmetros que têm como principais referências, a Portaria de Consolidação 
nº 5/2017 do Ministério da Saúde e as metas apresentadas no Plano Nacional de 
Saneamento Básico (PLANSAB).  

Após feita a escolha da série de indicadores de desempenho das prestações dos 
serviços, falta ainda a definição das metas graduais de melhoria. No presente capítulo, 
foram utilizadas as metas contidas nos prognósticos, quando possível. 

Os investimentos previstos no PMSB devem ser realizados nos sistemas, assim 
como ajustes em gestão, entre outras ações propostas, de forma que automaticamente os 
indicadores sejam melhorados e possam ser comparados com as metas propostas para o 
horizonte do plano. Essas metas devem ser plausíveis (não utópicas), alcançáveis, para 
que seja possível realizar o devido alcance, mas não demasiadas lentas a ponto de 
estender a universalização para um horizonte muito além do desejado. 

 

15.1.1.3. Descrição dos indicadores, metodologia de cálculo e critério de avaliação 

Este tópico foi baseado nos seguintes documentos: 

➢ Glossário de Indicadores - Água e Esgotos (SNIS, 2019a); 

➢ Glossário de Informações - Água e Esgotos (SNIS, 2019b). 

 

1. Programa 1 - Sistema Produtor 

IN023 - Índice de atendimento urbano de água 

Quadro 136 - Forma de cálculo e valoração do IN023. 

Nome: IN023 - Índice de atendimento urbano de água (%) 

Fórmula: 
 

IN023 = (AG026 / GE06a) x 100 
 

Dados: 
AG026 - População urbana atendida com abastecimento de água 
(hab.) 
GE06a - População urbana residente dos municípios dom 
abastecimento de água (hab.) 

Fonte: SNIS, 2019. 
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Tabela 102 - Metas do IN023 (índice de atendimento urbano de água). 

Ano 
IN023 (%) 

Sede São Bento 

0 2021 93% 98% 

1 2022 96% 98% 

2 2023 99% 99% 

3 2024 100% 100% 

4 2025 100% 100% 

5 2026 100% 100% 

6 2027 100% 100% 

7 2028 100% 100% 

8 2029 100% 100% 

9 2030 100% 100% 

10 2031 100% 100% 

11 2032 100% 100% 

12 2033 100% 100% 

13 2034 100% 100% 

14 2035 100% 100% 

15 2036 100% 100% 

16 2037 100% 100% 

17 2038 100% 100% 

18 2039 100% 100% 

19 2040 100% 100% 

20 2041 100% 100% 

21 2042 100% 100% 

22 2043 100% 100% 

23 2044 100% 100% 

24 2045 100% 100% 

25 2046 100% 100% 

26 2047 100% 100% 

27 2048 100% 100% 

28 2049 100% 100% 

29 2050 100% 100% 

30 2051 100% 100% 

Fonte: SERENCO. 

 

IN057 - Índice de fluoretação da água 

Quadro 137 - Forma de cálculo e valoração do IN057. 

Nome: IN057 - Índice de fluoretação da água (%) 

Fórmula: 
 

IN057 = [AG027 / (AG006 + AG018)] x 100 
 

Dados: 
AG027 - Volume de água fluoretada (m³) 
AG006 - Volume de água produzido (m³) 
AG018 - Volume de água tratada importado (m³) 

Fonte: SNIS, 2019.  
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Tabela 103 - Metas do IN057 (índice de fluoretação da água) para o município de Alpinópolis (MG). 

Ano IN057 (%) 

0 2021 100% 

1 2022 100% 

2 2023 100% 

3 2024 100% 

4 2025 100% 

5 2026 100% 

6 2027 100% 

7 2028 100% 

8 2029 100% 

9 2030 100% 

10 2031 100% 

11 2032 100% 

12 2033 100% 

13 2034 100% 

14 2035 100% 

15 2036 100% 

16 2037 100% 

17 2038 100% 

18 2039 100% 

19 2040 100% 

20 2041 100% 

21 2042 100% 

22 2043 100% 

23 2044 100% 

24 2045 100% 

25 2046 100% 

26 2047 100% 

27 2048 100% 

28 2049 100% 

29 2050 100% 

30 2051 100% 

Fonte: SERENCO. 

 

IN075 - Incidência das análises de cloro residual fora do padrão 

Quadro 138 - Forma de cálculo e valoração do IN075. 

Nome: IN075 - Incidência das análises de cloro residual fora do padrão (%) 

Fórmula: 
 

IN075 = (QD007 / QD006) x 100 
 

Dados: 
QD006 - Quantidade de amostras para cloro residual (analisadas) 
QD007 - Quantidade de amostras para cloro residual com 
resultados fora do padrão 

Fonte: SNIS, 2019.  
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Tabela 104 - Metas do IN075 (incidência das análises de cloro residual fora do padrão). 

Ano IN075 (%) 

0 2021 99% 

1 2022 99% 

2 2023 99% 

3 2024 99% 

4 2025 99% 

5 2026 99% 

6 2027 99% 

7 2028 99% 

8 2029 99% 

9 2030 99% 

10 2031 99% 

11 2032 99% 

12 2033 99% 

13 2034 99% 

14 2035 99% 

15 2036 99% 

16 2037 99% 

17 2038 99% 

18 2039 99% 

19 2040 99% 

20 2041 99% 

21 2042 99% 

22 2043 99% 

23 2044 99% 

24 2045 99% 

25 2046 99% 

26 2047 99% 

27 2048 99% 

28 2049 99% 

29 2050 99% 

30 2051 99% 

Fonte: SERENCO. 

 

IN076 - Incidência das análises de turbidez fora do padrão 

Quadro 139 - Forma de cálculo e valoração do IN076. 

Nome: IN076 - Incidência das análises de turbidez fora do padrão (%) 

Fórmula: 
 

IN076 = (QD009 / QD008) x 100 
 

Dados: 
QD008 - Quantidade de amostras para turbidez (analisadas) 
QD009 - Quantidade de amostras para turbidez com resultados 
fora do padrão 

Fonte: SNIS, 2019.  
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Tabela 105 - Metas do IN076 (incidência das análises de turbidez fora do padrão). 

Ano IN076 (%) 

0 2021 99% 

1 2022 99% 

2 2023 99% 

3 2024 99% 

4 2025 99% 

5 2026 99% 

6 2027 99% 

7 2028 99% 

8 2029 99% 

9 2030 99% 

10 2031 99% 

11 2032 99% 

12 2033 99% 

13 2034 99% 

14 2035 99% 

15 2036 99% 

16 2037 99% 

17 2038 99% 

18 2039 99% 

19 2040 99% 

20 2041 99% 

21 2042 99% 

22 2043 99% 

23 2044 99% 

24 2045 99% 

25 2046 99% 

26 2047 99% 

27 2048 99% 

28 2049 99% 

29 2050 99% 

30 2051 99% 

Fonte: SERENCO. 

 

2. Programa 2 - Distribuição de Água Tratada 

IN009 - Índice de Hidrometração 

Quadro 140 - Forma de cálculo e valoração do IN009. 

Nome: IN009 - Índice de Hidrometração (%) 

Fórmula: 
 

IN009 = (AG004* / AG002*) x 100           
 

Dados: 
AG002 - Quantidade de ligações ativas de água (ligação) 
AG004 - Quantidade de ligações ativas de água micromedidas 
(ligação) 

(*) - utiliza-se a média aritmética dos valores do ano de 
referência e do ano anterior ao mesmo 

Fonte: SNIS, 2019. 
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Tabela 106 - Metas do IN009 (índice de Hidrometração). 

Ano 
IN009 (%) 

Sede São Bento 

0 2021 100% 0% 

1 2022 100% 0% 

2 2023 100% 100% 

3 2024 100% 100% 

4 2025 100% 100% 

5 2026 100% 100% 

6 2027 100% 100% 

7 2028 100% 100% 

8 2029 100% 100% 

9 2030 100% 100% 

10 2031 100% 100% 

11 2032 100% 100% 

12 2033 100% 100% 

13 2034 100% 100% 

14 2035 100% 100% 

15 2036 100% 100% 

16 2037 100% 100% 

17 2038 100% 100% 

18 2039 100% 100% 

19 2040 100% 100% 

20 2041 100% 100% 

21 2042 100% 100% 

22 2043 100% 100% 

23 2044 100% 100% 

24 2045 100% 100% 

25 2046 100% 100% 

26 2047 100% 100% 

27 2048 100% 100% 

28 2049 100% 100% 

29 2050 100% 100% 

30 2051 100% 100% 

Fonte: SERENCO. 

 

3. Programa 5 - Gestão 

IN049 - Índice de perdas na distribuição 

Quadro 141 - Forma de cálculo e valoração do IN049. 

Nome: IN049 - Índice de perdas na distribuição (%) 

Fórmula: 
 

IN049 = (AG006 + AG018 - AG010 - AG024) x 100 
    (AG006 + AG018 - AG024) 

 

Dados: 
AG006 - Volume de água produzido (m³) 
AG010 - Volume de água consumido (m³) 
AG018 - Volume de água tratada importado (m³) 
AG024 - Volume de serviço (m³) 

Fonte: SNIS, 2019. 
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Tabela 107 - Metas do IN049 (índice de perdas na distribuição). 

Ano 
IN049 (%) 

Sede São Bento 

0 2021 36,5% 36,5% 

1 2022 34% 34% 

2 2023 32% 32% 

3 2024 30% 30% 

4 2025 28% 28% 

5 2026 27% 27% 

6 2027 26% 26% 

7 2028 25% 25% 

8 2029 25% 25% 

9 2030 25% 25% 

10 2031 25% 25% 

11 2032 25% 25% 

12 2033 25% 25% 

13 2034 25% 25% 

14 2035 25% 25% 

15 2036 25% 25% 

16 2037 25% 25% 

17 2038 25% 25% 

18 2039 25% 25% 

19 2040 25% 25% 

20 2041 25% 25% 

21 2042 25% 25% 

22 2043 25% 25% 

23 2044 25% 25% 

24 2045 25% 25% 

25 2046 25% 25% 

26 2047 25% 25% 

27 2048 25% 25% 

28 2049 25% 25% 

29 2050 25% 25% 

30 2051 25% 25% 

Fonte: SERENCO. 

 

15.1.2. Esgotamento Sanitário 

15.1.2.1. Identificação dos Indicadores de Desempenho 

Para a seleção dos indicadores de desempenho foi utilizado como referência o 
Sistema Nacional de Informações em Saneamento (SNIS), sendo escolhidos aqueles que 
estão diretamente relacionados aos subprogramas propostos pelo PMSB, conforme Tabela 
108. 
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Tabela 108 - Indicadores utilizados para o sistema de esgotamento sanitário. 

Programa 
Sub-programa 

relacionado 
Indicador 

Coleta de esgoto 
e estações 
elevatórias 

1.1 e 1.2 IN024 - Índice de atendimento urbano de esgoto 

1.1 e 1.2 IN015 - Índice de coleta de esgoto 

Tratamento 2.1 IN016 - Índice de tratamento de esgoto 

Fonte: SERENCO. 

 

A periodicidade de avaliação dos indicadores pode ser anual ou regular, de maneira 
completa para a primeira forma (uma vez por ano), e de análises parciais para a segunda, 
visando os acompanhamentos que devem ser feitos regularmente dos dados mais 
importantes.  

 

15.1.2.2. Metodologia de avaliação dos indicadores 

Após feita a escolha da série de indicadores de desempenho das prestações dos 
serviços, falta ainda a definição das metas graduais de melhoria. No presente capítulo, 
foram utilizadas as metas contidas nos prognósticos, quando possível. 

Os investimentos previstos no PMSB devem ser realizados nos sistemas, assim 
como ajustes em gestão, entre outras ações propostas, de forma que automaticamente os 
indicadores sejam melhorados e possam ser comparados com as metas propostas para o 
horizonte do plano. Essas metas devem ser plausíveis (não utópicas), alcançáveis, para 
que seja possível realizar o devido alcance, mas não demasiadas lentas a ponto de 
estender a universalização para um horizonte muito além do desejado. 

 

15.1.2.3. Descrição dos indicadores, metodologia de cálculo e critério de avaliação 

Este tópico foi baseado nos seguintes documentos: 

➢ Glossário de Indicadores - Água e Esgotos (SNIS, 2019a); 

➢ Glossário de Informações - Água e Esgotos (SNIS, 2019b). 

➢  

1. Programa 1 - Coleta de esgoto e Estações elevatórias 

IN047 - Índice de atendimento urbano de esgoto 

Quadro 142 - Forma de cálculo e valoração do IN047. 

Nome: IN047 - Índice de atendimento urbano de esgoto (%) 

Fórmula: 
 

IN047 = (ES026 / GE06b) x 100 
 

Dados: 
ES026 - População urbana atendida com esgotamento 
sanitário (habitantes) 
GE06b - População urbana residente dos municípios 
com esgotamento sanitário (habitantes) 

Fonte: SNIS, 2019. 
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Tabela 109 - Metas do IN047 (índice de atendimento urbano de esgoto). 

Ano 
IN047 (%) 

Sede São Bento 

0 2021 89,5% 75% 

1 2022 92% 75% 

2 2023 95% 75% 

3 2024 98% 75% 

4 2025 98% 95% 

5 2026 98% 95% 

6 2027 98% 95% 

7 2028 98% 95% 

8 2029 98% 95% 

9 2030 98% 95% 

10 2031 98% 95% 

11 2032 98% 95% 

12 2033 98% 95% 

13 2034 98% 95% 

14 2035 98% 95% 

15 2036 98% 95% 

16 2037 98% 95% 

17 2038 98% 95% 

18 2039 98% 95% 

19 2040 98% 95% 

20 2041 98% 95% 

21 2042 98% 95% 

22 2043 98% 95% 

23 2044 98% 95% 

24 2045 98% 95% 

25 2046 98% 95% 

26 2047 98% 95% 

27 2048 98% 95% 

28 2049 98% 95% 

29 2050 98% 95% 

30 2051 98% 95% 

Fonte: SERENCO. 

 

IN015 - Índice de coleta de esgoto 

Quadro 143 - Forma de cálculo e valoração do IN015. 

Nome: IN015 - Índice de coleta de esgoto (%) 

Fórmula: 
 

IN015 = [ES005 / (AG010 - AG019)] x 100 
 

Dados: 
AG010 - Volume de água consumido (m³) 
AG019 - Volume de água tratada exportado (m³) 
ES005 - Volume de esgotos coletado (m³) 

Fonte: SNIS, 2019. 
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Não serão propostas metas para esse indicador, com seu cálculo devendo servir 
para acompanhamento, já que o principal indicar será o IN047 (índice de atendimento 
urbano de esgoto. 

 

2. Programa 2 - Tratamento 

IN016 - Índice de tratamento de esgoto 

Quadro 144 - Forma de cálculo e valoração do IN016. 

Nome: IN016 - Índice de tratamento de esgoto (%) 

Fórmula: 
 

IN016 = (ES006 + ES014 + ES015) x 100 
    (ES005 + ES013) 

 

Dados: 
ES005 - Volume de esgotos coletado (m³) 
ES006 - Volume de esgotos tratado (m³) 
ES013 - Volume de esgotos bruto importado (m³) 
ES014 - Volume de esgoto importado tratado nas 
instalações do importador (m³) 
ES015 - Volume de esgoto bruto exportado tratado nas 
instalações do importador (m³) 

Fonte: SNIS, 2019.  

 

Tabela 110 - Metas do IN016 (índice de tratamento de esgoto. 

Ano 
IN047 (%) 

Sede São Bento 

0 2021 89,5% 75% 

1 2022 92% 75% 

2 2023 95% 75% 

3 2024 98% 75% 

4 2025 98% 95% 

5 2026 98% 95% 

6 2027 98% 95% 

7 2028 98% 95% 

8 2029 98% 95% 

9 2030 98% 95% 

10 2031 98% 95% 

11 2032 98% 95% 

12 2033 98% 95% 

13 2034 98% 95% 

14 2035 98% 95% 

15 2036 98% 95% 

16 2037 98% 95% 

17 2038 98% 95% 

18 2039 98% 95% 

19 2040 98% 95% 

20 2041 98% 95% 

21 2042 98% 95% 

22 2043 98% 95% 

23 2044 98% 95% 

24 2045 98% 95% 

25 2046 98% 95% 
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Ano 
IN047 (%) 

Sede São Bento 

26 2047 98% 95% 

27 2048 98% 95% 

28 2049 98% 95% 

29 2050 98% 95% 

30 2051 98% 95% 

 
Fonte: SERENCO. 

 

15.1.3. Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas 

Ao contrário dos demais serviços de saneamento básico, o sistema de drenagem e 
manejo de águas pluviais urbanas não possui referências históricas para se fazer um 
comparativo dos indicadores técnicos, operacionais e financeiros. 

Em 2016, o Sistema Nacional de Informações de Saneamento Básico (SNIS) iniciou 
a coleta de dados nacionais sobre o serviço de drenagem e manejo de águas pluviais 
urbanas. Atualmente fazem parte da avaliação um total de 22 indicadores, na área 
econômico-financeiro-administrativo, na infraestrutura implantada na cidade e sobre a 
gestão de riscos. 

O município de Alpinópolis enviou as informações para o Ministério das Cidades, 
estando presente do diagnóstico do ano de 2019.  A seguir serão reproduzidos esses dados 
contidos no SNIS, de forma a complementar o diagnóstico, demonstrar o banco de dados 
da vertente de drenagem, e também avaliar quais itens não são atualmente geridos. 

Os itens a seguir apresentam o preenchimento efetuado no diagnóstico desses 
indicadores do SNIS, além de alguns indicadores sugeridos no Plano Diretor de Drenagem 
Urbana de São Paulo.  

 

15.1.3.1. Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) 

A maioria dos dados do SNIS para o setor de drenagem estão apresentados na 
sequência, preenchidos pela consultoria na elaboração do diagnóstico, devendo ser 
revisados no próximo ano pela equipe da Prefeitura. 

Tabela 111 - Glossário de Informação do SNIS - Dados sobre as Infraestruturas. 

Código Índice 
Informação 

2019 
Unidade 

IE001 Existe Plano Diretor de Drenagem? Não - 

IE012 Existe cadastro técnico de obras lineares?  Sim - 

IE013 
Existe projeto básico, executivo ou "as built" de unidades 
operacionais de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais 

Urbanas? 
Não - 

IE016 Tipo de sistema de Drenagem Urbana 
Exclusivo p/ 
drenagem 

- 

Vias urbanas 

IE017 Extensão total de vias públicas urbanas 98,0 km 

IE018 
Extensão total de vias públicas urbanas implantadas no ano 

de referência 
3,0 km 
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Código Índice 
Informação 

2019 
Unidade 

IE019 
Extensão total de vias públicas urbanas com pavimento e 

meio-fio (ou semelhante) 
93,0 km 

IE020 
Extensão total de vias públicas urbanas com pavimento e 

meio-fio (ou semelhante) implantadas no ano de referência 
3,0 km 

IE021 Quantidade de bocas de lobo existentes 275 unidades 

IE022 
Quantidade de bocas de leão ou bocas de lobo múltiplas 

(duas ou mais bocas de lobo conjugadas) 
0 unidades 

IE023 Quantidade de poços de visita (PV) existentes 110 unidades 

IE024 
Extensão total de vias públicas urbanas com redes ou canais 

de águas pluviais subterrâneo 
7,65 km 

IE025 
Extensão total de vias públicas urbanas com redes ou canais 

de águas pluviais subterrâneos implantadas no ano de 
referência 

0,30 km 

IE026 Existem vias públicas urbanas com canais artificiais abertos? Sim - 

IE027 
Existem vias públicas urbanas com soluções de drenagem 

natural (faixas ou valas de infiltração)? 
Não - 

IE028 
Extensão total de vias públicas urbanas com soluções de 

drenagem natural (faixas ou valas de infiltração) 
- km 

IE029 
Existem estações elevatórias de águas pluviais na rede de 

drenagem? 
Não - 

Cursos d'água em áreas urbanas 

IE031 
Existem cursos d’água naturais perenes dentro da zona 

urbana? 
Sim - 

IE032 
Extensão total dos cursos d’água naturais perenes em áreas 

urbanas 
3,5 km 

IE033 
Extensão total dos cursos d’água naturais perenes com 

diques em áreas urbanas 
- km 

IE034 
Extensão total dos cursos d’água naturais perenes 

canalizados abertos em áreas urbanas 
0,5 km 

IE035 
Extensão total dos cursos d’água naturais perenes 

canalizados fechados em áreas urbanas 
- km 

IE036 
Extensão total dos cursos d’água naturais perenes com 

retificação em áreas urbanas 
- km 

IE037 
Total dos cursos d’água naturais perenes com 

desenrocamento ou rebaixamento do leito 
- km 

IE040 
Total dos cursos d'água naturais perenes com outro tipo de 

intervenção 
- km 

IE041 
Existe serviço de dragagem ou desassoreamento dos cursos 

d'água naturais perenes em áreas urbanas? 
Não - 

IE043 Existem parques lineares em áreas urbanas? Não - 

IE044 
Extensão total de parques lineares ao longo de cursos 

d’água naturais perenes 
- km 

Retenção ou contenção para amortecimento de vazões de cheias 

IE050 Existe algum tipo de tratamento das águas pluviais? Não - 

Fonte: SNIS, 2019. 
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Tabela 112 - Glossário de Informação do SNIS - Dados Operacionais. 

Código Índice Informação 2019 

OP001 

Intervenções ou 
manutenções realizadas 
no sistema, nesse ano de 

referência 

- Manutenção ou recuperação de sarjetas, redes e canais; 
- Limpeza de bocas de lobo e poços de visita, desobstrução de 
redes e canais fechados. 

Fonte: SNIS, 2019. 

 
Tabela 113 - Glossário de Informação do SNIS - Gestão de Riscos. 

Código Índice 
Informação 

2019 
Unidade 

 Gestão de riscos nas operações de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas 

RI001 
Referente a problemas com a drenagem, quais instituições 

existem no município 

Coordenação 
Municipal da 
Defesa Civil 
(COMDEC) 

- 

RI002 
Quais intervenções existem a montante das áreas urbanas, 
com potencial de colocar em risco ou provocar interferências 

? 

Processo de 
ocupação urbana 

iniciado 
- 

RI003 
Instrumentos de controle e monitoramento em funcionamento 

durante o ano de referência 
Nenhum 

instrumento 
- 

RI004 
Dados hidrológicos monitorados no município e metodologia 

de monitoramento 
- - 

RI005 
Existem sistemas de alertas de riscos hidrológicos 

(alagamentos, enxurradas, inundações)? 
Não - 

Mapeamento de áreas de risco 

RI007 
Existe cadastro ou demarcação de marcas históricas de 

inundações? 
Não - 

RI009 
Existe mapeamento de áreas de risco de inundação dos 

cursos d'água urbanos? 
Não - 

RI013 Quantidade de domicílios sujeitos a risco de inundação 10 domicílios 

Eventos hidrológicos impactantes 

RI064 
Número de enxurradas na área urbana, não registradas no 

S2ID 
2 enxurradas 

RI065 
Número de alagamentos na área urbana, não registradas no 

S2ID 
0 alagamentos 

RI066 
Número de inundações na área urbana nos últimos cinco 

anos, não registradas no S2ID  
0 inundações 

RI069 
Quantidade de enxurradas, alagamentos e inundações nos 

últimos 5 anos 
2 ocorrências 

RI071 
Número de pessoas desabrigadas ou desalojadas na área 

urbana devido a eventos hidrológicos nos últimos cinco anos, 
não registradas no S2ID 

0 pessoas 

RI030 
Número de óbitos na área urbana devido a eventos 

hidrológicos nos últimos cinco anos 
0 óbitos 

RI042 Houve alojamento ou reassentamento? Não - 

RI032 
Número de unidades edificadas atingidas na área urbana no 

município 
- unidades 

Fonte: SNIS, 2019. 
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O preenchimento dos dados relatados acima restringe-se à coleta de informações, 
que posteriormente são utilizados no cálculo dos indicadores, subsidiando estudos 
comparativos entre municípios e a avaliação da eficiência, eficácia e efetividade dos 
serviços prestados. Os indicadores selecionados pelo Ministério do Desenvolvimento 
Regional estão demonstrados na sequência, assim como as fórmulas de cálculo, resultado 
para o município (onde foi possível calcular com as informações obtidas) e a unidade de 
medida do indicador. 

Tabela 114 - Indicadores SNIS de drenagem - Dados Financeiros. 

Dados Financeiros 

IN001 - Participação do Pessoal Próprio Sobre o Total de Pessoal Alocado nos Serviços de 
Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas 

Equação Valor obtido unidade 

(AD001 / AD003) x 100 100 % 

IN005 - Taxa Média Praticada para os Serviços de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas 

Equação Valor obtido unidade 

FN005 / GE007 - R$/unidade.ano 

IN006 - Receita Operacional Média do Serviço por Domicílios Tributados 

Equação Valor obtido unidade 

FN005 / CB003 - R$/ano.unidade 

IN009 - Despesa Média Praticada para os Serviços de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais 
Urbanas 

Equação Valor obtido unidade 

FN016/GE007 11,18 R$/ano.unidade 

IN010 - Participação da Despesa Total dos Serviços de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais 
Urbanas na Despesa Total do Município 

Equação Valor obtido unidade 

FN016/FN012 x 100 0,2 % 

IN048 - Despesa per capita com serviços de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas 

Equação Valor obtido unidade 

FN016/GE006 x 100 4,17 R$/habitante.ano 

Fonte: SNIS, 2019. 

Tabela 115 - Indicadores SNIS de drenagem - Dados de Infraestrutura. 

Dados de infraestrutura 

IN020 - Taxa de Cobertura de Pavimentação e Meio-Fio na Área Urbana do Município 

Equação Valor obtido unidade 

IE019/IE017 x 100 94,9 % 

IN021 - Taxa de Cobertura do Sistema de Macrodrenagem na Área Urbana do Município 

Equação Valor obtido unidade 

IE024/IE017 x 100 7,8 % 

IN025 - Parcela de Cursos d’Água Naturais Perenes em Área Urbana com Parques Lineares 

Equação Valor obtido unidade 

IE044/IE032 x 100 - % 

IN026 - Parcela de Cursos d’Água Naturais Perenes com Canalização Aberta 

Equação Valor obtido unidade 

IE034/IE032 x 100 14,3 % 
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Dados de infraestrutura 

IN027 - Parcela de Cursos d’Água Naturais Perenes com Canalização Fechada 

Equação Valor obtido unidade 

IE035 / IE032 x 100 - % 

IN029 - Parcela de Cursos d’Água Naturais Perenes com Diques 

Equação Valor obtido unidade 

IE033 / IE032 x 100 - % 

IN035 - Volume de Reservação de Águas Pluviais por unidade de área urbana 

Equação Valor obtido unidade 

∑ IE058 / GE002  - m³/Km² 

IN051 - Densidade de captações de águas pluviais na área urbana 

Equação Valor obtido unidade 

(IE021 + IE022) / GE002 45 unidades/km² 

Fonte: SNIS, 2019. 

 

Tabela 116 - Indicadores SNIS de drenagem - Dados de Gestão de Riscos. 

Dados sobre Gestão de Riscos 

IN040 - Parcela de Domicílios em Situação de Risco de Inundação 

Equação Valor obtido unidade 

RI013 / GE008 x 100 0,2 % 

IN041 - Parcela da População Impactada por Eventos Hidrológicos 

Equação Valor obtido unidade 

(RI029 + RI067) / GE006 x 
100 

0,0 % 

Fonte: SNIS, 2019. 

 

Observa-se pelas tabelas anteriores, que alguns dados não foram respondidos pelo 
município devido à falta de informações precisas, prejudicando a obtenção dos respectivos 
indicadores. Como exemplo, sabe-se da existência de volume de reservação de água de 
chuva por bacias de amortecimento, sendo que o indicador IN035 não possui informação 
preenchida. Importante ressaltar que a maioria das informações foram preenchidas e estão 
coerentes com o que foi visualizado em campo. 

Atualizações deverão ser realizadas nos próximos anos, com o auxílio do presente 
PMSB, devendo a prefeitura se preparar melhor para responder o questionário 
principalmente quanto aos itens receitas e despesas, cadastrando e acompanhando o 
máximo de informações possíveis, quantificando o que é gasto com a drenagem urbana e 
o que são custos de pavimentação, analisando as despesas específicas de pessoal para a 
drenagem, entre outros. 

 

15.1.3.2. Indicadores de Manejo de Águas Pluviais (IMAP - São Paulo/SP) 

Além do SNIS recentemente divulgado, outros indicadores são utilizados como 
referência para determinar a qualidade do serviço de drenagem prestado, desde que o 
município disponha de informações confiáveis para o seu cálculo. 
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A principal referência utilizada para definição do indicador para drenagem urbana é o 
Manual de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas de São Paulo (SÃO PAULO, 
2012), que define os Indicadores de Manejo de Águas Pluviais (IMAP) apresentados no 
quadro abaixo. 
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Quadro 145 - Indicadores de desempenho do sistema de drenagem urbana e manejo de águas pluviais para o Município de São Paulo. 

Campo de Análise Indicador Unidade de medida 

Estratégico 

IMAP1 Autossuficiência financeira com a coleta de águas pluviais % 

IMAP2 
Índice de produtividade da força de trabalho com atuação no sistema de drenagem e 
manejo de águas pluviais 

empregados/hab 

Operacional IMAP3 Índice de atendimento urbano de águas pluviais % 

Grau de 
permeabilidade do solo 

IMAP4 Taxa de crescimento da população % 

IMAP5 Nível de urbanização % 

IMAP6 Nível de áreas verdes urbanas m²/habitante 

IMAP7 Proporção da área construída ou impermeabilizada % 

IMAP8 Taxa de incremento de vazões máximas % 

Gestão da drenagem 
urbana 

IMAP9 Percepção do usuário sobre a qualidade dos serviços de drenagem ocorrências/ano 

IMAP10 
Existência de instrumentos para o planejamento governamental (planos e programas 
de drenagem) 

S/N 

IMAP11 
Participação da população em consultas e audiências públicas, encontros técnicos e 
oficinas de trabalho sobre o plano de drenagem 

Participantes/segmento 

IMAP12 Cadastro de rede existente S/N ou % 

Abrangência do 
sistema 
de drenagem 

IMAP13 Cobertura do sistema de drenagem superficial % 

IMAP14 Cobertura do sistema de drenagem subterrânea % 

IMAP15 Investimento per capita em drenagem urbana R$/habitante 

IMAP16 Implantação dos programas de drenagem Valor investido (R$) ou % 

Avaliação do serviço de 
drenagem pluvial 

IMAP17 Limpeza e desobstrução de galerias 
m3/ano ou km de galerias 

limpas e inspecionadas 

- Limpeza e desobstrução de canais 
m3 /ano ou km de canais 

limpos / km total de canais 

IMAP18 

IMAP19 
Limpeza e desobstrução de bocas de lobo 

m3 /ano ou nº de bocas de lobo 
limpas / nº total de bocas de 

lobo 

IMAP20 

IMAP21 

IMAP22 
Limpeza de reservatórios 

m3/ano ou nº de reservatórios 
limpos / nº total de 

reservatórios 

IMAP29 Incidência de alagamentos eventos/ano 
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Campo de Análise Indicador Unidade de medida 

Gestão de eventos 
hidrológicos extremos 

IMAP30 Estações de monitoramento quantitativo e qualitativo nº estações/km 

Interferências à eficácia 
do sistema de 
drenagem 

IMAP31 Cobertura de serviços de coleta de resíduos sólidos¹ % 

IMAP32 
Proporção de vias atendidas por varrição ao menos 2 vezes por 
semana 

% 

IMAP33 
Existência de canais e galerias com interferências de outros 
sistemas da infraestrutura urbana 

obstruções/km 

Aplicação de novas 
tecnologias 

IMAP35 Implantação de medidas estruturais sustentáveis R$/habitante 

IMAP34 Cursos de especialização, treinamento e capacitação de técnicos nº de cursos/ano 

Salubridade ambiental 

- Proporção da população exposta a roedores e animais nocivos % 

- 
Proporção de ruas sujeitas a inundações provocadas por drenagem 
inadequada 

% 

- Incidência de pessoas em contato com esgoto e resíduo sólido % 

IMAP36 Incidência de leptospirose e outras moléstias de veiculação hídrica % 

¹ Os indicadores IMAP são apenas sugestões do Plano Diretor de Drenagem Urbana (PDDU) de São Paulo. Um dos indicadores sugeridos é a cobertura da 
coleta de resíduos, que influencia diretamente na qualidade do sistema de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. 

Fonte: SÃO PAULO, 2012. 
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As fórmulas de cada indicador podem ser encontradas nas referências bibliográficas 
do Manual de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas de São Paulo (SÃO PAULO, 
2012), que define os Indicadores de Manejo de Águas Pluviais (IMAP). 

 

15.1.3.3. Identificação dos Indicadores de Desempenho 

Para a seleção dos indicadores de desempenho foi utilizado como referência o 
Sistema Nacional de Informações em Saneamento (SNIS) e o Pano Diretor de Drenagem 
Urbana de São Paulo, sendo escolhidos aqueles que estão diretamente relacionados aos 
subprogramas propostos pelo PMSB, demonstrados no Quadro 146. 

Quadro 146 - Indicadores de Drenagem Urbana. 

Grupo Indicador 
Sub-

programa 
relacionado 

Financeiros 

IN005 - Taxa Média Praticada para os Serviços de Drenagem e Manejo das 
Águas Pluviais Urbanas 5.1 

IN009 - Despesa Média Praticada para os Serviços de Drenagem e Manejo 
das Águas Pluviais Urbanas 5.1 

   
Infraestrutura IN020 - Taxa de Cobertura de Pavimentação e Meio-Fio na Área Urbana 2.6 

   

Gestão de 
Riscos 

IN040 - Parcela de Domicílios em Situação de Risco de Inundação 4.4 

IN041 - Parcela da População Impactada por Eventos Hidrológicos 3.2 

   

Gestão do 
Sistema 

IN025 - Parcela de Cursos d’Água Naturais Perenes em Área Urbana com 
Parques Lineares 5.4 

Fonte: SNIS; SÃO PAULO, 2012; SERENCO. 

 

1. Financeiros 

IN005 - Taxa Média Praticada para os Serviços de Drenagem e Manejo das Águas 
Pluviais Urbanas (R$/unidade) 

O indicador IN005 (SNIS), aponta o valor médio cobrado pelo poder público para 
cobrir as despesas dos serviços de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. Como 
o município não conta com taxa específica para o serviço, atualmente não há como 
mensurar este indicador. Com a gestão da drenagem será possível saber o quanto é 
arrecadado pela quantidade de moradias.  

𝐼𝑁005 =  
𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐷𝑟𝑒𝑛𝑎𝑔𝑒𝑚 𝑒 𝑀𝑎𝑛𝑒𝑗𝑜 𝑑𝑒 Á𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑃𝑙𝑢𝑣𝑖𝑎𝑖𝑠 𝑈𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎𝑠

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑑𝑖fi𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑛𝑎 á𝑟𝑒𝑎 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎
 

 

IN006 - Receita Operacional Média do Serviço por Domicílios Tributados (R$/unidade) 

Assim como o indicador anterior, o IN006 calcula o valor médio aplicado para 
serviços de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, no entanto somente para as 
unidades tributadas. 

𝐼𝑁006 =  
𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐷𝑟𝑒𝑛𝑎𝑔𝑒𝑚 𝑒 𝑀𝑎𝑛𝑒𝑗𝑜 𝑑𝑒 Á𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑃𝑙𝑢𝑣𝑖𝑎𝑖𝑠 𝑈𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎𝑠

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑡𝑎𝑥𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑟𝑒𝑛𝑎𝑔𝑒𝑚
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IN009 - Despesa Média Praticada para os Serviços de Drenagem e Manejo das Águas 
Pluviais Urbanas (R$/unidade) 

O indicador IN009 calcula a despesa média com os serviços de Drenagem e Manejo 
das Águas Pluviais Urbanas por imóvel.  

𝐼𝑁009 =  
𝐷𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑚 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐷𝑟𝑒𝑛𝑎𝑔𝑒𝑚 𝑒 𝑀𝑎𝑛𝑒𝑗𝑜 𝑑𝑎𝑠 Á𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑃𝑙𝑢𝑣𝑖𝑎𝑖𝑠 𝑈𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎𝑠:

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑚ó𝑣𝑒𝑖𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑛𝑎 á𝑟𝑒𝑎 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑜 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐í𝑝𝑖𝑜:
 

 

2. Infraestrutura 

IN020 - Taxa de Cobertura de Pavimentação e Meio-Fio na Área Urbana (%) 

O indicador IN020 (SNIS), aponta para a porcentagem de vias públicas urbanas com 
pavimento e meio-fio sobre o total de vias públicas urbanas. O índice foi calculado com 
base nas imagens aéreas, obtendo-se 94,90% de taxa de cobertura. 

A cobertura da pavimentação depende de investimentos em infraestrutura urbana, 
portanto não há como estimar uma meta de aumento deste valor para os próximos anos. 

Quadro 147 - Determinação e valoração do IN020. 

Determinação do indicador 

IE017 
IE019 

x  100 
IE019 - Extensão total de vias públicas urbanas 
IE017 - Extensão total de vias públicas urbanas do município com pavimento e 
meio-fio 

Valoração do resultado 

Condições ruins - 0% a 50% RUIM = 0,25 

Condições medianas - 50% a 65% MEDIANO = 0,5 

Condições boas - 66% a 80% BOM = 0,75 

Condições excelentes - Acima de 80% EXCELENTE = 1,0 

Fonte: SERENCO. 

 

3. Gestão de Riscos 

IN040 - Parcela de Domicílios em Situação de Risco de Inundação (%) 

A quantidade de domicílios em situação de risco aponta para um indicador 
importante a ser analisado pois refere-se ao impacto direto dos eventos hidrológicos 
extremos na população. O indicador é calculado pela relação de domicílios localizados em 
áreas de risco de inundação sobre a quantidade total de domicílios. 

𝐼𝑁040 =  
𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑐í𝑙𝑖𝑜𝑠 𝑠𝑢𝑗𝑒𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑎 𝑟𝑖𝑠𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑢𝑛𝑑𝑎çã𝑜  

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑐í𝑙𝑖𝑜𝑠 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 

 

O índice calculado pelo SNIS foi 0,20% dos domicílios em situação de risco de 
inundação. 

 

IN041 - Parcela da População Impactada por Eventos Hidrológicos (%) 

Avalia a parcela da população afetada desabrigada ou desalojada devido à 
ocorrência de inundações.  
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𝐼𝑁041 =  
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑏𝑟𝑖𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑜𝑢 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑙𝑜𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠  

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑛𝑜 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐í𝑝𝑖𝑜
 

4. Gestão do Sistema 

IN025 - Parcela de Cursos d’Água Naturais Perenes em Área Urbana com Parques 
Lineares (%) 

Avalia a extensão de cursos d'água com parques lineares em relação à extensão 
total de cursos d'água em áreas urbanas. 

𝐼𝑁025

=  
𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑜 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑑’á𝑔𝑢𝑎 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑖𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑚 á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎𝑠:

𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑑’á𝑔𝑢𝑎 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑖𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑚 á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎𝑠:
 

 

15.1.4. Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

Neste tópico são apresentados os indicadores quantitativos dos resíduos sólidos, 
aqueles em que as metas estão expressas em números. 

 

➢ Indicador de redução per capita na geração de resíduos sólidos domiciliares 

Este indicador proporciona a verificação da redução per capita da geração de 
resíduos domiciliares a partir das ações previstas nos programas de aperfeiçoamento da 
coleta convencional e implantação da coleta seletiva, e principalmente as ações do 
Programa de Educação Ambiental, Controle Social, Participação e Comunicação aplicado 
a todos os resíduos que minimizarão a geração de resíduos. 

Para a valoração do indicador de redução per capita da geração de resíduos sólidos 
adotou-se a escala conforme o Quadro 148. 

Quadro 148 - Indicador de redução per capita na geração de RDO. 

Forma de Cálculo Unidade 

𝑮𝒆𝒓𝒂çã𝒐 𝒅𝒆 𝑹𝑫𝑶

𝑷𝒓𝒐𝒋𝒆çã𝒐 𝒅𝒆 𝒈𝒆𝒓𝒂çã𝒐 𝒅𝒆 𝑹𝑫𝑶
𝑿𝟏𝟎𝟎 

 
 

onde a Geração de RDO é 
 

 
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑹𝑫𝑶 𝒄𝒐𝒍𝒆𝒕𝒂𝒅𝒂

Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒅𝒐𝒔 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊ç𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒍𝒆𝒕𝒂 𝒅𝒐𝒎𝒊𝒄𝒊𝒍𝒊𝒂𝒓
 

 
e a Projeção de geração de RDO é 

 
𝑮𝒆𝒓𝒂çã𝒐 𝒑𝒆𝒓 𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂 𝒅𝒆 𝑹𝑫𝑶 𝒙 𝑷𝒐𝒑𝒖𝒍𝒂çã𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍  

 
Quantidade total de RDO coletada, índice de cobertura dos serviços 
de coleta domiciliar e geração per capita de RDO - Fonte Prestador 
de serviços/Prefeitura Municipal 
 
População total - Fonte IBGE. 
 

 
 

𝒑𝒆𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒖𝒂𝒍 
 
 
 
 
 
 

𝒕𝒐𝒏/𝒂𝒏𝒐 
 
 
 
 

𝒕𝒐𝒏/𝒂𝒏𝒐 
 
 
 

Determinação do indicador  

Entre 0 e 0,49% RUIM 
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Entre 0,5 e 4,99% MEDIANO 

Entre 5 e 7,99% BOM 

Maior ou igual a 8% EXCELENTE 

Fonte: SERENCO. 

➢ Indicador de cobertura dos serviços de coleta convencional 

Este indicador proporciona a verificação da eficiência da coleta convencional de 
resíduos sólidos domiciliares, calculado conforme previsto no SNIS, indicador IN015: 

 
Quadro 149- Indicador de cobertura por serviço de coleta convencional. 

Forma de Cálculo Unidade 

𝑷𝒐𝒑𝒖𝒍𝒂çã𝒐 𝒅𝒆𝒄𝒍𝒂𝒓𝒂𝒅𝒂 𝒂𝒕𝒆𝒏𝒅𝒊𝒅𝒂 𝒑𝒆𝒍𝒂 𝒄𝒐𝒍𝒆𝒕𝒂 𝒄𝒐𝒏𝒗𝒆𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍

𝑷𝒐𝒑𝒖𝒍𝒂çã𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 
𝑿𝟏𝟎𝟎 

 
População atendida declarada - Fonte Prestador de 

serviços/Prefeitura Municipal 

 
População total - Fonte IBGE. 

 
 

𝒑𝒆𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒖𝒂𝒍 
 
 
 

Valoração do resultado 

Abaixo de 97,5% RUIM 

Entre 97,5 e 98% MEDIANO 

Entre 98,1 e 99,5% BOM 

Acima de 99,5% EXCELENTE 

Fonte: SERENCO. 
 

➢ Indicador de eficiência dos serviços de coleta seletiva 

Este indicador proporcionará após a implantação da coleta seletiva no município a 
verificação da eficiência da coleta seletiva de materiais recicláveis sobre o total de resíduos 
domiciliares coletados no município, calculado conforme previsto no SNIS, indicador IN053: 

 
Quadro 150 - Indicador da relação entre quantidades da coleta seletiva e RDO (IN053). 

Forma de cálculo Unidade 

 

➢ 
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒔í𝒅𝒖𝒐𝒔 𝒄𝒐𝒍𝒆𝒕𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒑𝒆𝒍𝒂 𝒄𝒐𝒍𝒆𝒕𝒂 𝒔𝒆𝒍𝒆𝒕𝒊𝒗𝒂

𝑸𝒖𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒅𝒆 𝑹𝑫𝑶 𝒄𝒐𝒍𝒆𝒕𝒂𝒅𝒐𝒔
𝑿𝟏𝟎𝟎 

 
onde a quantidade de RDO coletados é 

 𝑸𝒖𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒔í𝒅𝒊𝒐𝒔 𝒄𝒐𝒍𝒆𝒕𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒑𝒆𝒍𝒂 𝒄𝒐𝒍𝒆𝒕𝒂 𝒄𝒐𝒏𝒗𝒆𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 
+ 𝑸𝒖𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒔í𝒅𝒖𝒐𝒔 𝒄𝒐𝒍𝒆𝒕𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒑𝒆𝒍𝒂 𝒔𝒆𝒍𝒆𝒕𝒊𝒗𝒂 

 
Quantidade de resíduos coletados nos serviços de coleta convencional e nos 
serviços de coleta seletiva - Fonte Prestador de serviços/Prefeitura Municipal 

 

𝒑𝒆𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒖𝒂𝒍 
 
 

 
 

𝒕𝒐𝒏/𝒂𝒏𝒐 
 

 

Determinação do indicador  

Aplicação da metodologia de cálculo 

Valoração do resultado 

Abaixo de 5% RUIM 

Entre 5 e 15,0% MEDIANO 
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Entre 15,1 e 25% BOM 

Acima de 25 % EXCELENTE 

Fonte: SERENCO. 
 

Considerando que o plano estima como meta a implantação da coleta seletiva e 
100% até o ano 13, a Tabela 117 apresenta as metas de eficiência para o município de 
Alpinópolis partindo do princípio que até o ano 4 o município alcançará pelo menos 5% da 
eficiência da coleta seletiva de materiais recicláveis, e que ao final do ano 20, o município 
terá 30% de eficiência, visto que a caracterização de resíduos apresentada (Produto 02 
Diagnóstico) aponta que pelo menos 30% dos materiais presentes nos resíduos sólidos 
domiciliares provenientes da coleta convencional são materiais recicláveis.  

Tabela 117 - Metas para a coleta seletiva. 
 

ANO 
Relação entre 

quantidades da coleta 
seletiva e RDO 

2021 0 0,00% 

2022 1 0,00% 

2023 2 1,00% 

2024 3 3,00% 

2025 4 5,00% 

2026 5 6,00% 

2027 6 7,00% 

2028 7 9,00% 

2029 8 10,00% 

2030 9 12,00% 

2031 10 14,00% 

2032 11 15,00% 

2033 12 17,00% 

2034 13 19,00% 

2035 14 22,00% 

2036 15 25,00% 

2037 16 26,00% 

2038 17 27,00% 

2039 18 28,00% 

2040 19 29,00% 

2041 20 29,00% 

2042 21 29,00% 

2043 22 30,00% 

2044 23 30,00% 

2045 24 30,00% 

2046 25 30,00% 
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ANO 
Relação entre 

quantidades da coleta 
seletiva e RDO 

2047 26 30,00% 

2048 27 30,00% 

2049 28 30,00% 

2050 29 30,00% 

2051 30 30,00% 

Fonte: SERENCO. 
 

➢ Indicador de massa recuperada per capita de materiais recicláveis secos 

Este indicador proporciona a verificação da eficiência da recuperação per capita de 
massa de materiais recicláveis quando a coleta seletiva estiver implantada no município de 
Alpinópolis (MG). (Indicador SNIS IN032). 

Quadro 151 - Indicador de recuperação per capita de materiais recicláveis secos (IN032). 

Fórmula de cálculo Unidade 

𝑸𝒖𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒄𝒊𝒄𝒍á𝒗𝒆𝒊𝒔 𝒔𝒆𝒄𝒐𝒔 𝒓𝒆𝒄𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐𝒔

𝑷𝒐𝒑𝒖𝒍𝒂çã𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍
 

 
 

Quantidade de materiais recicláveis secos comercializados - Fonte 
Prestador de serviços/Prefeitura Municipal 
População total - Fonte IBGE. 

 
𝑲𝒈

𝒉𝒂𝒃.
/𝒂𝒏𝒐 

 
 
 
 
 
 

Valoração do resultado 

Abaixo de 5,95 Kg / (hab.ano) RUIM 

Entre 5,95 e 25,0 Kg / (hab.ano) MEDIANO 

Entre 25,1 e 40,0 Kg / (hab.ano) BOM 

Acima de 40,0 Kg / (hab.ano) EXCELENTE 

Fonte: SERENCO. 

As metas anuais deverão ser definidas a partir dos resultados iniciais obtidos. 

➢ Indicador de disposição final de rejeitos em aterro sanitário. 

Este indicador expressa as metas de redução da disposição final de rejeitos no aterro 
sanitário do município. Atualmente todo o RDO coletado é disposto no aterro sanitário sem 
algum tipo de valorização. A tendência é que com a implantação da coleta seletiva e outras 
metas de valorização de resíduos, a quantidade de material disposto terá uma redução, 
indicando que apenas rejeitos são dispostos no aterro sanitário.   

Quadro 152 - Indicador de disposição final de rejeitos em aterro sanitário. 

Fórmula de cálculo Unidade 

𝑸𝒖𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒋𝒆𝒊𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒊𝒔𝒑𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝐧𝐨 𝒂𝒕𝒆𝒓𝒓𝒐 𝒔𝒂𝒏𝒊𝒕á𝒓𝒊𝒐

𝑸𝒖𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒅𝒆 𝑹𝑫𝑶 𝒄𝒐𝒍𝒆𝒕𝒂𝒅𝒐𝒔
𝑿𝟏𝟎𝟎 

 

onde a quantidade de RDO coletados é 
  

 
 
 

𝒑𝒆𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒖𝒂𝒍 
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𝑸𝒖𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒔í𝒅𝒊𝒐𝒔 𝒄𝒐𝒍𝒆𝒕𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒑𝒆𝒍𝒂 𝒄𝒐𝒍𝒆𝒕𝒂 𝒄𝒐𝒏𝒗𝒆𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 
+ 𝑸𝒖𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒔í𝒅𝒖𝒐𝒔 𝒄𝒐𝒍𝒆𝒕𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒑𝒆𝒍𝒂 𝒔𝒆𝒍𝒆𝒕𝒊𝒗𝒂 

 
Quantidade de resíduos coletados nos serviços de coleta 
convencional e nos serviços de coleta seletiva - Fonte Prestador 
de Serviços/Município. 
Quantidade de rejeitos dispostos em aterros sanitários - Fonte 
Prestador de Serviços/Município. 
 

 
 

𝒕𝒐𝒏/𝒂𝒏𝒐 
 

 
 

Valoração do resultado 

Acima de 80% RUÍM 

Entre 70,1 e 79,9% MEDIANO 

Entre 53 e 70% BOM 

Abaixo de 53% EXCELENTE 

Fonte: SERENCO. 

 

➢ Indicador de modernização dos serviços de varrição 

A modernização dos serviços de limpeza pública entre os quais os serviços de 

varrição, está relacionada a utilização de tecnologias e equipamentos para uma melhor 

qualidade dos serviços e produtividades. A modernização dos serviços de varrição é a 

conversão dos serviços de varrição manual para varrição mecanizada. 

Quadro 153 - Índice de varrição mecanizada sobre o total de vias varridas. 

Forma de cálculo Unidade 

𝑬𝒙𝒕𝒆𝒏𝒔ã𝒐 𝒗𝒂𝒓𝒓𝒊𝒅𝒂 𝒄𝒐𝒎 𝒗𝒂𝒓𝒓𝒊çã𝒐 𝒎𝒆𝒄𝒂𝒏𝒊𝒛𝒂𝒅𝒂 

𝑬𝒙𝒕𝒆𝒏𝒔ã𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒗𝒊𝒂𝒔 𝒗𝒂𝒓𝒓𝒊𝒅𝒂𝒔
x100 

 
Extensão total de vias varridas - Fonte Prefeitura Municipal e 
Prestador de Serviços 
Extensão total de vias com varrição mecanizada - Fonte 
Prefeitura Municipal e Prestador de Serviços 
 

 

 

𝒑𝒆𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒖𝒂𝒍 
 
 
 

Valoração do resultado 

Abaixo de 5% RUIM 

Entre 5 e 10% MEDIANO 

Entre 10,1 e 20% BOM 

Acima de 20% EXCELENTE 

Fonte: SERENCO. 

 

➢ Indicador de sustentabilidade econômico-financeira dos serviços 

Para avaliar a sustentabilidade econômico-financeira dos serviços, é imprescindível 

que ao longo do tempo o município proporcione as condições de autossuficiência a qual 

fica caracterizada pelo custeio integral dos serviços por parte da cobrança aos usuários.  
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Quadro 154-Indicador de autossuficiência do manejo de resíduos domiciliares. 

Forma de cálculo Unidade 

𝑫𝒆𝒔𝒑𝒆𝒔𝒂 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒄𝒐𝒎 𝒐 𝒎𝒂𝒏𝒆𝒋𝒐 𝒅𝒆 𝑹𝑫𝑶 

𝑹𝒆𝒄𝒆𝒊𝒕𝒂𝒔 𝒅𝒂 𝑻𝒂𝒙𝒂 𝒅𝒆 𝑳𝒊𝒎𝒑𝒆𝒛𝒂 𝑷ú𝒃𝒍𝒊𝒄𝒂 
𝒙𝟏𝟎𝟎 

 
Despesa total com manejo de RDO - Fonte Prestador de 
serviços/Prefeitura Municipal 
 
Receitas da Taxa de Limpeza Pública - Fonte Prefeitura Municipal  

 
 

𝒑𝒆𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒖𝒂𝒍 
 
 
 
 
 

 

Determinação do indicador  

Abaixo de 70% RUIM 

Entre 70,1 e 80,0% MEDIANO 

Entre 80,1 e 99,9% BOM 

100% EXCELENTE 

Fonte: SERENCO. 

 

➢ Indicadores de Resíduos Sujeitos à Logística Reversa 

Para os resíduos sujeitos à Logística Reversa os indicadores quantitativos 

dependerão dos números firmados em acordo setorial e/ou termo de compromisso com a 

entidade representante do setor. Desta forma, o Quadro 155 apresenta os indicadores que 

poderão ser utilizados para acompanhar e monitorar os dados referentes a resíduos de 

logística reversa. Recomenda-se que para a valoração dos resultados, sejam utilizadas as 

quantidades/unidades definidas nestes acordos. 

Quadro 155 - Indicadores para os resíduos de Logística Reversa 

Resíduo Forma de Cálculo Unidade Fonte 
Valoração do 

resultado 

Embalagens de 
agrotóxicos 

Quantidade de pontos implantados unidades INPEV 

As metas 
deverão ser 
fixadas no 
Termo de 

Compromisso 
firmado entre 

município/ 
órgão 

ambiental 
responsável e 
representantes 

do setor.  

Pilhas e baterias Quantidade de pontos implantados unidades ABINEE 

Pneus 
Atualizar o Convênio de Cooperação 

e/ou Termo de compromisso 
_ RECICLANIP 

Óleos 
lubrificantes 
usados ou 

contaminados 

(Quantidade de óleo 
coletado)/(Quantidade de óleo 

comercializado)x100 
percentual SINDIRREFINO 

Embalagens de 
OLUC 

(Quantidade de embalagens de óleo 
coletadas)/(Quantidade de embalagens 

de óleo comercializadas)x100 
percentual JOGUE LIMPO 

Lâmpadas Quantidade de pontos implantados unidades RECICLUS 

Eletroeletrônicos Quantidade de pontos implantados unidades 
GREEN 

ELETRON 

Fonte: SERENCO. 
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15.1.5. Indicadores Qualitativos de Resíduos Sólidos 

A seguir apresentamos os indicadores qualitativos, que não podem ser medidos ou 
verificado a eficiência em números, ou seja, não são indicadores apoiados em metas 
numéricas. Estes indicadores são usados em situações em que os resultados numéricos 
não são suficientes para entender o contexto e verificar o atendimento, desta forma, todos 
os indicadores de resíduos que não puderam ser mensurados são apresentados como 
indicadores qualitativos. 

Quadro 156 - Indicadores qualitativos para Resíduos Sólidos Domiciliares 

Ações Fonte 
Valoração do 

resultado 
Prazo 

Implantar coleta seletiva no município  Prefeitura Municipal Atendido 
Não 

Atendido 

Curto 
Prazo (1 a 

4 anos)  

Elaborar os estudos e projetos para a remediação do 
aterro controlado de Goiabeiras, e atualizar as 
medidas de contenção realizadas atualmente 

Prefeitura Municipal Atendido 
Não 

Atendido 

Providenciar atualização das medidas de segurança 
para a coleta de resíduos, com a obrigatoriedade do 

uso de EPI's principalmente nos distritos e localidades 

Prefeitura 
Municipal/Prestador de 

serviços 
Atendido 

Não 
Atendido 

Realizar estudo para atualização do modelo de 
cobrança da Taxa ou Tarifa de Manejo de Resíduos 

(TMR) usando critérios específicos  

Prefeitura 
Municipal/Prestador de 

serviços 
Atendido 

Não 
Atendido 

Implantar sistema para a Gestão de resíduos 
domiciliares, incluindo monitoramento de pesagem, 

transporte e destinação final de resíduos 
Prefeitura Municipal Atendido 

Não 
Atendido 

Mapear áreas de difícil acesso para a coleta 
convencional 

Prefeitura 
Municipal/Prestador de 

serviços 
Atendido 

Não 
Atendido 

Implantar sistema para a Gestão e monitoramento de 
resíduos domiciliares, incluindo monitoramento de 
pesagem, transporte e destinação final de resíduos 

Prefeitura Municipal Atendido 
Não 

Atendido 

Melhoria na fiscalização. Criar plano de trabalho com 
procedimentos e medidas de fiscalização da 

prestação de serviços. 
Prefeitura Municipal Atendido 

Não 
Atendido 

Preenchimento e envio dos dados de Resíduos 
Sólidos com regularidade (anualmente) ao SNIS 

Prefeitura Municipal Atendido 
Não 

Atendido 

Aumentar a cobertura de coleta seletiva em todo o 
município 

Prefeitura Municipal Atendido 
Não 

Atendido Médio 
Prazo (5 a 

8 anos)  Impulsionar campanhas pontuais e contínuas visando 
o aumento da eficiência da coleta seletiva  

Prefeitura 
Municipal/Prestador de 

serviços 
Atendido 

Não 
Atendido 

Universalizar os serviços de coleta seletiva (coleta de 
resíduos secos e úmidos) 

Prefeitura Municipal Atendido 
Não 

Atendido 

Longo 
Prazo (9 a 
30 anos)  

Fonte: SERENCO. 
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Quadro 157 - Indicadores qualitativos para Resíduos de Limpeza Urbana 

Ações Fonte 
Valoração do 

resultado 
Prazo 

Implantar sistema para a Gestão e monitoramento 
via GPS ou similar, instalados em veículos e 
equipamentos 

Prefeitura Municipal Atendido 
Não 

Atendido 

Curto 
Prazo (1 

a 4 
anos)  

Implantar condições para o controle e produtividade 
da mão de obra aplicada nas atividades 

Prefeitura 
Municipal/ Prestador 

de serviços 
Atendido 

Não 
Atendido 

Melhoria na fiscalização. Criar plano de trabalho com 
procedimentos e medidas de fiscalização da 
prestação de serviços de limpeza urbana. 

Prefeitura Municipal Atendido 
Não 

Atendido 

Implantar divisão permanente para avaliação de 
equipamentos, materiais, produtos, veículos e 
serviços 

Prefeitura Municipal Atendido 
Não 

Atendido 

Elaborar estudo de viabilidade para definir pontos 
estratégicos para licenciamento e recebimento 
temporário de resíduos inertes 

Prefeitura 
Municipal/ Prestador 

de serviços 
Atendido 

Não 
Atendido 

Fonte: SERENCO. 
 

Quadro 158 - Indicadores qualitativos para resíduos diferenciados 

Ações Fonte 
Valoração do 

resultado 
Prazo 

Discutir soluções e incentivar comunidades, 
principalmente clubes de mães e outras formas de 

associação, em especial as localizadas em distritos, 
para o reaproveitamento de óleo vegetal e seu potencial 

na geração de renda  

Prefeitura 
Municipal 

Atendido 
Não 

Atendido 

Curto 
Prazo (1 a 

4 anos) 

Implantar e licenciar o uso de sistemas integrados de 
informação, destinados à gestão pública, com 

manutenção mensal, acompanhados de assessoria 
técnica,  capacitação do quadro de pessoal técnico de 
tecnologia e informação e capacitação dos usuários do 

sistema 

Prefeitura 
Municipal 

Atendido 
Não 

Atendido 

Estabelecer metas no PGRSS para cada unidade de 
grandes geradores públicos, como hospitais 

Prefeitura 
Municipal 

Atendido 
Não 

Atendido 

Adotar práticas de manejo de resíduos recicláveis 
secos e orgânicos (presentes no grupo D) 

Unidades 
Públicas 

geradoras/ 
Prefeitura 
Municipal 

Atendido 
Não 

Atendido 

Realizar cadastro de empresas geradoras de RSS com 
os respectivos volumes gerados em cada unidade  

Prefeitura 
Municipal/ 

Prestador de 
serviços 

Atendido 
Não 

Atendido 

Intensificar a fiscalização exercida pela Vigilância 
Sanitária 

Prefeitura 
Municipal 

Atendido 
Não 

Atendido 
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Ações Fonte 
Valoração do 

resultado 
Prazo 

Disponibilizar informações do PGRSS no Sistema de 
Informação 

Prefeitura 
Municipal 

Atendido 
Não 

Atendido 

Requerer apresentação  e disponibilizar requisitos 
mínimos para apresentação de PGRCC 

Prefeitura 
Municipal 

Atendido 
Não 

Atendido 

Fiscalizar os grandes geradores de RCC 
Prefeitura 
Municipal 

Atendido 
Não 

Atendido 

 Mapear e eliminar áreas de bota fora e pontos viciados 
que constantemente recebem entulhos e intensificar a 
fiscalização  para coibir a disposição irregular de RCC 

Prefeitura 
Municipal 

Atendido 
Não 

Atendido 

Estudar a viabilidade de Pontos de Entrega de RCC e 
Inservíveis 

Prefeitura 
Municipal 

Atendido 
Não 

Atendido 

Requerer apresentação de PGRS e inventário de 
resíduos para Resíduos Industriais, Resíduos 

Agrossilvopastoris, 

Prefeitura 
Municipal 

Atendido 
Não 

Atendido 

Disponibilizar informações do PGRS no Sistema de 
Informação 

Prefeitura 
Municipal 

Atendido 
Não 

Atendido 

Cadastrar os geradores de resíduos de transporte do 
município 

Prefeitura 
Municipal 

Atendido 
Não 

Atendido 

Definir comissão dentro das unidades públicas, 
representada por funcionários, para gerenciamento 

adequado e redução de RSS  

Prefeitura 
Municipal 

Atendido 
Não 

Atendido 

Promover estudos para análise de viabilidade técnica 
do reaproveitamento dos resíduos agrossilvopastoris 

Prefeitura 
Municipal 

Atendido 
Não 

Atendido 

Implantar infraestrutura  para reaproveitamento de 
resíduos de serviço de saneamento e discutir como 

utilizá-lo como matéria prima para geração de materiais 
(cimento e cerâmica) 

Prefeitura 
Municipal 

Atendido 
Não 

Atendido 

 Fonte: SERENCO. 

 

➢ Indicadores qualitativos de Resíduos Sujeitos à Logística Reversa 

Quadro 159 - Indicadores qualitativos para resíduos de embalagens de agrotóxico 

Ações Fonte 
Valoração do 

resultado 
Prazo 

Discutir e assinar conjuntamente ao órgão de meio 
ambiente Termo de Compromisso para a logística 

reversa de embalagens de agrotóxicos. 

Prefeitura 
Municipal/Campo 

Limpo- inPEV 
Atendido 

Não 
Atendido 

Curto 
Prazo (1 

a 4 
anos)  



     
 

 

 
 Relatório Final  

Página: 595 

 

Ações Fonte 
Valoração do 

resultado 
Prazo 

Monitorar o cumprimento dos acordos setoriais e 
termos de compromissos firmados com 

representantes setoriais de cada cadeia de 
resíduos sujeitos a logística reversa. 

Prefeitura 
Municipal/Campo 

Limpo- inPEV 
Atendido 

Não 
Atendido 

Estabelecer parceria com inpEV para implantar a 
modalidade de Recebimento Itinerante (RI) de 

embalagens vazias de defensivos agrícolas 

Prefeitura 
Municipal/Campo 

Limpo- inPEV 
Atendido 

Não 
Atendido 

Promover a sensibilização da população para 
recolher e realizar a destinação final das sobras de 

produtos impróprios (embalagens contendo 
produtos e que têm seu uso impossibilitado por 
determinados motivos) ainda armazenados em 

propriedade rurais  

Prefeitura 
Municipal/Campo 

Limpo- inPEV 
Atendido 

Não 
Atendido 

Médio 
Prazo (5 

a 8 
anos)  

Monitorar o cumprimento dos acordos setoriais e 
termos de compromissos firmados com 

representantes setoriais de cada cadeia de 
resíduos sujeitos a logística reversa. 

Prefeitura 
Municipal/Campo 

Limpo- inPEV 
Atendido 

Não 
Atendido 

Longo 
Prazo (9 

a 30 
anos)  

Fonte: SERENCO. 
 

Quadro 160 - Indicadores qualitativos para resíduos de pilhas e baterias 

Ações Fonte 
Valoração do 

resultado 
Prazo 

Discutir e assinar conjuntamente entre representantes 
do setor e a prefeitura municipal o Termo de 

Compromisso para a logística reversa de pilhas e 
baterias 

Prefeitura 
Municipal/ 
ABINEE 

Atendido 
Não 

Atendido 

Curto 
Prazo (1 a 

4 anos)  

Monitorar o cumprimento dos acordos setoriais e 
termos de compromissos firmados com 

representantes setoriais de cada cadeia de resíduos 
sujeitos a logística reversa. 

Prefeitura 
Municipal/ 
ABINEE 

Atendido 
Não 

Atendido 
Longo 
Prazo  

Fonte: SERENCO. 
 

Quadro 161 - Indicadores qualitativos para resíduos de pneus 

Ações Fonte 
Valoração do 

resultado 
Prazo 

Atualizar o Convênio de Cooperação Mútua 
com a RECICLANIP 

Prefeitura Municipal/ 
RECICLANIP 

Atendido 
Não 

Atendido 
Curto Prazo 
(1 a 4 anos)  Discutir ampliação da infraestrutura de coleta, 

abrangendo distritos e localidades da região 
serrana do município 

Prefeitura Municipal/ 
RECICLANIP 

Atendido 
Não 

Atendido 

Fonte: SERENCO. 
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Quadro 162 - Indicadores qualitativos para resíduos de Óleo Lubrificante usado e contaminado 
(OLUC) 

Ações Fonte 
Valoração do 

resultado 
Prazo 

Discutir e assinar conjuntamente com as 
secretarias envolvidas e relacionadas ao 

seguimento o Termo de Compromisso com ações 
gradativas de recolhimento de OLUC para a 

logística reversa de óleos lubrificantes 

Prefeitura 
Municipal/ 

SINDIRREFINO 
Atendido 

Não 
Atendido 

Curto 
Prazo (1 
a 4 anos)  

Fonte: SERENCO. 
 

Quadro 163 - - Indicadores qualitativos para resíduos de embalagens de OLUC 

Ações Fonte 
Valoração do 

resultado 
Prazo 

Discutir com a Secretaria de Estado os detalhes 
Termo de Compromisso para a logística reversa de 

Embalagens de Óleos Lubrificantes Usados ou 
Contaminados  visando uma cooperação por parte 

do município 

Prefeitura 
Municipal/JOGUE 

LIMPO 
Atendido 

Não 
Atendido Curto 

Prazo (1 
a 4 

anos)  
Realizar cadastro de estabelecimentos que 

comercializem óleos lubrificantes no município 

Prefeitura 
Municipal/JOGUE 

LIMPO 
Atendido 

Não 
Atendido 

Fonte: SERENCO. 
 

Quadro 164 - Indicadores qualitativos para resíduos de lâmpadas 

Ações Fonte 
Valoração do 

resultado 
Prazo 

Discutir e assinar conjuntamente o Termo de 
Compromisso para a logística reversa de 

lâmpadas 

Prefeitura 
Municipal/RECICLUS 

Atendido 
Não 

Atendido 
Curto 

Prazo (1 
a 4 

anos)  

Definir que compras de lâmpadas para próprios 
públicos devem incluir a obrigatoriedade nos 
editais de licitação de a empresa vencedora 

realizar a logística reversa das lâmpadas usadas 
que forem substituídas 

Prefeitura Municipal Atendido 
Não 

Atendido 

Fonte: SERENCO. 
 

Quadro 165 - - Indicadores qualitativos para resíduos eletroeletrônicos 

Ações Fonte 
Valoração do 

resultado 
Prazo 

Discutir e assinar conjuntamente o Termo de 
Compromisso para a logística reversa de resíduos 

eletroeletrônicos 

Prefeitura 
Municipal/GREEN 

ELETRON 
Atendido 

Não 
Atendido 

Curto 
Prazo (1 

a 4 
anos)  

Articular com a secretaria responsável pelas 
licitações que as compras de eletroeletrônicos 

para próprios públicos devem incluir a 
obrigatoriedade de a empresa vencedora realizar 

a logística reversa dos materiais após o uso. 

Prefeitura Municipal Atendido 
Não 

Atendido 

Fonte: SERENCO. 
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15.1.6. Resumo dos indicadores 

O Quadro 166 apresenta o resumo dos indicadores quantitativos para os resíduos 
sólidos. 

Quadro 166 - Resumo dos indicadores quantitativos 

Indicador Programa (*) 

Indicador de redução per capita na geração de resíduos sólidos Geral 

Indicador de eficiência dos serviços de coleta seletiva 
1.1 

 

Indicador de massa recuperada per capita de materiais recicláveis secos 1.1 

Indicador de disposição final de rejeitos em aterro sanitário. 1.1 

Indicador de modernização dos serviços de varrição 2.2 

Indicador de sustentabilidade econômico-financeira dos serviços 1.2 

Indicadores de geração de Resíduos de Serviços de Saúde 

3.1 

3.2 

3.3 

Indicadores de Resíduos Sujeitos à Logística Reversa 

6.1  

7.1 

8.1 

9.1 

10.1 

11.1 

12.1 
 

(*) Os programas estão detalhados na íntegra no Produto 4 e Produto 5 deste plano. 
Fonte: SERENCO. 

 

 O Quadro 167 apresenta o resumo dos indicadores qualitativos para os resíduos 
sólidos. 

Quadro 167 - Resumo dos indicadores qualitativos 

Indicador 
Programa 

(*) 

Indicadores qualitativos para Resíduos Sólidos Domiciliares 
1.1 

1.2 

Indicadores qualitativos para Resíduos de Limpeza Urbana 
2.1  

2.2 

Indicadores qualitativos para Resíduos de pilhas e baterias 7.1 

Indicadores qualitativos para Resíduos de Pneus 8.1 

Indicadores qualitativos para Resíduos de Óleo Lubrificante usado e contaminado (OLUC) 9.1 

Indicadores qualitativos para  Embalagens de Óleo Lubrificante usado e contaminado 
(OLUC) 

10.1 

Indicadores qualitativos para resíduos de lâmpadas 11.1 

Indicadores qualitativos para resíduos eletroeletrônicos 12.1 

Fonte: SERENCO. 
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15.2. MECANISMOS E PROCEDIMENTOS PARA O MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS 

IMPACTOS NA QUALIDADE DE VIDA, NA SAÚDE E NOS RECURSOS NATURAIS 

15.2.1. Indicador de Salubridade Ambiental (ISA) 

A construção do ISA, Indicador de Salubridade Ambiental, deverá apoiar-se em 
indicadores de ordem sanitária, epidemiológica, ambiental e socioeconômica, atendendo a 
metodologia adaptada da Lei Nacional de Saneamento Básico, apresentada pelo Ministério 
do Desenvolvimento Regional, Livro I - Instrumento das Políticas e da Gestão dos Serviços 
Públicos de Saneamento Básico. 

Para a construção dos ISA deverão ser utilizados os indicadores de qualificação dos 
serviços de cada setor de saneamento básico que agregarão-se a outros aspectos 
importantes da área da saúde pública, da preservação ambiental e socioeconômicos.  

 

15.2.1.1. Identificação dos Indicadores 

Tendo em vista a construção do Indicador de Salubridade Ambiental, algumas 
variáveis se destacam, devendo compor a sua estruturação básica. Estas foram agrupadas 
conforme seu tema de origem e divididas em dimensões. Para a dimensão “sanitários” 
utilizou-se uma subdivisão. 

Quadro 168 - Dimensões e subdimensões do ISA. 

Código Dimensões Subdimensões 

San Sanitários 

Abastecimento de Água 

Esgotamento Sanitário 

Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas 

Epi Epidemiológicos (Saúde)  

Amb Ambientais  

SEc Socioeconômicos  

Fonte: SERENCO. 

 

Os indicadores agrupados nestas 4 dimensões são apresentados a seguir: 

1. Sanitários (San): 

1.1. Abastecimento de Água: 

➢ Índice de atendimento com abastecimento de água (Ica); 

➢ Índice de Perdas (Ipe); 

➢ Índices de Hidrometação (Ihi). 

1.2. Esgotamento Sanitário: 

➢ Índice de atendimento com coleta de esgotamento sanitário (Ice); 

➢ Índice de tratamento (Itr); 

➢ Índice de coleta (Ico). 

1.3. Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos: 
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➢ Índice de cobertura por serviço de coleta convencional (Icc); 

➢ Índice de cobertura por serviço de coleta seletiva de materiais recicláveis (Ics); 

➢ Disposição final (Modelo IQR da CETESB) (Idf). 

1.4. Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanos: 

➢ Taxa de cobertura de pavimentação e meio-fio na área urbana (IN020); 

➢ Taxa de cobertura do sistema de drenagem na área urbana (IN021); 

➢ Idc = Situação da Defesa Civil. 

2. Epidemiológicos (Epi): 

➢ Mortalidade por todas as causas (Imor); 

➢ Morbidade por doenças infecciosas e parasitárias (Imip); 

➢ Mortalidade infantil (Imin). 

3. Ambientais (Amb): 

➢ Qualidade das águas dos rios - Índice IQA (Iri); 

➢ Existência de áreas de proteção ambiental - Índice de áreas proteção 
ambiental (Iap); 

➢ Qualidade do ar (Iqar). 

4. Socioeconômicos (SEc): 

➢ Renda per capita - IDHM Renda (Irp); 

➢ População com renda menor que 2 salários mínimos (Ipr); 

➢ Desenvolvimento Humano - IDHM (IDHM). 

 

15.2.1.2. Descrição dos indicadores, metodologia de cálculo e critério de avaliação 

Como fonte dos indicadores utilizados para o cálculo do ISA serão adotados: 

➢ Dados primários aferidos pelos prestadores de serviços do saneamento básico; 

➢ Indicadores do Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento (SNIS); 

➢ Índice de Qualidade de Aterro de Resíduos (IQR) da CETESB; 

➢ Indicadores de saúde do DATASUS (Sistema de Informações Hospitalares do SUS 
e Sistema de Informações sobre Mortalidade); 

➢ Indicador de Qualidade da Água (IQA) da Agência Nacional de Águas e 
Saneamento Básico (ANA);  

➢ Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) do IBGE; 

➢ Atlas de Desenvolvimento Urbano: Município de Alpinópolis (PNUD). 
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Índice de atendimento com abastecimento de água (Ica) 

O Ica é baseado no indicador do SNIS/AE IN023, determinado como segue: 

Quadro 169 - Forma de cálculo e valoração do Ica. 

Forma de cálculo Unidade 

𝑷𝒐𝒑𝒖𝒍𝒂çã𝒐 𝒖𝒓𝒃𝒂𝒏𝒂 𝒂𝒕𝒆𝒏𝒅𝒊𝒅𝒂 𝒄𝒐𝒎 𝒂𝒃𝒂𝒔𝒕𝒆𝒄𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 á𝒈𝒖𝒂

𝑷𝒐𝒑. 𝒖𝒓𝒃𝒂𝒏𝒂 𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒅𝒐 𝒎𝒖𝒏𝒊𝒄í𝒑𝒊𝒐 𝒄𝒐𝒎 𝒂𝒃𝒂𝒔𝒕𝒆𝒄𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 á𝒈𝒖𝒂 
𝑿𝟏𝟎𝟎 𝒑𝒆𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒖𝒂𝒍 

População urbana atendida com abastecimento de água: Valor da população urbana atendida com 
abastecimento de água pelo prestador de serviços, no último dia do ano de referência. Corresponde à 
população urbana que é efetivamente atendida com os serviços.  

População urbana residente do município com abastecimento de água: Valor da soma das populações 
urbanas residentes nos municípios em que o prestador de serviços atua com serviços de abastecimento 
de água. Inclui tanto a população beneficiada quanto a que não é beneficiada com os serviços. Utilizar os 
dados de Censos ou Contagens populacionais do IBGE. Quando o prestador de serviços é de abrangência 
local, o valor deste campo corresponde à população urbana residente no município. 

Dimensão do indicador: Sanitários (San) > Abastecimento de Água (AA) 

Valoração do resultado 

0,0 a 79,9% RUIM = 0,25 

80,0 a 91,9% MEDIANO = 0,50 

92,0 a 97,9% BOM = 0,75 

98,0 a 100,0% EXCELENTE = 1,0 

Fonte: SERENCO. 

Índice de Perdas (Ipe) 

O Ipe será baseado no indicador do SNIS/AE IN049, determinado como segue: 

Quadro 170 - Forma de cálculo e valoração do IN049. 

Forma de cálculo Unidade 

𝑽𝒐𝒍. 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒛𝒊𝒅𝒐 + 𝑽𝒐𝒍. 𝒕𝒓𝒂𝒕𝒂𝒅𝒂 𝒊𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒅𝒐 − 𝑽𝒐𝒍. 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒊𝒅𝒐 − 𝑽𝒐𝒍. 𝒅𝒆 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊ç𝒐 

𝑽𝒐𝒍. 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒛𝒊𝒅𝒐 + 𝑽𝒐𝒍. 𝒕𝒓𝒂𝒕𝒂𝒅𝒂 𝒊𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒅𝒐 − 𝑽𝒐𝒍. 𝒅𝒆 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊ç𝒐 
𝑿𝟏𝟎𝟎 𝒑𝒆𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒖𝒂𝒍 

Volume de água produzido: Volume anual de água disponível para consumo, compreendendo a água captada pelo 
prestador de serviços e a água bruta importada, ambas tratadas na(s) unidade(s) de tratamento do prestador de 
serviços, medido ou estimado na(s) saída(s) da(s) ETA(s) ou UTS(s). Inclui também os volumes de água captada pelo 
prestador de serviços ou de água bruta importada, que sejam disponibilizados para consumo sem tratamento, medidos 
na(s) respectiva(s) entrada(s) do sistema de distribuição. Unidade: 1.000 m³/ano 

Volume de água consumido: Volume anual de água consumido por todos os usuários, compreendendo o volume 
micromedido, o volume de consumo estimado para as ligações desprovidas de hidrômetro ou com hidrômetro parado, 
acrescido do volume de água tratada exportado para outro prestador de serviços. Não deve ser confundido com o 
volume de água faturado. Unidade: 1.000 m³/ano 

Volume de água tratada importado: Volume anual de água potável, previamente tratada (em ETA(s) ou em UTS(s)), 
recebido de outros agentes fornecedores. Unidade: 1.000 m³/ano 

Volume de serviço: Valor da soma dos volumes anuais de água usados para atividades operacionais e especiais, 
acrescido do volume de água recuperado. As águas de lavagem das ETA(s) ou UTS(s) não devem ser consideradas. 
Unidade: 1.000 m³/ano 

Dimensão do indicador: Sanitários (San)> Abastecimento de Água (AA) 

Valoração do resultado 

Mais de 30,1 % RUIM = 0,25 

28,1 a 30,0% MEDIANO = 0,50 

25,1 a 28,0 % BOM = 0,75 

0,0 a 25,0% EXCELENTE = 1,0 

Fonte: SERENCO. 
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Índices de Hidrometação (Ihi) 

O Ihi será baseado no indicador do SNIS/AE IN009, determinado como segue: 

Quadro 171 - Forma de cálculo e valoração do Ihi. 

Forma de cálculo Unidade 

𝑸𝒖𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒅𝒆 𝒍𝒊𝒈𝒂çõ𝒆𝒔 𝒂𝒕𝒊𝒗𝒂𝒔 𝒅𝒆 á𝒈𝒖𝒂 𝒎𝒊𝒄𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒅𝒂𝒔 

𝑸𝒖𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 𝒅𝒆 𝒍𝒊𝒈𝒂çõ𝒆𝒔 𝒂𝒕𝒊𝒗𝒂𝒔 𝒅𝒆 á𝒈𝒖𝒂
𝑿𝟏𝟎𝟎 𝒑𝒆𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒖𝒂𝒍 

Quantidade de ligações ativas de água micromedidas: Quantidade de ligações ativas de água, providas 
de hidrômetro, que estavam em pleno funcionamento no último dia do ano de referência. Unidade: 
Ligações.  

Quantidade de ligações ativas de água: Quantidade de ligações ativas de água à rede pública, providas 
ou não de hidrômetro, que estavam em pleno funcionamento no último dia do ano de referência. Unidade: 
Ligações. 

Dimensão do indicador: Sanitários (San)> Abastecimento de Água (AA). 

Valoração do resultado 

Menor que 79,9% RUIM = 0,25 

80,0 a 94,9% MEDIANO = 0,50 

95,0 a 97,9% BOM = 0,75 

98,0 a 100,0% EXCELENTE = 1,0 

Fonte: SERENCO. 

 

Índice de atendimento com coleta de esgotamento sanitário (Ice) 

O Ice será baseado no indicador do SNIS/AE IN024, determinado como segue: 

Quadro 172 - Forma de cálculo e valoração do Ice. 

Forma de cálculo Unidade 

𝑷𝒐𝒑𝒖𝒍𝒂çã𝒐 𝒖𝒓𝒃𝒂𝒏𝒂 𝒂𝒕𝒆𝒏𝒅𝒊𝒅𝒂 𝒄𝒐𝒎 𝒆𝒔𝒈𝒐𝒕𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒔𝒂𝒏𝒊𝒕á𝒓𝒊𝒐

𝑷𝒐𝒑. 𝒖𝒓𝒃𝒂𝒏𝒂 𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆 𝒅𝒐 𝒎𝒖𝒏𝒊𝒄í𝒑𝒊𝒐 𝒄𝒐𝒎 𝒂𝒃𝒂𝒔𝒕𝒆𝒄𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆 á𝒈𝒖𝒂
𝑿𝟏𝟎𝟎 𝒑𝒆𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒖𝒂𝒍 

População urbana atendida com esgotamento sanitário: Valor da população urbana beneficiada com 
esgotamento sanitário pelo prestador de serviços, no último dia do ano de referência. Corresponde à 
população urbana que é efetivamente atendida com os serviços. Unidade: Habitantes. 

População urbana residente do município com abastecimento de água: Valor da soma das populações 
urbanas residentes nos municípios em que o prestador de serviços atua com serviços de abastecimento 
de água. Inclui tanto a população beneficiada quanto a que não é beneficiada com os serviços. Utilizar os 
dados de Censos ou Contagens populacionais do IBGE. Quando o prestador de serviços é de abrangência 
local, o valor deste campo corresponde à população urbana residente no município. 

Dimensão do indicador: Sanitários (San)> Esgotamento Sanitário (ES) 

Valoração do resultado 

Menor que 69,9% RUIM = 0,25 

70,0 a 74,9% MEDIANO = 0,50 

75,0 a 79,9 % BOM = 0,75 

80,0 a 100,0% EXCELENTE = 1,0 

Fonte: SERENCO. 
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Índice de tratamento (Itr); 

O Itr será baseado no indicador do SNIS/AE IN016, determinado como segue: 

Quadro 173 - Forma de cálculo e valoração do Itr. 

Forma de cálculo Unidade 

𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒆𝒔𝒈𝒐𝒕𝒐 𝒕𝒓𝒂𝒕𝒂𝒅𝒐 

𝑽𝒐𝒍. 𝒅𝒆 𝒆𝒔𝒈𝒐𝒕𝒐𝒔 𝒄𝒐𝒍𝒆𝒕𝒂𝒅𝒐 + 𝑽𝒐𝒍. 𝒅𝒆 𝒆𝒔𝒈𝒐𝒕𝒐𝒔 𝒃𝒓𝒖𝒕𝒐 𝒊𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒅𝒐 
𝑿𝟏𝟎𝟎 𝒑𝒆𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒖𝒂𝒍 

Volume total de esgoto tratado: Volume de esgotos tratado (Volume anual de esgoto coletado na área 
de atuação do prestador de serviços e que foi submetido a tratamento, medido ou estimado na(s) entrada(s) 
da(s) ETE(s)) + Volume de esgoto importado tratado nas instalações do importador (Volume de 
esgoto recebido de outro(s) agente(s) e submetido a tratamento, medido ou estimado na(s) entrada(s) da(s) 
ETE(s)+ Volume de esgoto bruto exportado tratado nas instalações do importador (Volume de esgoto 
bruto transferido para outro(s) agente(s) e que foi submetido a tratamento, medido ou estimado na(s) 
entrada(s) da(s) ETE(s). Unidade: 1.000 m³/ano. 

Volume de esgotos coletado: Volume anual de esgoto lançado na rede coletora. Em geral é considerado 
como sendo de 80% a 85% do volume de água consumido na mesma economia. Unidade: 1.000 m³/ano. 

Volume de esgotos bruto importado: Volume de esgoto bruto recebido de outro(s) agente(s). Unidade: 
1.000m³/ano. 

Dimensão do indicador: Sanitários (San)> Esgotamento Sanitário (ES) 

Valoração do resultado 

Menor que 49,0% RUIM = 0,25 

50,0 a 69,0% MEDIANO = 0,50 

70,0 a 89,0% BOM = 0,75 

90,0 a 100,0% EXCELENTE = 1,0 

Fonte: SERENCO. 

 

Índice de coleta (Ico); 

O Ico será baseado no indicador do SNIS/AE IN015, determinado como segue: 

Quadro 174 - Forma de cálculo e valoração do Ico. 

Forma de cálculo Unidade 

𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆 𝒅𝒆 𝒆𝒔𝒈𝒐𝒕𝒐 𝒄𝒐𝒍𝒆𝒕𝒂𝒅𝒐 

𝑽𝒐𝒍. 𝒅𝒆 á𝒈𝒖𝒂 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒊𝒅𝒐 − 𝑽𝒐𝒍. 𝒅𝒆 á𝒈𝒖𝒂 𝒕𝒓𝒂𝒕𝒂𝒅𝒂 𝒆𝒙𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒅𝒐 
𝑿𝟏𝟎𝟎 𝒑𝒆𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒖𝒂𝒍 

Volume de esgotos coletado: Volume anual de esgoto lançado na rede coletora. Em geral é considerado 
como sendo de 80% a 85% do volume de água consumido na mesma economia. Unidade: 1.000 m³/ano. 

Volume de água consumido: Volume anual de água consumido por todos os usuários, compreendendo 
o volume micromedido (AG008), o volume de consumo estimado para as ligações desprovidas de 
hidrômetro ou com hidrômetro parado, acrescido do volume de água tratada exportado (AG019) para outro 
prestador de serviços. Unidade: 1.000 m³/ano. 

Volume de água tratada exportado: Volume anual de água potável, previamente tratada (em ETA(s) - 
AG007 ou em UTS(s) - AG015), transferido para outros agentes distribuidores. Deve estar computado nos 
volumes de água consumido (AG010) e faturado (AG011). Unidade: 1.000 m³/ano. 

Dimensão do indicador: Sanitários (San)> Esgotamento Sanitário (ES) 

Valoração do resultado 

Menor que 60,0% RUIM = 0,25 

60,0 a 69,9% MEDIANO = 0,50 

70,0 a 79,9% BOM = 0,75 
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80,0 a 100,0% EXCELENTE = 1,0 

Fonte: SERENCO. 

 

Índice de cobertura por serviço de coleta convencional (Icc) 

O Icc será baseado no indicador do SNIS IN014 e será determinado como segue: 

Quadro 175 - Forma de cálculo e valoração do Icc. 

Forma de cálculo Unidade 

𝑷𝒐𝒑. 𝒖𝒓𝒃𝒂𝒏𝒂 𝒂𝒕𝒆𝒏𝒅𝒊𝒅𝒂 𝒑𝒆𝒍𝒐 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊ç𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒍𝒆𝒕𝒂 𝒅𝒐𝒎𝒊𝒄𝒊𝒍𝒊𝒂𝒓 𝒅𝒊𝒓𝒆𝒕𝒂 

𝑷𝒐𝒑𝒖𝒍𝒂çã𝒐 𝒖𝒓𝒃𝒂𝒏𝒂 𝒅𝒐 𝒎𝒖𝒏𝒊𝒄í𝒑𝒊𝒐
𝑿𝟏𝟎𝟎 𝒑𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒖𝒂𝒍 

População urbana atendida pelo serviço de coleta domiciliar direta, ou seja, porta-a-porta: 
População urbana atendida pelo serviço de coleta domiciliar direta, ou seja, porta-a-porta. Exclui a 
população que, geralmente, é atendida por sistemas estáticos de coleta, como o de caçambas 
estacionárias. Unidade: Habitantes. 

População urbana do município: fonte IBGE. Unidade: Habitantes. 

Dimensão do indicador: Sanitários (San)> Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos (RS) 

Valoração do resultado = próprio índice do indicador 

Abaixo de 90% RUIM 

Entre 90,1 e 95% MEDIANO 

Entre 95,1 e 99,5% BOM 

Acima de 99,5% EXCELENTE 

Fonte: SERENCO. 

 

Índice de cobertura por serviço de coleta seletiva de materiais recicláveis (Ics) 

O Ics será baseado no indicador do SNIS IN030, determinado como segue: 

Quadro 176 - Forma de cálculo e valoração do Ics. 

Forma de cálculo Unidade 

𝑷𝒐𝒑. 𝒖𝒓𝒃𝒂𝒏𝒂 𝒂𝒕𝒆𝒏𝒅𝒊𝒅𝒂 𝒑𝒆𝒍𝒐 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊ç𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒍𝒆𝒕𝒂 𝒔𝒆𝒍𝒆𝒕𝒊𝒗𝒂 𝒅𝒐𝒎𝒊𝒄𝒊𝒍𝒊𝒂𝒓 𝒅𝒊𝒓𝒆𝒕𝒂 

𝑷𝒐𝒑𝒖𝒍𝒂çã𝒐 𝒖𝒓𝒃𝒂𝒏𝒂 𝒅𝒐 𝒎𝒖𝒏𝒊𝒄í𝒑𝒊𝒐
𝑿𝟏𝟎𝟎 𝒑𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒖𝒂𝒍 

Pop. urbana atendida pelo serviço de coleta seletiva domiciliar direta: População urbana do município 
atendida com a coleta seletiva do tipo porta-a-porta executada pela Prefeitura (ou SLU), por empresas 
contratadas pela Prefeitura, por associações ou cooperativas de catadores com parceria/apoio da 
Prefeitura ou por outros agentes que detenham parceria com a Prefeitura. Unidade: Habitantes. 

População urbana do município: fonte IBGE. Unidade: Habitantes. 

Dimensão do indicador: Sanitários (San)> Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos (RS) 

Valoração do resultado = próprio índice do indicador 

Abaixo de 90% RUIM 

Entre 90,1 e 95% MEDIANO 

Entre 95,1 e 99,5% BOM 

Acima de 99,5% EXCELENTE 

Fonte: SERENCO. 
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Disposição final - Modelo IQR da CETESB (Idf) 

O Idf deverá ser baseado no Índice de Qualidade de Aterro de Resíduos (IQR), o 
qual é um instrumento de avaliação dos aterros sanitários criado pelo Inventário de 
Resíduos Sólidos Urbanos, da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental 
(CETESB), que vem sendo utilizado desde 1997 (CETESB, 2015). O IQR analisa a situação 
da disposição final dos resíduos do município, e se tornou uma ferramenta importante no 
auxílio do gerenciamento dos locais que recebem os resíduos. 

O questionário do IQR é composto por 33 variáveis, que enfocam três macros 
conjuntos: características do local, infraestrutura implantada e condições operacionais 
(CETESB, 2015). Tal questionário é constituído por sete itens, a saber: estrutura de apoio, 
frente de trabalho, taludes e bermas, superfície superior, estrutura de proteção ambiental, 
características da área e outras informações.  

Quadro 177 - Forma de cálculo e valoração do Idf. 

Forma de cálculo Unidade 

𝑰𝑸𝑹 

𝟏𝟎
 𝒂𝒅𝒊𝒎𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 

IQR: Índice de Qualidade de Aterro de Resíduos, determinado pela metodologia da CETESB.  

Dimensão do indicador: Sanitários (San)> Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos (RS) 

Valoração do resultado = próprio índice do indicador 

0,0 a 0,70 INADEQUADO 

0,71 a 1,0 ADEQUADO 

Fonte: SERENCO. 

 

Taxa de cobertura de pavimentação e meio-fio na área urbana do município (IN020) 

Mostra a relação entre as vias urbanas com pavimento e meio fio sobre o total de 

vias públicas. 

Quadro 178 - Forma de cálculo e valoração do IN020. 
Determinação do indicador 

IE017 
IE019 

x  100 
IE019 - Extensão total de vias públicas urbanas 
IE017 - Extensão total de vias públicas urbanas com pavimento e meio-fio 

Valoração do resultado 

Condições ruins - 0% a 50% RUIM = 0,25 

Condições medianas - 50% a 65% MEDIANO = 0,5 

Condições boas - 66% a 80% BOM = 0,75 

Condições excelentes - Acima de 80% EXCELENTE = 1,0 

Fonte: SERENCO. 

 

Taxa de cobertura do sistema de drenagem na área urbana (IN021) 

Porcentagem da área urbana total com sistema considerado “implantado” e 

“implantado parcialmente”. 
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Quadro 179 - Forma de cálculo e valoração do IN021. 

Determinação do indicador 

IE024     x  100 
IE017 

IE024 - Extensão total de vias públicas urbanas com redes ou canais de águas 
pluviais subterrâneos 
IE017 - Extensão total de vias públicas urbanas do município 

Porcentagem da área urbana total com sistema considerado “implantado” e “implantado parcialmente”. 

Valoração do resultado = o próprio do índice do indicador 

Condições ruins - 0% a 50% RUIM 

Condições medianas - 51% a 60% MEDIANO  

Condições boas - 61% a 70% BOM 

Condições excelentes - Acima de 70% EXCELENTE 

Fonte: SERENCO. 

 

Situação da Defesa Civil - PLANCON (Idc) 

Para a avaliação da Defesa Civil, utiliza-se como principal fator a existência do Plano 

de Contingência de Proteção e Defesa Civil. Sua forma de avaliação é destacada a seguir. 

Quadro 180 - Forma de cálculo e valoração do Idc. 
Determinação do indicador 

Para a avaliação da Defesa Civil, utiliza-se como principal fator a existência do Plano de Contingência de 
Proteção e Defesa Civil, atualizado anualmente. 

Valoração do resultado 

Sem Plano RUIM = 0,0 

Em elaboração MEDIANO = 0,25 

Existente BOM = 0,50 

Existente e Atualizado anualmente EXCELENTE = 1,0 

Fonte: SERENCO. 

 

Mortalidade por doenças infecciosas e parasitárias (Imor) 

O Imor será baseado no Sistema de Informações sobre Mortalidade do Datasus e 

será determinado como segue, porém, este indicador poderá ser obtido diretamente no site 

do Datasus. 

Quadro 181 - Forma de cálculo e valoração do Imor. 

Forma de cálculo Unidade 

𝑵º 𝒅𝒆 ó𝒃𝒊𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒅𝒐𝒆𝒏ç𝒂𝒔 𝒊𝒏𝒇𝒆𝒄𝒄𝒊𝒐𝒔𝒂𝒔 𝒆 𝒑𝒂𝒓𝒂𝒔𝒊𝒕á𝒓𝒊𝒂𝒔 

𝑷𝒐𝒑𝒖𝒍𝒂çã𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆
𝑿𝟏𝟎𝟎𝟎 ó𝒃𝒊𝒕𝒐𝒔/𝒎𝒊𝒍 𝒉𝒂𝒃𝒊𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 

Nº de óbitos por doenças infecciosas e parasitárias. Unidade: ‰. 

População total residente: população do município, fonte IBGE. Unidade: Habitantes. 

Dimensão do indicador: Epidemiológicos (Epi) 

Valor adotado para o cálculo do ISA Valoração do resultado 

0,50 0 a 50,0 ‰ RUIM 

0,70 10,1 a 20,0 ‰ MÉDIANO 
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0,90 5,1 a 10,0 ‰ BOM 

1,00 0,0 a 5,0 ‰ EXCELENTE 

Fonte: SERENCO. 

 

Morbidade por doenças infecciosas e parasitárias (Imip) 

O Imip será baseado Sistema de Informações Hospitalares do SUS e será 

determinado como segue, porém, este indicador poderá ser obtido diretamente no site do 

Datasus. 

Quadro 182 - Forma de cálculo e valoração do Imip. 

Forma de cálculo Unidade 

𝑵º 𝒅𝒆 𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒅𝒐𝒆𝒏ç𝒂𝒔 𝒊𝒏𝒇𝒆𝒄𝒄𝒊𝒐𝒔𝒂𝒔 𝒆 𝒑𝒂𝒓𝒂𝒔𝒊𝒕á𝒓𝒊𝒂𝒔

𝑷𝒐𝒑𝒖𝒍𝒂çã𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆
𝑿𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒅𝒐𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔/ 𝒎𝒊𝒍 𝒉𝒂𝒃𝒊𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 

Nº de portadores de doenças infecciosas e parasitárias: número de hospitalizações pelo SUS por doenças 
infecciosas e parasitárias, no município, por um período de tempo. Unidade: Habitantes. 

População total residente: população do município, fonte IBGE. Unidade: Habitantes. 

Dimensão do indicador: Epidemiológicos (Epi) 

Valor adotado para o cálculo do ISA Valoração do resultado 

0,50 Acima de 50,0 ‰ RUIM 

0,70 10,1 a 20,0 ‰ MEDIANO 

0,90 5,1 a 10,0 ‰ BOM 

1,00 0,0 a 5,0 ‰ EXCELENTE 

Fonte: SERENCO. 

 

Mortalidade infantil (Imin)  

É um indicador que reflete, de maneira geral, as condições de desenvolvimento 

socioeconômico e infraestrutura ambiental, bem como o acesso e a qualidade dos recursos 

disponíveis para atenção à saúde materna e da população infantil. O Imin será baseado no 

indicador Datasus, obtido diretamente do site, ou conforme demonstrado pela fórmula 

abaixo. 

Quadro 183 - Forma de cálculo e valoração do Imin. 

Forma de cálculo Unidade 

𝑵º 𝒅𝒆 ó𝒃𝒊𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒄𝒐𝒎 𝒎𝒆𝒏𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝟏 𝒂𝒏𝒐 𝒅𝒆 𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆 

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒏𝒂𝒔𝒄𝒊𝒅𝒐𝒔 𝒗𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒎ã𝒆𝒔 𝒓𝒆𝒔𝒊𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔
𝑿𝟏𝟎𝟎𝟎 

ó𝒃𝒊𝒕𝒐𝒔
/𝒎𝒊𝒍 𝒉𝒂𝒃𝒊𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆𝒔 

Nº de óbitos de residentes com menos de 1 ano de idade: Número de óbitos de menores de um ano de 
idade, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado. Unidade: 
Habitantes. 

Número de nascidos vivos por mães residentes: fonte IBGE. Unidade: Habitantes. 

Dimensão do indicador: Epidemiológicos (Epi) 

Valor adotado para o cálculo do ISA Valoração do resultado 

0,50 Acima de 50,0 ‰ RUIM 

0,70 10,1 a 20,0 ‰ MEDIANO 

0,90 5,1 a 10,0 ‰ BOM 
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1,00 0,0 a 5,0 ‰ EXCELENTE 

Fonte: SERENCO. 

 

Qualidade das águas dos rios - Índice IQA (Iri) 

O Índice de Qualidade das Águas foi criado em 1970, nos Estados Unidos, pela 

National Sanitation Foundation. A partir de 1975 começou a ser utilizado pela CETESB. 

Nas décadas seguintes, outros Estados brasileiros adotaram o IQA, que hoje é o principal 

índice de qualidade da água utilizado no país (ANA, s.d.). 

O IQA é composto por nove parâmetros, com seus respectivos pesos, que foram 

fixados em função da sua importância para a conformação global da qualidade da água. 

Sua metodologia de cálculo poderá ser obtida no Portal de Qualidade das Águas da - 

Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico 

(http://portalpnqa.ana.gov.br/default.aspx). 

Para aplicar no cálculo do ISA, o IQA deverá seguir as mesmas premissas proposta 

pela ANA, onde valores mais próximos a 1 correspondem a condições melhores, conforme 

demonstrado abaixo. 

Quadro 184 - Valoração do Iri. 

Valor adotado para o cálculo do ISA Valoração do resultado 

0,0 a 0,36 RUIM 

0,37 a 0,51 MEDIANO 

0,52 a 0,79 BOM 

0,80 a 1,00 EXCELENTE 

Fonte: SERENCO. 

 

Existência de áreas de proteção ambiental - Índice de áreas proteção ambiental (Iap) 

A existência de áreas de proteção ambiental deverá ser estimada por profissional 

experiente e capacitado na área, do quadro da Prefeitura. Este é um índice qualitativo que 

deverá ser estimado através de visitas técnicas ou consulta a materiais que identifiquem os 

locais de áreas de preservação ambiental. 

Quadro 185 - Forma de cálculo e valoração do Iap. 

Valor adotado para o cálculo do ISA Valoração do resultado 

0,00 Nenhuma RUIM 

0,01 a 0,40 Poucas MEDIANO 

0,41 a 0,70 Razoáveis BOM 

0,71 a 1,00 Várias EXCELENTE 

Fonte: SERENCO. 

 

Como exemplo pode-se comparar a porcentagem de vegetação nativas no mapa de 

uso do solo (Plano de Manejo) em relação à área de proteção ambiental, analisando a sua 

evolução ou redução.  Ou ainda, de maneira mais simplificada, analisar a porcentagem das 
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áreas de proteção ambiental propostas no macrozoneamento do Plano Diretor (ou outra lei) 

onde estão sendo cumprida a legislação quanto à correta ocupação e preservação. O valor 

adotado é subjetivo, entretanto deve estar coerente com a metodologia de cálculo utilizada 

para o município.   

 

Qualidade do ar (Iqar) 

Assim como o IQA demonstrado anteriormente, o Indicador de Qualidade do Ar (Iqar) 

é obtido através de monitoramento e posterior aplicação de uma fórmula matemática aos 

resultados de concentração obtidos, de forma que ao final é possível classificar a qualidade 

do ar em Boa, Regular, Inadequada, Má, Péssima ou Crítica. Para fins de divulgação da 

qualidade do ar, como é calculado um índice para cada poluente, deve-se divulgar o pior 

índice. 

Municípios menores não possuem estações de monitoramento do ar aferindo 

partículas totais em suspensão e a fumaça preta. Em função das concentrações desses 

parâmetros são adotados resultados de qualidade do ar, baseados na Resolução CONAMA 

nº 03/1990. 

Caso não seja possível aferir, as condições da qualidade do ar deverão ser 

estimadas por profissional experiente e capacitado na área, do quadro da Prefeitura. Este 

é um índice qualitativo que deverá ser estimado através de visitas técnicas em pontos 

representativos e da cidade. 

Quadro 186 - Forma de cálculo e valoração do Iqar. 

Valor adotado para o cálculo do ISA Valoração do resultado 

0,0 a 0,20 RUIM 

0,21 a 0,50 MEDIANO 

0,51 a 0,80 BOM 

0,81 a 1,00 EXCELENTE 

Fonte: SERENCO. 

 

Renda per capita - IDHM Renda (Irp) 

Este indicador será baseado no Índice de Gini da renda domiciliar per capta, o qual 
mede grau de concentração da distribuição de renda domiciliar per capita de uma 
determinada população e em um determinado espaço geográfico. Quando o índice tem 
valor igual a um (1), existe perfeita desigualdade, isto é, a renda domiciliar per capita é 
totalmente apropriada por um único indivíduo. Quando ele tem valor igual a zero (0), tem-
se perfeita igualdade, isto é, a renda é distribuída na mesma proporção para todos os 
domicílios. 

O índice de Gini poderá ser obtido diretamente no site do IBGE. Para aplicarmos no 
cálculo do ISA, o Índice de Gini deverá ser padronizado para seguir a metodologia proposta 
no Plano, onde valores mais próximos a 1 correspondem a condições melhores. O Irp será 
calculado então da seguinte maneira. 
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Quadro 187 - Forma de cálculo e valoração do Irp. 

Forma de cálculo Unidade 

𝟏 − Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝑮𝒊𝒏𝒊 𝒂𝒅𝒊𝒎𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 

Valoração do resultado 

0,00 IGUALDADE 

> 0,00 a 0,50 BOM 

> 0,50 a 0,99 RUIM 

1,00 COMPLETA DESIGUALDADE 

Fonte: SERENCO. 

 

População com renda menor que 2 salários mínimos - Índice (% habitantes) (Ipr) 

Este indicador mede a quantidade de pessoas com renda menor que dois salários 

mínimos pela quantidade total da população assalariada. Quanto mais próximo de 1 o 

resultado do Ipr, menor é a quantidade de pessoas que recebem menos de 2 salários 

mínimos, ou seja, maior é a quantidade de pessoas que recebem mais de dois salários, o 

que é desejável. O Ipr será calculado então da seguinte maneira e os dados poderão ser 

obtidos no site do IBGE. 

Quadro 188 - Forma de cálculo e valoração do Ipr. 

Forma de cálculo Unidade 

𝟏 −
𝑷𝒐𝒑𝒖𝒍𝒂çã𝒐 𝒄𝒐𝒎 𝒓𝒆𝒏𝒅𝒂 𝒎𝒆𝒏𝒐𝒓 𝒒𝒖𝒆 𝟐 𝒔𝒂𝒍á𝒓𝒊𝒐𝒔 𝒎í𝒏𝒊𝒎𝒐𝒔 

𝑷𝒐𝒑𝒖𝒍𝒂çã𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒄𝒐𝒎 𝒓𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐
 𝒂𝒅𝒊𝒎𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 

População com renda menor que 2 salários mínimos: Pessoas de 10 anos ou mais de idade com 
Classes de rendimento nominal mensal de mais de 1 a 2 salários mínimos - total. Unidade: habitantes. 

População total com rendimento: Homens de 10 anos ou mais de idade, com rendimento somado a 
Mulheres de 10 anos ou mais de idade, com rendimento. Unidade: Habitantes. 

Dimensão do indicador: Socioeconômicos (SEc): 

Valoração do resultado 

Mais próximo de zero INDESEJÁVEL 

Mais próximo de um DESEJÁVEL 

Fonte: SERENCO. 

 

Desenvolvimento Humano (IDHM) 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) permite medir o desenvolvimento de 
uma população além da dimensão econômica. É calculado com base na: renda familiar 
percapita; expectativa de vida; taxa de alfabetização de maiores de 15 anos. Variando de 
zero a 1; quanto mais próximo de 1 maior é o desenvolvimento do município. 

O IDH classifica os municípios segundo três níveis de desenvolvimento humano: 

➢ Municípios com baixo desenvolvimento humano (IDHM até 0,5); 

➢ Municípios com médio desenvolvimento humano (IDHM entre 0,5 e 0,8); 

➢ Municípios com alto desenvolvimento humano (IDHM acima de 0,8). 
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O IDHM poderá ser obtido diretamente no site do IBGE e seu resultado poderá ser 
aplicado diretamente no ISA. 

 

15.2.1.3. Fórmula do indicador ISA 

Para construção do ISA foi definido que cada uma das dimensões que o compõe 
teriam pesos diferentes. O ISA será calculado de acordo com a equação apresentada no 
quadro a seguir e avaliado conforme o critério apresentado no mesmo. 
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Quadro 189 - Forma de cálculo e critério de avaliação do ISA. 

Forma de cálculo Unidade 

𝑰𝑺𝑨𝑷 =  𝟎, 𝟔𝟎 𝒙 𝑺𝒂𝒏 +  𝟎, 𝟏𝟎 𝒙 𝑬𝒑𝒊 +  𝟎, 𝟏𝟎 𝒙 𝑨𝒎𝒃 +  𝟎, 𝟐𝟎 𝒙 𝑺𝑬𝒄 𝒂𝒅𝒊𝒎𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍. 

San: dimensão Sanitária 

Forma de cálculo Unidade 

𝑨𝑨 + 𝑬𝑺 + 𝑹𝑫 + 𝑫𝑹 𝒂𝒅𝒊𝒎𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍. 

AA: subdimensão Abastecimento de Água 

Forma de cálculo Unidade 

𝑰𝒄𝒂 + 𝑰𝒄𝒂 + 𝑰𝒉𝒊

𝟑
 𝒂𝒅𝒊𝒎𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍. 

ES: subdimensão Esgotamento Sanitário 

Forma de cálculo Unidade 

𝑰𝒄𝒆 + 𝑰𝒕𝒓 + 𝑰𝒍𝒅

𝟑
 𝒂𝒅𝒊𝒎𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍. 

RD: subdimensão Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

Forma de cálculo Unidade 

𝑰𝒄𝒄 + 𝑰𝒄𝒔 + 𝑰𝒅𝒇

𝟑
 𝒂𝒅𝒊𝒎𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍. 

DR: subdimensão Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanos 

Forma de cálculo Unidade 

𝑰𝒏𝟎𝟐𝟎 + 𝑰𝑵𝟎𝟑𝟕 + 𝑰𝒂𝒕 + 𝑰𝒅𝒄

𝟒
 𝒂𝒅𝒊𝒎𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍. 

Epi: dimensão Epidemiológica 

Forma de cálculo Unidade 

𝑰𝒎𝒊𝒑 + 𝑰𝒎𝒐𝒓 + 𝑰𝒎𝒊𝒏

𝟑
 𝒂𝒅𝒊𝒎𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍. 

Amb: dimensão Ambiental 

Forma de cálculo Unidade 

𝑰𝒓𝒊 + 𝑰𝒂𝒑 + 𝑰𝒒𝒂

𝟑
 𝒂𝒅𝒊𝒎𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍. 

SEc: dimensão Socioeconômica 

Forma de cálculo Unidade 

𝑰𝒓𝒑 + 𝑰𝒑𝒓 + 𝑰𝑫𝑯𝑴

𝟑
 𝒂𝒅𝒊𝒎𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍. 

Valoração do resultado 
 ISA < 0,2 INADEQUADO 

0,2 < ISA < 0,4 REGULAR 

0,4 < ISA < 0,6 ADEQUADO 

0,6 < ISA < 0,8 SATISFATÓRIO 

0,8 < ISA EXCELENTE 

Fonte: SERENCO. 
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15.2.1.4. Considerações finais 

Esse indicador pode ser utilizado em outros municípios semelhantes para efeito de 
comparação, mas principalmente deve ser usado nos anos seguintes no próprio município, 
para verificar a evolução ou redução da qualidade dos serviços. 
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16. PROPOSTAS DE ARRANJOS INSTITUCIONAIS E GERENCIAIS  

16.1. MODELOS INSTITUCIONAIS PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO 

BÁSICO  

Como parte dos elementos que compõe as proposições para os serviços de 
saneamento básico, faz-se imprescindível tratar dos modelos institucionais para a 
prestação dos serviços, conforme dispõe a Lei nº 11.445/2007 (alterada pela Lei Federal nº 
14.026/2020) e o Decreto nº 7.217/2010 que regulamenta a referida lei, consoante a 
necessidade de adequações de forma a garantir as bases para a execução do PMSB. 

O Decreto nº 7.217/2010 estabelece: 

Art. 38. O titular poderá prestar os serviços de saneamento básico:  

I- diretamente, por meio de órgão de sua administração direta ou por autarquia, 

empresa pública ou sociedade de economia mista que integre a sua 

administração indireta, facultado que contrate terceiros, no regime da Lei 

8.666, de 21 de junho de 1993, para determinadas atividades. 

II- de forma contratada: 

a) indiretamente, mediante concessão ou permissão, sempre precedida de 

licitação na modalidade concorrência pública, no regime da Lei no 8.987, 

de 13 de fevereiro de 1995; ou 

b) no âmbito de gestão associada de serviços públicos, mediante contrato 

de programa autorizado por contrato de consórcio público ou por 

convênio de cooperação entre entes federados, no regime da Lei no 

11.107, de 6 de abril de 2005. 

III- nos termos de lei do titular, mediante autorização a usuários organizados em 

cooperativas ou associações, no regime previsto no art. 10, § 1o, da Lei no 

11.445, de 2007, desde que os serviços se limitem a: 

a) determinado condomínio; ou 

b) localidade de pequeno porte, predominantemente ocupada por 

população de baixa renda, onde outras formas de prestação apresentem 

custos de operação e manutenção incompatíveis com a capacidade de 

pagamento dos usuários. 

Parágrafo único. A autorização prevista no inciso III deverá prever a obrigação de 
transferir ao titular os bens vinculados aos serviços por meio de termo específico, com 
os respectivos cadastros técnicos. 

 

Com base nas premissas do artigo 38, apresenta-se a seguir um breve comparativo 
na visão jurídica e técnica-econômica, considerando os seguintes cenários aplicáveis, onde 
destacamos: 

➢ Serviços de administração direta; 

➢ Serviços de administração indireta; 
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➢ Serviços terceirizados no modelo de Contratação de Serviços; 

➢ Serviços terceirizados no modelo de Concessão Pública; 

➢ Serviços terceirizados no modelo de PPP (Parceria Público Privada); 

➢ Serviços por Contrato de Programa entre entes federados. 

 

16.1.1. Serviços de administração direta 

Os serviços de saneamento básico, cuja titularidade é indubitavelmente estatal, e a 
competência e responsabilidade pela correta, eficaz e adequada prestação cabe à 
municipalidade. 

Neste contexto, o modelo básico de gestão dos serviços compreende a 
administração direta pelo município. Esta ação, conforme preconiza a legislação, poderá 
ser realizada diretamente, por órgão da administração direta, como secretaria ou divisão 
municipal com serviços prestados por funcionários do quadro da própria prefeitura. 

Neste caso a gestão dos recursos é também diretamente administrada pelo 
município, devendo os serviços ser previstos no seu orçamento plurianual. 

 

16.1.2. Serviços de administração indireta 

Outra forma de gestão compreende a utilização de “Autarquia”. O modelo de 
autarquia é comum em diversas cidades do país, tendo como vantagem a administração 
indireta, e autonomia financeira, com recursos arrecadados pela cobrança de tarifas de 
água e esgoto e taxas ou tarifas de limpeza urbana e drenagem.  

No modelo de autarquia, alguns serviços podem ser terceirizados a partir de 
licitações públicas, porém a administração é caracterizada por atividades essenciais 
realizadas por funcionários próprios, contratados mediante concurso público.  

Atividades não essenciais permitem ser contratadas mediante licitação pública.  

A manutenção do modelo de gestão terá relação direta com os investimentos 
necessários para a “universalização” dos serviços, haja vista os investimentos previstos, 
lembrando sempre o caráter da sustentabilidade a partir da cobrança dos serviços. 

 

16.1.3. Serviços contratados 

Outros modelos podem ser adotados com um nível de participação privada. 

Nestes casos admite-se a transferência da sua execução à iniciativa privada por 
delegação do Poder Público, sob a modalidade de alguns dos instrumentos que 
compreendem a forma de prestação por terceirização - via contrato de prestação de 
serviços; concessão comum; parceria público-privada - modalidades de concessão 
patrocinada ou concessão administrativa; e, consórcios públicos. 

A legislação a ser analisada abrange as Leis Federais nº 8.987, de 13 de fevereiro 
de 1995 (Lei das Concessões e Permissões) e suas alterações posteriores; 11.079, de 30 
de dezembro de 2004 (Lei das PPP’s) e suas alterações posteriores; 11.107, de 06 de abril 
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de 2005 (Lei dos Consórcios Públicos) e suas alterações posteriores; e, 11.445/2007, de 
05 de janeiro de 2007 (marco regulatório - diretrizes nacionais para o saneamento básico) 
e suas alterações posteriores. 

Primeiramente, para compreendermos a qualificação dos serviços abastecimento de 
água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e drenagem pluvial enquanto serviços 
públicos municipais, faz-se necessária a abordagem de seu conceito. 

O próprio Estado atribui ao serviço à qualidade de público, no momento da edição 
de normas legais, vinculando a atividade a um regime de direito público. Passa-se então a 
deflagrar a titularidade intransferível do Estado, podendo executar os serviços públicos 
diretamente através de sua própria estrutura ou delegar/autorizar a terceiros, quando assim 
permitido em Lei, mediante uma das figuras acima, porém permanecerá na obrigação da 
direção, da regulação, da fiscalização e da adequada prestação dos serviços, porquanto 
titular absoluto desses serviços. 

O conceito de serviço público vislumbra-se perfeitamente caracterizado por CELSO 
ANTONIO BANDEIRA DE MELLO, para quem o serviço público: 

“(...) é toda atividade de oferecimento de utilidade ou comodidade material destinada à 
satisfação da coletividade em geral, mas fruível singularmente pelos administrados, que o 
Estado assume como pertinente a seus deveres e presta por si mesmo ou por quem lhe faça 
as vezes, sob um regime de Direito Público - portanto, consagrador de prerrogativas de 
supremacia e de restrições especiais -, instituído em favor dos interesses definidos como 
público no sistema normativo.” - in Curso de Direito Administrativo. 14ª ed. São Paulo: 
Malheiros, 2002. p. 600. 

 

Esta visão demonstra a submissão dos serviços públicos a um regime jurídico de 
Direito Público, cujos principais princípios são: supremacia do interesse público; dever 
inescusável do Estado de promover a prestação dos serviços públicos; continuidade; 
universalidade; modicidade das tarifas; e, controle da Administração Pública. 

Considerando o exposto, inegável de que o saneamento básico, sendo que o Poder 
Público tem a obrigação na sua prestação, nos termos expressos do Art. 175 da 
Constituição Federal de 1988, in verbis: 

“Art.175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob o regime de 
concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.” 

 

Vislumbra-se que a própria Carta Magna admite a concessão ou permissão dos 
serviços públicos, sempre através de licitação, como forma adequada de ofertar o referido 
serviço aos usuários munícipes. 

Por sua vez o Artigo 241 da Carta Magna, adiciona a possibilidade de serem 
celebrados consórcios públicos e convênios de cooperação, podendo assim 
operacionalizar a denominada gestão associada de serviços públicos, in verbis: 

“Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio de lei 
os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando 
a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de 
encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos.” 
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A Lei Federal nº 9.074, de 07 de julho de 1995, e suas alterações posteriores, em 
especial no seu artigo 2º, traz a baila claramente a qualidade de sérico público de que é 
revestida aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário ao impor: 

“Art. 2 - É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios executarem 
obras e serviços públicos por meio de concessão e permissão de serviço público, sem lei que 
lhes autorize e fixe os termos, dispensada a lei autorizativa nos casos de saneamento básico 
e limpeza urbana e nos já referidos na Constituição Federal, nas Constituições Estaduais e 
nas Leis Orgânicas do Distrito Federal e Municípios, observado, em qualquer caso, os termos 
da Lei no 8.987, de 1995.” 

 

Concluindo sobre a matéria, os serviços públicos de saneamento básico não 
necessitam, exclusiva e obrigatoriamente, serem prestados pelo Poder Público, podendo 
delegar a terceiros a sua execução. 

Com advento da Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que estabelece as 
diretrizes nacionais e marco regulatório do saneamento básico no Brasil, a mesma não 
obsta a utilização das diversas formas de delegação para a prestação de serviços públicos 
relacionados ao saneamento básico, consoante o seu artigo 8º e o inciso II do artigo 9º, in 
verbis: 

“CAPÍTULO II 

DO EXERCÍCIO DA TITULARIDADE 

Art. 8- Os titulares dos serviços públicos de saneamento básico poderão delegar a 
organização, a regulação, a fiscalização e a prestação desses serviços, nos termos do art. 
241 da Constituição Federal e da Lei no 11.107, de 6 de abril de 2005. 

Art. 9- O titular dos serviços formulará a respectiva política pública de saneamento básico, 
devendo, para tanto: 

(...) 

II - prestar diretamente ou autorizar a delegação dos serviços e definir o ente responsável 
pela sua regulação e fiscalização, bem como os procedimentos de sua atuação; 

(..)” Desta forma, consoante o artigo 8º da Lei Federal nº 11.445/2007 tem-se que a delegação 
dos serviços é uma faculdade e não gera obrigação da Administração, devendo apenas 
examinar quais os modelos e instrumentos de delegação melhor coaduna com os objetivos 
da Administração Municipal. 

 

Em a Administração assumindo diretamente a execução dos serviços não haverá a 
delegação do serviço público. 

Em se tratando de transferência da execução dos serviços de saneamento básico, 
entende-se serem viáveis as seguintes espécies de delegação, a saber: 

- terceirização, por contrato de prestação de serviços vigente para cada exercício financeiro, 
através de licitação, regida pela Lei Federal nº 8.666/93 (Lei de Licitações). 

 

Neste caso, o particular presta a atividade à Administração que lhe paga o valor 
definido em contrato, por cada exercício financeiro, não se exigindo do particular quaisquer 
investimentos mínimos, nem se vincula a remuneração devida a qualquer tipo de 
desempenho na prestação dos serviços. 
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A remuneração é mediante tarifa a ser paga pelo munícipe usuário do serviço, e 
cobrada compulsoriamente pelo Poder Público. 

Ressalta-se que os serviços objeto do presente trabalho se tratam de serviços de 
caráter continuado, cujos contratos possuem vigência em cada exercício financeiro e são 
passíveis de prorrogações até o limite de 60 (sessenta) meses, com fundamento no inciso 
II do artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93 (Lei de Licitações). 

- concessão comum: a delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante 
licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que 
demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado. 

 

A remuneração é mediante tarifa paga à concessionária pelo usuário do serviço 
público delegado, não havendo investimento de recursos pelo Poder Concedente. A tarifa 
é fixada por ato próprio do Chefe do Poder Executivo, por Decreto Municipal. 

A legislação que regula a matéria das concessões tradicionais são: a Lei Federal nº 
8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e suas alterações posteriores, denominada de Lei das 
Concessões e Permissões, que regulamentou o artigo 175 da Carta Magna; Lei Federal nº 
9.074, de 07 de julho de 1995, que estabelece normas para outorga e prorrogações das 
concessões e permissões dos serviços públicos; e a Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro 
de 2007, que estabeleceu diretrizes nacionais para o saneamento básico (marco 
regulatório). 

Tem-se que o modelo de concessão não é homogêneo. É necessário determinar 
qual concessão de serviço público o Município pretende adotar. 

As concessões de serviço público refletem a função e o papel do Estado e a 
sociedade reservam para si próprios. Tal raciocínio se comprova com o advento das 
parcerias público-privadas, nas modalidades de concessão patrocinada e da concessão 
administrativa, introduzidas por intermédio da Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 
2004.  

Repita-se a disposição contida do art. 175 da Constituição Federal de 1988:  

“Art.175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob o regime de 
concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.” 

 

Verifica-se, portanto, a possibilidade de prestação de serviços públicos por meio de 
delegação à iniciativa privada, mediante concessão e permissão, previstas nos artigos 21, 
XI e XII, 25, §2º, 175 e 223 da Constituição Federal. O Estado apenas delega ao particular 
a execução dos serviços públicos, enquanto fica sob seu poder-dever o controle, 
fiscalização, e até a própria fixação de tarifas a serem cobradas dos usuários. 

De qualquer modo, deverá a Administração Pública assegurar uma prestação 
satisfatória, regular e acessível de serviços adequados à comunidade. 

A Lei das Concessões e Permissões cita em seu artigo 6º, caput e §1º, o que se 
entende por “serviço adequado”: 

“Art. 6 - Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno 
atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no 
respectivo contrato. 
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§ 1 - Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, 
eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das 
tarifas.” 

 

Em adotando o município um modelo de concessão comum como forma de 
delegação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, 
deverá se atentar às regras, requisitos, formas e condições previstas na Lei Federal nº 
8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e suas alterações posteriores. 

Uma das vantagens do modelo de concessão tradicional seria a dispensa de 
investimentos do poder público, pois inexiste alocação de recursos públicos para firmar 
contrato de concessão, sejam eles de ordem orçamentária quanto financeira, resultando 
numa imensa vantagem ao Poder Público. Ou seja, de certa maneira resolveria o déficit 
encontrado mês a mês, pois a atividade seria custeada através de tarifa paga diretamente 
pelo usuário do serviço ao concessionário, a título de remuneração. 

Porém, ao Município ainda restariam as obrigações e deveres de regular e fiscalizar 
os serviços concedidos. 

Diante do exposto, poderão ser vantagens para adoção da concessão comum: 

➢ Desonera recursos orçamentários e financeiros do Poder Público, podendo ser 
alocado em áreas estratégicas da Administração Municipal, pois as tarifas 
serão pagas pelos usuários dos serviços diretamente à Concessionária;  

➢ Transfere à Concessionária a execução dos serviços públicos.  

 

Além dos requisitos legais já elencados, deve a Administração observar o disposto 
na Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que estabeleceu diretrizes nacionais 
para o saneamento básico, em especial, à obrigatoriedade de existência do Plano Municipal 
de Saneamento Básico, a realização prévia de audiência e de consulta públicas sobre o 
edital de licitação, no caso de concessão, e sobre a minuta do contrato, e demais condições 
de validade dos contratos de concessão. 

- parcerias público-privadas: introduzidas pela Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 
2004, denominada de Lei das PPP’s, foram instituídas para viabilizar a atração de capital 
privado para a execução de obras públicas e serviços públicos por meio de concessão, assim 
como para a prestação de serviços de que a Administração Pública seja usuária direta ou 
indireta, suprindo a escassez de recursos públicos para investimentos. 

 

As Parcerias Público-Privadas (PPP’s) são firmadas por meio de contrato 
administrativo de concessão de serviços ou de obras públicas (art. 2º), precedido de 
licitação na modalidade de concorrência pública (art. 10º). Isto pressupõe o atendimento 
aos dispositivos da Lei Federal nº 8.666/93 (Lei de Licitações) e da Lei Federal nº 8.987/95 
(Lei das Concessões) e suas respectivas alterações posteriores. 

A Lei das PPP’s fixa duas modalidades de parcerias, a saber: 

a) concessão patrocinada: concessão de serviços ou de obras públicas que envolvam, além 
da tarifa paga pelo usuário, a contraprestação pecuniária do parceiro público ao ente privado 
(art. 2º, § 1º); 
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b) concessão administrativa: contrato de prestação de serviços de que a Administração seja 
usuária direta ou indireta (art. 2º, § 2º). 

 

A Lei Federal nº 11.079/2004 é clara ao diferenciar a concessão de serviços da 
parceria público-privada da concessão de serviços públicos disciplinada pela Lei Federal nº 
8.987/95 pelo fato de que, na concessão da parceria público-privada há contraprestação 
pecuniária do parceiro público, a qual não há na concessão comum, existindo apenas a 
tarifa paga pelo usuário (art. 2º, § 3º). 

A modalidade concessão administrativa difere da concessão patrocinada na medida 
em que nessa o usuário paga tarifa; naquela não há tal pagamento. Na concessão 
administrativa, o particular somente é remunerado pela Administração Pública. Assim, a 
concessão administrativa funciona tal qual uma concessão de serviço público precedida ou 
não de obra pública. No entanto, não há, aqui, a figura do usuário do serviço. Esse, em 
verdade, é a própria Administração Pública. 

A PPP na modalidade de concessão administrativa é ideal para os casos em que 
exista dificuldade na cobrança direta dos usuários de tarifas, mas que se prefere que a 
atividade seja executada por empresas privadas, e não pelo Poder Público. 

 

16.1.4. Serviços por contrato de programa entre entes federados 

Nesta modalidade o Município pode firmar parceria com entes federados de forma a 
estabelecer regras de gestão por meio de contrato de programa.  Esta associação poderá 
estar relacionada a municípios vizinhos, na forma de consórcio, ou a Companhias 
Estaduais, como parceria para gestão associada dos serviços.  

Por fim, destaca-se que o assunto ora tratado representa fundamental importância 
para a tomada de decisão do poder público, pois proporcionará a definição do modelo 
institucional que permitirá o atendimento das ações previstas e seus respectivos prazos, 
em busca da universalização dos serviços de saneamento. 

A recente regulamentação da Lei nº 11.445/2007 através do Decreto nº 7.217, de 21 
de junho de 2010 define em seu Capítulo V, condições específicas quanto à titularidade dos 
serviços e forma de sua prestação, cujos pontos de destaque são apresentados a seguir: 

Seção II 

Da Prestação Mediante Contrato 

Subseção I 

Das Condições de Validade dos Contratos 

Art. 39. São condições de validade dos contratos que tenham por objeto a prestação de 
serviços públicos de saneamento básico: 

  I - existência de plano de saneamento básico; 

II - existência de estudo comprovando a viabilidade técnica e econômico- financeira 
da prestação universal e integral dos serviços, nos termos do respectivo plano de 
saneamento básico; 

III - existência de normas de regulação que prevejam os meios para o cumprimento 
das diretrizes da Lei no 11.445, de 2007, incluindo a designação da entidade de 
regulação e de fiscalização; e 
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IV - realização prévia de audiência e de consulta públicas sobre o edital de licitação 
e sobre a minuta de contrato, no caso de concessão ou de contrato de programa. 

§ 1- Para efeitos dos incisos I e II do caput, serão admitidos planos específicos quando a 
contratação for relativa ao serviço cuja prestação será contratada, sem prejuízo do previsto 
no § 2o do art. 25. 

§ 2- É condição de validade para a celebração de contratos de concessão e de programa 
cujos objetos sejam a prestação de serviços de saneamento básico que as normas 
mencionadas no inciso III do caput prevejam: 

I - autorização para contratação dos serviços, indicando os respectivos prazos e a 
área a ser atendida; 

II - inclusão, no contrato, das metas progressivas e graduais de expansão dos 
serviços, de qualidade, de eficiência e de uso racional da água, da energia e de 
outros recursos naturais, em conformidade com os serviços a serem prestados; 

III - prioridades de ação, compatíveis com as metas estabelecidas; 

IV - hipóteses de intervenção e de retomada dos serviços; 

V - condições de sustentabilidade e equilíbrio econômico-financeiro da prestação 
dos serviços, em regime de eficiência, incluindo: 

a) sistema de cobrança e composição de taxas, tarifas e outros preços 
públicos; 

b) sistemática de reajustes e de revisões de taxas, tarifas e outros preços 
públicos; 

c) política de subsídios; e 

VI - mecanismos de controle social nas atividades de planejamento, regulação e 
fiscalização dos serviços. 

§ 3- Os planos de investimentos e os projetos relativos ao contrato deverão ser compatíveis 
com o respectivo plano de saneamento básico. 

§ 4- O Ministério das Cidades fomentará a elaboração de norma técnica para servir de 
referência na elaboração dos estudos previstos no inciso II do caput. 

§ 5- A viabilidade mencionada no inciso II do caput pode ser demonstrada mediante 
mensuração da necessidade de aporte de outros recursos além dos emergentes da prestação 
dos serviços. 

§ 6- O disposto no caput e seus incisos não se aplica aos contratos celebrados com 
fundamento no inciso IV do art. 24 da Lei no 8.666, de 1993, cujo objeto seja a prestação de 
qualquer dos serviços de saneamento básico. 

Subseção II 

Das Cláusulas Necessárias 

Art. 40. São cláusulas necessárias dos contratos para prestação de serviço de saneamento 
básico, além das indispensáveis para atender ao disposto na Lei no 11.445, de 2007, as 
previstas: 

I - no art. 13 da Lei no 11.107, de 2005, no caso de contrato de programa; 

II - no art. 23 da Lei no 8.987, de 1995, bem como as previstas no edital de licitação, 
no caso de contrato de concessão; e 

III - no art. 55 da Lei no 8.666, de 1993, nos demais casos. 

Seção III 

Da Prestação Regionalizada 
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Art. 41. A contratação de prestação regionalizada de serviços de saneamento básico dar-se-
á nos termos de contratos compatíveis, ou por meio de consórcio público que represente 
todos os titulares contratantes. 

Parágrafo único. Deverão integrar o consórcio público mencionado no caput todos os entes 
da Federação que participem da gestão associada, podendo, ainda, integrá-lo o ente da 
Federação cujo órgão ou entidade vier, por contrato, a atuar como prestador dos serviços. 

Art. 42. Na prestação regionalizada de serviços públicos de saneamento básico, as atividades 
de regulação e fiscalização poderão ser exercidas: 

I - por órgão ou entidade de ente da Federação a que os titulares tenham delegado 
o exercício dessas competências por meio de convênio de cooperação entre entes 
federados, obedecido o art. 241 da Constituição; ou 

II - por consórcio público de direito público integrado pelos titulares dos serviços. 

Art. 43. O serviço regionalizado de saneamento básico poderá obedecer a plano de 
saneamento básico elaborado pelo conjunto de Municípios atendidos. 

Seção IV 

Do Contrato de Articulação de Serviços Públicos de Saneamento Básico 

Art. 44. As atividades descritas neste Decreto como integrantes de um mesmo serviço público 
de saneamento básico podem ter prestadores diferentes. 

§ 1- Atendidas a legislação do titular e, no caso de o prestador não integrar a administração 
do titular, as disposições de contrato de delegação dos serviços, os prestadores mencionados 
no caput celebrarão contrato entre si com cláusulas que estabeleçam pelo menos: 

I - as atividades ou insumos contratados; 

II - as condições e garantias recíprocas de fornecimento e de acesso às atividades 
ou insumos; 

III - o prazo de vigência, compatível com as necessidades de amortização de 
investimentos, e as hipóteses de sua prorrogação; 

IV - os procedimentos para a implantação, ampliação, melhoria e gestão operacional 
das atividades; 

V - as regras para a fixação, o reajuste e a revisão das taxas, tarifas e outros preços 
públicos aplicáveis ao contrato; 

VI - as condições e garantias de pagamento; 

VII - os direitos e deveres sub-rogados ou os que autorizam a sub-rogação; 

VIII - as hipóteses de extinção, inadmitida a alteração e a rescisão administrativas 
unilaterais; 

IX - as penalidades a que estão sujeitas as partes em caso de inadimplemento; e 

X - a designação do órgão ou entidade responsável pela regulação e fiscalização 
das atividades ou insumos contratados. 

§ 2- A regulação e a fiscalização das atividades objeto do contrato mencionado no § 1o serão 
desempenhadas por único órgão ou entidade, que definirá, pelo menos: 

I - normas técnicas relativas à qualidade, quantidade e regularidade dos serviços 
prestados aos usuários e entre os diferentes prestadores envolvidos; 

II - normas econômicas e financeiras relativas às tarifas, aos subsídios e aos 
pagamentos por serviços prestados aos usuários e entre os diferentes prestadores 
envolvidos; 

III - garantia de pagamento de serviços prestados entre os diferentes prestadores 
dos serviços; 
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IV - mecanismos de pagamento de diferenças relativas a inadimplemento dos 
usuários, perdas comerciais e físicas e outros créditos devidos, quando for o caso; 
e 

V - sistema contábil específico para os prestadores que atuem em mais de um 
Município. 

§ 3- Inclui-se entre as garantias previstas no inciso VI do § 1o a obrigação do contratante de 
destacar, nos documentos de cobrança aos usuários, o valor da remuneração dos serviços 
prestados pelo contratado e de realizar a respectiva arrecadação e entrega dos valores 
arrecadados. 

§ 4- No caso de execução mediante concessão das atividades a que se refere o caput, 
deverão constar do correspondente edital de licitação as regras e os valores das tarifas e 
outros preços públicos a serem pagos aos demais prestadores, bem como a obrigação e a 
forma de pagamento”. 

 

16.2. OBRIGATORIEDADE DA REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO 

A última grande reforma do setor de saneamento deu-se no final da década de 1960 
com a criação do Banco Nacional de Habitação (BNH) e a formulação do Plano Nacional 
de Saneamento (PLANASA) que, no início da década de 1970 (período da ditadura militar), 
estabeleceu bases institucionais, políticas e financeiras destinadas a mudar a organização 
do setor. 

Tais iniciativas privilegiavam a prestação dos serviços por Companhias Estaduais de 
Saneamento Básico (CESBs), mediante contratos de concessão assinados com os 
municípios. Na época, a maioria dos municípios, detentores da titularidade, outorgou às 
CESBs a prestação dos serviços de água e esgoto dentro da ótica vigente e defendida 
pelos idealizadores do PLANASA: a centralização dos serviços de saneamento pelos 
estados, por meio de uma empresa estatal.  

Desta forma, os governos estaduais tornaram-se responsáveis pela definição, 
planejamento e execução da política do setor para os respectivos Estados, conforme as 
diretrizes gerais do governo central e sem a participação dos municípios. 

Diante do ambiente político os municípios, em sua maioria, submeteram-se às 
imposições da nova política do setor, pois a adesão ao PLANASA era um dos pré-requisitos 
para liberação de novos financiamentos. Além disso, como os prefeitos de alguns 
municípios eram nomeados pelos governadores, não havia oposição. 

Nesse novo ambiente, no entanto, as bases institucionais não previram a 
implantação de mecanismos de regulação e fiscalização da prestação dos serviços. Quanto 
a estes aspectos, a omissão dos municípios constituiu uma das características principais 
dos contratos assinados na vigência do PLANASA, fortalecida pela inexistência de metas 
de qualidade e de atendimento para as concessões. Desse modo, as companhias se 
autorregulavam, definindo suas próprias regras e planos de investimento sem a 
participação do poder concedente e, muito menos, dos usuários.  

Portanto, estas empresas neste contexto vivenciaram uma situação bastante 
cômoda, já que operavam sem a preocupação de mostrar para a sociedade e o poder 
concedente se eram ou não eficientes. 

Apesar disso, o PLANASA deu um grande passo na infraestrutura do setor. No 
entanto, a auto regulação exercida pelas empresas, a falta de incentivo à eficiência e o 
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repasse das ineficiências às tarifas tornaram as empresas do setor deficitárias, pois os 
serviços tinham custos elevados e eram de baixa qualidade.  

Outro aspecto decisivo, qual seja, a auto sustentação dos serviços mediante 
cobrança de tarifas, um dos princípios norteadores do PLANASA, não ocorreu. Ao mesmo 
tempo, cada vez mais o governo federal reduzia os investimentos no setor, com 
consequente comprometimento das metas de atendimento, bem como da prestação dos 
serviços. 

Como resultado destes e de outros fatores, houve em 1986 a extinção do BNH e do 
PLANASA, e com ela evidenciou-se um vácuo político institucional no setor de saneamento. 
Aliado a este problema, existia a baixa capacidade de endividamento das companhias, as 
quais sempre dependeram dos escassos investimentos do governo. Mais um problema, 
então, originou-se: a contenção ao crédito. 

Diante desta situação, as empresas tiveram de abrir novas fontes de investimentos 
para o setor e viram-se forçadas a rever os processos, no intuito de reduzir custos e 
aumentar a eficiência para garantir os investimentos. Paralelamente, com a entrada em 
vigor do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, a sociedade tornou-se mais 
exigente e crítica, e passou a cobrar melhor prestação de serviço por parte das empresas 
públicas ou privadas. 

A Lei Nacional do Saneamento Básico, nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, é um 
dos instrumentos legais deste marco regulatório e traz no seu arcabouço legal-institucional 
diretrizes para as funções de regulação e fiscalização da prestação dos serviços de 
saneamento básico. A Lei rompe com o modelo “Planasiano” que obrigou os Municípios a 
concederem os serviços de água e esgoto aos Estados, por meio de empresas estaduais 
que, na maioria delas, prestam os serviços sem participação do município e da sociedade 
civil, além de exercerem a auto regulação. 

A Lei nº 11.445/07 (alterada pela Lei 14.026/20) separa as funções de planejamento, 
regulação e fiscalização e prestação dos serviços públicos de saneamento básico, 
acabando com a auto regulação dos prestadores e, condiciona a validade dos contratos à 
existência de entidade de regulação e fiscalização e normas de regulação.  

Art. 11.  São condições de validade dos contratos que tenham por objeto a prestação de 
serviços públicos de saneamento básico: 

I - a existência de plano de saneamento básico; 

II - a existência de estudo comprovando a viabilidade técnica e econômico-financeira 
da prestação universal e integral dos serviços, nos termos do respectivo plano de 
saneamento básico; 

II - a existência de estudo que comprove a viabilidade técnica e econômico-financeira 
da prestação dos serviços, nos termos estabelecidos no respectivo plano de 
saneamento básico;    

III - a existência de normas de regulação que prevejam os meios para o cumprimento 
das diretrizes desta Lei, incluindo a designação da entidade de regulação e de 
fiscalização; 

IV - a realização prévia de audiência e de consulta públicas sobre o edital de licitação, 
no caso de concessão, e sobre a minuta do contrato; 

V - a existência de metas e cronograma de universalização dos serviços de 
saneamento básico.            
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A Lei nº 11.445/07 ainda estabelece que os titulares/municípios definam a entidade 
que será responsável pela regulação e fiscalização dos serviços de saneamento básico, 
podendo a atividade de regulação ser exercida diretamente pelo titular ou delegada, 
conforme pode ser observado nos artigos transcritos a seguir: 

Art. 9º. O titular dos serviços formulará a respectiva política pública de saneamento 
básico, devendo, para tanto: 

I - elaborar os planos de saneamento básico, nos termos desta Lei; 

II - prestar diretamente ou autorizar a delegação dos serviços e definir o ente 
responsável pela sua regulação e fiscalização, bem como os procedimentos 
de sua atuação; 

III - adotar parâmetros para a garantia do atendimento essencial à saúde 
pública, inclusive quanto ao volume mínimo per capita de água para 
abastecimento público, observada as normas nacionais relativas à 
potabilidade da água; 

IV - fixar os direitos e deveres dos usuários; 

V - estabelecer mecanismos de controle social, nos termos do inciso IV do 
caput do art. 3º desta Lei; 

VI - estabelecer sistema de informações sobre os serviços, articulado com o 
Sistema Nacional de Informações em Saneamento; 

VII- intervir e retomar a operação dos serviços delegados, por indicação da 
entidade reguladora, nos casos e condições previstos em lei e nos 
documentos contratuais. 

 

As atividades administrativas de regulação, inclusive organização, e de fiscalização 
dos serviços de saneamento básico poderão ser executadas pelo titular: 

I - diretamente, mediante órgão ou entidade de sua administração direta ou 
indireta, inclusive consórcio público do qual participe; ou 

II - mediante delegação a órgão ou entidade de outro ente da Federação, por 
meio de gestão associada de serviços públicos autorizada por consórcio 
público ou convênio de cooperação entre entes federados. 

 

A Lei nº 11.445/07 não trata da regulação, especificamente, quando os serviços são 
prestados pelo titular. Não existe distinção quando não há relação contratual ente o titular 
e o prestador, em função da prestação ser por meio de órgão da Administração Pública 
municipal Direta ou entidade da Administração Pública municipal Indireta. 

De acordo com parágrafo único do Art. 20 da Lei Federal nº 11.445/2007:  

➢ “Incumbe à entidade reguladora e fiscalizadora dos serviços a verificação do 
cumprimento dos planos de saneamento por parte dos prestadores de 
serviços, na forma das disposições legais, regulamentares e contratuais.” 

 

Já o Art. 21 da Lei Federal nº 11.445/2007 estabelece:  

➢ “A função de regulação, desempenhada por entidade de natureza autárquica 
dotada de independência decisória e autonomia administrativa, orçamentária 
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e financeira, atenderá aos princípios de transparência, tecnicidade, celeridade 
e objetividade das decisões.”  

 

Além disso, destacamos que a atividade reguladora não é indelegável, sendo 
possível a regulação independente do Titular:  

➢ “Art. 23. § 1º A regulação da prestação dos serviços públicos de saneamento 
básico poderá ser delegada pelos titulares a qualquer entidade reguladora, e 
o ato de delegação explicitará a forma de atuação e a abrangência das 
atividades a serem desempenhadas pelas partes envolvidas.“ 

 

Para que a regulação possa ser feita de forma uniforme em todo o país, a Lei 
14.026/2020 atribuiu à ANA a competência para instituir normas de referência para a 
regulação dos serviços públicos de saneamento básico, alterando a Lei 9.984/2000. 

Desta forma, cabe à ANA, dentre outras atribuições:  

➢ Estabelecer normas de referência sobre: 

▪ Padrões de qualidade e eficiência na prestação, na manutenção e na 
operação dos sistemas de saneamento básico; 

▪ Regulação tarifária dos serviços públicos de saneamento básico; 

▪ Padronização dos instrumentos negociais de prestação de serviços 
públicos de saneamento básico firmados entre o titular do serviço 
público e o delegatário, os quais contemplarão metas de qualidade, 
eficiência e ampliação da cobertura dos serviços, bem como 
especificação da matriz de riscos e dos mecanismos de manutenção 
do equilíbrio econômico-financeiro das atividades; 

▪ Metas de universalização dos serviços públicos de saneamento básico 
para concessões que considerem, entre outras condições, o nível de 
cobertura de serviço existente, a viabilidade econômico-financeira da 
expansão da prestação do serviço e o número de Municípios 
atendidos; 

▪ Critérios para a contabilidade regulatória; 

▪ Redução progressiva e controle da perda de água; 

▪ Metodologia de cálculo de indenizações devidas em razão dos 
investimentos realizados e ainda não amortizados ou depreciados; 

▪ Governança das entidades reguladoras, conforme princípios 
estabelecidos no art. 21 da Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007; 

▪ Reúso dos efluentes sanitários tratados, em conformidade com as 
normas ambientais e de saúde pública; 

▪ Parâmetros para determinação de caducidade na prestação dos 
serviços públicos de saneamento básico; 

▪ Normas e metas de substituição do sistema unitário pelo sistema 
separador absoluto de tratamento de efluentes; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11445.htm#art21
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▪ Sistema de avaliação do cumprimento de metas de ampliação e 
universalização da cobertura dos serviços públicos de saneamento 
básico; 

▪ Conteúdo mínimo para a prestação universalizada e para a 
sustentabilidade econômico-financeira dos serviços públicos de 
saneamento básico. 

➢ A ANA disponibilizará, em caráter voluntário e com sujeição à concordância 
entre as partes, ação mediadora ou arbitral nos conflitos que envolvam 
titulares, agências reguladoras ou prestadores de serviços públicos de 
saneamento básico; 

➢ A ANA zelará pela uniformidade regulatória do setor de saneamento básico e 
pela segurança jurídica na prestação e na regulação dos serviços; 

➢ Caberá à ANA elaborar estudos técnicos para o desenvolvimento das 
melhores práticas regulatórias para os serviços públicos de saneamento 
básico, bem como guias e manuais para subsidiar o desenvolvimento das 
referidas práticas; 

➢ Caberá à ANA promover a capacitação de recursos humanos para a 
regulação adequada e eficiente do setor de saneamento básico; 

➢ A ANA contribuirá para a articulação entre o Plano Nacional de Saneamento 
Básico, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos e o Plano Nacional de 
Recursos Hídricos. 

16.2.1. Importância da Regulação dos Serviços de Saneamento Básico 

Basicamente, há duas principais razões que justificam regular uma empresa. A 
primeira é corrigir falhas de mercado, principalmente em monopólios naturais e a segunda 
garantir o interesse público. Ou seja, a regulação tem como finalidade a garantia de todos 
os serviços públicos serem prestados em condições adequadas. Para isto, a prestação dos 
serviços deve atender aos princípios básicos de regularidade, continuidade, eficiência, 
segurança, atualidade, generalidade, cortesia e modicidade. 

Desta maneira, a regulação e a fiscalização são fundamentais para a prestação de 
serviços públicos com qualidade e sustentabilidade, assegurada a participação e o controle 
social.  

O controle social é um dos princípios da Lei nº 11.445/07. A Lei estabelece a 
participação da sociedade nos processos de formulação de política, de planejamento e de 
avaliação relacionados aos serviços públicos de saneamento básico (Art. 3º, inciso IV); em 
audiências e consultas públicas sobre minuta de contrato para prestação de serviços 
públicos de saneamento básico (Art. 11, inciso IV); em audiência e/ou consultas públicas 
para apreciação de propostas de plano de saneamento básico, inclusive dos estudos que 
os fundamentem (Art. 19, inciso V, §5º); por meio de mecanismos normatizados pela 
entidade de regulação da prestação dos serviços (Art. 23, inciso X); por meio do acesso a 
informações sobre a regulação ou à fiscalização dos serviços prestados (Art. 26); e no 
acesso a informações sobre direitos e deveres dos usuários (Art. 27), nos processos de 
revisão tarifária (Art. 38, inciso II, §1º) e em órgãos de controle social. 
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Se os serviços de saneamento forem prestados diretamente pelo ente titular ou por 
entidade de sua Administração Indireta, a Lei nº 11.445/07 implica que a regulação seja 
feita pelo próprio Poder Público, por seus órgãos centrais ou pela via hierárquica. Porém, 
no caso de descentralização, mesmo que para ente da Administração Indireta, é de rigor 
que se crie um ente específico para exercer a regulação.  

Assim sendo, caso os serviços sejam delegados a um operador privado ou integrante 
da Administração Indireta de outro ente que não o seu titular, obrigatoriamente deverá 
haver, previamente, à delegação, a instituição de um ente que receba as competências 
para regular os serviços. Tal exigência está prevista no Artigo 11 da Lei nº 11.445/07, como 
condição de validade dos contratos que tenham como objetivo a prestação de serviços 
públicos de saneamento básico. 

Quando a prestação for concedida, existe relação contratual entre o titular e o 
prestador e obrigações contratuais para atender aos usuários. O ente regulador deve 
garantir o equilíbrio das relações entre o prestador e o titular visando à prestação de 
qualidade dos serviços aos usuários, a defesa dos usuários e a preservação do interesse 
público e a sustentabilidade econômico-financeira do prestador. 

São objetivos da regulação: 

I. fixar direitos e obrigações dos usuários e dos prestadores do serviço; 

II. estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos serviços e para a 
satisfação dos usuários; garantir o cumprimento das condições e metas 
estabelecidas; 

III. prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, ressalvada a competência dos 
órgãos integrantes do sistema nacional de defesa da concorrência; 

IV. definir tarifas e outros preços públicos que assegurem tanto o equilíbrio econômico 
e financeiro dos contratos, quanto a modicidade tarifária e de outros preços 
públicos, mediante mecanismos que induzam a eficiência e eficácia dos serviços 
e que permitam a apropriação social dos ganhos de produtividade. 

 

Compreendem-se nas atividades de regulação dos serviços de saneamento básico 
a interpretação e a fixação de critérios para a fiel execução dos contratos, dos serviços e 
para a correta administração de subsídios. 

O poder regulatório de uma agência reguladora é exercido com a finalidade última 
de atender ao interesse público, mediante as atividades de normatização, fiscalização, 
controle, mediação e aplicação de sanções e penalidades nas concessões e permissões 
da prestação dos serviços públicos submetidos à sua competência com vistas a: 

➢ Promover e zelar pela eficiência econômica e técnica dos serviços; 

➢ Fixar regras procedimentais claras; 

➢ Promover a estabilidade nas relações entre o poder concedente, entidades 
reguladas e usuários; 

➢ Estimular a expansão e a modernização dos serviços, de modo a buscar a 
universalização e a melhoria dos padrões de qualidade; e, 

➢ Evitar a susceptibilidade do setor aos interesses políticos. 
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16.2.2. Disponibilidade Financeira 

Para o planejamento das atividades e metas a serem executadas pela agência 
reguladora, deve-se avaliar a disponibilidade financeira advinda das taxas de regulação 
cobradas das prestadoras dos serviços de saneamento básico. 

No Brasil, esta taxa varia de 0,5 a 1,0% das receitas operacionais das prestadoras 
dos serviços para agências estaduais e de até 3,0% para as agências municipais. 
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17. ESTRUTURAÇÃO LOCAL DA FISCALIZAÇÃO E DA REGULAÇÃO NO ÂMBITO DA 

POLÍTICA DE SANEAMENTO BÁSICO, BEM COMO PARA ACOMPANHAMENTO 

DAS AÇÕES DO PMSB 

A representação da sociedade na gestão do saneamento básico faz-se fundamental, 
com garantias legais para este exercício. 

Segundo os princípios fundamentais da Lei Federal nº 11.445 de 05 de janeiro de 
2007 e da Lei Federal nº 14.026/2020, o PMSB deverá ter um conjunto de mecanismos e 
procedimentos que garantem à sociedade informações e participações nos processos de 
avaliação relacionados aos serviços públicos de saneamento básico. A mesma Lei também 
garante a participação da sociedade no processo de revisão do plano. Fatos confirmados 
pela incorporação da participação dos cidadãos nas decisões de interesse público, 
conforme disposto pelo Artigo 216 da Constituição Federal Brasileira de 1988, onde é 
definido que: 

O Sistema Nacional de Cultura, organizado em regime de colaboração, de forma 
descentralizada e participativa, institui um processo de gestão e promoção conjunta 
de políticas públicas de cultura, democráticas e permanentes, pactuadas entre os 
entes da Federação e a sociedade, tendo por objetivo promover o desenvolvimento 
humano, social e econômico com pleno exercício dos direitos culturais. 

§1º O Sistema Nacional de Cultura fundamenta-se na política nacional de cultura e 
nas suas diretrizes, estabelecidas no Plano Nacional de Cultura, e rege-se pelos 
seguintes princípios: 

X - democratização dos processos decisórios com participação e controle social 
(BRASIL,1988). 

 

A população então, detém o direito de poder atuar desde a elaboração do Plano, a 
implementação, o monitoramento e a fiscalização das ações. A Resolução Recomendada 
nº 75 de 02 de julho de 2009 do Conselho das Cidades também informa quanto à relevância 
da participação social. De acordo com o artigo 2: 

Art. 2º. O Titular dos Serviços, por meio de legislação específica, deve estabelecer 
a respectiva Política de Saneamento Básico, que deve contemplar: 
VIII. o estabelecimento dos instrumentos e mecanismos de participação e controle 
social na gestão da política de saneamento básico, ou seja, nas atividades de 
planejamento e regulação, fiscalização dos serviços na forma de conselhos das 
cidades ou similar, com caráter deliberativo; (BRASIL, 2009). 

 

Já o seu art. 3º, estabelece em seu item I: 

Art. 3º. A definição do processo participativo na formulação da Política e na 
elaboração e revisão do Plano, bem como os mecanismos de controle social na 
gestão deverão: 

I. estabelecer os mecanismos e procedimentos para a garantia da efetiva 
participação da sociedade, tanto no processo da formulação da Política e de 
elaboração e revisão do Plano de Saneamento Básico em todas as etapas, inclusive 
o diagnóstico, quanto no Controle Social, em todas as funções de Gestão; (BRASIL, 
2009). 
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Assim, a sociedade civil, entidades públicas, o setor privado, poder público e 
prestadores de serviços, ou seja, todo e qualquer cidadão, podem participar dos espaços 
de participação por meio da constituição do órgão colegiado, audiências públicas, consultas 
públicas e conferências, tendo como objetivo maior promover universalização dos serviços 
de saneamento. 

A sociedade civil organizada, tais como: organizações da sociedade civil de interesse 
público, organizações não governamentais, cooperativas, associações, sindicatos, 
entidades de classe e grupos organizados são atores que devem e podem atuar junto aos 
órgãos públicos, no planejamento de ações, na cobrança de investimentos necessários, no 
monitoramento, na fiscalização das ações e na minimização dos impactos socioambientais. 

É importante também a participação das instituições acadêmicas, no sentido de 
aportar conhecimento técnico-científico e unificá-las às demandas populares. O setor 
privado deverá contribuir principalmente com ações de responsabilidade socioambiental, 
interagindo com o poder público e com a sociedade civil organizada. 

A participação destes é assegurada segundo o Art. 47 da Lei Federal nº 11.445/2007, 
que estabelece: 

CAPÍTULO VIII 

DA PARTICIPAÇÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOS NO CONTROLE SOCIAL 

Art. 47. O controle social dos serviços públicos de saneamento básico poderá incluir 
a participação de órgãos colegiados de caráter consultivo, nacional, estaduais, 
distrital e municipais, em especial o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, nos 
termos da Lei nº 9.433/1997, assegurada a representação:  

I - dos titulares dos serviços; 

II - de órgãos governamentais relacionados ao setor de saneamento básico; 

III - dos prestadores de serviços públicos de saneamento básico; 

IV - dos usuários de serviços de saneamento básico; 

V - de entidades técnicas, organizações da sociedade civil e de defesa do 
consumidor relacionadas ao setor de saneamento básico. 

§ 1º As funções e competências dos órgãos colegiados a que se refere o caput 
deste artigo poderão ser exercidas por órgãos colegiados já existentes, com as 
devidas adaptações das leis que os criaram (BRASIL, 2007a). 

 

No que tange especificamente aos resíduos sólidos, a Lei nº 12.305/2010, também 
prevê os mecanismos de participação e controle social onde trata da elaboração do Plano 
de gestão Integrada dos resíduos sólidos: 

Art. 19 - O plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos tem o seguinte 
conteúdo mínimo: 

XI - programas e ações para a participação dos grupos interessados, em especial 
das cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais 
reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda, se houver;  

XVI - meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização, no âmbito local, da 
implementação e operacionalização dos planos de gerenciamento de resíduos 
sólidos de que trata o Art. 20 e dos sistemas de logística reversa previstos no Art. 
33;  
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Quanto à regulação, segundo a Lei Federal nº 14.026/2020, no caso de interesse 
local, a titularidade é exercida pelos Municípios e pelo DF, sendo que, em seu Art. 8, fica 
determinado que o titular dos serviços públicos de saneamento básico deve definir a 
entidade responsável pela regulação e fiscalização desses serviços, independentemente 
da modalidade de sua prestação. 

Portanto, independente da forma de gestão dos serviços, o Município (no caso de 
interesse local como acontece em Alpinópolis) é o responsável pela escolha do regulador. 

Segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional (BRASIL, 2011), os princípios 
para a promoção da participação social são: 

Quadro 190 - Princípios para a promoção da participação social. 

Transversalidade e 
intersetorialidade 

Deve ser abandonada a visão setorial e fragmentada presente no fazer do 
saneamento, para que a intersetorialidade e a transdisciplinaridade possa ser 
incorporada. Deve-se, ainda, promover a integração das dimensões presentes na 
promoção da qualidade de vida e da saúde da população com as sanitárias 

Transparência e 
diálogo 

Deve-se facilitar o acesso à informação e a participação na definição das 
prioridades, na gestão dos serviços e aplicação dos recursos. Para o 
estabelecimento do diálogo, devem ser consideradas as especificidades 
regionais, étnicas, culturais, sociais e econômicas, de forma a promover a 
decodificação e a ressignificação dos conceitos e práticas sociais coletivas 

Emancipação e 
democracia 

As ações devem ser pautadas de forma a estimular a reflexão crítica dos sujeitos 
sociais, fortalecendo sua autonomia, sua liberdade de expressão e contribuindo 
para a qualificação e ampliação de sua participação nas decisões políticas 

Tolerância e 
respeito 

As ações de mobilização devem reconhecer a pluralidade e a diversidade nos 
meios natural, social, econômico e cultural. Devem ser respeitados os saberes, 
papéis, ritmos, valores e dinâmicas dos sujeitos envolvidos, buscando ampliar a 
participação e o acolhimento das diferenças, a fim de atribuir legitimidade aos 
consensos construídos coletivamente 

Fonte: Brasil, 2007b apud Brasil, 2011. 

 

O Ministério do Desenvolvimento Regional ainda recomenda a necessidade de 
investimentos das instituições promotoras com vistas a adoção de novas práticas que 
privilegiem o interesse coletivo acima do individual. É recomendada ainda uma série de 
ações para buscar a participação social no desenvolvimento, acompanhamento, 
monitoramento e avaliação do PMSB, entre elas destacam-se: 

• Realizar planejamento para organizar e pactuar os principais eixos, objetivos 
e recursos com os atores institucionais e sociais envolvidos; 

• Promover ações de sensibilização dos técnicos sobre a importância do PMSB 
e sua realização mediante metodologias participativas; 

• Realizar investimentos para a qualificação/capacitação técnica; 

• Estimular a construção de parcerias baseadas na responsabilidade e poder 
compartilhado; 

• Elaborar e disponibilizar documentos e informações sistematizadas, 
construídas com linguagem acessível e clara para a maioria; 

• Estimular a disposição para o diálogo e a necessária tradução do saber 
técnico e saber popular por meio de reuniões sistemáticas, oficinas de 
trabalho, etc; 
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• Estimular a participação também por meio de audiências públicas, atividades 
de consultas populares, como assembleias, fóruns, reuniões comunitárias, 
comissões de acompanhamento, por meio de atividades de capacitação e da 
participação em conferências e conselhos; 

• Considerar as condições e realidades locais de forma a dar sentido de 
pertencimento; 

• Promover a ampla divulgação da programação das atividades do PMSB 
utilizando-se os meios de comunicação disponíveis na localidade, com 
linguagem clara e acessíveis; 

• Estimular e viabilizar a inclusão de grupos específicos - mulheres, portadores 
de necessidades especiais e crianças (BRASIL, 2011). 

 

Também é de suma importância, após a implantação do PMSB ser instituído um 
modelo de acompanhamento do mesmo através de instrumentos de avaliação e 
monitoramento dos Programas, Planos, Projetos e Ações propostos. Para o 
acompanhamento posterior a realização do plano, destacam-se: 

 

Instrumento de Avaliação e Monitoramento 

O PMSB se integrará ao conjunto de políticas públicas de saneamento básico de 
Alpinópolis (MG), e assim, seu conhecimento e sua efetividade na execução são de 
interesse público e deve haver um controle sobre sua aplicação. Neste contexto, a 
avaliação e o monitoramento assumem um papel fundamental como ferramenta de gestão 
e sustentabilidade do PMSB. 

 

Instrumentos de Controle Social 

Os instrumentos de controle social podem ser resumidos conforme Figura 128, 
sendo seus elementos explicados posteriormente. 

 
Figura 128 - Instrumentos de Controle Social. 

Fonte: SERENCO. 
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Conselho Municipal de Saneamento 

Os Conselhos provêm do princípio da participação comunitária (Constituição de 
1988) tendo origem em experiências de caráter informal sustentadas por movimentos 
sociais. Os Conselhos têm o intuito de se firmar como um espaço de cogestão entre o 
estado e a sociedade. 

Citamos, por exemplo, os seguintes conselhos: 

• Conselho Municipal de Desenvolvimento do Meio Ambiente (CODEMA) de 
Alpinópolis (MG), criado através da Lei Municipal nº 2.047, de 09/12/2014, que 
regulamenta a Política Municipal de Utilização, Defesa, Conservação e 
Preservação do Meio Ambiente nos termos dos Artigos 17, VI e VII, 151, VI e 
188 a 195 da Lei Orgânica do Município de Alpinópolis; 

• Conselho Municipal de Saneamento Básico, criado através da Lei Municipal 
nº 2.095, de 29/12/2015, que dispõe sobre a Política Municipal de 
Saneamento Básico e sobre a regulação dos serviços de saneamento básico 
de Alpinópolis. São objetivos da Política Municipal de Saneamento Básico: 

o contribuir para o desenvolvimento e a redução das desigualdades 
locais, a geração de emprego e de renda e a inclusão social; 

o priorizar planos, programas e projetos que visem à implantação e 
ampliação dos serviços e ações de saneamento básico nas áreas 
ocupadas por populações de baixa renda; 

o proporcionar condições adequadas de salubridade sanitária às 
populações rurais e de pequenos núcleos urbanos isolados; 

o assegurar que a aplicação dos recursos financeiros administrados pelo 
poder público dê-se segundo critérios de promoção da salubridade 
sanitária, de maximização da relação benefício-custo e de maior 
retorno social; 

o incentivar a adoção de mecanismos de planejamento, regulação e 
fiscalização da prestação dos serviços de saneamento básico; 

o promover alternativas de gestão que viabilizem a auto-sustentação 
econômica e financeira dos serviços de saneamento básico, conforme 
Lei 11.445/07 inciso VII do art. 2º, com ênfase na cooperação com os 
governos estadual e federal, bem como com entidades privadas e 
municipalistas; 

o promover o desenvolvimento institucional do saneamento básico, 
estabelecendo meios para a unidade e articulação das ações dos 
diferentes agentes, bem como do desenvolvimento de sua 
organização, capacidade técnica, gerencial, financeira e de recursos 
humanos contemplados as especificidades locais; 

o fomentar o desenvolvimento científico e tecnológico, a adoção de 
tecnologias apropriadas e a difusão dos conhecimentos gerados de 
interesse para o saneamento básico; 

o minimizar os impactos ambientais relacionados à implantação e 
desenvolvimento das ações, obras e serviços de saneamento básico e 
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assegurar que sejam executadas de acordo com as normas relativas à 
proteção do meio ambiente, ao uso e ocupação o solo e à saúde. 

 

Audiência Pública 

A audiência pública normalmente ocorre de forma presencial e se destina a obter 
manifestações e provocar debates em sessão pública especificamente designada acerca 
de determinada matéria. É considerada uma instância no processo de tomada da decisão 
administrativa ou legislativa. 

É através dela que o responsável pela decisão tem acesso, simultaneamente, e em 
condições de igualdade, às mais variadas opiniões sobre a matéria debatida, em contato 
direto com os interessados. Contudo, tais inferências não determinam a decisão, pois têm 
caráter consultivo apenas, mas a autoridade, mesmo desobrigada a segui-las, deve analisá-
las a propósito de aceitá-las ou não. 

 

Consulta Pública 

É o mecanismo que possibilita que o cidadão comum opine sobre questões técnicas, 
utilizado por diversos órgãos da administração pública e por algumas entidades na 
elaboração de projetos, resoluções ou na normatização de um determinado assunto. 

Conferência 

A Conferência de Saneamento Básico poderá ser realizada a cada dois anos, 
servindo para subsidiar a formulação da política e a elaboração ou reformulação do PMSB. 
É uma forma eficaz de mobilização, por permitir a democratização das decisões e o controle 
social da ação pública. 

 

Instrumentos de Gestão  

➢ Política Municipal de Saneamento Básico;  

➢ Plano Municipal de Saneamento Básico;  

➢ Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos; 

➢ Estruturação Administrativa;  

➢ Fundo Municipal de Saneamento;  

➢ Sistema Municipal de Informações sobre o Saneamento Básico; 

➢ Instrumentos regulatórios setoriais e gerais da prestação dos serviços. 

 

Instrumentos de Avaliação 

A fim de acompanhar o processo de efetivação quantitativa e qualitativa das ações 
e demandas planejadas, se faz relevante a adoção de indicadores para avaliação das 
diretrizes apresentadas no plano. Conforme art. 20 da Lei nº 11.445/2007, cabe à entidade 
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reguladora a verificação do cumprimento dos planos de saneamento por parte dos 
prestadores de serviço. 

Como instrumentos de avaliação do PMSB serão adotados os indicadores aqui 
apresentados, os quais são oriundos de diversas fontes, entre elas do Sistema Nacional de 
Informações Sobre Saneamento (SNIS). 

A adoção de indicadores amplamente usados no Brasil e exterior, baseados no 
SNIS, na Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PENSB/IBGE) ou na Associação 
Brasileira de Agências de Regulação (ABAR), possuem a vantagem da possibilidade de 
benchmarking entre as prestadoras de serviços, e principalmente no estabelecimento de 
políticas públicas no âmbito da gestão dos recursos hídricos e ambientais. Indicadores de 
qualidade, defesa dos usuários, sustentabilidade financeira do prestador e sustentabilidade 
ambiental auxiliam significativamente às atividades de regulação dos serviços de 
saneamento. 

 

17.1. MECANISMOS PARA DIVULGAÇÃO E ACESSO DA POPULAÇÃO AO PMSB 

Conforme exposto anteriormente, o PMSB deverá ter ampla divulgação por todos os 
meios de comunicação disponibilizados pela Prefeitura Municipal de Alpinópolis (MG). 
Sugere-se a criação de um Portal Saneamento, com acesso via Internet, tendo em vista 
manter grande parte da população notificada das ações em desenvolvimento. Cópias do 
PMSB (vias impressas ou digitais) deverão ser disponibilizadas aos Centros de Ensino e 
Cultura de Alpinópolis (NG), às Bibliotecas, Associações de Classes, entre outras. 

O processo tem por objetivo divulgar as características, critérios e procedimentos 
recomendados pelo PMSB, bem como, em fases posteriores, os resultados de desempenho 
físico-financeiro e gestão para subsidiar uma nova etapa de planejamento, quando da 
revisão do PMSB. Especificamente a divulgação tem como objetivos: 

➢ Garantir que as instituições públicas e privadas, bem como as prestadoras de 
serviço, tenham amplo conhecimento das ações do PMSB e suas respectivas 
responsabilidades; 

➢ Manter mobilizada a população e assegurar o amplo conhecimento das ações 
necessárias para a efetiva implementação do mesmo, bem como das suas 
responsabilidades; 

➢ Transparecer as atividades do PMSB. 

 

Os conteúdos e estratégias levarão em conta os seguintes quesitos mínimos 
necessários: 

➢ Estratégias e políticas federais, estaduais e municipais sobre o Saneamento 
Básico; 

➢ Princípios, objetivos e diretrizes do PMSB; 

➢ Objetivos específicos e metas de cada setor do PMSB; 

➢ Programas e projetos a serem implantados para a operacionalização do PMSB; 

➢ Procedimentos, avaliação e monitoramento do PMSB. 
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Recomenda-se que o principal meio de divulgação a ser utilizado esteja vinculado 
ao meio eletrônico, por ser este de fácil acesso a população e de rápida divulgação. Deverá 
ser criado um Sistema de Informações de Saneamento Básico de Alpinópolis - SISB-
ALPINÓPOLIS (ou similar), e ali devem estar disponíveis todas as informações pertinentes, 
conforme o PMSB. O SISB-ALPINÓPÓLIS poderá estar interligado ao portal do município 
e deverá ser de fácil localização.  

A adoção de indicadores amplamente usados no Brasil e exterior, baseados no 
SNIS, na Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB/IBGE) ou na Associação 
Brasileira de Agências de Regulação (ABAR), possuem a vantagem da possibilidade de 
benchmarking entre as prestadoras de serviços, e principalmente no estabelecimento de 
políticas públicas no âmbito da gestão dos recursos hídricos e ambientais. Indicadores de 
qualidade, defesa dos usuários, sustentabilidade financeira do prestador e sustentabilidade 
ambiental auxiliam significativamente às atividades de regulação dos serviços de 
saneamento. 

Segundo Cutolo et al. (2012), atualmente as ferramentas de Sistema de Informações 
Geográficas (SIG) são de extrema importância no processo de implantação de políticas 
públicas, instalações das obras, levantamento de pontos vulneráveis do ambiente, enfim, 
auxiliando substancialmente nas tomadas de decisões de ações para o saneamento básico, 
através da possibilidade visualizar e estudar aspectos multidisciplinares (saúde, habitação, 
ambiente, etc) no espaço. 

Portanto, os seguintes meios de comunicação podem ser utilizados para a 
divulgação e acesso da população ao PMSB: 

➢ Sistema de Informações de Saneamento Básico De Alpinópolis - SISB-
ALPINÓPOLIS 

➢ Conferência Municipal de Saneamento Básico e Pré-Conferências; 

➢ Realização de Seminários e Palestras em parceria com ONGs e instituições de 
ensino; 

➢ Meios de Comunicação Massiva: jornal, rádio, televisão; 

➢ Capacitações e Treinamentos para servidores; 

➢ Elaboração de uma cartilha explicativa do PMSB; 

➢ Realização de reunião pública anual para prestação de contas e apresentação do 
desenvolvimento das metas e implantação dos programas de governo propostos 
no PMSB; 

➢ Projetos e Programas de Educação Ambiental ligados ao tema; 

➢ Boletins, panfletos, pôster, cartazes, entre outros. 

 

O responsável pela divulgação do PMSB, necessariamente deve ser o titular dos 
serviços, também responsável pela elaboração do PMSB. Portanto, a Prefeitura Municipal 
de Alpinópolis deverá ser o responsável pela divulgação do PMSB. 

Utilizando a própria estrutura e capacidade, deverão ser realizadas as seguintes 
atividades: 
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➢ Compatibilização com outros sistemas de informações e atualização permanente 
das informações disponibilizadas através do SISB-ALPINÓPOLIS, assim como 
ampliações do sistema; 

➢ Auxiliar o Conselho Municipal de Saneamento (conselho que deverá ser criado, 
conforme descrito anteriormente) na realização das Pré-Conferências e na 
Conferência Municipal de Saneamento Básico, garantindo a participação de (i) 
representantes, lideranças e técnicos das instituições públicas e população civil 
organizada; (ii) representantes de ONGs (comunidades, associações, 
cooperativas e outros); (iii) representantes das instituições técnicas regionais. Para 
estes eventos deverão ser preparadas cartilhas informativas para garantir o acesso 
às informações pertinentes aos eventos, e divulgar o material e ata através do 
SISB-ALPINÓPOLIS; 

➢ Realizar palestras e seminários abordando os conceitos das atividades do PMSB, 
apresentando a proposta de programação ao Conselho Municipal de Saneamento 
Básico, para sua avaliação e recomendações; 

➢ Capacitações e Treinamentos para servidores através de reuniões especiais e 
oficinas para amplo conhecimento das ações do PMSB, bem como das 
responsabilidades de cada entidade para uma efetiva implementação do PMSB; 

➢ Capacitação, informação e fiscalização de geradores de resíduos nas suas 
diversas categorias, em especial os resíduos especiais de responsabilidade dos 
próprios geradores e aqueles sujeitos a logística reversa; 

➢ Capacitação, informação e fiscalização de geradores de resíduos domiciliares, 
especialmente quanto a correta segregação dos resíduos, seu acondicionamento 
e das condições de funcionamento dos serviços de coleta, transporte e valorização 
de resíduos sólidos; 

➢ Produção de Boletins, cartilhas, cartazes, pôsteres, panfletos que serão utilizados 
e/ou entregues com motivo dos seminários, palestras, treinamento e outros 
eventos e divulgação do PMSB. Trata-se de objetivar em linguagem simples e 
resumida os conteúdos do PMSB para facilitar sua compreensão aos membros da 
sociedade civil organizada, poderes executivos, legislativo e judiciário, bem como 
das entidades privadas e população em geral. 

 

17.2. MECANISMOS E PROCEDIMENTOS PARA COMPATIBILIZAÇÃO COM OUTRAS POLÍTICAS 

DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

O sucesso do PMSB só será possível diante da relação harmônica e concisa entre 
o Plano Diretor Municipal e da Lei Orgânica, do Plano de Recursos Hídricos e demais 
políticas que porventura venham surgir ou que tenham como objetivo o desenvolvimento 
sustentável da sociedade, juntamente com uma interface do poder público e a sociedade 
civil. 

O PMSB foi elaborado levando em conta aspectos das políticas de desenvolvimento 
urbano citadas, principalmente na projeção populacional efetuada. Além disso, foram 
utilizados estudos, propostas e diversas informações contidas nessas políticas como forma 
de subsidiar a elaboração do PMSB, de forma que, atualmente, há uma relação harmônica 
entre esses diferentes documentos. 
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No entanto, essa harmonia deverá ser mantida na ocasião das revisões das 
diferentes políticas públicas, através da proposta de que essas futuras revisões sejam feitas 
conforme metodologia utilizada no PMSB, com o intuito de manter essa harmonia e impedir 
que políticas públicas não levem em conta todos os aspectos existentes, entre eles o 
saneamento. 

Apenas citando um exemplo, na ocasião das revisões do Plano Diretor Municipal, 
deverá ser levado em conta a capacidade de produção de cada sistema de abastecimento 
de água e a capacidade de diluição / recebimento de esgotos nos corpos hídricos, como 
forma de nortear o ordenamento territorial, assim como devem ser levados em conta 
aspectos das vertentes de resíduos sólidos e drenagem.     

 A seguir serão descritos de maneira sucinta o que cada instrumento de política de 
desenvolvimento urbano citado anteriormente tem como meta principal, descrevendo a 
importância de cada um no desenvolvimento da cidade e evidenciando, assim, a relação 
com o Plano Municipal de Saneamento Básico de Alpinópolis (MG). 

 

Plano Diretor Municipal 

O Plano Diretor Municipal (PDM) é o instrumento básico que orienta a política de 
desenvolvimento e de ordenamento da expansão urbana, norteando a ação dos agentes 
públicos e privados, no atendimento às aspirações da comunidade. O PDM estabelece 
como as diretrizes nacionais se relacionam com a realidade local, como é organizado o 
crescimento e o território da cidade, bem como quais os instrumentos da política urbana 
que deverão ser implementados no espaço territorial. 

Assim, o Plano Diretor visa relacionar a população e o seu território, para o 
desenvolvimento do uso e ocupação do espaço, para a democratização dos equipamentos 
urbanos, para inclusão social e para uso racional dos recursos naturais. Ele apresenta um 
conjunto de propostas para o futuro desenvolvimento socioeconômico e futura organização 
espacial dos usos do solo urbano, das redes de infraestrutura e de elementos fundamentais 
da estrutura urbana (VILLAÇA, 1999). 

Em Alpinópolis, a Lei complementar nº 141/2018 dispõe sobre o Plano Diretor 
Municipal de Alpinópolis. 

É importante ressaltar que a disposição de equipamentos públicos de saneamento 
pelo território (redes de abastecimento, de coleta de esgoto e de resíduos, e redes de 
drenagem de águas pluviais) deve estar em consonância com as disposições do PDM, 
sendo que este instrumento de gestão territorial deve ser seguido à risca por todos, tanto 
empreendimentos públicos quanto privados, com o intuito de ocupar áreas definidas para 
cada fim, preservando as necessárias.  

 

Lei Orgânica 

Trata-se da lei fundamental cujo objetivo é orientar o exercício do poder, fortalecer 
as instituições democráticas e os direitos da pessoa humana. A Lei Orgânica é uma lei 
genérica, de caráter constitucional, elaborada no âmbito dos municípios/distrito federal e 
conforme as determinações e limites impostos pelas constituições federal e do respectivo 
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Estado. Nela há diretrizes para o desenvolvimento urbano com vistas a ao bem-estar da 
população. 

 

Plano e Política de Recursos Hídricos 

O Plano de Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos orienta as ações na área 
de recursos hídricos, com uma perspectiva de caráter estratégico, tomando por base 
diretrizes gerais, em escala de todo o território e vistas à região metropolitana, que possuam 
o condão de integrar a Política de Recursos Hídricos com outras políticas setoriais de outros 
Estados e com a Política Nacional de Recursos Hídricos. 

O Plano preconiza o balanço do uso dos recursos hídricos em cada bacia 
hidrográfica, realiza análises quantitativas e qualitativas, indica possíveis ações de 
melhorias dos sistemas, na fiscalização, no desenvolvimento de um sistema de informações 
de recursos hídricos e também na relevância da comunicação na gestão dos mesmos, 
objetivando medidas necessárias para o desenvolvimento sustentável na bacia, com 
enfoque à disponibilidade de água, a emissão de poluentes e à prevenção de desastres 
naturais.  

Os planos de saneamento básico devem, obrigatoriamente, serem compatíveis com 
os planos de recursos hídricos das bacias hidrográficas em que os Municípios/Distrito 
Federal estiverem inseridos, ou seja, se faz necessário alinhar a planejamento previsto no 
Plano de Recursos Hídricos com o Plano de Saneamento de Alpinópolis (MG), em todos 
os níveis de planejamento. 

Todas as ferramentas de gestão urbana destacadas anteriormente, visam a 
integração com o meio ambiente e o planejamento sustentável do mesmo, levando em 
consideração a integração entre as políticas. Para que a integração ocorra, é necessário 
que sejam garantidos, através de mecanismos legais, que os representantes de cada 
órgão, que tenham poderes de decisão, façam parte e colaborem de maneira ativa no 
planejamento das ações, aplicação destas e acompanhamento dos resultados de cada 
política pública voltada ao desenvolvimento urbano. Através da participação dos 
representantes no planejamento dos setores distintos, poderá ser garantido que o 
desenvolvimento da cidade seja discutido e planejado da maneira mais coerente e 
otimizada. 

Pode-se citar como exemplo a liberação de uma área para urbanização, sem ser 
discutido com os órgãos prestadores de serviço se a região conseguirá ser atendida com 
rede de água ou esgoto, ou até mesmo que impactos no trânsito poderão ser criados com 
o aumento da população na determinada região. Este é um exemplo típico que ocorre nas 
cidades, porém de fácil resolução se os representantes, antes das tomadas de decisões, 
se reunissem para discutir tal planejamento. Decisões políticas mal tomadas, como a 
escolha de uma determinada área bem afastada para inclusão de moradias sociais, afetam 
significativamente no atendimento correto de várias pessoas com os serviços de 
saneamento e de urbanização. 
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Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB) 

O Plano Nacional de Saneamento Básico, deve ser objeto de frequente 
acompanhamento, haja vista sua representatividade como planejamento nacional para o 
saneamento básico. 

A existência de metas para as diferentes vertentes respeitadas as regiões do Brasil, 
servem de referência para a elaboração e revisão do PMSB de Alpinópolis (MG). 

 

Plano e Política Nacional de Resíduos Sólidos (PLANARES) 

Especificamente para os resíduos sólidos o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, 
deve ser relevado como orientados da elaboração e revisão do PMGIRS. Mesmo que não 
aprovado, o PLANARES trata de particularidades dos resíduos resultantes de intensivos 
estudos realizado na fase de sua elaboração. 

 

Agenda 2030 

A Agenda 2030 e os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU 
listados abaixo apresentam metas relacionadas ao trabalho direto de governos locais e 
regionais, particularmente no que se refere à prestação de serviços básicos. Os governos 
locais e regionais são essenciais para a promoção do desenvolvimento sustentável e 
inclusivo em seus territórios, sendo de grande importância a inserção da Agenda 2030 no 
PMSB. Tendo em vista que os governos locais e regionais devem se apropriar da Agenda 
2030 e dos ODS para que, no âmbito de suas funções e responsabilidades, tenham papel 
determinante na implementação de políticas, programas e ações estratégicas.  

1. Erradicação da pobreza 

Desenvolve produtos ou serviços que beneficiam e melhoram a qualidade de vida de 
grupos economicamente vulneráveis.  

2. Fome zero e agricultura sustentável  

Apoia pequenos produtores de alimentos e a agricultura familiar. 

 

3. Saúde e Bem-estar 

Incentiva comportamentos saudáveis entre seus públicos e melhora o acesso de 
seus colaboradores aos cuidados com a saúde. 

4. Educação de qualidade  

Assegura que os funcionários de suas operações diretas e da cadeia de 
fornecimento tenham acesso a treinamento profissional e oportunidades de aprendizagem 

5. Igualdade de Gênero 

Trata mulheres e homens de forma justa, com oportunidades iguais de crescimento 
profissional e equiparação de cargos e salários.  

Respeita e apoia os direitos humanos e combate toda e qualquer discriminação à 
diversidade. 
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6. Água potável e Saneamento 

Implanta estratégias de gestão da água que sejam ambientalmente sustentáveis  e 
economicamente benéficas na região hidrográfica onde atua. 

7. Energia Acessível e Limpa 

Aumenta sua eficiência energética, utiliza fontes renováveis e leva essas mesmas 
ações à sua cadeia de suprimentos. 

8. Trabalho decente e crescimento econômico 

Garante condições de trabalho decente para funcionários em toda a sua operação e 
na cadeia de negócios e suprimentos. Cria empregos decentes e formais em setores 
intensivos em mão de obra. Educa e treina para o trabalho. 

9. Indústria, Inovação e Infraestrutura 

Investe em tecnologia para criar produtos, serviços e modelos de negócios Que 
promovam uma infraestrutura sustentável, moderna e resiliente. 

10. Redução das desigualdades 

Cria e implementa produtos, serviços e modelos de negócios que visam 
explicitamente às necessidades das populações desfavorecidas e marginalizadas. 
Desenvolve políticas de compras que beneficiam pequenas empresas da região em que 
atua. 

11. Cidades e comunidades sustentáveis 

Pesquisa, desenvolve e implanta produtos e serviços que melhoram o acesso a 
edifícios resilientes, mobilidade eficiente, limpa e moderna e a espaços comuns verdes.  

Reflete sobre as melhores políticas de deslocamento e mobilidade de Funcionários, 
bem como de produtos e matéria-prima, dentro do contexto urbano. 

12. Consumo e produção responsáveis 

Desenvolve, implementa e compartilha soluções para rastrear e divulgar a 
procedência de seus produtos, informar o consumidor por meio de políticas de rotulagem e 
monitora a eficácia dessa ação buscando o desenvolvimento da consciência ambiental e 
social na sociedade. 

13. Ação contra a mudança global do clima 

Reduz substancialmente as emissões associadas às operações próprias e às da 
cadeia de suprimentos, em alinhamento com os mecanismos de regulação climática. 

14. Vida na água  

Pesquisa, desenvolve e implementa produtos, serviços e modelos de negócios que 
eliminam impactos nos ecossistemas oceânicos e colaboram para sua restauração. 

15. Vida terrestre 

Implementa políticas e práticas para proteger os ecossistemas naturais que são 
afetados por suas atividades e pelas ações de sua cadeia de suprimentos. 

Investe em pesquisa e tecnologia para o desenvolvimento de produtos, embalagens 
biodegradáveis, proporcionando assim uma mudança na própria indústria. 
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16. Paz, justiça e instituições eficazes 

Identifica e toma medidas eficazes contra a corrupção e a violência, nas suas 
próprias operações e nas de sua cadeia de abastecimento. 

17. Parcerias e meios de implementação 

Atua em conjunto com o governo e sociedade civil em prol dos Objetivos De 
Desenvolvimento Sustentável 
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18. RELATÓRIO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

O presente capítulo corresponde ao relatório de mobilização social do contrato nº 
043/2021. 

Foram realizadas diversas reuniões com a comissão de coordenação da Prefeitura 
Municipal de Alpinópolis (MG), consulta pública e audiência pública para garantir a 
participação popular, tendo como objetivo principal obter informações e dados para a 
Implantação do Modelo de Gestão dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água 
Potável, de Esgotamento Sanitário, de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas, e 
de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos de Alpinópolis (MG). 

 

18.1. AUDIÊNCIA PÚBLICA 

Seguem informações da Audiência Pública: 

➢ Local de realização do evento: Câmara Municipal de Vereadores; 

➢ Data: 08/01/2022; 

➢ Horário: 08:30 horas. 

 

18.1.1. Mídias Impressas 

Seguem dados e ilustrações dos materiais gráficos da audiência pública que foram 
impressos, além de imagens da divulgação dos mesmos: 
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➢ 2.500 (dois mil e quinhentos) flyers: 

 

Figura 129 - Flyer da Audiência Pública. 
Fonte: SERENCO. 
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Figura 130 - Distribuição dos Flyers da Audiência Pública. 

Fonte: SERENCO. 
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➢ 2 (duas) faixas impressas fixadas em locais de grande circulação. 

 
Figura 131 - Faixa da Audiência Pública. 

Fonte: SERENCO. 

 

  
Figura 132 - Faixas de divulgação da Audiência Pública. 

Fonte: SERENCO. 
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18.1.2. Sites e Mídias Digitais 

Diversos sites publicaram em suas páginas matérias relacionadas à realização da 
audiência pública, com o objetivo de divulgar e convocar a população para participar do 
evento. Na sequência um dos exemplos: 

 

➢ Site Prefeitura: 

 

 

Figura 133 - Divulgação no Site da Prefeitura de Alpinópolis (MG). 
Fonte: Adaptado Prefeitura de Alpinópolis (MG), 2022. 
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18.1.3. Rádios 

A audiência pública também foi divulgada em rádios de Alpinópolis (MG). Na 
sequência um dos exemplos: 

 

➢ 07/01/2022 - Rádio Ventania 87,9 FM 

 

 

Figura 134 - Entrevista para Rádio Ventania (07/01/2022). 
Fonte: SERENCO. 
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18.1.4. Jornais 

A audiência pública também foi divulgada em jornais de grande circulação. 

➢ 07/01/2022 - Folha da Manhã 

 

Figura 135 - Folha da Manhã (07/01/2022). 
Fonte: Adaptado Folha da Manhã, 2022.. 
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18.1.5. Consulta Pública 

A consulta pública foi realizada entre os dias 21 de dezembro de 2021 a 08 de janeiro 
de 2022, com o objetivo de disponibilizar publicamente a Versão Preliminar à opinião 
pública a fim de obter sugestões e comentários relacionados ao trabalho. 

 Os estudos ficaram em consulta pública no site da Prefeitura Municipal de 
Alpinópolis (www.alpinopolis.mg.gov.br), sendo as contribuições enviadas para o e-mail e 
celular da equipe da Contratada (SERENCO). 

 

18.1.6. Publicação do Decreto de Regulamento e Edital de Convocação 

No dia 21 de dezembro de 2021 foi publicado o Decreto nº 4.426/2021 (Figura 136), 
o qual regulamentou a Audiência Pública destinada à divulgação e discussão do Modelo de 
Gestão dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água Potável, de Esgotamento 
Sanitário, de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas, e de Limpeza Urbana e 
Manejo de Resíduos Sólidos de Alpinópolis (MG). 
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Figura 136 - Publicação do Decreto nº 4.426/2021 e Edital de Convocação. 
Fonte: Prefeitura Municipal de Alpinópolis - MG, 2021. 
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18.1.7. Número de Participantes e Lista de Presença 

O evento contou com a presença de 78 (setenta e oito) pessoas. A Figura 137 
apresenta a lista de presença da audiência pública. 

 



     
 

 

 
 Relatório Final  

Página: 656 

 

 

 



     
 

 

 
 Relatório Final  

Página: 657 

 

 



     
 

 

 
 Relatório Final  

Página: 658 

 

 



     
 

 

 
 Relatório Final  

Página: 659 

 

 



     
 

 

 
 Relatório Final  

Página: 660 

 

 



     
 

 

 
 Relatório Final  

Página: 661 

 

 



     
 

 

 
 Relatório Final  

Página: 662 

 

 



     
 

 

 
 Relatório Final  

Página: 663 

 

 



     
 

 

 
 Relatório Final  

Página: 664 

 

 

Figura 137 - Lista de Presença da Audiência Pública. 
Fonte: SERENCO. 
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18.1.8. Relatório Fotográfico 

A Figura 138 ilustra o relatório fotográfico da Audiência Pública. 
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Figura 138 - Relatório Fotográfico (Audiência Pública). 

Fonte: SERENCO.  
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18.1.9. Vídeo da Audiência Pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLAR DVD 
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18.1.10. Contribuições 

As figuras apresentadas a seguir ilustram as contribuições recebidas por escrito 
durante a realização da audiência pública, sendo todas respondidas no final do evento. 
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Contribuição 1: 

 

 

Figura 139 - Ficha de Contribuição recebida. 
Fonte: SERENCO.  
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Contribuição 2: 

 

Figura 140 - Ficha de Contribuição recebida. 
Fonte: SERENCO.  
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Contribuição 3: 

 

Figura 141 - Ficha de Contribuição recebida. 
Fonte: SERENCO. 
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Contribuição 4: 

 

Figura 142 - Ficha de Contribuição recebida. 
Fonte: SERENCO. 
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Contribuição 5: 

 

Figura 143 - Ficha de Contribuição recebida. 
Fonte: SERENCO. 
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Contribuição 6: 

 

Figura 144 - Ficha de Contribuição recebida. 
Fonte: SERENCO. 
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Contribuição 7: 

 

Figura 145 - Ficha de Contribuição recebida. 
Fonte: SERENCO. 
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Contribuição 8: 

 

Figura 146 - Ficha de Contribuição recebida. 
Fonte: SERENCO. 
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Contribuição 9: 

 

Figura 147 - Ficha de Contribuição recebida. 
Fonte: SERENCO. 
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Contribuição 10: 

 

Figura 148 - Ficha de Contribuição recebida. 
Fonte: SERENCO. 
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Contribuição 11: 

 

Figura 149 - Ficha de Contribuição recebida. 
Fonte: SERENCO. 
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Contribuição 12: 

 

Figura 150 - Ficha de Contribuição recebida. 
Fonte: SERENCO. 
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20. ANEXOS 

20.1. ANEXO I - RESOLUÇÃO ARSAE-MG Nº 144, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2020 

 

  



 

 

Rod. Papa João Paulo II, 4001 - Ed. Gerais, 12º andar | CEP 31630-901 - Belo Horizonte – MG  

Telefones: (31) 3915-8133 / 3915-8119 / 3915-8112 | www.arsae.mg.gov.br 

RESOLUÇÃO ARSAE-MG 144, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2020. 

 

Homologa a Tabela de Preços e Prazos de Serviços 

Não Tarifados da Companhia de Saneamento de 

Minas Gerais – Copasa. 

 

 

O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS – ARSAE-MG, no uso de suas atribuições 

legais, atendendo a decisão da Diretoria Colegiada e tendo em vista o disposto no artigo 101 da 

Resolução Normativa Arsae-MG nº 131, de 11 de novembro de 2019, 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Homologar a Tabela de Preços e Prazos de Serviços Não Tarifados da Companhia de 

Saneamento de Minas Gerais – Copasa. 

Parágrafo único. A tabela de que trata o caput será publicada no sítio eletrônico da Arsae-MG 

(www.arsae.mg.gov.br) e deverá ser disponibilizada também no sítio eletrônico do prestador de 

serviços e nas unidades de atendimento ao público em até dois dias úteis da publicação desta 

Resolução.  

Art. 2º Utilizar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado entre julho de 2018 e 

outubro de 2020, de 8,47 % (oito inteiros por cento e quarenta e sete por cento), para calcular a 

recomposição inflacionária dos serviços. 

Art. 3º Determinar que a Copasa apresente as opções de parcelamento no pagamento do serviço não 

tarifado e condições especiais de parcelamento para os usuários da categoria social a que se referem 

os §§ 7º e 8º do artigo 101 da Resolução Arsae-MG 131/2019 em até 30 (trinta) dias após a publicação 

desta resolução. 

Art. 4º A Tabela de Preços e Prazos de Serviços Não Tarifados será aplicada 30 (trinta) dias após a 

publicação desta resolução. 

Art. 5º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Belo Horizonte, 17 de dezembro de 2020. 

 

 

Antônio Claret de Oliveira Júnior  

Diretor-Geral

http://www.arsae.mg.gov.br/
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Anexo 

(a que se referem os artigos 1º e 2º da Resolução Arsae-MG 144, de 17 de dezembro de 2020) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIÇO
Ø

DIÂMETRO 
SERVIÇO COMPLEMENTAR/ CARACTERÍSTICAS VALOR (R$)

PRAZO EXECUÇÃO

(dias úteis)

- 310,51

C/ MONT. INST. PADRÃO 464,37

C/ MONT. INST. PADRÃO MULT. DUPLO (*) 558,64

C/ MONT. INST. PADRÃO MULT. TRIPLO (*) 384,07

C/ MONT. INST. PADRÃO MULT. QUÁDRUPLO (*) 303,56

C/ MONT. INST. PADRÃO MULT. DUPLO PELO USUÁRIO (*) 380,49

C/ MONT. INST. PADRÃO MULT. TRIPLO PELO USUÁRIO (*) 253,41

C/ MONT. INST. PADRÃO MULT. QUÁDRUPLO PELO USUÁRIO (*) 190,25

- 310,51

C/ MONT. INST. PADRÃO 464,37

C/ MONT. INST. PADRÃO MULT. DUPLO (*) 558,64

C/ MONT. INST. PADRÃO MULT. TRIPLO (*) 384,07

C/ MONT. INST. PADRÃO MULT. QUÁDRUPLO (*) 303,56

C/ MONT. INST. PADRÃO MULT. DUPLO PELO USUÁRIO (*) 380,49

C/ MONT. INST. PADRÃO MULT. TRIPLO PELO USUÁRIO (*) 253,41

C/ MONT. INST. PADRÃO MULT. QUÁDRUPLO PELO USUÁRIO (*) 190,25

- 139,73

C/ MONT. INST. PADRÃO 208,97

C/ MONT. INST. PADRÃO MULT. DUPLO (*) 251,39

C/ MONT. INST.  PADRÃO MULT. TRIPLO (*) 172,83

C/ MONT. INST. PADRÃO  MULT. QUÁDRUPLO (*) 136,60

C/ MONT. INST. PADRÃO MULT. DUPLO PELO USUÁRIO (*) 171,22

C/ MONT. INST. PADRÃO MULT. TRIPLO PELO USUÁRIO (*) 114,03

C/ MONT. INST. PADRÃO MULT. QUÁDRUPLO PELO USUÁRIO (*) 85,61

LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA - 310,51

- 705,62

C/ MONT. INST. PADRÃO 967,34

- 705,62

C/ MONT. INST. PADRÃO 967,34

LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA - 705,62

LIGAÇÃO DE ÁGUA 

(Residencial)        
-

1118,77

LIGAÇÃO DE ÁGUA 

(Comercial, Industrial e Pública)           
-

1118,77

LIGAÇÃO DE ÁGUA

 (Residencial)        
-

1533,18

LIGAÇÃO DE ÁGUA 

(Comercial, Industrial e Pública)         
-

1533,18

(*) Preço cobrado por usuário.

(**) 70% em até 7 dias úteis; 100% em até 10 dias úteis, após aprovação da vistoria 

Ligação de Água Social: valor conforme representatividade da Tarifa Fixa Social em relação à Tarifa Fixa Residencial (Res. ARSAE 131/19, art . 28, § 2º) 

De 07 a 10 dias (**)

LIGAÇÃO DE ÁGUA (A PEDIDO DO USUÁRIO)

PREÇOS E PRAZOS DE SERVIÇOS NÃO TARIFADOS - COPASA 2020 - TABELA 1

LIGAÇÃO DE ÁGUA 

(Residencial)                      

½"

LIGAÇÃO DE ÁGUA 

(Comercial, Industrial e Pública)                      

LIGAÇÃO DE ÁGUA

(Social)

LIGAÇÃO DE ÁGUA 

(Residencial)         

¾"LIGAÇÃO DE ÁGUA 

(Comercial, Industrial e Pública)         

1"

1 ½"
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SERVIÇO
Ø

DIÂMETRO 

SERVIÇO COMPLEMENTAR/

CARACTERÍSTICAS
VALOR (R$)

PRAZO EXECUÇÃO

(dias úteis)

- 310,51

C/ MONT. INST. PADRÃO 464,37

C/ MONT. INST. PADRÃO MULT. DUPLO  (*) 558,64

C/ MONT. INST. PADRÃO MULT. TRIPLO (*) 384,07

C/ MONT. INST. PADRÃO MULT. QUÁDRUPLO (*)
303,56

C/ MONT. INST. PADRÃO MULT. DUPLO PELO 

USUÁRIO (*) 380,49

C/ MONT. INST. PADRÃO MULT. TRIPLO PELO 

USUÁRIO (*) 253,41

C/ MONT. INST. PADRÃO MULT. QUÁDRUPLO  

PELO USUÁRIO (*) 190,25

-- 310,51

C/ MONT. INST. PADRÃO 464,37

C/ MONT. INST. PADRÃO MULT. DUPLO  (*) 558,64

C/ MONT. INST. PADRÃO MULT. TRIPLO (*) 384,07

C/ MONT. INST. PADRÃO MULT. QUÁDRUPLO (*)
303,56

C/ MONT. INST. PADRÃO MULT. DUPLO PELO 

USUÁRIO (*) 380,49

C/ MONT. INST. PADRÃO MULT. TRIPLO PELO 

USUÁRIO (*) 253,41

C/ MONT. INST. PADRÃO MULT. QUÁDRUPLO  

PELO USUÁRIO (*) 190,25

-- 139,73

C/ MONT. INST. PADRÃO 208,97

C/ MONT. INST. PADRÃO MULT. DUPLO (*) 251,39

C/ MONT. INST. PADRÃO MULT. TRIPLO (*) 172,83

C/ MONT. INST. PADRÃO MULT. QUÁDRUPLO (*)
136,60

C/ MONT. INST. PADRÃO MULT. DUPLO PELO 

USUÁRIO (*) 171,22

C/ MONT. INST. PADRÃO MULT. TRIPLO PELO 

USUÁRIO (*) 114,03

C/ MONT. INST. PADRÃO MULT. QUÁDRUPLO 

PELO USUÁRIO (*) 85,61

LIGAÇÃO DE ÁGUA (PROLONG.)

(Residencial)         
--

705,62

LIGAÇÃO DE ÁGUA (PROLONG.)

(Comercial, Industrial e Pública)         
--

705,62

LIGAÇÃO DE ÁGUA (PROLONG.) 

(Residencial)        
--

1118,77

LIGAÇÃO DE ÁGUA (PROLONG.) 

(Comercial, Industrial e Pública)      
--

1118,77

LIGAÇÃO DE ÁGUA (PROLONG.) 

(Residencial)        
--

1533,18

LIGAÇÃO DE ÁGUA (PROLONG.) 

(Comercial, Industrial e Pública)           
--

1533,18

(*) Preço cobrado por usuário.

(**) 70% em até 10 dias úteis; 100% em até 20 dias úteis, após efetivação da negociação e geração das Solicitações de Serviço

Ligação de Água Social: valor conforme representatividade da Tarifa Fixa Social em relação à Tarifa Fixa Residencial (Res. ARSAE 131/19, art . 28, § 2º) 

PREÇOS E PRAZOS DE SERVIÇOS NÃO TARIFADOS - COPASA 2020 - TABELA 2
LIGAÇÃO DE ÁGUA - PROLONGAMENTO (A PEDIDO DO USUÁRIO)

LIGAÇÃO DE ÁGUA 

(PROLONGAMENTO)

(Residencial)                      

½"

De 10 a 20 dias (**)

LIGAÇÃO DE ÁGUA 

(PROLONGAMENTO)

(Comercial, Industrial e Pública)                      

LIGAÇÃO DE ÁGUA
(PROLONGAMENTO)

(Social)

¾"

1"

1 ½"
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SERVIÇO
Ø

DIÂMETRO 
SERVIÇO COMPLEMENTAR/ CARACTERÍSTICAS VALOR (R$)

PRAZO EXECUÇÃO

(dias úteis)

LIGAÇÃO DE ESGOTO (Residencial) -- Gratuito

LIGAÇÃO DE ESGOTO (Comercial, Industrial 

e Pública) 
--

652,44

LIGAÇÃO DE ESGOTO                   

 (Social)
--

Gratuito

LIGAÇÃO DE ESGOTO PROVISÓRIA                        -- 652,44

SERVIÇO
Ø

DIÂMETRO 
SERVIÇO COMPLEMENTAR/ CARACTERÍSTICAS VALOR (R$)

PRAZO EXECUÇÃO

(dias úteis)

LIGAÇÃO DE ESGOTO PROLONGAMENTO               

(Residencial)
100 mm --

Gratuito

LIGAÇÃO DE ESGOTO PROLONGAMENTO                 

(Comercial, Industrial e Pública) 
--

652,44

LIGAÇÃO DE ESGOTO       

PROLONGAMENTO               

(Social)

--

Gratuito

(*) 70% em até 7 dias úteis; 100% em até 10 dias úteis, após aprovação da vistoria 

(**) 70% em até 10 dias úteis; 100% em até 20 dias úteis, após efetivação da negociação e geração das Solicitações de Serviço

100 mm

LIGAÇÃO DE ESGOTO

LIGAÇÃO DE ESGOTO (PROLONGAMENTO)

PREÇOS E PRAZOS DE SERVIÇOS NÃO TARIFADOS - COPASA 2020 - TABELA 3

De 07 a 10 dias (*)

De 10 a 20 dias (**)
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SERVIÇO
Ø

DIÂMETRO 
SERVIÇO COMPLEMENTAR/ CARACTERÍSTICAS VALOR (R$)

PRAZO EXECUÇÃO

(dias úteis)

SOLICITADA A CADA 03 ANOS Gratuito 25 dias (*)

ACOMPANHADA PELO USUÁRIO (A CADA 03 ANOS) Gratuito 25 dias (*)

-- 84,41 25 dias (*)

CALIBRAÇÃO EM CAMPO 84,41 25 dias (*)

ACOMPANHADA PELO USUÁRIO (MENOS DE 03 ANOS) 84,41 25 dias (*)

CÚPULA VIDRO 84,41 25 dias (*)

VOLUMÉTRICO  84,41 25 dias (*)

SEGUNDA AFERIÇÃO REALIZADA PELO IPEM 401,27 25 dias (*)

-- 670,07 10 dias

C/ MONTAGEM PADRÃO  950,29 10 dias

p/  1" -- 643,89 10 dias

p/ 1 ½" -- 679,76 10 dias

BLOQUEADOR DE AR (Retirada) - INSTALAÇÃO INDEVIDA 20,48 5 dias

½" PADRÃO AÉREO  233,06 21 dias

¾" PADRÃO AÉREO  323,60 21 dias

1" PADRÃO AÉREO  418,00 21 dias

1 ½" PADRÃO AÉREO  611,81 21 dias

2" PADRÃO AÉREO  955,89 21 dias

½" PADRÃO  EMBUTIDO ALVENARIA  233,06 21 dias

¾" PADRÃO  EMBUTIDO ALVENARIA  323,60 21 dias

1" PADRÃO  EMBUTIDO ALVENARIA  418,00 21 dias

1 ½" PADRÃO  EMBUTIDO ALVENARIA  611,81 21 dias

2" PADRÃO  EMBUTIDO ALVENARIA  955,89 21 dias

½" PADRÃO  CAIXA DE PASSEIO 549,74 21 dias

¾" PADRÃO  CAIXA DE PASSEIO 644,62 21 dias

1" PADRÃO  CAIXA DE PASSEIO 1057,71 21 dias

1 ½" PADRÃO  CAIXA DE PASSEIO 1304,04 21 dias

2" PADRÃO  CAIXA DE PASSEIO 1562,40 21 dias

RETIRADO A PEDIDO 20,48 6 dias

RETIRADO - VAZAMENTO 20,48 De 24hs a 48hs (**)

RETIRADO - IMOVEL DEMOL./ABAND./LOTE VAGO/DESAPROPRIADO 20,48 5 dias

RETIRADO  POR EXTRAVIO/ROUBO/FURTO 20,48 5 dias

SUBSTITUIÇÃO  20,48 21 dias

SUBSTITUIÇÃO  - VAZAMENTO 20,48 De 24hs a 48hs (**)

(*) Até 5 dias úteis para verificação e até 20 dias úteis para envio do laudo

(**) 85% em até 24hs; 100% em até 48hs

AUMENTO DE DIÂMETRO DA LIGAÇÃO 

p/  ¾"

ELIMINADOR DE AR 

(Instalação / Montagem padrão)

ELIMINADOR DE AR 

(Retirada / Substituição)

-

-

AFERIÇÃO DE HIDRÔMETRO -

SERVIÇOS OPERACIONAIS: ÁGUA  (A PEDIDO DO USUÁRIO)

PREÇOS E PRAZOS DE SERVIÇOS NÃO TARIFADOS - COPASA 2020 - TABELA 4
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SERVIÇO
Ø

DIÂMETRO 
SERVIÇO COMPLEMENTAR/ CARACTERÍSTICAS VALOR (R$)

PRAZO EXECUÇÃO

(dias úteis)

½"  3M³/ H - LEITURA VISUAL Gratuito 7 dias

¾"  5M³/ H- LEITURA VISUAL Gratuito 7 dias

1" 10M³/ H-  LEITURA VISUAL Gratuito 7 dias

½"  3M³/ H- LEITURA REMOTA Gratuito 7 dias

¾"  5M³/ H-  LEITURA REMOTA Gratuito 7 dias

1" 10M³/ H- LEITURA REMOTA Gratuito 7 dias

-- 505,68 10 dias

C/ MONTAGEM PADRÃO   710,76 10 dias

-- 731,37 10 dias

C/ MONTAGEM PADRÃO   1011,61 10 dias

1" -- 706,25 10 dias

1 ½" -- 739,26 10 dias

-- 91,09 8 dias

C/ MONTAGEM PADRÃO   296,19 8 dias

-- 87,11 8 dias

C/ MONTAGEM PADRÃO  367,34 8 dias

1" -- 94,04 8 dias

1 ½" -- 123,85 8 dias

C/ MONTAGEM PADRÃO DUPLO (*) 579,13 10 dias

C/ MONTAGEM PADRÃO TRIPLO (*) 417,74 10 dias

C/ MONTAGEM  PADRÃO QUÁDRUPLO (*) 345,50 10 dias

C/ MONT. INST. PADRÃO MULT. DUPLO PELO USUÁRIO (*) 443,49 10 dias

C/ MONT. INST. PADRÃO MULT. TRIPLO PELO USUÁRIO (*) 316,41 10 dias

C/ MONT. INST. PADRÃO MULT. QUÁDRUPLO PELO USUÁRIO (*) 253,24 10 dias

1 CONV. P/ PADRÃO MULTIPLO DUPLO (*) 579,13 10 dias

1 CONV. P/ PADRÃO MULTIPLO TRIPLO (*) 417,74 10 dias

1 CONV. P/ PADRÃO MULTIPLO QUADRUPLO (*) 345,50 10 dias

2 CONV. P/ PADRÃO MULTIPLO TRIPLO (*) 417,74 10 dias

2 CONV. P/ PADRÃO MULTIPLO QUADRUPLO (*) 345,50 10 dias

3 CONV. P/ PADRÃO MULTIPLO QUADRUPLO (*) 345,50 10 dias

C/ DESLOC. > 1,5M  (DUPLO/TRIPLO/QUADRUPLO) 706,25 10 dias

C/ DESLOC. <=  1,5M (DUPLO/TRIPLO/QUADRUPLO) 94,04 10 dias

(*) Preço cobrado por usuário.

(1)  A mudança de local do padrão com deslocamento maior que 1,50 m é aquela que requer a execução de uma ligação nova.

MUDANÇA LOCAL PADRÃO 

(Convencional)
½"

MUDANÇA LOCAL PADRÃO 

COM MONTAGEM DO PADRÃO MÚLTIPLO

(de Convencional para Múltiplo)

½"

MUDANÇA DE LOCAL DO PADRÃO 

MÚLTIPLO
½"

PREÇOS E PRAZOS DE SERVIÇOS NÃO TARIFADOS - COPASA 2020 - TABELA 5
SERVIÇOS OPERACIONAIS: ÁGUA  (A PEDIDO DO USUÁRIO)

INSTALAÇÃO HIDRÔMETRO

 (Medição Individualizada)

MUDANÇA LOCAL PADRÃO 
1

(Com deslocamento maior 1,50 m)

½"

 ¾"

MUDANÇA LOCAL PADRÃO

(Com deslocamento menor ou igual a 1,50 m)

½"

 ¾"
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SERVIÇO
Ø

DIÂMETRO 
SERVIÇO COMPLEMENTAR/ CARACTERÍSTICAS VALOR (R$)

PRAZO EXECUÇÃO

(dias úteis)

1 CONV. P/ PADRÃO MÚLTIPLO DUPLO (*) 579,14 10 dias

1 CONV. P/ PADRÃO MÚLTIPLO TRIPLO (*) 417,75 10 dias

1 CONV. P/ PADRÃO MÚLTIPLO QUÁDRUPLO (*) 345,50 10 dias

2 CONV. P/ PADRÃO MÚLTIPLO TRIPLO (*) 417,74 10 dias

2 CONV. P/ PADRÃO MÚLTIPLO QUÁDRUPLO (*) 345,50 10 dias

3 CONV. P/ PADRÃO MÚLTIPLO QUÁDRUPLO (*) 345,50 10 dias

C/ MONT. INST. PADRÃO MULT. DUPLO PELO USUÁRIO (*) 443,49 10 dias

C/ MONT. INST. PADRÃO MULT. TRIPLO PELO USUÁRIO (*) 316,41 10 dias

C/ MONT. INST. PADRÃO MULT. QUÁDRUPLO PELO USUÁRIO (*) 253,24 10 dias

1 CONV. P/ PADRÃO MÚLTIPLO DUPLO (*) 594,32 10 dias

1 CONV. P/ PADRÃO MÚLTIPLO TRIPLO (*) 432,94 10 dias

1 CONV. P/ PADRÃO MÚLTIPLO QUÁDRUPLO (*) 360,70 10 dias

2 CONV. P/ PADRÃO MÚLTIPLO TRIPLO (*) 432,94 10 dias

2 CONV. P/ PADRÃO MÚLTIPLO QUÁDRUPLO (*) 360,70 10 dias

3 CONV. P/ PADRÃO MÚLTIPLO QUÁDRUPLO (*) 360,70 10 dias

C/ MONT. INST. PADRÃO MULT. DUPLO PELO USUÁRIO (*) 457,82 10 dias

C/ MONT. INST. PADRÃO MULT. TRIPLO PELO USUÁRIO (*) 330,75 10 dias

C/ MONT. INST. PADRÃO MULT. QUÁDRUPLO PELO USUÁRIO (*) 267,57 10 dias

1 CONV. P/ PADRÃO MÚLTIPLO DUPLO (*) 604,13 10 dias

1 CONV. P/ PADRÃO MÚLTIPLO TRIPLO (*) 442,75 10 dias

1 CONV. P/ PADRÃO MÚLTIPLO QUÁDRUPLO (*) 370,50 10 dias

2 CONV. P/ PADRÃO MÚLTIPLO TRIPLO (*) 442,75 10 dias

2 CONV. P/ PADRÃO MÚLTIPLO QUÁDRUPLO (*) 370,50 10 dias

3 CONV. P/ PADRÃO MÚLTIPLO QUÁDRUPLO (*) 370,50 10 dias

MONT. PADRÃO MÚLTIPLO DUPLO PELO USUÁRIO 467,27 10 dias

MONT. PADRÃO MÚLTIPLO TRIPLO PELO USUÁRIO 340,17 10 dias

MONT. PADRÃO MÚLTIPLO QUÁDRUPLO PELO USUÁRIO 277,02 10 dias

(FALTA PAGTO.) 169,98 2 dias corridos (**)

PADRÃO MÚLTIPLO 77,59 7 dias

PADRÃO MÚLTIPLO - FALTA PAGTO / (INFRAÇÃO) 77,59 2 dias corridos (**)

C/ MONTAGEM DO PADRÃO (QUEDA PADRÃO) 198,10 7 dias

TARIFA SOCIAL Gratuito 2 dias corridos (**)

C/ MONTAGEM PADRÃO - TARIFA SOCIAL 198,10 5 dias

(**) De acordo com o Art. 118 da Resolução ARSAE MG 131/19, cessado o motivo da suspensão, o prestador deve restabelecer os serviços de abastecimento de água em até 2 (dois) dias 

corridos, a contar da solicitação pelo usuário.

(*) Preço cobrado por usuário

RELIGAÇÃO DO TAMPONAMENTO

COM MONTAGEM DO PADRÃO MÚLTIPLO

- POR INFRAÇÃO -

 (De Convencional para Múltiplo)

½"

RELIGAÇÃO DA SUPRESSÃO ½"

RELIGAÇÃO DO TAMPONAMENTO

COM MONTAGEM DO PADRÃO MÚLTIPLO

 - A PEDIDO -

 (De Convencional para Múltiplo)

½"

RELIGAÇÃO DO TAMPONAMENTO

COM MONTAGEM DO PADRÃO MÚLTIPLO

- POR FALTA DE PAGAMENTO -

 (De Convencional para Múltiplo)

½"

PREÇOS E PRAZOS DE SERVIÇOS NÃO TARIFADOS - COPASA 2020 - TABELA 7
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SERVIÇO
Ø

DIÂMETRO 
SERVIÇO COMPLEMENTAR/ CARACTERÍSTICAS VALOR (R$)

PRAZO EXECUÇÃO

(dias úteis)

(A PEDIDO) 212,88 7 dias

C/ MONTAGEM DO PADRÃO (ORIGEM: FALTA PAGTO) 493,12 5 dias

(INFRAÇÃO) 212,88 2 dias corridos (**)

C/ MONTAGEM PADRÃO (INFRAÇÃO) 493,12 5 dias

C/ MONTAGEM PADRÃO (QUEDA PADRÃO) 280,22 7 dias

-- 200,71 7 dias

(INFRAÇÃO) (**) 200,71 2 dias corridos (**)

-- 214,48 7 dias

(INFRAÇÃO) (**) 214,48 2 dias corridos (**)

--- (**)                                              169,63 2 dias corridos (**)

C/ INST. HID. E MONT. PADRÃO (ORIGEM: FALTA PGTO) 235,81 7 dias

C/ INST. HID. E MONT. PADRÃO (INFRAÇÃO) 235,81 7 dias

¾" C/ MONTAGEM PADRÃO 226,78 7 dias

1 CONV. P/ PADRÃO MÚLTIPLO DUPLO (*) 579,13 7 dias

1 CONV. P/ PADRÃO MÚLTIPLO TRIPLO (*) 417,74 7 dias

1 CONV. P/ PADRÃO MÚLTIPLO QUÁDRUPLO (*) 345,50 7 dias

2 CONV. P/ PADRÃO MÚLTIPLO TRIPLO (*) 417,74 7 dias

2 CONV. P/ PADRÃO MÚLTIPLO QUÁDRUPLO (*) 345,50 7 dias

3 CONV. P/ PADRÃO MÚLTIPLO QUÁDRUPLO (*) 345,50 7 dias

CONV. P/ PADRÃO MÚLTIPLO DUPLO PELO USUÁRIO (*) 443,49 7 dias

CONV. P/ PADRÃO MÚLTIPLO TRIPLO PELO USUÁRIO (*) 316,41 7 dias

CONV. P/ PADRÃO MÚLTIPLO QUÁDRUPLO PELO USUÁRIO (*) 253,24 7 dias

RELIGAÇÃO POR INTERRUPÇÃO INDEVIDA - -- Gratuito 12 horas

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO ÁGUA - -- Gratuito 3 dias

½" a 1 ½" TAMPA/BERÇO (AÇO) 447,10 8 dias

 ½" e  ¾" TAMPÃO (F
O
F

O
 T-22) 174,35 8 dias

TESTE DE ABASTECIMENTO - -- 37,80 5 dias

VAZAMENTO NO PADRÃO   - REGISTRO USUÁRIO  (PADRÃO C/ 2 REGIST.) Gratuito De 24hs a 48hs (***)

(***) 85% em até 24hs; 100% em até 48hs

RELIGAÇÃO DA SUPRESSÃO

COM MONTAGEM DO PADRÃO MÚLTIPLO 

 (De Convencional p/ Múltiplo)

½"

TAMPA /TAMPÃO PARA 

HIDRÔMETRO NO PASSEIO

(*) Preço cobrado por usuário.

(**) De acordo com o Art. 118 da Resolução ARSAE MG 131/19, cessado o motivo da suspensão, o prestador deve restabelecer os serviços de abastecimento de água em até 2 (dois) dias 

corridos, a contar da solicitação pelo usuário.

RELIGAÇÃO DA SUPRESSÃO

 ¾"

1"  

1 ½" 

RELIGAÇÃO DA SUPRESSÃO 

(POLÍTICA FACTÍVEL) 

½"

PREÇOS E PRAZOS DE SERVIÇOS NÃO TARIFADOS - COPASA 2020 - TABELA 8
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SERVIÇO
Ø

DIÂMETRO 
SERVIÇO COMPLEMENTAR/ CARACTERÍSTICAS VALOR (R$)

PRAZO EXECUÇÃO

(dias úteis)

(A PARTIR DA 2ª VISTORIA) 8,37 De 3 a 5 dias (**)

PARA MUDANÇA LOCAL PADRÃO 8,37 2 dias

PARA LIGAÇÃO COM MONTAGEM PADRÃO  (A PARTIR DA 2ª 

VISTORIA) 8,37 De 3 a 5 dias (**)

MONTAGEM PADRÃO (LOC.ESGOTO NÃO OPERADO) - (A PARTIR DA 

2ª VISTORIA) 8,37 De 3 a 5 dias (**)

PADRÃO LIGAÇÃO ÁGUA (LOC.ESGOTO NÃO OPERADO) - (A PARTIR 

DA 2ª VISTORIA) 8,37 De 3 a 5 dias (**)

RELIGAÇÃO TAMPONAMENTO C/ MUDANÇA LOCAL PADRÃO 8,37 2 dias

P/ RELIGAÇÃO DA SUPRESSÃO -  (A PARTIR  DA 2ª VISTORIA/ S/ 

COMPROV.PAGTO) 8,37 1 dia

MONTAGEM OU INSTALAÇÃO DO ELIMINADOR DE AR 15,57 6 dias

MONTAGEM NICHO PARA ELIMINADOR DE AR - (A PARTIR  DA 2ª 

VISTORIA) 15,57 6 dias

CONFIRMAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA 8,37 7 dias

VISITA BÁSICA Gratuito 5 dias

PRELIMINAR 15,57 2 dias

COMPLEMENTAR 15,57 2 dias

CENTRAL DE MEDIÇÃO (Cond. com Leitura Remota) 15,57 2 dias

PADRONIZAÇÃO DA LIGAÇÃO ÁGUA - (ORIGEM: INFRAÇÃO) 198,10 8 dias

 ½" (ORIGEM: INFRAÇÃO) 84,25 8 dias

¾" (ORIGEM: INFRAÇÃO) 297,99 8 dias

1" (ORIGEM: INFRAÇÃO) 580,85 8 dias

1  ½" (ORIGEM: INFRAÇÃO) 1214,52 8 dias

2" (ORIGEM: INFRAÇÃO) 1825,45 8 dias

3" (ORIGEM: INFRAÇÃO) 1803,83 8 dias

4" (ORIGEM: INFRAÇÃO) 1798,73 8 dias

6" (ORIGEM: INFRAÇÃO) 2768,41 8 dias

8" (ORIGEM: INFRAÇÃO) 4537,40 8 dias

10" (ORIGEM: INFRAÇÃO) 11800,92 8 dias

12" (ORIGEM: INFRAÇÃO) 20138,75 8 dias

(**) 70% em até 3 dias; 100% em até 5 dias

(1) Reposição de hidrômetro por infração cometida pelo usuário de acordo com os artigos 116, 117, 118 e 119 da Resolução ARSAE-MG nº 040/2013.

VISTORIA -

VISTORIA 

(Medição Individualizada)
-

REPOSIÇÃO DE HIDRÔMETRO 
1

VISTORIA DO PADRÃO -

SERVIÇOS OPERACIONAIS: ÁGUA  (A PEDIDO DO USUÁRIO)

PREÇOS E PRAZOS DE SERVIÇOS NÃO TARIFADOS - COPASA 2020 - TABELA 9
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SERVIÇO COMPLEMENTAR/

CARACTERÍSTICAS
VALOR (R$)

PRAZO EXECUÇÃO

(dias úteis)

PROFUNDIDADE 0,80 m - PROLONG. REDE (preço por metro)  85,85 5 dias

PROFUNDIDADE 1,00 m - PROLONG. REDE (preço por metro)  121,16 5 dias

FORNECIMENTO TUBULAÇÃO - PROLONG. REDE  (preço por metro) 9,25 2 dias

(USUÁRIO CADASTRADO) 61,82 5 dias

(USUÁRIO NÃO CADASTRADO) 61,82 5 dias

-- 939,64 10 dias

DE FOSSA SÉPTICA EM INTERCEPTOR DA COPASA MG (preço p/caminhão) 34,85 8 dias

DA SUPRESSÃO DA LIG. DE ESGOTO  390,63 10 dias

DO TAMPONAMENTO LIG. ESGOTO  93,09 10 dias

DO TAMPONAMENTO LIG. ESGOTO (lote vago / imóvel demolido / abandonado) 93,09 10 dias

DO PADRÃO DE ESGOTO - A PARTIR DA 2ª VISTORIA 16,28 De 3 a 5 dias (**)

CONFIRMAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE LIGAÇÃO DE ESGOTO 16,28 5 dias

SERVIÇO COMPLEMENTAR/

CARACTERÍSTICAS
VALOR (R$)

PRAZO EXECUÇÃO

(dias úteis)

LEITURA 13,36 2 dias

LEITURA ESPECIAL  13,36 2 dias

CATEGORIA / ECONOMIA  20,13 2 dias

BALCÃO 2,47 8 dias

VIA CORREIOS EM OUTRO ENDEREÇO 2,64 8 dias

2ª VIA  CONTA/FATURA - VIA CORREIOS 4,14 3 dias

BALCÃO 2,43 1 dia

(1)
 Serviços executados somente quando solicitado o prolongamento de rede

(**) 70% em até 3 dias úteis; 100% em até 5 dias úteis

PREÇOS E PRAZOS DE SERVIÇOS NÃO TARIFADOS - COPASA 2020 - TABELA 11
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  (A PEDIDO DO USUÁRIO)

SERVIÇO

CONFIRMAÇÃO  

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

ENTREGA DE CONTA/FATURA

SEGUNDA VIA DE CONTA

PREÇOS E PRAZOS DE SERVIÇOS NÃO TARIFADOS - COPASA 2020 - TABELA 10
SERVIÇOS OPERACIONAIS: ESGOTO (A PEDIDO DO USUÁRIO)

SERVIÇO

EXECUÇÃO DO RAMAL INTERNO DE ESGOTO 
1

INSPEÇÃO TÉCNICA EM INSTALAÇÃO DE ESGOTO

(COM EMISSÃO DE LAUDO)

MUDANÇA DE LOCAL DA LIGAÇÃO DE ESGOTO

RECEBIMENTO DE LODO 

RELIGAÇÃO 

VISTORIA 
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SERVIÇO COMPLEMENTAR / CARACTERÍSTICAS VALOR (R$)

PRAZO EXECUÇÃO 
(1)

(dias úteis)

ACIDEZ LIVRE 16,80 8 dias

ACIDEZ TOTAL 16,80 8 dias

ACIDEZ VOLÁTIL 16,80 8 dias

ALCALINIDADE BICARBONATO 16,80 8 dias

ALCALINIDADE CARBONATO 16,80 8 dias

ALCALINIDADE HIDRÓXIDO 16,80 8 dias

ALCALINIDADE TOTAL 16,80 8 dias

ALUMÍNIO 26,87 16 dias

ALUMÍNIO DISSOLVIDO 26,87 16 dias

ANTIMÔNIO 43,05 16 dias

ARSÊNIO 43,05 16 dias

A.T.A 42,28 8 dias

BÁRIO 26,87 16 dias

BERILIO 26,87 16 dias

BORO 26,87 16 dias

CÁDMIO 37,83 16 dias

CÁLCIO 26,67 8 dias

CHUMBO 44,27 16 dias

CIANETO 53,86 8 dias

CLORETOS 24,41 8 dias

COBALTO 26,87 16 dias

COBRE 26,87 16 dias

COBRE DISSOLVIDO 26,87 16 dias

CONDUTIVIDADE 15,66 8 dias

COR 15,72 8 dias

CROMO HEXAVALENTE (*) 16 dias

CROMO TOTAL 29,17 16 dias

CROMO TRIVALENTE (*) 16 dias

DBO 48,30 8 dias

(*) Execução temporariamente suspensa.

SERVIÇO

ANALISES

 FÍSICO-QUÍMICAS DE POTABILIDADE

(1) Os prazos se referem ao tempo de execução efetiva da análise, sendo variável o prazo entre a solicitação e o recebimento da demanda pelo laboratório.

ANÁLISES LABORATORIAIS  (A PEDIDO DO USUÁRIO / INTERESSADO)

PREÇOS E PRAZOS DE SERVIÇOS NÃO TARIFADOS - COPASA 2020 - TABELA 12
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SERVIÇO COMPLEMENTAR / CARACTERÍSTICAS VALOR (R$)

PRAZO EXECUÇÃO 
(1)

(dias úteis)

DQO 57,70 8 dias

DUREZA CÁLCIO 19,64 8 dias

DUREZA TOTAL 19,64 8 dias

ESTANHO 38,31 16 dias

FENÓIS 40,58 8 dias

FERRO DISSOLVIDO 26,87 16 dias

FERRO TOTAL 26,87 16 dias

FLUORETO 30,19 8 dias

FOSFORO TOTAL 38,31 16 dias

LÍTIO 26,67 16 dias

MAGNÉSIO 26,67 16 dias

MANGANÊS DISSOLVIDO 26,87 16 dias

MANGANÊS TOTAL 26,87 16 dias

MERCÚRIO 47,01 16 dias

NÍQUEL 37,83 16 dias

NITRATO 33,28 8 dias

NITRITO 29,37 8 dias

NITROGÊNIO AMONIACAL 34,23 8 dias

NITROGÊNIO TOTAL 40,05 8 dias

ÓLEOS E GRAXAS 55,47 8 dias

OXIGÊNIO DISSOLVIDO (OD) 23,85 8 dias

PH 14,51 8 dias

POTÁSSIO 26,87 16 dias

PRATA 26,87 16 dias

SELÊNIO 40,70 16 dias

SÍLICA 45,87 16 dias

SERVIÇO

ANÁLISES 

FÍSICO-QUÍMICAS DE POTABILIDADE

(1) Os prazos se referem ao tempo de execução efetiva da análise, sendo variável o prazo entre a solicitação e o recebimento da demanda pelo laboratório.

PREÇOS E PRAZOS DE SERVIÇOS NÃO TARIFADOS - COPASA 2020 - TABELA 13

ANÁLISES LABORATORIAIS  (A PEDIDO DO USUÁRIO / INTERESSADO)
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SERVIÇO COMPLEMENTAR / CARACTERÍSTICAS VALOR (R$)

PRAZO EXECUÇÃO 
(1)

(dias úteis)

SÓDIO 26,87 16 dias

SÓLIDOS DISSOLVIDOS FIXOS 22,78 8 dias

SÓLIDOS DISSOLVIDOS TOTAIS 22,78 8 dias

SÓLIDOS DISSOLVIDOS VOLÁTEIS 22,78 8 dias

SÓLIDOS EM SUSPENSÃO FIXOS 22,78 8 dias

SÓLIDOS EM SUSPENSÃO TOTAIS 22,78 8 dias

SÓLIDOS EM SUSPENSÃO VOLÁTEIS 22,78 8 dias

SÓLIDOS SEDIMENTÁVEIS 22,78 8 dias

SÓLIDOS TOTAIS 22,78 8 dias

SÓLIDOS TOTAIS FIXOS 22,78 8 dias

SÓLIDOS TOTAIS VOLÁTEIS 22,78 8 dias

SULFATOS 26,91 8 dias

SULFETO 35,27 8 dias

TURBIDEZ 16,81 8 dias

VANÁDIO 26,87 16 dias

ZINCO 26,87 16 dias

COLIFORMES FECAIS (E. COLI) PRESENÇA/AUSÊNCIA 56,17 4 dias

COLIFORMES FECAIS (E. COLI) QUANTITATIVO 77,82 4 dias

COLIFORMES TOTAIS PRESENÇA/AUSÊNCIA 48,29 4 dias

COLIFORMES TOTAIS QUANTITATIVO 77,82 4 dias

CONTAGEM HETEROTRÓFICOS AERÓBIOS MESÓFILOS 36,28 8 dias

ENTEROCOCOS 119,34 4 dias

ESTREPTOCOCOS FECAIS 42,56 4 dias

FERRO-BACTÉRIAS 304,48 8 dias

(1) Os prazos se referem ao tempo de execução efetiva da análise, sendo variável o prazo entre a solicitação e o recebimento da demanda pelo laboratório.

SERVIÇO

ANÁLISES 

FÍSICO-QUÍMICAS DE POTABILIDADE

ANÁLISE BACTERIÓLOGICAS

PREÇOS E PRAZOS DE SERVIÇOS NÃO TARIFADOS - COPASA 2020 - TABELA 14

ANÁLISES LABORATORIAIS  (A PEDIDO DO USUÁRIO / INTERESSADO)
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SERVIÇO COMPLEMENTAR / CARACTERÍSTICAS VALOR (R$)

PRAZO EXECUÇÃO 
(1)

(dias úteis)

CLOROFILA A 59,40 8 dias

CILINDROSPERMOPSINA 622,16 8 dias

FITO-PLÂNCTON QUALITATIVO 204,93 8 dias

FITO-PLÂNCTON QUANTITATIVO 204,93 8 dias

MICROSISTINA 271,11 16 dias

MICROCISTINA-ORGANICA (*) 16 dias

SAXITOXINAS 388,82 15 dias

SAXITOXINAS-ORGANICA (*) 16 dias

ZOO-PLÂNCTON QUALITATIVO 204,93 8 dias

ZOO-PLÂNCTON QUANTITATIVO 204,93 8 dias

ACRILAMIDA 273,78 16 dias

BENZOPIRENO (*) 16 dias

BETX (BENZENO+ETILBENZENO+TOLUENO+XILENO) 196,71 16 dias

BROMATO 141,61 16 dias

CARBAMATOS 273,78 16 dias

CLORITO 141,61 16 dias

COV´s COMPOSTOS ORGANO VOLÁTEIS 353,09 16 dias

GLIFOSATO 141,61 16 dias

HERBICIDAS (*) 16 dias

HIDROCARBONETOS POLIAROMÁTICOS 273,78 16 dias

PESTICIDAS ORGANOCLORADOS 422,45 16 dias

PESTICIDAS ORGANOFOSFORADOS 554,68 16 dias

TRIHALOMETANOS 243,79 16 dias

COLETA DE AMOSTRAS 343,13 variável

REMESSA, VIA SEDEX, DE MATERIAL/AMOSTRA (ida e volta) 54,78 variável

(*) Execução temporariamente suspensa. 

DIVERSOS

SERVIÇO

ANÁLISES  HIDROBIOLÓGICAS

ANÁLISES CROMATOGRÁFICAS

ANÁLISES LABORATORIAIS  (A PEDIDO DO USUÁRIO / INTERESSADO)

PREÇOS E PRAZOS DE SERVIÇOS NÃO TARIFADOS - COPASA 2020 - TABELA 15

(1) Os prazos se referem ao tempo de execução efetiva da análise, sendo variável o prazo entre a solicitação e o recebimento da demanda pelo laboratório.
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TERRA CIMENTO POLIÉDRICO ASFALTO PARALELEPÍPEDO PRÉ-MOLDADO

3/4" 30,28 53,96 70,78 79,11 74,46 79,71

1 1/4" 42,08 65,76 82,58 90,91 86,26 91,51

25 21,13 44,81 61,63 69,96 65,31 70,56

32 24,71 48,39 65,21 73,54 68,89 74,14

40 26,93 50,61 67,43 75,76 71,11 76,36

50 29,01 52,69 69,51 77,84 73,19 78,44

75 56,57 84,99 102,72 113,65 106,92 112,91

100 79,06 107,48 125,21 136,14 129,41 135,40

50 33,85 57,53 74,35 82,68 78,03 83,28

75 59,73 88,15 105,88 116,81 110,08 116,07

100 77,32 105,74 123,47 134,40 127,67 133,66

100 78,51 102,19 124,66 135,59 128,86 134,85

150 96,02 119,70 142,17 153,10 146,37 152,36

80 256,92 280,60 303,07 314,00 307,27 313,26

100 321,02 344,70 367,17 378,10 371,37 377,36

150 389,81 413,49 435,96 446,89 440,16 446,15

200 505,38 533,80 557,42 570,47 562,14 568,88

3/4" 46,18 69,86 86,68 95,01 90,36 95,61

1" 60,75 84,43 101,25 109,58 104,93 110,18

1 1/2" 80,05 103,73 120,55 128,88 124,23 129,48

2" 96,22 119,90 136,72 145,05 140,40 145,65

63 PEAD 36,87 60,55 77,37 85,70 81,05 86,30

(1) Os prolongamentos de rede de água e de esgoto serão executados sem ônus para o solicitante quando a extensão for de até 25 metros por ligação em área urbana e de até 40 metros por ligação em área rural.

Prazos de execução: variáveis.

FERRO GALV.

ÁGUA

PVC-JR

PVC-JS

PVC-CL.15

PVC-CL 20

PVC-DEFOFO

FER. FUND.

TIPO
Ø

DIÂMETRO 
MATERIAL

PROLONGAMENTO DE REDE DE ÁGUA 
1
  (A PEDIDO DO USUÁRIO )

VALORES EM R$ POR  METRO

PREÇOS E PRAZOS DE SERVIÇOS NÃO TARIFADOS - COPASA 2020 - TABELA 16
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TERRA POLIÉDRICO ASFALTO PARALELEPÍPEDO PRÉ-MOLDADO

100 207,51 271,11 288,86 276,88 285,12

150 218,15 281,75 299,50 287,52 295,76

200 233,85 297,45 315,20 303,22 311,46

250 249,81 313,41 331,16 319,18 327,42

300 280,81 344,41 362,16 350,18 358,42

150 220,32 283,92 301,67 289,69 297,93

200 235,11 298,71 316,46 304,48 312,72

300 316,25 379,85 397,60 385,62 393,86

TERRA CIMENTO - - -

100 139,72 177,61 -

150 150,36 188,25 -

200 166,06 203,95 -

250 182,02 219,91 -

300 213,02 250,91 -

150 152,53 190,42 -

200 167,32 205,21 -

300 248,46 286,35 -

Prazos de execução: variáveis.

ESGOTO

MANILHA  

CERÂMICA
- -

PVC JE DN - -

Ø

DIÂMETRO 

ESGOTO

MANILHA  

CERÂMICA

PVC JE DN

TIPO MATERIAL
Ø

DIÂMETRO 

PROLONGAMENTO REDE DE ESGOTO 1
 - RUA  (A PEDIDO DO USUÁRIO)

PREÇOS E PRAZOS DE SERVIÇOS NÃO TARIFADOS - COPASA 2020 - TABELA 17

(1) Os prolongamentos de rede de água e de esgoto serão executados sem ônus para solicitante quando a extensão for de até 25 metros por ligação em área urbana e de até 40 metros por ligação em área rural.

PROLONGAMENTO REDE DE ESGOTO 
1
- PASSEIO (A PEDIDO DO USUÁRIO)

VALORES EM R$ POR METRO

VALORES EM R$ POR METRO

MATERIAL
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20.2. ANEXO II - DECRETO ESTADUAL Nº 44.884, DE 1º DE SETEMBRO DE 2008 
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altera e consolida a regulamentação da prestação de serviços públicos de água e esgoto pela 
Companhia de saneamento de minas gerais - CoPasa mg, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS,
no uso de atribuição que lhe conferem os incisos Vii e XiV do art. 90, da Constituição do 
Estado, e tendo em vista o disposto nas Leis nº 6.084, de 15 de maio de 1973, nº 6.475, de 
14 de novembro de 1974, nº 17.506, de 29 de maio de 2008, e na Lei delegada nº 119, de 
25 de janeiro de 2007,

DECRETA: 
Art. 1º. ficam regulamentados os serviços públicos de água e de esgoto prestados pela 
Companhia de saneamento de minas gerais - CoPasa mg e estabelecidas as normas gerais 
de tarifação. 

 DECRETO Nº 44.884, 
DE 1º DE SETEMBRO DE 2008.
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CAPÍTULO I

Art. 2º. adota-se neste decreto a terminologia consagrada nas normas da associação 
brasileira de normas técnicas - abnt, e a que se segue:

I -  aferição de hidrômetro: processo de conferência do sistema de medição de hidrômetro, 
para verificação de erro de indicação em relação aos limites estabelecidos pelos órgãos 
competentes;

II -  cadastro de clientes: conjunto de registros atualizados da CoPasa mg, necessários ao 
faturamento, cobrança de serviços prestados e apoio ao planejamento e controle 
operacional; 

III -  categoria comercial: economia ocupada para o exercício de atividade de compra, venda 
ou prestação de serviços, ou para o exercício de atividade não classificada nas categorias 
residencial, industrial ou pública; 

IV -  categoria de uso: classificação do cliente, por economia, para o fim de enquadra-
mento na estrutura tarifária da CoPasa mg; 

V -  categoria industrial: economia ocupada para o exercício de atividade classificada como 
industrial pela fundação instituto brasileiro de geografia e Estatística - ibgE; 

VI -  categoria pública: economia ocupada para o exercício de atividade de órgãos 
da administração direta do poder público, autarquias e fundações, incluídos ainda 
nesta categoria hospitais públicos, asilos, orfanatos, albergues e demais instituições de 
caridade, instituições religiosas, organizações cívicas e políticas, e entidades de classe e 
sindicais; 

VII -  categoria residencial: economia ocupada exclusivamente para o fim de moradia; 

VIII -  ciclo de faturamento: período compreendido entre a data da leitura faturada e a data de 
vencimento da respectiva conta; 

IX -  cliente: pessoa física ou jurídica titular de imóvel, provido de ligação de água ou esgoto, 
servido pela CoPasa mg; 

X -  consumo de água: volume de água utilizado em um imóvel, fornecida pela CoPasa mg 
ou produzida por fonte própria; 

DA TERMINOLOGIA
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XI -  consumo mínimo: menor volume de água atribuído a uma economia e considerado 
como base mínima para faturamento;

XII -   consumo estimado: volume de água atribuído a uma economia, quando a ligação é 
desprovida de hidrômetro; 

XIII - consumo faturado: volume correspondente ao valor faturado; 

XIV -  consumo medido: volume de água registrado por meio de hidrômetro; 

XV -   consumo médio: média de consumos medidos relativamente a ciclos de prestação de 
serviços consecutivos para um imóvel; 

XVI -   conta: documento hábil para pagamento e cobrança de débito contraído pelo cliente 
e que corresponde à fatura de prestação de serviços; 

XVII -    controlador de vazão: dispositivo destinado a controlar o volume de água fornecido 
por uma ligação; 

XVIII -    derivação clandestina: subdivisão do ramal predial executada sem autorização ou 
conhecimento da CoPasa mg; 

XIX -   economia: imóvel de uma única ocupação, ou subdivisão de imóvel com ocupação 
independente das demais, perfeitamente identificável ou comprovável em função da 
finalidade de sua ocupação legal, dotado de instalação privativa ou comum para uso 
dos serviços de abastecimento de água ou de coleta de esgoto; 

XX -    efluente não doméstico: efluente líquido resultante de atividades produtivas ou de 
processo de indústria, de comércio ou de prestação de serviço, com características 
físico-químicas distintas do esgoto doméstico; 

XXI -   esgoto pluvial: resíduo líquido, proveniente de precipitações atmosféricas, que não se 
enquadra como esgoto sanitário ou efluente não doméstico; 

XXII - esgoto sanitário: efluente líquido proveniente do uso de água para fins de higiene; 
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XXIII - extravasor: tubulação destinada a escoar eventuais excessos de água ou de esgoto; 

XXIV -  greide: série de cotas que caracterizam o perfil de uma rua e dão as altitudes de seu 
eixo em seus diversos trechos;

XXV -  hidrante: aparelho instalado na rede distribuidora de água, apropriado à tomada de 
água para combate a incêndio; 

XXVI -  hidrômetro: aparelho destinado a medir e indicar, continuamente, o volume de água 
que o atravessa;

XXVII -  hidrômetro individual: aparelho colocado na instalação predial de água das econo-
mias pertencentes a imóvel com medição individualizada;

XXVIII -  hidrômetro principal: é o hidrômetro instalado no ramal predial, que recebe esta 
denominação por ser considerado base para a medição do volume de água referente 
às economias com hidrômetros individualizados; 

XXIX -    instalação predial de água: conjunto de tubulações, conexões, aparelhos e equipa-
mentos localizados a jusante do hidrômetro ou do tubete;

XXX -   instalação predial de água de imóvel com medição individualizada: conjunto de tu-
bulações, conexões, aparelhos e equipamentos localizados a jusante do hidrômetro 
principal, inclusive os trechos compreendidos entre este hidrômetro e os demais insta-
lados em cada economia; 

XXXI -   instalação predial de esgoto: conjunto de tubulações, conexões, aparelhos, equipa-
mentos e peças especiais, localizados a montante do poço luminar; 

XXXII -  ligação clandestina: conexão de instalação predial à rede de distribuição de água ou 
coletora de esgoto, executada sem autorização ou conhecimento da CoPasa mg; 

XXXIII -  ligação de água: conexão do ramal predial de água à rede pública de distribuição 
de água;
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XXXIV -  ligação de esgoto: conexão do ramal predial de esgoto à rede pública coletora de 
esgoto;

XXXV -   ligação provisória: ligação de água ou esgoto para utilização em caráter 
temporário; 

XXXVI -  padrão de ligação de água: forma de apresentação do conjunto constituído por  
  registro e dispositivo de controle ou medição do consumo; 

XXXVII -  período de consumo: período correspondente ao fornecimento de água e/ou coleta  
  de esgoto a um imóvel, compreendido entre duas leituras consecutivas de  
  hidrômetro ou estimativa de consumos consecutivos; 

XXXVIII -  poço luminar: caixa situada no passeio, que possibilita a inspeção e desobstrução  
  do ramal predial de esgoto; 

XXXIX -   ramal predial de água: conjunto de tubulações e peças especiais, situadas entre 
a rede de distribuição de água e o tubete ou hidrômetro, ou hidrômetro principal, 
no caso de imóvel com medição individualizada, compreendidos estes; 

XL -     ramal predial de esgoto: conjunto de tubulações e peças especiais situadas entre  
 a rede pública coletora de esgotos e o poço luminar, incluído este; 

XLI -     rede distribuidora e coletora: conjunto de tubulações e peças que compõem os 
subsistemas de distribuição de água e de coleta de esgoto; 

XLII -   serviços não tarifados: execução de ligações de água, de esgoto, religações,  
  prolongamentos de rede, vistorias, emissão de notificações e outros; 

XLIII -     sistema de esgotamento estático: sistema de tratamento de esgoto sanitário, 
 individualizado, construído de forma a assegurar a adequada disposição final 
 dos dejetos, e que requeira limpezas regulares do lodo para não deteriorar 
 a qualidade do efluente;

XLIV -   sistema público de abastecimento de água: conjunto de obras, instalações e  
  equipamentos, que têm por finalidade captar, aduzir, tratar, reservar 
  e distribuir água; 
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XLV -  sistema público de esgoto: conjunto de obras, instalações e equipamentos, que têm  
 por finalidade coletar, transportar, tratar e dar destino final adequado às águas  
 residuárias ou servidas;

XLVI - tarifa de água: valor cobrado do cliente pelos serviços de abastecimento de água  
 prestados pela CoPasa mg;

XLVII -  tarifa de esgoto: valor cobrado do cliente pelos serviços de coleta, remoção e 
tratamento de esgoto prestados pela CoPasa mg;

XLVIII -  titular do imóvel - proprietário do imóvel: quando o imóvel estiver constituído   
em  condomínio sem medição individualizada das economias, considera-se titular o 
condomínio; e 

XLIX -  tubete: segmento de tubulação instalado no local destinado ao hidrômetro em 
substituição deste.
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CAPÍTULO II

Art. 3º. Compete à CoPasa mg, entidade da administração indireta do Estado de 
minas gerais, vinculada à secretaria de Estado de desenvolvimento regional e Política 
urbana - sEdru, nos termos da Lei delegada nº 119, de 25 de janeiro de 2007, consti-
tuída sob a forma de sociedade de economia mista com fundamento nas Leis nº 6.084, 
de 15 de maio de 1973, e nº 6.475, de 14 de novembro de 1974, a administração dos 
serviços públicos de água e esgoto, compreendendo o planejamento e a execução das 
obras e instalações, operação e manutenção de sistemas, a medição do consumo de 
água, faturamento, cobrança dos serviços prestados, aplicação de penalidade, e qualquer 
outra medida com eles relacionada, observados os critérios e condições definidos nos 
Contratos de Concessão ou nos Contratos de Programa firmados.

Parágrafo único. o assentamento de rede distribuidora de água e coletora de 
esgoto, a instalação de equipamento e a execução de ligação serão efetuados pela 
CoPasa mg ou por terceiros devidamente autorizados, sem prejuízo do que dispõem as 
normas municipais e a legislação aplicável.

DA COMPETÊNCIA
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CAPÍTULO III

Art. 4º. as redes distribuidoras de água e coletoras de esgoto, e seus acessórios, serão 
assentados preferencialmente em logradouro público, após aprovação dos respectivos 
projetos pela CoPasa mg, que executará ou fiscalizará as obras, e a quem compete, no 
curso da prestação de serviços, sua operação e manutenção.

Art. 5º. as empresas ou órgãos da administração pública direta e indireta federais, 
estaduais e municipais custearão as despesas referentes à remoção, relocação ou modi-
ficação de redes distribuidoras de água e coletoras de esgoto e instalações do sistema 
Público de abastecimento de Água e sistema Público de Esgotos, decorrentes de obras 
que executarem ou que forem executadas por terceiros com sua autorização.

Parágrafo único. no caso de obras solicitadas por particular, as despesas indica-
das no caput serão custeadas pelos interessados.

Art. 6º. os danos causados às redes distribuidoras e coletoras ou às instalações dos 
serviços de água ou de esgoto serão reparados pela CoPasa mg, às expensas do res-
ponsável por eles, o qual ficará sujeito ainda às penalidades previstas neste decreto.

Art. 7º. os custos com as obras de ampliação ou extensão das redes distribuidoras 
de água ou coletoras de esgoto não constantes de projeto, cronograma de crescimento 
vegetativo ou de programa da CoPasa mg, serão realizados por conta dos clientes que 
as solicitarem ou forem interessados em sua execução.

§ 1º a critério da CoPasa mg, os custos das obras de que trata este artigo poderão 
correr parcial ou totalmente às suas expensas, desde que exista viabilidade econômico-
financeira. 

§ 2º  os prolongamentos de rede, custeados ou não pela CoPasa mg, farão parte de 
seu patrimônio e estarão afetados pela prestação de serviço público.

Art. 8º. nos prolongamentos de rede solicitados por terceiros, a CoPasa mg não se 
responsabilizará pela liberação de áreas de servidão para implantação da rede.

DAS REDES DISTRIBUIDORAS
DE ÁGUA E COLETORAS DE ESGOTO
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Art. 9º.  a critério da CoPasa mg, diante de permissão prévia do município conce-
dente, poderá ser implantada rede distribuidora de água em logradouro cujos greides 
não estejam definidos.

Art. 10.  somente será implantada rede coletora de esgoto em logradouro onde a 
municipalidade tenha definido o greide e que possua ponto de disposição final adequa-
do ao lançamento dos despejos. 

Art. 11.  É vedado o lançamento de águas pluviais em rede coletora de esgoto.
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CAPÍTULO IV

Art. 12.  Em todo projeto de loteamento, a CoPasa mg deverá ser consultada sobre 
a possibilidade de prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e de coleta 
de esgoto, nos termos do contrato de concessão. 

Art. 13.  nos municípios onde a CoPasa mg tenha a concessão dos serviços, 
nenhum loteamento poderá ser aprovado pelo município se não contiver projeto com-
pleto de abastecimento de água e coleta de esgoto aprovado pela concessionária. 

§ 1º  o projeto deverá incluir todas as especificações técnicas, não podendo ser 
alterado no curso de sua implantação sem prévia aprovação da CoPasa mg. 

§ 2º  a execução das obras poderá ser fiscalizada pela CoPasa mg, que pode exigir o 
cumprimento de todas as condições técnicas para implantação dos projetos.

Art. 14.  os sistemas de abastecimento de água e de coleta de esgoto de loteamento 
novo, nos municípios em que a CoPasa mg for concessionária desses serviços, deverão 
ser construídos e custeados integralmente pelo incorporador. 

Art. 15.  Concluídas as obras, o incorporador as entregará à CoPasa mg, 
apresentando o cadastro dos serviços executados, conforme normas específicas.

Art. 16.  Caso seja necessária a interligação das redes do loteamento às redes dis-
tribuidoras de água e coletoras de esgoto, será ela executada exclusivamente pela 
CoPasa mg, depois de totalmente concluídas e aceitas as obras.

Art. 17.  as áreas, instalações e equipamentos destinados aos sistemas públicos 
de abastecimento de água e de coleta de esgoto a que se refere este capítulo serão 
cedidos e incorporados, sem ônus, mediante instrumento competente, ao patrimônio da 
CoPasa mg.

DOS LOTEAMENTOS, AGRUPAMENTOS DE
EDIFICAÇÕES, CONJUNTOS HABITACIONAIS E VILAS
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Art. 18.  a CoPasa mg só assumirá a manutenção de sistema de abastecimento de 
água e de coleta de esgoto em loteamento novo, quando houver disponibilidade técnica, 
econômica e financeira para a prestação dos serviços, não estando obrigada, pela apro-
vação do projeto, a assumi-la imediatamente.

Art. 19.  os procedimentos para concessão de prolongamento de rede e de ligação 
de água ou de esgoto em conjunto habitacional ou programa de desenvolvimento social 
serão estabelecidos por meio de convênios específicos.

Art. 20.  sempre que forem ampliados o loteamento, conjunto habitacional ou agru-
pamento de edificações, correrão por conta do proprietário ou incorporador as despesas 
decorrentes de reforço ou expansão dos sistemas públicos de abastecimento de água e 
de coleta de esgoto.

Art. 21.  a operação e manutenção das instalações prediais de água ou esgoto dos 
imóveis de agrupamento de edificações ficarão a cargo do condomínio. 

Art. 22.  a CoPasa mg não aprovará projeto de abastecimento de água ou de coleta 
de esgoto para loteamento projetado em desacordo com a legislação federal e estadual 
reguladora da matéria.
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CAPÍTULO V

Art. 23.  as instalações prediais de água e de esgoto deverão ser definidas, dimen-
sionadas e projetadas conforme as normas da abnt, sem prejuízo do que dispõem as 
normas municipais e as diretrizes operacionais da CoPasa mg. 

Art. 24.  a instalação predial de água ou de esgoto será executada pelo proprietário 
do imóvel, às suas expensas. 

§ 1º  a conservação das instalações prediais é de responsabilidade exclusiva do cliente, 
podendo a CoPasa mg fiscalizá-las e orientar procedimentos quando julgar necessá-
rio. 

§ 2º  a CoPasa mg se exime de qualquer responsabilidade por danos pessoais ou 
patrimoniais derivados do mau funcionamento das instalações prediais. 

Art. 25.  o imóvel que possuir piscina poderá ter seu esgotamento feito por meio da 
rede coletora de esgoto, mediante a colocação de um redutor de vazão na respectiva 
tubulação aprovado pela CoPasa mg. 

Art. 26.  É proibida qualquer extensão da instalação predial para servir a outra eco-
nomia localizada em terreno distinto, ainda que pertencente ao mesmo proprietário, 
observado o disposto no art. 50.

Art. 27.  as derivações para atender às instalações internas do cliente só poderão ser 
feitas dentro do imóvel servido, após o ponto de entrega de água ou antes do ponto de 
coleta de esgoto. 

Art. 28.  É vedado o emprego de qualquer dispositivo que provoque sucção no ramal 
predial de água. 

Art. 29.  nos imóveis onde haja instalação própria de abastecimento de água e liga-
ção de água da CoPasa mg, ficam proibidas conexões que possibilitem a intercomuni-
cação entre essas instalações. 

Art. 30.  É vedado o despejo de águas pluviais tanto nas instalações prediais quanto 
nos ramais prediais de esgoto.

DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS
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Art. 31.  a CoPasa mg não receberá águas servidas, provenientes de cozinha e 
tanque, lançadas diretamente em suas redes coletoras de esgoto, sem passagem por 
caixa de gordura sifonada.



rEguLamEnto dos sErViços PÚbLiCos dE Água E Esgoto PrEstados PELa CoPasa 17

CAPÍTULO VI

Art. 32.  os reservatórios de água dos imóveis serão dimensionados e cons-
truídos de acordo com as normas da abnt, observado o que dispõem as normas 
municipais em vigor. 

Art. 33.  o projeto e a execução dos reservatórios deverão atender aos seguintes 
requisitos de ordem sanitária:

I - assegurar perfeita estanqueidade;

II - utilizar em sua construção materiais que não causem prejuízo à qualidade de água;

III - permitir inspeção e reparo, mediante aberturas dotadas de bordas salientes e tampas  
 herméticas;

IV - possuir válvula de flutuador (bóia) que vede a entrada de água quando cheio, e 
 extravasor descarregando visivelmente em área livre, dotado de dispositivo que  
 impeça a penetração, no reservatório, de elemento que possa poluir a água; e 

V - possuir tubulação de descarga que permita a limpeza interna do reservatório.

Art. 34.  É vedada a passagem de tubulações de esgoto sanitário ou pluvial pela 
cobertura ou pelo interior dos reservatórios.

Art. 35.  deverão possuir reservatório e instalação elevatória conjugada os imóveis 
com três ou mais pavimentos ou aqueles cuja pressão dinâmica disponível da rede junto 
à ligação seja insuficiente para alimentar o reservatório superior.

Art. 36.  nenhum depósito de lixo domiciliar ou incinerador de lixo poderá estar 
localizado sobre qualquer reservatório de modo a dificultar o seu esgotamento ou repre-
sentar perigo de contaminação de suas águas.

Art. 37.  se o reservatório subterrâneo tiver de ser construído em recinto ou área 
interna fechada, nos quais exista canalização ou dispositivo de esgoto sanitário, deve-
rão ali ser instalados ralos e canalização de águas pluviais, capazes de escoar qualquer 
refluxo eventual de esgoto sanitário.

DOS RESERVATÓRIOS PARTICULARES
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CAPÍTULO VII

Art. 38.  os hidrantes deverão constar dos projetos e ser distribuídos ao longo da rede 
pública, obedecendo a critérios adotados pela CoPasa mg, de comum acordo com o 
Corpo de bombeiros militar de minas gerais - Cbmmg e conforme as normas da abnt. 

Parágrafo único.  a CoPasa mg poderá, nas redes existentes, instalar hidrantes, 
por solicitação do Corpo de bombeiros, contra pagamento de valor correspondente. 

Art. 39.  a operação dos registros e dos hidrantes na rede distribuidora será efetuada 
exclusivamente pela CoPasa mg ou pelo Cbmmg. 

§ 1º  o Cbmmg só poderá utilizar os hidrantes em caso de sinistros ou devidamente 
autorizado pela CoPasa mg. 

§ 2º  o Cbmmg deverá comunicar à CoPasa mg, no prazo de vinte e quatro horas, 
as operações efetuadas. 

Art. 40.  os danos causados aos registros e aos hidrantes serão reparados pela 
CoPasa mg, às expensas de quem lhes der causa, sem prejuízo das disposições 
previstas neste decreto e das penas criminais aplicáveis.

DOS HIDRANTES
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CAPÍTULO VIII

Art. 41.  os efluentes não domésticos a serem lançados na rede coletora de esgoto 
deverão ter as características fixadas em normas específicas da CoPasa mg. 

Parágrafo único.  não são admitidos, na rede coletora de esgoto, efluentes não 
domésticos que contenham substâncias que, por sua natureza, possam danificá-la, ou 
que interfiram nos processos de depuração da estação de tratamento de esgoto, ou que 
possam causar dano ao meio ambiente, ao patrimônio público, ou a terceiros. 

Art. 42.  a CoPasa mg não receberá, sem tratamento prévio, efluentes não domés-
ticos que, por suas características, não possam ser lançadas in natura na rede coletora 
de esgoto.

Parágrafo único. o tratamento será feito às expensas do cliente e deverá obede-
cer às normas técnicas específicas da CoPasa mg e da abnt.

DOS EFLUENTES NÃO DOMÉSTICOS
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CAPÍTULO IX

Art. 43.  os imóveis situados em logradouros dotados de redes distribuidoras de 
água, operadas pela CoPasa mg, deverão ter suas instalações ligadas àquelas.

Art. 44.  as ligações de água ou esgoto serão executadas quando satisfeitas as 
exigências estabelecidas nas normas e instruções regulamentares da CoPasa mg. 

Art. 45.  a manutenção dos ramais prediais será executada pela CoPasa mg, ou por 
terceiros previamente autorizados. 

§ 1º  o reparo de dano causado por terceiros em ramal predial será feito às expensas 
de quem lhe deu causa.
 

§ 2º  a substituição ou modificação de ramal predial, quando solicitadas pelos clientes, 
serão executadas às suas expensas. 

Art. 46.  É vedada ao cliente qualquer intervenção no ramal predial. 

Art. 47.  os diâmetros dos ramais prediais serão determinados pela CoPasa mg, em 
função das demandas estimadas e das condições técnicas. 

Art. 48.  a instalação do padrão de ligação de água será executada pela CoPasa mg, 
às expensas do interessado.

Parágrafo único.  a pedido do interessado, a instalação do padrão de ligação de 
água, com diâmetro menor que 50 mm (cinqüenta milímetros) poderá ser por ele execu-
tada, às suas expensas, desde que atendidas as normas e padrões da CoPasa mg.

Art. 49.  os imóveis situados em logradouros dotados de redes coletoras de esgoto, 
operadas pela CoPasa mg, que não possuam sistema estático de esgotamento sanitá-
rio nos termos estabelecidos pelas normas brasileiras e condições técnico-operacionais 
aprovadas pela CoPasa mg, deverão ter suas instalações obrigatoriamente conectadas 
às redes referidas.

DAS LIGAÇÕES PERMANENTES E DOS 
RAMAIS PREDIAIS DE ÁGUA E ESGOTO
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Parágrafo único. na ausência de rede coletora nos logradouros, o esgotamento 
sanitário dos seus imóveis se fará por meio do sistema estático com condições técnico-
operacionais aprovadas pela CoPasa mg.

Art. 50.  a cada edificação será concedida uma única ligação de água e esgoto. 

§ 1º  Poderão ser concedidas ligações individualizadas para dependências isoladas ou 
não, desde que não abastecidas pelo reservatório central da edificação. 

§ 2º  o abastecimento de água ou coleta de esgoto poderão ser feitos por mais de 
um ramal predial de água ou esgoto, quando houver conveniência de ordem técnica, 
a critério da CoPasa mg. 

§ 3º  no caso de esgoto, poderá o ramal predial atender a dois ou mais imóveis, quando 
houver conveniência de ordem técnica, a critério da CoPasa mg.

Art. 51.  Para os conglomerados de habitações de favela, quando a aplicação de 
critérios técnicos da prestação de serviços se tornar impossível, poderão ser adotados 
critérios e soluções especiais.

Art. 52.  as ligações de água e de esgoto de chafariz, lavanderia pública, praça e 
jardim públicos serão concedidas pela CoPasa mg, a requerimento do órgão público 
interessado, desde que ele se responsabilize pelo pagamento dos serviços prestados.

Art. 53.  a CoPasa mg não se obriga a conceder ligação de esgoto quando a pro-
fundidade do ramal predial, medida a partir da soleira do meio fio até a geratriz interna 
inferior da tubulação do ramal predial, for superior a um metro.

Parágrafo único.  Havendo condições técnicas, poderão ser concedidas ligações 
com profundidade superior à mencionada no caput, mas em nenhuma hipótese a pro-
fundidade poderá exceder três metros e meio.
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Art. 54.  a distância máxima permitida para ligação de esgoto em diagonal é de 
quinze metros, medida na rede existente, a partir da interseção da perpendicular ao eixo 
da rede de esgotos, passando pelo centro do poço luminar. 

Art. 55.  a declividade mínima para ligação de esgoto é três por cento, considerada 
do poço luminar à meia-seção da rede coletora.

Art. 56.  Qualquer lançamento no sistema público de esgoto deve ser realizado por 
gravidade; havendo necessidade de recalque dos efluentes, estes devem fluir para uma 
caixa de “quebra pressão”, situada a montante do poço luminar, na parte interna do 
imóvel, de onde serão conduzidos em conduto livre até o coletor público, sendo de res-
ponsabilidade do cliente a execução, operação e manutenção dessas instalações. 

Art. 57.  o esgotamento via terreno de outra propriedade, situado em cota inferior, 
somente poderá ser levado a efeito quando houver conveniência técnica da CoPasa 
mg e anuência do proprietário do terreno pelo qual passará a tubulação, obtida pelo 
interessado, em documento hábil.

Art. 58.  as ligações prediais poderão ser suprimidas nos seguintes casos:

I -  interdição judicial ou administrativa;

II -  desapropriação de imóvel para abertura de via pública;

III -  incêndio ou demolição;

IV -  fusão de ligações;

V -  como penalidade por infração a dispositivo previsto neste decreto ou em normas  
 específicas; e

VI -  por solicitação do cliente.
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CAPÍTULO X

Art. 59.  Poderão ser concedidas ligações provisórias por período limitado para circo, 
parque de diversões e similares, ou para obras que não sejam de edificação. 

Parágrafo único.  Para efeito deste decreto, considera-se edificação a construção 
que, após o seu término, demande em caráter duradouro, serviços de água ou esgoto. 

Art. 60.  as ligações provisórias serão custeadas antecipadamente pelo interessado, 
que será também responsável por todos os custos dos serviços correspondentes ao pe-
ríodo concedido.

Art. 61.  a CoPasa mg poderá exigir que as ligações provisórias de água sejam 
hidrometradas, responsabilizando-se o cliente pelo pagamento dos excessos comprova-
dos por medições realizadas. 

Art. 62.  os serviços prestados pela CoPasa mg referentes a ligação provisória 
poderão ser objeto de contrato.

DAS LIGAÇÕES PROVISÓRIAS DE 
ÁGUA E ESGOTO
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CAPÍTULO XI

Art. 63.  a CoPasa mg se responsabilizará pela instalação, substituição e manuten-
ção dos hidrômetros e dos controladores de vazão. 

Art. 64.  os medidores e controladores de vazão poderão ser instalados, substituídos 
ou retirados pela CoPasa mg, a qualquer tempo. 

Parágrafo único.  a instalação ou retirada dos medidores para manutenção 
preventiva e corretiva será feita pela CoPasa mg, em época e periodicidade por ela 
definidas. 

Art. 65.  À CoPasa mg e a seus prepostos é garantido livre acesso ao hidrômetro ou 
controlador de vazão, não podendo o cliente dos serviços criar obstáculo para tanto, ou 
alegar impedimento. 

Parágrafo único.  É vedada a execução de qualquer tipo de instalação ou cons-
trução posterior à ligação, que venha dificultar o acesso aos medidores ou dispositivos 
controladores de vazão. 

Art. 66.  os medidores e controladores de vazão instalados nos ramais prediais são 
de propriedade da CoPasa mg. 

§ 1º  o hidrômetro, ou controlador de vazão, deve ser instalado, preferencialmente,  
dentro do imóvel abastecido.

§ 2º  os clientes responderão pela guarda e proteção dos medidores e dos controla-
dores de vazão, responsabilizando-se pelos danos a eles causados, a não ser que eles se 
localizem no passeio, externamente ao imóvel abastecido. 

Art. 67.  o cliente poderá solicitar a aferição do medidor instalado no seu imó-
vel, devendo pagar pelas respectivas despesas quando não se constatar nenhuma 
irregularidade.

Parágrafo único.  Constatada irregularidade prejudicial ao cliente, a CoPasa mg 
providenciará a retificação das contas até o limite de três.

DOS MEDIDORES E
CONTROLADORES DE VAZÃO
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Art. 68.  desde que atendidas as condições técnicas estabelecidas pela CoPasa mg, 
poderá ser solicitada a medição individualizada do imóvel, por meio de hidrometração 
de todas as economias atendidas. 

§ 1º  as adequações nas instalações prediais necessárias à efetivação da medição 
individualizada serão executadas por conta e às expensas do cliente.

§ 2º  a critério técnico exclusivo da CoPasa mg, as economias com medição individu-
alizada poderão ser abastecidas por mais de um ramal predial.

§ 3º  a medição individualizada somente será aplicada à água fornecida pelo sistema 
público de abastecimento de água.

§ 4º  os hidrômetros individuais são de propriedade da CoPasa mg e serão instalados 
pela concessionária em áreas de uso comum, em locais de fácil acesso.

§ 5º  o hidrômetro principal e os hidrômetros individuais instalados para efeito de 
medição individualizada estão sujeitos ao que estabelece os demais artigos 
deste capítulo.
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CAPÍTULO XII

Art. 69.  os clientes serão classificados nas categorias residencial, comercial, indus-
trial e pública. 

Parágrafo único.  as categorias referidas no caput poderão ser subdivididas 
em grupos, de acordo com as suas características de tipo de atividade, de demanda ou 
consumo, sendo vedada, dentro de um mesmo grupo, a discriminação de clientes que 
tenham as mesmas condições de utilização dos serviços. 

Art. 70.   a classificação dos clientes e a quantificação das economias obedecerão aos 
conceitos definidos para “categoria de uso” e “economia”, respectivamente. 

Parágrafo único.  no caso de obras de construção de edificações, a classificação 
dos clientes e a quantificação das economias serão definidas conforme normas especí-
ficas da CoPasa mg. 

Art. 71.  os casos de alteração de categoria de uso ou do número de economias, bem 
como de demolição de imóvel, deverão ser imediatamente comunicados à CoPasa mg, 
para efeito de atualização do cadastro dos clientes. 

Parágrafo único.  a CoPasa mg não se responsabiliza por eventual lançamento 
a maior na conta, em função de alteração de categoria de uso ou do número de econo-
mias a ela não comunicados, ressalvados os casos previstos em norma específica.

DA CLASSIFICAÇÃO DOS CLIENTES E DA 
QUANTIFICAÇÃO DAS ECONOMIAS
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CAPÍTULO XIII

Art. 72. o volume de água que determinará o consumo mínimo por economia e por 
categoria de uso, fixado pela estrutura tarifária da CoPasa mg, não será inferior a seis 
metros cúbicos mensais. 

Parágrafo único.  o consumo mínimo por economia das diversas categorias de 
uso poderá ser diferenciado entre si. 

Art. 73.  o volume faturado será calculado pela diferença entre as leituras faturadas 
atual e anterior, observado o consumo mínimo. 

§ 1º  o período de consumo poderá variar em função da ocorrência de feriado e fim de 
semana e sua implicação no calendário de faturamento da CoPasa mg. 

§ 2º  a duração dos períodos de consumo é fixada de maneira que seja mantido o 
número de até doze contas por ano. 

§ 3º  a CoPasa mg poderá fazer projeção do volume, com base no consumo médio, 
em função de ajustes ou otimização do ciclo de faturamento. 

§ 4º  Em função de leitura bimestral, trimestral ou outra periodicidade, a CoPasa mg 
poderá fazer projeção do volume, conforme norma específica.

Art. 74.   não sendo possível a apuração do volume consumido em determinado pe-
ríodo, o faturamento será feito pelo consumo médio, com base no histórico do consumo 
medido, ou pelo consumo mínimo da categoria de uso, no caso de o consumo médio ser 
inferior àquele.

§ 1º  o consumo médio será calculado com base nos últimos períodos de consumo 
medidos, sendo o número de períodos definido pela CoPasa mg mediante norma es-
pecífica. 

§ 2º  ocorrendo troca de hidrômetro, inicia-se novo histórico para efeito de cálculo de 
consumo médio.

DA DETERMINAÇÃO DO CONSUMO
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Art. 75.  a elevação do volume medido, decorrente da existência de vazamento na 
instalação predial, é de inteira responsabilidade do cliente. 

Art. 76.  na ausência de medidor, o consumo a ser faturado, que nunca será inferior 
ao consumo mínimo estabelecido por economia, poderá ser estimado em função do 
consumo médio presumido, com base em atributo físico do imóvel, ou outro critério 
estabelecido mediante contrato padrão.

Art. 77.  o volume faturado de esgoto corresponderá ao volume de água fornecida, 
acrescido do volume consumido de fonte própria, quando for o caso, ressalvado o acor-
dado em contratos específicos.

Parágrafo único. o volume mínimo de esgoto, para fins de tarifação, por econo-
mia, não será inferior a seis metros cúbicos mensais, para todas as categorias.

Art. 78.  Para efeito de determinação do volume esgotado, para o caso dos clien-
tes que possuam sistema próprio de abastecimento de água e que se utilizem da rede 
pública de esgoto, a CoPasa mg poderá instalar medidor nesses sistemas ou nos 
ramais prediais de esgoto, devendo o cliente permitir livre acesso para instalação e lei-
tura desses medidores.
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CAPÍTULO XIV

Art. 79.  os serviços de abastecimento de água e de coleta de esgoto serão remune-
rados sob a forma de tarifa, de acordo com a estrutura tarifária da CoPasa mg. 

Parágrafo único. aos serviços de abastecimento de água e de coleta de esgoto 
corresponderão tabelas de tarifas específicas.

Art. 80.  a fixação tarifária levará em conta a viabilidade do equilíbrio econômi-
co-financeiro da concessionária e a preservação dos aspectos sociais dos respectivos 
serviços.

Art. 81.  as tarifas obedecerão ao regime do serviço pelo custo, garantindo-se à con-
cessionária, em condições eficientes de operação, a remuneração de doze por cento ao 
ano sobre o investimento reconhecido.

§ 1º  o custo dos serviços, a ser computado na determinação da tarifa, deve ser o custo 
mínimo necessário à adequação da exploração dos sistemas operados pela CoPasa mg 
e a sua viabilidade econômico-financeira.

§ 2º  o custo dos serviços compreende:

I -  as despesas de exploração;

II - as quotas de depreciação, provisão para devedores e amortização de despesas;

III - a remuneração do investimento reconhecido; e

IV - a recuperação de eventuais perdas financeiras.

Art. 82.  as despesas de exploração são aquelas necessárias à prestação dos serviços 
pela concessionária, abrangendo as despesas de operação e manutenção, as despesas 
comerciais, as despesas administrativas e as despesas fiscais, excluída a previsão para o 
imposto de renda.

DAS TARIFAS
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Art. 83.  não são consideradas despesas de exploração:

I -  as parcelas das despesas relativas a multas e a doações;

II - os juros, as atualizações monetárias de empréstimos e quaisquer outras despesas  
 financeiras;

III - as despesas de publicidade, com exceção das referentes às publicações exigidas por  
 lei ou a veiculação de notícias de interesse público; e

IV - despesas incorridas na prestação de serviços de qualquer natureza não cobradas dos  
 clientes, excetuadas aquelas que tenham recebido isenção decorrente de lei.

Art. 84.  as quotas de depreciação, provisão para devedores e amortizações de des-
pesas correspondem, respectivamente, às depreciações dos bens vinculados ao imobili-
zado em operação, à provisão para devedores duvidosos e às amortizações de despesas 
diferidas. 

Art. 85.  a remuneração do investimento é o resultado da multiplicação da taxa de 
remuneração pelo investimento reconhecido.

§ 1º  o investimento reconhecido será composto de:

I -  imobilizações técnicas;

II - ativo diferido; e

III - capital de movimento.

§ 2º  do resultado da soma dos incisos i, ii e iii do § 1º serão deduzidos: 

I -  as depreciações acumuladas e as amortizações acumuladas de despesas diferidas; e

II - os auxílios para obras.
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§ 3º  os valores que compõem o investimento reconhecido são aqueles estimados para 
o período em relação ao qual é solicitado o reajuste. 

Art. 86.  as imobilizações técnicas correspondem aos valores corrigidos monetaria-
mente, abrangendo os bens e instalações que concorram, exclusiva e permanentemente, 
para a prestação dos serviços. 

§ 1º.  não fazem parte do investimento reconhecido as obras em andamento e os bens 
a serem incorporados à operação, assim entendidos aqueles que, embora concluídos, 
não estejam ainda sendo economicamente utilizados. 

§ 2º.  ao custo das obras, durante o período de sua execução, serão acrescidos os juros 
incorridos e as taxas contratuais de empréstimos tomados para sua realização. 

§ 3º.  ao custo das obras, realizadas com capital próprio, serão acrescidos juros, duran-
te o período de sua execução. 

Art. 87.  o ativo diferido corresponde aos valores, corrigidos monetariamente, relati-
vos a despesas que contribuirão para a formação do resultado de mais de um exercício 
social. 

Parágrafo único.  não serão consideradas, no ativo diferido, para fins de apura-
ção do investimento reconhecido, as despesas extraordinárias.

Art. 88.  o capital de movimento compreende:

I -  o disponível não vinculado, que corresponde aos bens numerários e aos depósitos  
 livres, limitado até a importância equivalente a uma vez e meia à média mensal  
 prevista para as despesas de exploração;

II -  os créditos de contas a receber de clientes, não excedentes a duas vezes o 
 faturamento médio mensal do exercício; e

III -  os estoques de materiais para operação e manutenção, indispensáveis à prestação 
 dos serviços, limitados à média dos saldos mensais do exercício.
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Art. 89.   À remuneração do investimento, calculada por ocasião da elaboração da 
proposta de revisão tarifária, será acrescida a insuficiência ou excluído o excesso de 
remuneração verificados em exercícios anteriores e ainda pendentes de compensação. 

Art. 90. a recuperação de eventuais perdas financeiras corresponde aos custos fi-
nanceiros incorridos no processo de faturamento da concessionária, que exige prazos 
entre o levantamento dos consumos, a emissão das contas e suas datas respectivas de 
vencimento. 

Art. 91. as tarifas deverão ser diferenciadas segundo as categorias de uso e faixas 
de consumo, assegurando-se o subsídio dos clientes de maior para os de menor poder 
aquisitivo, assim como dos grandes para os pequenos clientes. 

Art. 92.  a conta mínima de água e esgoto resultará do produto da tarifa mínima pelo 
consumo/volume mínimo, por economia, observadas as quantidades de economias de 
cada categoria e o serviço utilizado pelo cliente. 

Art. 93.  a estrutura tarifária deverá representar a distribuição de tarifas por faixa de 
consumo, com vistas à obtenção de uma tarifa média que possibilite o equilíbrio econô-
mico-financeiro da concessionária, em condições eficientes de operação. 

Art. 94.  as tarifas de cada categoria serão diferenciadas para as diversas faixas de 
consumo, devendo, em função destas, ser progressivas em relação ao volume faturável.

Art. 95. as tarifas das faixas iniciais das categorias comercial, industrial e pública 
deverão ser superiores à tarifa média da concessionária. 

Art. 96. o valor do serviço de coleta de esgoto prestado por meio do sistema público 
não poderá ser inferior a quarenta por cento da tarifa de água.

Art. 97. os serviços de coleta e tratamento de água residuária caracterizados como 
efluentes não domésticos poderão sofrer adicionais nos preços tarifários em função das 
características da carga poluidora desses efluentes, de acordo com as normas internas 
da CoPasa mg.
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Art. 98.  as tarifas serão reajustadas, periodicamente, de forma a permitir a manu-
tenção do equilíbrio econômico-financeiro da concessionária, devendo o reajuste ocorrer 
com periodicidade anual. 

§ 1º  sempre que necessário, as tarifas dos serviços prestados pela concessionária 
sofrerão revisão de suas bases de cálculo. 

§ 2º  o reajuste de que trata o caput deste artigo será aplicado sobre os serviços pres-
tados, preferencialmente, a partir de primeiro de março de cada ano.

§ 3º  será aplicada a tarifa proporcional sempre que o reajuste tarifário ocorrer durante 
o período de consumo.

Art. 99.  os reajustes e revisões das tarifas de água e esgoto da CoPasa mg serão 
autorizados e aprovados pela sEdru, por meio de resolução publicada no órgão oficial 
dos Poderes do Estado. 

Parágrafo único.  Para os efeitos deste artigo, a CoPasa mg encaminhará à 
sEdru os estudos que demonstrem a necessidade dos reajustes e revisão tarifários. 

Art. 100.  a seu exclusivo critério, a CoPasa mg poderá firmar contrato de prestação 
de serviço a grandes clientes, bem como para os clientes temporários, com preços ou 
condições especiais. 

Parágrafo único.  o contrato em referência, que deverá vincular demanda e 
consumo de água ou volume, ou vazão de esgoto, só é admissível, em cada caso, se 
puder ser aplicado sobre a tarifa um desconto definido em norma interna específica da 
CoPasa mg.
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Art. 101.  a CoPasa mg poderá aplicar descontos nas tarifas dos poderes públicos 
concedentes, mediante critérios referendados pelo Conselho de administração.

§ 1º  o desconto em referência não poderá ser superior a cinqüenta por cento do valor 
da tarifa vigente da categoria pública.

§ 2º  a aplicação do desconto se dará em favor do poder público concedente que esteja 
adimplente com a CoPasa mg e que efetive o pagamento de suas contas até à data de 
seus respectivos vencimentos.

Art. 102.  a CoPasa mg poderá praticar tarifas ou descontos especiais visando 
atender a objetivos sociais do governo Estadual, voltados para a população de baixa 
renda, desde que enquadrados nas exigências das normas internas e legislação vigente.

Parágrafo único.  os clientes enquadrados nas tarifas ou descontos especiais 
estão também obrigados ao cumprimento das disposições prescritas neste decreto.

Art. 103.  Para entidades filantrópicas, sem fins lucrativos, poderão ser aplicadas 
tarifas com descontos especiais, desde que enquadradas nas exigências estabelecidas 
nas normas internas da CoPasa mg.

§ 1º  os descontos se aplicam, exclusivamente, às entidades que comprovem a sua 
natureza mediante documentos oficiais de registro expedidos por órgãos estaduais.

§ 2º  os descontos em referência não poderão ser superiores a cinqüenta por cen-
to do valor da tarifa correspondente e serão concedidos, mensalmente, até o limite da 
demanda contratada.

§ 3º  É vedada a concessão de descontos às entidades filantrópicas inadimplentes com 
a CoPasa mg e, também àquelas que não apresentarem documentação comprovando 
estar em dia com os encargos e tributos municipais, estaduais e federais.
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Art. 104. a seu exclusivo critério e para finalidade específica, poderá a CoPasa mg 
fornecer água bruta, com tarifas e condições especiais. 

Art. 105.  É vedada a prestação gratuita de serviços, bem como a concessão de 
tarifa ou preço reduzidos, para qualquer fim, ressalvado o disposto nos arts. 100, 101 
102, 103 e 104.
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CAPÍTULO XV

Art. 106.  no cálculo do valor da conta, o consumo de água ou o volume de esgoto 
a ser faturado por economia não poderá ser inferior ao consumo ou volume mínimo 
estabelecido para a respectiva categoria de uso. 

Parágrafo único.  Para efeito de faturamento, será considerado o número total de 
economias existentes, independentemente de sua ocupação. 

Art. 107.  a cada ligação corresponderá uma única conta, independentemente do 
número de economias por ela atendidas, ressalvados os imóveis com medição individu-
alizada, nos quais para cada economia corresponderá uma conta. 

§ 1º  na composição do valor total da conta de água ou esgoto de imóvel com mais de uma 
economia ou  categoria de economia, dotado de um único hidrômetro,  o volume que ultrapas-
sar o somatório dos consumos mínimos será distribuído igualmente por todas as economias. 

§ 2º  nos imóveis com medição individualizada, a diferença entre o consumo apurado 
no hidrômetro principal e o somatório dos consumos registrados nos hidrômetros indivi-
duais será distribuída igualmente por todas as economias. 

§ 3º  nos imóveis com medição individualizada que possuem também sistema próprio de 
abastecimento, o volume faturado de esgoto corresponderá ao volume individual de água, refe-
rente ao sistema público, somado ao rateio do consumo de água referente ao sistema próprio. 

Art. 108.  as contas serão emitidas periodicamente, de acordo com o calendário de 
faturamento elaborado pela CoPasa mg, obedecendo aos critérios fixados em normas 
específicas e afetas à prestação de serviços. 

Art. 109.  as contas serão entregues com antecedência, em relação à data de venci-
mento, fixada em norma específica da CoPasa mg. 

§ 1º  as contas emitidas com base em leitura bimestral, trimestral ou outra periodici-
dade, serão entregues com antecedência em relação ao(s) mês(es) de referência, ficando 
mantidos os vencimentos de cada referência.

§ 2º    a falta de recebimento da conta não desobriga o cliente de seu pagamento.

DA DETERMINAÇÃO DOS VALORES DOS 
SERVIÇOS E DA EMISSÃO DAS CONTAS
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CAPÍTULO XVI

Art. 110.  a falta de pagamento da conta, até a data de vencimento nela estipulada, sujei-
ta o cliente ou titular do imóvel a acréscimo por impontualidade, conforme norma específica. 

§ 1º  a falta de pagamento da conta sujeita o cliente ou titular do imóvel, imediata-
mente após o vencimento dela, independentemente de outras sanções, à interrupção do 
fornecimento de água e da coleta de esgoto.

§ 2º  a CoPasa mg poderá inscrever os clientes inadimplentes nos serviços de prote-
ção ao crédito.

§ 3º  as impugnações sobre os dados constantes da conta, procedentes ou não, quan-
do apresentadas após seu vencimento, não eximem o cliente do pagamento do acrésci-
mo por impontualidade, relativamente aos valores incontroversos.

Art. 111. após o pagamento da conta, poderá o cliente reclamar, em prazos estabelecidos 
em norma específica, a devolução dos valores considerados indevidamente nela incluídos. 

Art. 112. o titular do imóvel responde pelo débito referente à prestação de qualquer 
serviço nele efetuado pela CoPasa mg. 

Parágrafo único.  nas edificações sujeitas à legislação sobre condomínio, o con-
domínio com conta única, sem medição individualizada, é considerado o responsável 
pelo pagamento da prestação de serviços, o mesmo acontecendo com o incorporador, 
no caso de conjunto habitacional ainda não totalmente ocupado. 

Art. 113.  após o vencimento da conta, o valor do débito, independentemente das 
sanções previstas, será corrigido e atualizado segundo o índice definido pelo governo 
federal para atualização monetária, conforme norma específica.

Art. 114.    os serviços não tarifados serão remunerados mediante pagamento de 
preços estabelecidos pela CoPasa mg.

§ 1º  sempre que necessário, os preços dos serviços prestados pela concessionária 
sofrerão revisão de suas bases de cálculo.

§ 2º  o reajuste dos preços dos serviços deverá ocorrer simultaneamente 
aplicação do reajuste tarifário.

DA COBRANÇA DOS SERVIÇOS
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CAPÍTULO XVII

Art. 115.   a inobservância de qualquer dispositivo deste decreto sujeita o infrator a 
notificação e penalidade, que pode ser, conforme a gravidade da infração, sanção pecu-
niária acrescida ou não da interrupção do fornecimento de água e da coleta de esgoto. 

Art. 116.  Considera-se infração a prática de qualquer dos seguintes atos:

I -   atraso no pagamento de conta;

II -   impedimento de acesso de funcionário da CoPasa mg, ou agente por ela autorizado, 
ao ramal predial ou à instalação predial de água ou esgoto;

III -  instalação de dispositivo de sucção na rede distribuidora de água;

IV -   fornecimento de água a terceiros, mediante extensão das instalações prediais para 
abastecer economias localizadas em lote, imóvel ou terreno distintos, a não ser com 
autorização expressa da CoPasa mg;

V -  desperdício de água em situações de emergência, calamidade ou racionamento;

VI -   violação, danificação, inversão, retirada ou extravio do medidor ou do 
controlador de vazão;

VII -   intervenção nos ramais prediais de água ou esgoto ou nas redes distribuidora ou 
coletora e seus componentes;

VIII -   construção que venha prejudicar ou impedir o acesso ao ramal predial, até o padrão 
de ligação de água;

IX -  despejo de águas pluviais nas instalações ou nos ramais prediais de esgoto;

X -   lançamento, na rede de esgoto, de líquidos residuais que, por suas características, 
exijam tratamento prévio;

XI -  interconexão da instalação predial que possua abastecimento próprio com instalação  
 alimentada com água procedente de abastecimento público;

DAS SANÇÕES



rEguLamEnto dos sErViços PÚbLiCos dE Água E Esgoto PrEstados PELa CoPasa 39

XII -   derivação clandestina no ramal predial;

XII -  danificação das tubulações ou instalações do sistema público de água e esgoto;

XIV -   ligação clandestina à rede da CoPasa mg;

XV -   violação da interrupção do fornecimento de água;

XVI -   interligação de instalações prediais internas de água, entre imóveis distintos, ou entre 
dependências de um mesmo imóvel, que possuam ligações distintas;

XVII -  não construção/utilização de caixa de gordura sifonada na instalação predial de 
 esgoto, ou outras caixas especiais definidas em normas específicas; e

XVIII -   prestação de informação falsa quando da solicitação de serviços à CoPasa mg.

Parágrafo único.  as sanções por infração definidas nos incisos i a XViii serão estipu-
ladas em normas específicas de procedimento interno. 

Art. 117.   as despesas com a interrupção e o restabelecimento do fornecimento de 
água e da coleta de esgoto correrão por conta do cliente ou titular do imóvel, sem prejuízo da 
cobrança dos débitos existentes. 

Art. 118.   o fornecimento de água e a coleta de esgoto serão restabelecidos após a cor-
reção da irregularidade e quitação dos valores devidos à CoPasa mg.
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CAPÍTULO XVIII

Art. 119.  Cabe aos clientes, que necessitem de água com características diferentes 
dos padrões de potabilidade adotados pela CoPasa mg, ajustá-la às condições especí-
ficas de seu interesse, mediante tratamento em instalações próprias. 

Parágrafo único.  nenhuma redução de tarifa será concedida em virtude do tra-
tamento corretivo mencionado. 

Art. 120.   Em função da disponibilidade de água, a CoPasa mg não está obrigada a 
prestar serviços a cliente da categoria industrial ou comercial, classificado como grande 
cliente, podendo, entretanto, fazê-lo, quando for técnica e economicamente viável, por 
meio de contrato de prestação de serviços. 

Art. 121.  a CoPasa mg se obriga a controlar, rotineiramente, a qualidade da água 
por ela distribuída, a fim de assegurar a sua potabilidade conforme exigências dos ór-
gãos competentes. 

Art. 122.  À CoPasa mg assiste o direito de, em qualquer tempo, exercer ação fisca-
lizadora, no sentido de verificar a obediência ao prescrito neste decreto. 

Art. 123.   É facultada à CoPasa mg, observadas as disposições legais, a entrada em 
imóvel, área, quintal ou terreno, para efetuar visita de inspeção. 

Art. 124.  a CoPasa mg, sempre que necessário, interromperá temporariamente 
a prestação de seus serviços, para manutenção de rede, execução de prolongamento e 
outros serviços técnicos. 

§ 1º   a CoPasa mg se obriga a divulgar, com antecedência, por intermédio dos meios 
de comunicação disponíveis, as interrupções programadas de seus serviços que possam 
afetar sensivelmente o abastecimento de água.

§ 2º  a divulgação, em situação de emergência, só será feita quando a interrupção 
afetar sensivelmente o abastecimento de água.

DISPOSIÇÕES GERAIS
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Art. 125.   a preservação da qualidade da água após o hidrômetro instalado no 
ramal predial é de responsabilidade do cliente. 

Parágrafo único.   nos imóveis abastecidos por ramal predial de água dotado de 
dispositivo denominado eliminador de ar, a preservação da qualidade da água a partir 
do referido equipamento é de responsabilidade do cliente.

Art. 126.   a CoPasa mg somente se responsabiliza pela coleta de esgoto a partir 
do poço luminar. 

Art. 127.   Este decreto se aplica a todos os clientes dos serviços da CoPasa mg. 

Art. 128.  os casos omissos e as dúvidas suscitadas na aplicação deste decreto serão 
resolvidos pela diretoria da CoPasa mg, observada a legislação.

Art. 129.   Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 130.   ficam revogados:

I -  o decreto 43.753, de 19 de fevereiro de 2004;

II - o decreto 43.930, de 15 de dezembro de 2004;

III - o decreto 44.249, de 23 fevereiro de 2006; e

IV - o decreto 44.468, de 16 de fevereiro de 2007.

Palácio da Liberdade, em belo Horizonte, 1º de setembro de 2008: 220º da inconfidência 
mineira e 187º da independência do brasil. 

AÉCIO NEVES
Danilo de Castro
Renata Maria Paes de Vilhena
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ÍNDICE TEMÁTICO

A

abastecimento por fonte própria
art. 29 / art. 77 / art. 78 / art. 107, § 3º /  art. 116, Xi 

acesso da CoPasa ao imóvel 
art. 65 / art. 78 / art. 116, ii; Viii / art. 123

aferição de Hidrômetro
art. 2º, i /  art. 67

Água bruta
art. 104

Águas pluviais (esgoto pluvial)
art. 2º,  XXi /  art. 11 / art. 30 / art. 37 / art. 116,  iX

alteração de categoria de uso/número de economias
art. 71

Área de servidão
art. 8º

atualização monetária
art. 113

C

Caixa de gordura
art. 31 / art. 116, XVii 

Categoria Comercial
art. 2º, iii /  art. 69 / art. 95 / art. 120 

Categoria de uso
art. 2º, iV /  art. 69 /  art. 70 / art. 71 / art. 72 /  art. 74 / art. 91 / art. 106
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Categoria industrial
art. 2º, V /  art. 69 / art. 95 / art. 120 

Categoria Pública
art. 2º, Vi /  art. 69 / art. 95 / art. 101, § 1º 

Categoria residencial
art. 2º, Vii /  art. 69

Ciclo de faturamento
art. 2º , Viii /  art. 73, § 3º

Classificação de clientes
art. 69 / art. 70 /  art. 71 

Conglomerados
art. 51

Consumo de água
art. 2º, X

Consumo estimado 
art. 2º, Xii / art. 76 

Consumo faturado
art. 2º, Xiii / art. 73 / art. 76 

Consumo medido
art. 2º,  XiV /  art. 74  /  art. 75

Consumo médio
art. 2º,  XV /  art. 74 /  art. 76

Consumo mínimo
art. 2º,  Xi /  art. 72 / art. 73 / art. 74 / art. 76 / art. 92 / art. 106 / art. 107, § 1º
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Conta
Cálculo:  art. 106 / art. 107 caput, § único 
Conta mínima: art. 92
definição: art. 2º, XVi
Emissão: art. 108
Entrega/recebimento: art. 109
Pagamento: art.  101, §  2º / art. 110 / art. 111 / art. 116, i 
Quantidade: art. 73, § 2º / art. 107 caput
reclamações: art. 110, § 3º / art. 111
retificação: art. 67, § único

Contrato de serviços
art. 62 /  art. 76 /  art. 77 /  art. 100 / art. 103 /  art. 120

D

débito
Correção/atualização: art 113
multa: art. 110 
responsável: art. 2º, XLViii / art. 112 / art. 117

descontos / tarifas especiais
art. 100 / art. 101 / art. 102 / art. 103 / art. 104 / art. 105 / art. 119

desperdício de água
art. 116, V 

devolução de valores
art. 111
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E

Efluente não doméstico
art. 2º, XX /  art. 41 / art. 42 / art. 97 / art. 116, X

Eliminador de ar
art. 125, § único

Entidades filantrópicas
art. 103

Esgotamento em terreno de terceiros
art. 57

Esgoto pluvial (águas pluviais)
art. 2º,  XXi /  art. 11 / art. 30 / art. 34 / art. 37 / art. 116,  iX

Esgoto sanitário
art. 2º,  XXii /  art. 34 / art. 37 

Estrutura tarifária
art. 79 / art. 80 / art. 91 / art. 92 / art. 93 / art. 94 / art. 95 / art. 96

G

grandes clientes
art. 100 / art. 120
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H

Hidrante
art. 2º, XXV / art. 38 /  art. 39 / art. 40

Hidrômetro
acesso: art. 65 / art. 78
aferição: art. 67 
definição: art. 2º,  XXVi 
faturamento imóvel sem hidrômetro: art. 76
Hidrometração de fonte própria: art. 78
infrações: art. 65, § único / art. 66, § 2º / art. 116, Vi
instalação / substituição / manutenção / retirada: art. 63 / art. 64 / art. 74, § 2º / art. 78 
/ art. 107, § 1º
Ligação provisória: art. 61
Local instalação: art. 66, § 1º / art. 68, § 4º
Propriedade: art. 66, caput / art. 68, § 4º

Hidrômetro individual
definição: art. 2º, XXVii
art. 2º, XXViii / art. 68 / art. 107, § 2º

Hidrômetro principal
definição: art. 2º, XXViii
art. 2º, XXX, XXXiX / art. 68 / art. 107, § 2º

I

infrações
art. 2º, XViii;  XXXii / art. 6º  / art. 11 / art. 26  / art. 28  / art. 29 / art. 30 / art. 31 / art. 
34 / art. 36 / art. 40 / art. 41 § único / art. 42 / art. 46 / art. 65 / art. 66 / art. 110 / art. 
115 / art. 116 
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instalação elevatória de água
art. 35

instalação predial de água
acesso: art. 116, ii 
definição: art. 2º, XXiX; XXX
dimensionamento/projeto: art. 23 / art. 68 
Execução / operação / manutenção / conservação: art. 21 / art. 24
Extensão / derivação / intervenção / conexões: art. 26 / art. 27 / art. 28 / art. 29 / art. 
116, iV; Xi; XVi 
Vazamento: art. 75

instalação predial de esgoto
acesso: art. 116, ii 
definição: art. 2º XXXi
dimensionamento, projeto: art. 23
Esgotamento em terreno de terceiros: art. 57
Execução / operação / manutenção / conservação / utilização: art. 21 / art. 24 / art. 25 / 
art. 30 / art. 116, iX;  XVii
Extensão / derivação / intervenção / conexões: art. 26 / art. 27 
Profundidade / em diagonal / declividade / recalque de efluentes: art. 53 / art. 54 / art. 
55 / art. 56

interrupção da prestação dos serviços
art. 58 / art. 110 / art. 115 / art. 116, XV / art. 117 / art. 118 /  art. 124
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L

Ligação de água
Conglomerados: art. 51
Conjunto habitacional ou programa de desenvolvimento social: art. 19
Conta por ligação: art. 107
Contrato:  art. 62 
de chafariz, lavanderia, praça e jardins públicos: art. 52
definição: art. 2º XXXii; XXXiii; XXXV; XLii
Execução: art. 3º / art. 43 / art. 44 / art. 50
infrações: art. 2º, XXXii / art. 29 / art. 116, XiV 
Pressão disponível na rede: art. 35 
Provisória: art. 2º, XXXV / art. 59 / art. 60 / art. 61 / art. 62
supressão: art. 58

Ligação de esgoto
Conglomerados: art. 51
Conjunto habitacional ou programa de desenvolvimento social: art. 19
Conta por ligação: art. 107
Contrato:  art. 62
de chafariz, lavanderia, praça e jardins públicos: art. 52
definição: art. 2º, XXXii;  XXXiV;  XLii
Execução: art. 3º / art. 44 / art. 49 / art. 50
infrações: art. 2º, XXXii / art. 116, XiV
Profundidade / em diagonal / declividade / recalque:  art. 53 / art. 54 / art. 55 / art. 56
Provisória: art. 2º, XXXV / art. 59 / art. 60 /  art. 62
supressão: art. 58

Ligação provisória
art. 2º, XXXV / art. 59 / art. 60 / art. 61 / art. 62

Loteamentos, agrupamentos de edificações
art. 12 / art. 13 / art. 14  / art. 15  / art. 16 / art. 17 / art. 18 / art. 19  / art. 20 / art. 21 
/  art.  22
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M

medição individualizada
art. 2º, XXVii;  XXViii; XXX;  XXXiX; XLViii / art. 68 / art. 107 / art. 112

multa
art. 110

P

Padrão de ligação de água
art. 2º, XXXVi / art. 48  

Período de Consumo
art. 2º, XXXVii / art. 73 / art. 98, § 3º

Piscina
art. 25

Poder Público concedente 
art.101

Prestação gratuita de serviços
art. 105

Q

Qualidade da água / potabilidade
art. 33, ii / art. 119 / art. 121 / art. 125
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R

ramal predial de água
Conglomerados: art. 51
definição: art. 2º, XXXiX
dimensionamento: art. 47
Hidrômetro: art. 2º XXViii / art. 66 / art. 125
infrações: art. 2º, XViii / art. 28 / art. 46 /  art. 116, ii;  Vi; Vii; Viii; Xii; XViii
manutenção / modificação / utilização: art. 45 / art. 50 / art. 68 § 2º

ramal predial de esgoto
Conglomerados: art. 51
definição: art. 2º, XL
infrações: art. 2º, XViii / art. 30 / art. 46 /  art. 116, ii;  Vii; iX;  X; Xii
inspeção / manutenção / modificação / utilização: art. 45 / art. 50 / art. 56 / art. 57 / art. 
78
Profundidade / distância / declividade / recalque de efluentes: art. 53 /  art. 54 / art. 55 
/ art. 56

reclamações
art. 110, § 3º / art. 111

rede de abastecimento de água
Área de servidão: art. 8º
Conjunto habitacional ou programa de desenvolvimento social: art. 19 / art. 20
definição: art. 2º XLi; XLii
infrações: art. 2º XXXii / art. 6º / art. 116 iii;  Vii;  XiV
instalação / execução / operação / manutenção / remoção / modificação / ampliação: art. 
3º / art. 4º / art. 5º / art. 7º / art. 9º / art. 124
interligação de redes de loteamento: art. 16
Pressão disponível na rede: art. 35 
Propriedade: art. 7º, § 2º
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rede coletora de esgoto
Área de servidão: art. 8º
Conjunto habitacional ou programa desenvolvimento social: art. 19 / art. 20
definição: art. 2º, XLi;  XLii
Efluentes não domésticos: art. 41 / art. 42 / art. 97
Esgotamento em terreno de terceiros: art. 57
Esgotamento piscina: art. 25
infrações: art. 2º, XXXii / art. 6º / art. 11 / art. 31 /  art. 116, Vii; X; XiV
instalação / execução / operação / manutenção / remoção / modificação / ampliação: art. 
3º / art. 4º / art. 5º / art. 7º / art. 10 / art. 124
interligação de redes de loteamento: art. 16
Propriedade: art. 7º, § 2º

reservatórios
art. 32 / art. 33 / art. 34 / art. 35 / art. 36 / art. 37 / art. 50, § 1º

retificação de conta
art. 67, § único

S

sanções
art. 110 /  art. 113 / art. 115 /  art. 116  

serviços não tarifados
definição: art. 2º XLii
revisão / reajuste de preços: art. 114

sistema de esgotamento estático
definição: art. 2º XLiii
art. 49

sistema público de abastecimento de água
definição: art. 2º XLiV
art. 5º / art. 6º / art. 17 / art. 18 / art. 68, § 3º / art. 107 § 3º / art. 116, Xiii
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sistema público de esgoto
definição: art. 2º XLV
art. 5º / art. 6º / art. 17 / art. 18 / art. 116, Xii

T

tarifa
definição: art. 2º,  XLVi e XLVii
descontos / tarifas especiais: art. 100 / art. 101 / art. 102 / art. 103 / art. 104 / art. 105 
/ art. 119
Estrutura tarifária: art. 79 / art. 80 / art.  91 / art. 92 / art. 93 / art.  94 / art. 95  / art. 96
reajuste / revisão / autorização / aprovação: art. 98 /  art. 99 
regime: art. 81 / art.  82 / art. 83 /  art. 84 / art. 85 / art.  86 / art. 87  / art. 88 / art. 89 / art.  90 
subsídio cruzado: art. 91
tarifa de esgoto: art. 96 / art. 97 
tarifa média: art. 93 / art. 95 

tarifa social
art. 102

V

Vazamento de água na instalação predial
art. 75

Volume mínimo de esgoto
art. 77 / art. 106
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