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1 - APRESENTAÇÃO
Este documento trata-se do Relatório Final do Plano Municipal de Saneamento
Básico no município de Carmópolis de Minas e seus impactos na qualidade de vida
da população, correspondendo ao Produto K – RELATÓRIO FINAL – TOMO II, em
conformidade com o Contrato nº 210/2013, de 30 de julho de 2013 da Prefeitura
Municipal de Carmópolis de Minas e Convênio da FUNASA – Fundação Nacional da
Saúde. Nº 400/2010.

O Relatório Final do PMSB trata-se dos quatro componentes do saneamento básico
em seu conjunto de serviços prestados que engloba o abastecimento de água, o
esgotamento sanitário, a limpeza pública e manejo de resíduos sólidos e a
drenagem e manejo das águas pluviais.

O presente documento, conforme apresentado no Plano de Trabalho do PMSB, foi
apresentado ao município através dos seus representantes nominados e
consolidados pelo Comitê Executivo e Comitê de Coordenação, bem como sua
consolidação durante a realização da 1ª Conferência Municipal de Saneamento
Básico.

A construção, acompanhamento e consolidação do PMSB foram realizados de forma
participativa e se consolidou após a realização das Audiências Públicas, que foram
antecedida por Reuniões Setoriais e Oficinas de Capacitação, cujo produto final, ou
seja, o PMSB propriamente dito, foi consolidado após a realização da Conferência
Municipal de Saneamento Básico.

O Plano Municipal de Saneamento Básico têm como objetivo consolidar os
instrumentos de planejamento e gestão referentes ao saneamento, com a finalidade
de:
-

Acesso aos serviços pela população;

-

Garantia de qualidade e suficiência no suprimento dos trabalhos;

-

Procurar proporcionar melhores condições de vida à população e;

-

Melhoria das condições ambientais.
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2 – INTRODUÇÃO
Os Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB), conforme dispõe a Lei nº
11.445, de 5 de janeiro de 2007 e Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 2010,
configuram como uma ferramenta de planejamento estratégico para a futura
elaboração de projetos e execução de serviços e obras, servindo de base para a
captação

de

financiamentos

para

os

empreendimentos

priorizados.

São

instrumentos que definem critérios, parâmetros, metas e ações efetivas para
atendimento dos objetivos propostos, englobando medidas estruturais e não
estruturais na área do saneamento básico.

O PMSB tem por objetivo apresentar o diagnóstico do saneamento básico no
município e definir o planejamento para o saneamento, considerando-se o horizonte
20 anos e metas de imediato, curto, médio e longo prazos.

Na elaboração do PMSB devem-se compatibilizar as soluções a serem propostas
pelo Plano com as leis, planos e projetos previstos para a área de estudo.

O processo de consolidação do Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB
ocorreu durante a realização da 1ª Conferência Municipal de Saneamento Básico,
como ato de plena participação social e integração dos interesses pela melhoria da
qualidade de vida, tendo como o principal norteador o saneamento básico, nos seus
quatro componentes, a saber: abastecimento de água, esgotamento sanitário,
limpeza pública e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas
pluviais.

Este documento demonstra a percepção e o cenário atual da prestação dos serviços
de saneamento básico do município de Carmópolis de Minas e a intenção para o
cenário futuro e, possui o Plano de Execução, como uma ferramenta e agenda de
trabalho para atingir a melhoria dos índices de atendimento da prestação dos
serviços e a melhoria da transparência, qualidade, eficiência e eficácia, em
conformidade com a Lei 11.445/07.
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O Relatório Final do Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB envolveu os
seguintes estudos/levantamento: Aspectos Socioeconômicos, Culturais, Ambientais
e

de

Infraestrutura; Política

do

Setor de

Saneamento; Infraestrutura de

Abastecimento de Água; Estrutura de Esgotamento Sanitário; Infraestrutura de
Manejo de Águas Pluviais; Infraestrutura de Limpeza pública e Manejo de Resíduos
Sólidos; os Diagnósticos; Prognósticos; Programas, Projetos e Ações; Prospectivas;
Plano de Emergência e Contingência; Sistema Municipal de Informação; Indicadores
de desempenho dos serviços de saneamento básico e Plano de Execução.

A população atuou como protagonista durante a elaboração e na consolidação do
PMSB, participando efetivamente dos encontros sociais (Audiências Públicas,
Reuniões Setoriais e Conferência Municipal de Saneamento Básico), conforme
detalhamento das atividades previstas no Plano de Trabalho e do Plano de
Mobilização Social e nos Produtos de A à J, que foram entregues aos Comitês e ao
Município, através do Coordenador Geral, bem como encaminhados à Fundação
Nacional de Saúde – FUNASA, referente ao Contrato de prestação de serviços
especializados, além dos

Relatórios de Atividades Mensais - RMA’s que se

resumem neste documento, titulado em Relatório Final do PMSB.

A consolidação do Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB, através do seu
Relatório do Final, contou com a elaboração pela equipe técnica da DIEFRA Engenharia e Consultoria Ltda., como empresa Contratada, o poder público
municipal, através do Executivo Municipal e seus secretariados, pelos membros dos
Comitês, pela Fundação Nacional de Saúde -FUNASA e pela contribuição e
validação da sociedade.

O apoio do poder público local, dos Comitês de Coordenação e Executivo do
Município de Carmópolis de Minas- MG, bem como, o apoio dos Agentes de Saúde
e de Endemias Municipal e, ainda o apoio institucional do Núcleo Inter setorial de
Cooperação Técnica da Superintendência Estadual de Minas Gerais – NICT/MG da
FUNASA - Fundação Nacional de Saúde; que somados os esforços foram
imprescindíveis para a consolidação e sucesso do Plano Municipal de Saneamento
Básico - PMSB.
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Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB de Carmópolis de Minas deverá ser
revisado no máximo em até 4 (quatro) anos, sempre antecedendo a aprovação do
Plano Plurianual - PPA do Município, podendo ser atualizado os seus Programas,
Projetos e Ações, bem como seu Plano de Execução, sempre que necessário,
através de Decreto do Executivo Municipal, respeitas as Leis pertinentes,
especialmente a que aprovou o Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB de
Carmópolis de Minas.
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3 - CONTEXTUALIZAÇÃO
A Constituição Federal, em seu artigo 21, inciso XX, determina ser competência da
União “instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação,
saneamento básico e transportes urbanos”. No artigo 23, inciso IX, aponta a
competência conjunta entre União, Estados e Municípios no que se refere à
promoção de “programas de construção de moradias e a melhoria das condições
habitacionais e de saneamento básico”.

A Constituição Federal determina como atribuições do Município,. em seu artigo 30,:
(i) I - legislar sobre assuntos de interesse local; (ii) V - organizar e prestar,
diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de
interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial; (iii) VIII promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento
e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano.

De acordo com a Política Nacional de Saneamento Básico - Lei nº 11.445/2007temos em seu Artigo. 16:
“A prestação regionalizada de serviços públicos de saneamento básico
poderá ser realizada por:
I - órgão, autarquia, fundação de direito público, consórcio público, empresa
pública ou sociedade de economia mista estadual, do Distrito Federal, ou
municipal, na forma da legislação;
II - empresa a que se tenham concedido os serviços.”

Além da definição conceitual do saneamento básico, a Lei nº 11.445/07 estabelece
as diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de
saneamento básico. Entre as suas principais determinações, destacam-se o
estabelecimento do saneamento básico como objeto do planejamento integrado,
juntamente com diretrizes e regras para a prestação e cobrança dos serviços.

Ainda de acordo com a Lei 11445/07, é obrigação de todas as prefeituras
elaborarem seu Plano Municipal de Saneamento Básico abrangendo as quatro áreas
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS
PRODUTO K - RELATÓRIO FINAL
- PMSB/ 2014
Página 24

do

saneamento.

O não atendimento ao

disposto na

Lei acarretará

na

impossibilidade, por parte das prefeituras municipais, de recorrerem a recursos
Federais destinados ao setor.

Para a elaboração do Relatório Final do PMSB o processo se manteve conforme os
princípios e diretrizes estabelecidas pela Lei Federal nº. 11.445, de 05 de janeiro de
2007, seguindo como base as informações e orientações do Termo de Referência.
Trata-se de uma ordenação dos dados levantados que possibilitará ao município
uma análise de forma sistematizada, de fácil compreensão e aplicação, para uma
visão sintética e extremamente eficaz da situação, definição de estratégias e do
planejamento, nos componentes do saneamento básico, ao qual se propõe o PMSB.
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4 – OBJETIVOS
4.1 - Objetivo – Geral

O Plano Municipal de Saneamento consiste numa peça de planejamento definidora
da política para o setor, e como instrumento da execução dessa política

deve

conter, segundo a lei e os princípios da boa administração, dentre outros requisitos:
metas progressivas para se alcançar a universalização dos serviços; programas;
projetos e ações para se atingir as metas estabelecidas; ações para emergências e
contingências e dispositivos de avaliação dos resultados do plano e sua revisão
periódica.
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5 - DIRETRIZES GERAIS ADOTADAS
As diretrizes gerais adotadas para a elaboração do Relatório Final do município de
Carmópolis de Minas tiveram como base fundamental a Lei Federal no 11.445/2007
que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, além de um
amplo arcabouço legal que contempla, dentro das esferas nacional, estadual e
municipal, leis, planos, normas e decretos afetos a questões sanitárias, ambientais,
de recursos hídricos, saúde, planejamento urbano, habitação e gestão.

Assim foram consideradas as seguintes diretrizes:
•

A área de abrangência do Plano engloba todo o território municipal,
contemplando sede, distritos e localidades, incluindo as áreas rurais;

•

Priorização de ações que promovam a equidade social e territorial no
acesso ao saneamento básico;

•

Ampliação progressiva do acesso dos cidadãos e localidades de baixa
renda aos serviços de saneamento básico considerando os aspectos
ambientais, sociais e viabilidade técnica e econômico-financeira;

•

Busca pelo desenvolvimento sustentável, a regularidade, qualidade,
atendimento as normas, eficiência e a eficácia dos serviços de
saneamento;

•

Garantir meios adequados para o atendimento dos serviços de
saneamento a população rural dispersa, inclusive mediante a utilização de
soluções compatíveis com suas características econômicas e sociais
peculiares;

•

Estimular o uso de tecnologias modernas e eficientes, compatíveis com os
níveis exigidos de qualidade, continuidade e segurança na prestação dos
serviços;

•

Buscar a uniformização dos bancos de dados do município, possibilitando
a adoção da bacia hidrográfica como unidade de referência para o
planejamento de suas ações;

•

Inibir o consumo supérfluo e desperdício de recursos;
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•

Buscar a redução, reutilização e reciclagem;

•

Adotar subsídios tarifários e não tarifários para os usuários e localidades
que não tenham capacidade de pagamento ou escala econômica
suficiente para cobrir o custo integral dos serviços de saneamento;

•

Buscar os recursos necessários para realização dos investimentos, de
modo a cumprir as metas e objetivos dos serviços de saneamento;

•

Implementar ações referentes ao saneamento básico, atendendo o que é
estabelecido pelos documentos legais pertinentes e contribuindo com as
políticas públicas de outras esferas de governo, visando à melhoria da
qualidade de vida, das condições ambientais e da saúde pública;

•

Assegurar publicidade dos relatórios, estudos e instrumentos equivalentes
que se refiram à regulação ou a fiscalização dos serviços de saneamento;

•

Criar mecanismos que garantam a correta destinação dos resíduos
gerados com a prestação de serviço público de limpeza urbana e manejo
de resíduos sólidos urbanos, reduzindo a proliferação de vetores e
animais peçonhentos;

•

Estabelecer estudos de viabilidade técnica e financeira para a formação
de consórcio intermunicipal para tratamento de resíduos sólidos urbanos;

•

Criar mecanismos que garantam a sustentabilidade dos serviços de
drenagem e manejo das águas pluviais;

•

Ampliar o sistema de esgotamento sanitário adotando práticas adequadas
para tratamento do esgoto gerado, sem causar prejuízos ao meio
ambiente e saúde pública;

•

Criar mecanismos que garantam a preservação e manutenção de
mananciais de abastecimento, garantindo água em quantidade e
qualidade adequada para o abastecimento público das presentes e futuras
gerações;

•

Promover educação sanitária e ambiental que vise à construção da
consciência individual e coletiva e de uma relação mais harmônica entre o
homem e o ambiente.
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O processo de elaboração do PMSB de Carmópolis de Minas foi realizado dentro de
um perfil democrático e participativo, visando à incorporação das necessidades da
sociedade e o alcance da função social dos serviços prestados com ampla
divulgação, inclusive com a realização de oficinas e audiências públicas, criação de
espaços, canais e instrumentos para a participação popular no processo de
elaboração do Plano, com linguagem acessível a todos.
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6 - METODOLOGIA
A metodologia adotada para desenvolvimento, operacionalização e gestão do Plano
Municipal de Saneamento Ambiental de Carmópolis de Minas contempla 4 (quatro)
etapas, assim distribuídas:

1ª Etapa - Construção:
• Formação dos Comitês de Coordenação e Executivo para definir diretrizes e
conceitos básicos para desenvolvimento do Plano Municipal de Saneamento
Básico;
• Elaboração e aprovação pelos membros dos Comitês do Plano de Trabalho e
de Mobilização Social, assim como do cronograma das atividades e
Planejamento Estratégico para a elaboração do PMSB de Carmópolis de
Minas;
• Realização da Oficina de Capacitação com os membros dos Comitês e
Oficina de Mobilização e Capacitação para os Agentes Municipais de Saúde e
Endemias de Carmópolis de Minas com o objetivo de serem os
multiplicadores do PMSB e realizarem a aplicação dos Questionários de
Saneamento Básico como parte da leitura social;
• Realizações de audiências públicas, com participação dos diversos setores da
sociedade, com o intuito de nivelar conceitos, esclarecer dúvidas, levantar
demandas,

eleger

delegados

e

estabelecer

prioridades

para

cada

comunidade envolvida;
• Elaboração de leitura técnico-participativa a partir do painel de demandas
construído nas audiências públicas e aplicação dos Questionários de
Saneamento Básico;
• Elaboração

dos

diagnósticos

com

levantamento

da

situação

atual,

identificando as deficiências e determinando a demanda reprimida;
• Realização dos prognósticos com avaliação das condições atuais e projeção
para o horizonte proposto pelo Plano Municipal de Saneamento Básico;
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• Realização da 1ª Conferência Municipal de Saneamento Básico de
Carmópolis de Minas com o intuito de nivelar conceitos sobre saneamento
básico, apresentar os princípios da política municipal, revisar e priorizar as
demandas comunitárias, validar o PMSB, através de apreciação e votação
dos Programas, Projetos e Ações originadas da leitura técnico-participativa
elaborada e construir uma matriz de objetivos sistêmicos para o município;
• Apresentação, apreciação e aprovação dos trabalhos com os membros dos
Comitês

de

Coordenação

e

Executivo,

observadas

as

críticas

e

encaminhamento de propostas inseridas nos trabalhos (produtos).
• Elaboração de proposições sobre os seguintes itens:
 Diretrizes para a ação municipal (obras, serviços e gestão dos serviços de
saneamento ambiental);
 Estrutura administrativa para a gestão do Plano e definição de
competências;
 Sistema de avaliação de cunho permanente e integrado ao sistema de
planejamento;
 Prioridades de investimentos com orientação para o cronograma de
implantação.

Encaminhamento da Minuta do Projeto de Lei da Política Municipal de Saneamento
Básico e da Minuta do Projeto de Lei do Plano Municipal de Saneamento Básico ao
Executivo Municipal e consequentemente à Câmara de Vereadores.

2ª Etapa - Análise e Aprovação:
•

Apresentação e contribuições do Poder Legislativo na Câmara de
Vereadores;

•

Aprovação pela Câmara de Vereadores e sanção pela prefeita municipal da
Política Municipal de Saneamento Básico e do Plano Municipal de
Saneamento Básico de Carmópolis de Minas.
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3ª Etapa - Institucionalização:
• Efetivação das atividades através do Plano de Execução (Planejamento
Estratégico) e definições das políticas para terceirizações e/ou concessões de
serviços pertinentes através de convênios e contratos de programa, assim
como da realização de protocolo de interesse para consolidação de Consórcio
Público;
• Elaboração dos Decretos e Portarias Regulamentadoras.
4ª Etapa - Operação e Gestão:
• Realização das alterações administrativas necessárias para implementar e
gerir o PMSB;
• Implantação do Sistema Municipal de Informação do Saneamento Básico e
preparação para a constituição do Conselho Municipal de Saneamento
Básico;
• Implementação e monitoramento das ações propostas no Plano de
Saneamento de Saneamento. Definições dos responsáveis de coordenadores
para a realização do Plano de Execução;
• Criação do Conselho Municipal de Saneamento Básico para realizar a
regulação e fiscalização da prestação dos serviços de saneamento básico, no
município, além de realizar e operacionalização a execução do PMSB de
Carmópolis de Minas.
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7 - PRODUTO A - FORMAÇÃO DE GRUPOS DE TRABALHOS
FASE A - Formação de Grupos de Trabalho - Comitês

Esta fase é caracterizada pela constituição e composição do Comitê Executivo e do
Comitê de Coordenação. Esta atividade é de responsabilidade da Prefeitura
Municipal e se materializa em ato público do Poder Executivo Municipal de
Carmópolis de Minas, na qual são designadas as pessoas que irão integrar os
Comitês e serão responsáveis por interagir com a Contratada através das equipes
multidisciplinares da DIEFRA Engenharia e Consultoria Ltda. designadas para cada
fase, bem como, com o Coordenador Geral do processo de elaboração do PMSB.

A participação da Sociedade será estimulada durante o processo por meio de
estratégias adequadas à realidade do Município, através do Plano de Mobilização
Social, que define a metodologia, os mecanismos e procedimentos que garantirão à
sociedade as informações, representação e participação ao longo dos oito meses de
todo o processo de formulação da política, do planejamento (PMSP) e de avaliação
dos serviços públicos de saneamento básico (inciso IV do art.3°, da Lei Federal
11.445/07).

Comitê de Coordenação - Instância deliberativa, responsável pela coordenação,
condução e acompanhamento da elaboração e entrega dos produtos componentes
do PMSB. Este instrumento terá uma estrutura que conterá representantes com
função de dirigentes das instituições públicas e civis relacionadas com o
saneamento, a sociedade, entidades representativas dos segmentos sociais,
movimentos sociais, sindicatos, organizações não governamentais, usuários dos
serviços. Terá a importante função de conjugar a leitura técnica com a leitura social
acerca dos serviços de saneamento.

Comitê Executivo - Instância responsável pela operacionalização do processo de
elaboração do PMSB. Deverá ser formado por representantes (autoridades e/ou
técnicos), das instituições do Poder Público Municipal relacionadas com o
saneamento básico, além de membros dos Conselhos Municipais e representantes
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do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba (UPGRH PN3), consultores e
técnicos da área de Saneamento e das Secretarias Municipais que tenham
interfaces com o saneamento.

Estes grupos de trabalho foram instituídos polo Decreto nº 482 de 02 de setembro
de 2013 como o objetivo de apoiar a equipe técnica da Consultora na construção do
PMSB, fornecendo informações e dados, acompanhando os estudos, auxiliando e
analisando a pertinência das proposições, orientando as melhores opções de local
das reuniões técnicas e para a mobilização social.
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Figura 1 – Decreto nº 482 de 02 de setembro de 2013
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8 - PRODUTO B – PLANO DE TRABALHO E PLANO DE
MOBILIZAÇÃO E DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
A seguir, apresenta-se a estruturação metodológica geral das atividades
desenvolvidas e, na sequência, a descrição detalhada das atividades e produtos
esperados.

8.1 – Estruturação geral para elaboração do Plano – atividades

Neste

item

apresentamos

as

atividades

desenvolvidas

que

possibilitaram

desenvolver o trabalho de elaboração do PMSB
•

Atividade 1: Plano de trabalho, programa de mobilização e comunicação social

•

Atividade 2: Diagnóstico técnico-participativo da situação do saneamento básico

•

Atividade 3: Prognósticos e planejamento estratégico

•

Atividade 4: Programas, Projetos e Ações

•

Atividade 5: Plano de execução e Ações para Emergências e Contingências

•

Atividade 6: Definição de indicadores e elaboração do sistema de informações
para auxílio na tomada de decisões

•

Atividade 7: Minuta do projeto de Lei do Plano Municipal de Saneamento Básico

•

Atividade 8: Relatório Final do PMSB – Documento Síntese

8.2 - Fluxograma das atividades/produtos do PMSB

Apresentamos, na figura a seguir,

o fluxograma simplificado das principais

atividades/etapas com seus respectivos produtos desenvolvidos, bem como as
atividades e as proposições de interação social para a realização do PMSB e os
atores envolvidos a saber: Prefeitura Municipal de Carmópolis de Minas, Câmara
Municipal, Comitês de Coordenação e Executivo, a empresa consultora contratada e
a Sociedade.
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Figura 2 - Fluxograma das principais Atividades/Etapas e Produtos
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O PMSB foi desenvolvido conforme descrito a seguir, em diversas etapas em
conformidade com o Termo de Referência - TR, de acordo com a especificidade que
o município de Carmópolis de Minas possui e conforme cronograma a seguir
apresentado.

8.3 - Organograma da equipe de trabalho

A equipe multidisciplinar está composta por profissionais descritos no organograma
representado abaixo e suas atividades foram desenvolvidas sobre a orientação da
empresa contratada DIEFRA, atendendo aos critérios legais descritos no Edital,
Termo de Referência e Contrato.

Figura 3 - Organograma Funcional da Equipe do PMSB

8.4 - Cronograma de execução do PMSB

O cronograma de Execução trata do detalhamento das atividades/produtos e os
prazos de execução de execução de todas as atividades desenvolvidas pela
DIEFRA na elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico de Carmópolis de
Minas.
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Tabela 1 – Cronograma de atividades detalhado
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Cronograma detalhado

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS
PRODUTO K - RELATÓRIO FINAL
- PMSB/ 2014
Página 42

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS
PRODUTO K - RELATÓRIO FINAL
- PMSB/ 2014
Página 43

O PMSB foi desenvolvido conforme cronograma descrito anteriormente, em diversas
etapas (Produtos de A a K), em conformidade com o Termo de Referência – TR e
de acordo com a especificidade que o município de Carmópolis de Minas possui.

Nesta primeira fase, a equipe técnica da Consultora contratada apresentou a
proposta do Plano de Trabalho, Plano de Mobilização e de Comunicação Social
contendo:
-

Metodologia geral de construção do PMSB;

-

Descrição das atividades necessárias para cumprir os objetivos de cada fase
de elaboração do PMSB;

-

Processo de participação da sociedade;

-

Cronograma das fases de elaboração dos produtos;

-

Previsão de audiências públicas;

-

Detalhamento das responsabilidades de todos os agentes envolvidos no
processo (consultoria, Comitês Executivo e de Coordenação) e definição das
unidades de planejamento para aquisição de informações básicas.

O processo de mobilização social deu-se de forma a atender no mínimo os
seguintes objetivos:
-

Garantir a participação da sociedade ao longo de todo o processo;

-

Manter a sociedade informada;

-

Participar da formulação da política, do planejamento do PMSB e da
avaliação dos serviços públicos de saneamento básico do município;

-

Sensibilizar

e

mobilizar

a

comunidade

para

a

participação

das

atividades/etapas previstas para elaboração do PMSB;
-

Explicitar os conteúdos referentes às questões do saneamento aos
munícipes;

-

Promover capacitação dos representantes e,

-

Apresentar os trabalhos desenvolvidos para conhecimento, sugestões e
aprovação dos representantes do segmento da sociedade.

Este produto pretendeu consolidar o objeto, as definições e diretrizes para a
execução dos trabalhos incorporando, desde o início, sugestões e orientações,
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criando condições para que os produtos sejam elaborados em estreito entendimento
com a Contratante e, dessa forma, possam ser avaliados e analisados de forma
mais eficiente e objetiva.

Dentre os objetivos da elaboração do Plano de Trabalho, podemos destacar,
também, o de criar um instrumento que auxilie o desenvolvimento dos serviços,
evitando-se o consumo de recursos de maneira ineficiente e programando a sua
alocação da maneira que melhor atenda às demandas explicitadas no contrato.

8.5 - Plano de mobilização social

A participação da população em processos decisórios é fundamental para garantir a
corresponsabilidade entre setor público de saneamento e sociedade/comunidade.
Desta forma, o município desenvolveu mecanismos de envolvimento da sociedade
durante todo o processo de elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico PMSB.

Assim, para mobilização e participação da população de Carmópolis de Minas foi
desenvolvido e apresentado pela DIEFRA, devidamente aprovado pelos Comitês de
Coordenação e Executivo, o Plano de Trabalho e o de Mobilização Social.

A seguir, documento de registro fotográfico da primeira reunião setorial em
Carmópolis de Minas com os Comitês de Coordenação e Executivo.
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Figura 4 - Presença das autoridades municipais, Prefeito, Vice-prefeito, parte de seu
Secretariado e demais membros dos Comitês

Figura 5 - Reunião do Coordenador Geral da DIEFRA com os representantes dos Comitês
de Coordenação e Comitê Executivo
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O Plano de Mobilização e participação social foi desenvolvido com os seguintes
objetivos:
• Divulgar a elaboração do Plano de Saneamento Básico para todo o município
de Carmópolis de Minas (zonas urbana e rural);
• Envolver e sensibilizar a população na discussão das potencialidades e dos
problemas de saneamento ambiental no município e suas implicações na
qualidade de vida;
• Conscientizar a sociedade para a responsabilidade coletiva na preservação e
conservação

ambiental,

por meio

de

uma

reflexão

crítica

para

o

desenvolvimento de valores práticos rumo às mudanças culturais e sociais
necessárias para adoção de uma política de saneamento básico;
• Estimular os diversos atores sociais a participarem do processo de gestão
ambiental;
• Sensibilizar e motivar a comunidade para participação das atividades
referentes ao PMSB;
• Levantar diretrizes e propostas para soluções de problemas locais, através da
manifestação popular, a serem consideradas na construção dos diagnósticos
e propostas do Plano durante as Audiências Públicas e Conferência Municipal
de Saneamento Básico.

Com esses objetivos, ao incorporar a participação da sociedade no processo de
elaboração do Plano, pretendeu-se atingir as seguintes metas:
• Considerar as necessidades da sociedade;
• Incorporar a opinião da população na escolha de diretrizes, cenários futuros e
priorização de programas, projetos e ações, compatíveis do ponto de vista
técnico e econômico;
• Aumentar a capacidade de consolidação e sustentabilidade dos investimentos
feitos para adoção de uma política de saneamento ambiental no município.

Para a realização das atividades de Mobilização Social Participativa, este Plano de
Mobilização contou com 03 (três) Audiências Públicas a saber: uma para a
consolidação do Diagnóstico Participativo, outra na consolidação do Prognóstico e
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01 (uma) Conferência Municipal de Saneamento Básico, ao final do processo, antes
da consolidação do PMSB.

Essa estrutura de mobilização e participação social foi apresentada pela DIEFRA e
apreciada e aprovada em reunião dos Comitês no dia 13/09/2014.

Os encontros estão assim divididos no Plano de Trabalho do PMSB:
• 01 (uma) reunião para lançamento do Plano pelo Prefeito Municipal e
apresentação dos membros dos Comitês à população a ser realizada na
Câmara Municipal;
• 01 (uma) Audiência Pública, na fase de Diagnóstico, após o levantamento de
dados técnicos e de campo;
• 01 (uma) Audiência Pública, na fase de Prognóstico e apresentação da
metodologia da priorização dos Programas;
• 01 (um) Seminário sobre Saneamento Básico;
• 02 (duas) Oficinas de capacitação;
• Reuniões com os Comitês de Coordenação e Executivo sistematicamente;
• 01 (uma) Conferência Municipal de Saneamento Básico, para consolidação
participativa do PMSB e,
• 01 (uma) Reunião de fechamento com o Executivo, Legislativo e Judiciário
Municipal.

Ao final, a Conferência Municipal de Saneamento Básico culminou com a
consolidação da participação social e do PMSB remetendo-o para aprovação na
Câmara Municipal de Carmópolis de Minas.

A mobilização e participação da Sociedade, no processo de elaboração do Plano de
Saneamento Básico de Carmópolis de Minas ocorreu da seguinte forma:
• Participação da Sociedade e do Grupo de Trabalho (Comitês de Coordenação
e Executivo), constituídos e instituídos pelo Município de Carmópolis de Minas
através do Decreto Municipal n° 482 , de 02 de sete mbro de 2013, estando
presentes durante todo o processo de elaboração do PMSB;
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• Reuniões com representantes dos segmentos organizados da sociedade, que
ocorrerão por meio de uma reunião ampliada dos Comitês de Coordenação e
Executivo, nominados de Audiências Públicas, uma na consolidação do
Diagnóstico técnico participativo e outra na consolidação do Prognóstico e
definição dos Programas, Projetos e Ações, com seus Objetivos e Metas;
• Seminários e oficinas sobre saneamento básico (pré-conferencia);
• Reuniões temáticas com técnicos da Consultora Contratada, Comitês de
acompanhamento do PMSB e técnicos do município de Carmópolis de Minas,
dos quatro setores: abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza
urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas
pluviais urbanas, convidados pelo poder público municipal para participarem
das discussões e entendimentos sobre o PMSB;
• Uma Conferência Municipal de Saneamento Básico.
A mobilização foi amplamente divulgada para que a sociedade tivesse uma
participação ativa nas atividades programadas. Ainda assim, foi aplicado um
Questionário de Saneamento de forma amostral através das visitas dos Agentes
Comunitários de Saúde e dos Agentes de Endemias do município, que foram
capacitados pela DIEFRA para a realização da aplicação do questionário.

8.6 - Plano de comunicação social

A proposta de estratégias de comunicação, divulgação e participação da população
no Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) de Carmópolis de Minas teve
por objetivo a difusão, discussão das premissas do PMSB, onde foram identificadas
e incorporadas proposições de lideranças e entidades locais que atuarão na
construção conjunta de mecanismos efetivos na questão do saneamento ambiental.
Esses grupos foram convidados e estimulados a participarem das audiências,
oficinas, seminários e da Conferência Municipal de Saneamento Básico, para que
ocorra a participação social e para que os debates sejam amplos.
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9 - PRODUTO C – DIAGNÓSTICO TÉCNICO PARTICIPATIVO
O Relatório do Diagnóstico Técnico Participativo, assim como todo o PMSB, foi
elaborado conforme metodologia definida no Plano de Trabalho, em conformidade
com o Termo de Referência, com complementações e adaptações em função das
peculiaridades locais, mediante sugestões e aprovação dos Comitês, as quais se
fazem necessárias no decorrer do processo.

O processo da elaboração do Diagnóstico contou com a realização de Reuniões
Setoriais, Oficinas, Audiência Pública com a participação da sociedade para uma
leitura social, conjugadas com a técnica.

Ações previstas e executadas na elaboração e consolidação do Diagnóstico estão
apontadas a seguir:
 Capacitação dos Comitês e dos agentes multiplicadores do PMSB;
 Aplicação dos Questionários de Saneamento Básico;
 Desenvolvimento do Sistema de Informação – Banco de Dados;
 Metodologia CDP e
 Documentos dos Encontros Públicos

A descrição completa do Diagnóstico Técnico Participativo do município de
Carmópolis de Minas encontra-se no caderno C - Diagnóstico Técnico-Participativo
da situação do Saneamento Básico.

9.1 - Caracterização do município
9.1.1 Formação Administrativa

Distrito criado com a denominação de Japão, pela Lei Provincial nº 1.144, de 24 de
setembro de 1862 e Lei Estadual nº 2, de 14 de setembro de 1891, subordinado ao
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município de Oliveira. Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o distrito
de Japão figura no município de Oliveira.

Pela Lei Estadual nº 336 de 27 de dezembro de 1948 foi elevada à categoria de
município com denominação de Carmópolis de Minas, desmembrado de Oliveira.
Sede no atual distrito de Carmópolis de Minas (ex-Japão). Constituído do distrito
sede. Instalado em 01 de janeiro de 1949.

Em divisão territorial datada de 1 de setembro de 1960, o município é constituído do
distrito sede.

Alteração toponímica distrital

Japão para Carmópolis de Minas, alterado pela Lei Estadual nº 336, de 27-12-1948.
Fontes: IBGE – Cidades:
http://www.cidades.ibge.gov.br/painel/historico.php?lang=&codmun=
311450&search=minas-gerais|carmopolis-de-minas|infograficos:-historico. Acesso: outubro 2013.
http://www.carmopolisdeminas.mg.gov.br/mat_vis.aspx?cd=6486. Acesso outubro de 2013.

Dados gerais

Tabela 2 – Divisão Política Administrativa (IBGE)

GEOCÓDIGO
Distrito
311450105

Subdistrito
31145010500

NOME
Carmópolis de Minas

Fonte: IBGE Mapa Municipal Estatístico 22/07/2010 – Carmópolis de Minas - MG.

Em 16 de maio de 2012 foi criado o Distrito de Bom Jardim das Pedras através
da Lei nº 1.984

Gentílico: Carmopolitano
Fundação: 27/12/1948
Área: 400,01 km2
Altitude: máxima 1.230,0 m local: Serra da Mantiqueira
mínima 768,0 m local: Foz Córrego Catuca
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Coordenadas da sede: Latitude: E: 538049,1
Longitude: N: 7728599,42
Fonte: IBGE Mapa Municipal Estatístico 22/07/2010 – Carmópolis de Minas - MG.

Tabela 3 - Comunidades rurais visitadas pelas equipes técnicas
LOCALIZAÇÃO DAS MAIORES COMUNIDADES RURAIS DE CARMÓPOLIS DE MINAS

NOME

FUSO

LATITUDE

LONGITUDE

ELEVAÇÃO

OBSERVAÇÃO

Bananal

23 k

537114

7725723

868

Eventos de
rodeio e
cavalgada

Distrito de Bom
Jardim
das
Pedras

23 k

539446

7722818

896

Formiga

23 k

539975

7723169

888

Olhos D´água

23 k

537601

7722627

871

Gerais

23 k

536726

7724262

858

Japão Grande

23 k

530382

7724890

874

Córrego do Paiol

23 k

540890

7733119

801

Pará

23 k

544083

7732294

801

São José

23 k

537307

7734450

790

23 k

543206

7725574

860

23 k

542405

7718114

870

Chácara
Limas
Paciência

dos

Igreja São
Geraldo

Igreja São Judas
Tadeu

Igreja

Fonte: Autor
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Figura 6 – Mapa municipal esquemático

Fonte: Brasil em cidades

9.1.2 - Caracterização física

O município de Carmópolis de Minas situa-se no centro-oeste de Minas Gerais e
possui uma extensão territorial da ordem de 401,1 km2, possuindo como principais
vias de acesso a rodovia federal BR-381 e a rodovia estadual MG-270.

Segundo Koppen, o clima do município é o Cwb, ou seja, clima temperado chuvoso,
com inverno seco e verão temperado. A temperatura média anual é de 22,8º C,
sendo a mínima de 15,8º C e a máxima de 28,7º C. O período mais seco é de junho
a agosto.

Já o período mais chuvoso compreende de novembro a janeiro. A

precipitação média anual é de 1.272 mm.
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Quanto a topografia, o mapa de declividade, mostra um domínio das classes suave
ondulado (3-8% de declividade), ondulado (8-20% de declividade) e fortemente
ondulado (20-45% de declividade). O centro da sede municipal encontra-se a 893,69
m de altitude sendo o ponto mais baixo do município o equivalente a 768 m, na foz
do Córrego Catuca, e o mais alto na Serra da Mantiqueira, a 1230 m.

Carmópolis de Minas tem como principal sistema de aquífero o Granito-Gnaissíco
que são aquíferos fraturados, descontínuos, livres a semi-confinados em granitos,
gnaisses, migmatitos e granitóides. Apresentam permeabilidade secundária
determinada pelo grau de fraturamento/falhamento e de meteorização.

As rochas, formadas pela associação de gnaisses e granitos diversos, caracterizamse por sua granulometria média a grosseira, composta predominantemente de
feldspato, quartzo e mica biotita. Tais rochas são caracterizadas ela segregação de
seus minerais escuros dos claros (quartzo e feldspato), dando origem a um
bandeamento, formadas em ambiente de pressões e temperaturas elevadas.

Recoberto por espesso manto de intemperismo com importante função de recarga e
de abastecimento por poços escavados possuindo águas de boa qualidade com
condutividades elétricas frequentemente baixas. A recarga deste sistema se faz,
basicamente, através do sistema de drenagem controlado geologicamente além de
percolação de fluxo descendente, em lentes sedimentares sobrejacentes.

O município de Carmópolis de Minas está inserido na Bacia Hidrográfica do Rio Pará
que abrange uma área aproximada de 12.233 Km², representando cerca de 2% da
superfície de todo o estado de Minas Gerias. O rio Pará é um dos principais corpos
de água da bacia do rio São Francisco e aflui para este rio após quase 300 km.

O rio Pará apresenta regime de tipo pluvial, como, aliás, a quase totalidade dos rios
brasileiros. No período de chuvas (outubro-março) verifica-se uma grande elevação
no nível das águas.

O uso de recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio Pará, de acordo com o
IGAM, está concentrado, principalmente, no abastecimento doméstico e industrial,
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geração de energia elétrica, irrigação, dessedentação de animais, pesca, piscicultura
e recreação de contato primário. Considerando o volume considerável que a
atividade de irrigação demanda, um cuidado particular precisa ser dado à
localização dos pontos de captação pela ameaça que os mesmos representam para
as nascentes dos rios da bacia.

Em Carmópolis de Minas, em 2006, existiam 19 usuários cadastrados sendo que 15
captações por aspersão convencional, 6 por gotejamento, 3 por irrigação por
inundação, 26 por micro aspersão e 27 por irrigação por sulco perfazendo um total
de 77 captações dando um total de 6.739,52 m3/dia de vazão.

O Índice de Qualidade das Águas (IQA) – indicador adotado pelo IGAM para refletir
a situação ambiental dos corpos hídricos superficiais do rio Pará na região de
Carmópolis de Minas é considerado de qualidade média, estando entre os valores
de 50 a 70.

De uma forma simplificada, temos os seguintes tipos de solo em Carmópolis de
Minas: Argissolo, Ccambiossolo e Latossolo.

Os Argissolos

têm como característica principal a presença de um horizonte B

textural (Bt) formado pela movimentação de argila dos horizontes superiores para os
inferiores. Os Argissolos tendem a ser mais férteis que os outros solos do Cerrado e
ocupam, geralmente, o terço inferior das colinas e morros do Cerrado. O acúmulo de
argila no horizonte Bt reduz muito a permeabilidade dos Argissolos. Isso somado ao
fato do horizonte superficial ser muitas vezes arenoso faz com que a grande
limitação agrícola dos Argissolos seja o risco de erosão. Por esse motivo, os
Argissolos devem preferencialmente ser utilizados com culturas perenes ou
pastagens.

Por estarem localizados normalmente em relevo movimentado, mesmo os Argissolos
mais férteis quimicamente, quando sob uso intensivo, tendem a degradar-se
rapidamente, sendo, portanto, necessário a adoção de medidas conservacionistas
eficientes. A degradação ocorrerá mais rápida se o uso for incoerente com sua
capacidade de uso.
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Os Cambissolo tem como principais características serem pouco profundos e, na
região dos Cerrados, muitas vezes cascalhentos. São solos "jovens" que possuem
minerais primários e altos teores de silte até mesmo nos horizontes superficiais. O
alto teor de silte e a pouca profundidade fazem com que estes solos tenham
permeabilidade muito baixa.

Os Cambissolos apresentam um horizonte B incipiente que tem pelo menos 10 cm
de espessura. Por serem solos pouco desenvolvidos, os Cambissolos possuem na
fração areia, além de quartzo, minerais primários menos resistentes ao
intemperismo, como Calcita, Olivina, Hornblenda, Biotita e Sericita, dentre outros.

Já os Latossolos, em geral são solos muito intemperizados, profundos e de boa
drenagem.

A EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária- elaborou em 2004
através da Embrapa Solos (Rio de Janeiro) um estudo dos solos do Estado de
Minas Gerais.

Para o município de Carmópolis de Minas, podemos dividir, de forma geral em três
grupos:
• Terras aptas para lavoura, com conhecimento técnico baixo, médio e alto
nível tecnológico;
• Terras aptas para pastagem plantada, conhecimento técnico razoável e com
aplicação modesta de capital;
• Terras aptas para silvicultura com conhecimento técnico razoável e com
aplicação modesta de capital.

As serras são rochosas, pré-cambrianas, intensamente dobradas, provocando a
formação de colinas côncavo-conexas e cristas.

O município de Carmópolis de Minas está localizado em região de predominância do
Cerrado derivado de uma formação herbáceo-lenhosa de árvores de casca espessa.
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Em algumas regiões do município encontra-se resquícios de mata nativa,
principalmente próximas às áreas de preservação permanente.

O ATLAS Brasil, desenvolvido em parceria com a Secretaria de Estado de Meio
Ambiente de Minas Gerais e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD, Instituto
Mineiro de Gestão das Águas – IGAM e Companhia de Saneamento de Minas
Gerais – COPASA propõe soluções para as demandas presentes e futuras para
todas as cidades brasileiras, com projeções até o ano 2025. Em Carmópolis de
Minas, observa-se que a disponibilidade hídrica é satisfatória, sendo bastante
inferior à disponibilidade hídrica da seção enxutória em análise, tornando a captação
sustentável.
9.1.3 - População

Os aspectos demográficos locais foram obtidos e analisados a partir de informações
censitárias e de contagem populacional do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), além de coleta de âmbito local e regional. O Censo Demográfico,
realizado a cada dez anos, contém características básicas da população, das
pessoas responsáveis pelos domicílios e dos domicílios e seus respectivos
moradores, possibilitando traçar um perfil cultural e socioeconômico da população,
bem como das condições habitacionais dos domicílios.

a. População residente: densidade demográfica e situação etária

Os dados demográficos agrupados para o município de Carmópolis de Minas foram
obtidos dos Censos Demográficos de 1991 e 2000 e pelas Contagens Populacionais
(IBGE) de 1996, 2007 e 2010. Em 2010, a população do município representava
0,087% da população do Estado, e 0,0089% da população do País. A síntese dos
dados, sobre a evolução da população residente, está apresentada no gráfico e na
tabela abaixo. A população residente em 2010 pelo Censo do IBGE foi de 17.048,
com projeção, pelo IBGE, para 2013 de 18.205.

A população do município cresceu, entre os Censos Demográficos de 2000 e 2010,
à taxa de 1,75% a.a, passando de 14.348 para 17.048 habitantes. Essa taxa foi
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superior àquela registrada no Estado, que ficou em 0,93% a.a e da Região Sudeste
que ficou em de 1,06% a.a.

Tabela 4 – Projeção do crescimento populacional

Ano

Carmópolis de Minas

Minas Gerais

Brasil

1991
1996
2000
2007
2010

13.635
14.052
14.348
15.743
17.048

15.743.152
16.567.989
17.891.494
19.273.506
19.597.330

146.825.475
156.032.944
169.799.170
183.987.291
190.755.799

Fonte: IBGE

Figura 7 – Gráfico do crescimento populacional

Fonte: IBGE

A população do município cresceu, entre os Censos Demográficos de 2000 e 2010,
à taxa de 1,75% a.a, passando de 14.348 para 17.048 habitantes. Essa taxa foi
superior àquela registrada no Estado, que ficou em 0,93% a.a e da Região Sudeste
que ficou em de 1,06% a.a.
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Figura 8 – Taxa de crescimento anual por área

Fonte: IBGE – Censo demográfico 2000 e 2010

Para o estabelecimento do quadro de projeção populacional foram feitas três
estimativas:
1 - Admitiram-se como premissas básicas a estimativa populacional do município em
2.000, o quadro evolutivo da taxa de crescimento vegetativo e o modelo geométrico
de projeção populacional, matematicamente expresso pela equação a seguir
apresentada:
T- T0

Y(T) = Y 0 (1+ i)
Onde:
Y(T) – Estimativa da população no ano T

Y0 – População estimada paro o ano zero (14.348 habitantes)
i – Taxa de crescimento vegetativo (conforme quadro abaixo)
T – Ano de fim de plano (2.030)
T0 – Ano zero (2.009)
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Evolução da taxa de crescimento populacional Período - Taxa de crescimento (%)
Tabela 5 - Evolução da taxa de crescimento populacional Período - Taxa de crescimento
(%)
Período

Taxa Total

Taxa urbana

Taxa rural

2000 A 2010

1,7392%

2,68%

Praticamente estável

2011 A 2020

1,11%

1,60%

Praticamente estável

2021 AS 2035

0,8722%

1,2%

Praticamente estável

A partir destas informações elaborou-se o quadro de projeção populacional para a
sede do município, apresentado a seguir:

2 - Para o planejamento dos próximos 20 anos, iremos considerar um crescimento
geométrico baseado na taxa de crescimento entre os anos de 2000 e 2010 de
1,7392% a.a. e

3 – Projeção segundo cálculo da Fundação João Pinheiro
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Tabela 6 – Projeção de crescimento

ANO

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034

Com projeção
invariável
(1,739% a.a)
17.048 (IBGE)
17.346
17.648
17.955
18.267
18.585
18.909
19.238
19.572
19.913
20.259
20.612
20.971
21.336
21.707
22.084
22.469
22.860
23.257
23.662
24.074
24.493
24.919
25.352
25.794

Com projeção variável
Estimativa
pela FJP *
16.812
16.991
17.160
17.322
17.476
17.624
17.766
17.903
18.036
18.165
18.290

TOTAL

URBANA

RURAL

SEDE

17.048
17.237
17.429
17.622
17.818
18.015
18.215
18.418
18.622
18.829
19.038
19.204
19.371
19.540
19.711
19.883
20.056
20.231
20.407
20.585
20.765
20.946
21.129
21.313
21.499

11.822
12.012
12.204
12.399
12.597
12.799
13.004
13.212
13.423
13.638
13.856
14.022
14.191
14.361
14.533
14.708
14.884
15.063
15.244
15.426
15.612
15.799
15.989
16.180
16.375

5.227
5.223
5.218
5.214
5.209
5.205
5.200
5.196
5.191
5.187
5.182
5.177
5.173
5.168
5.164
5.160
5.155
5.151
5.146
5.142
5.137
5.133
5.128
5.124
5.119

10333*
10.498
10.666
10.837
11.010
11.186
11.365
11.547
11.732
11.919
12.110
12.255
12.403
12.551
12.702
12.854
13.009
13.165
13.323
13.483
13.644
13.808
13.974
14.142
14.311

Fonte: Autor

Obs: * número estimado
Densidade demográfica é a medida expressa pela relação entre a população e a
superfície do território, geralmente aplicada a seres humanos. É expressa em
número de habitantes por quilômetro quadrado (hab/km2).
Tabela 7 – Densidade demográfica.

Ano

1991

1996

2000

2007

2010

Carmópolis de Minas - população

13.635 14.052 14.348 15.743 17.048

Densidade demográfica
(400,010 km2)

34,09

(Área

35,13

35,87

39,36

42,62

Fonte: IBGE
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b. Urbanização

O Grau de Urbanização é o percentual da população residente em áreas urbanas,
em determinado espaço geográfico, no ano considerado. A utilização deste indicador
permite acompanhar o processo de urbanização para subsidiar processos de
planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas e para adequação e
funcionamento da rede de serviços sociais e da infraestrutura urbana.

Tabela 8 – População total, urbana e rural (1991-2010)

Descrição

1991

2000

2010

População Total

13.635

14.348

17.048

População Urbana

7.623

9.075

11.821

População Rural

6.012

5.273

5.227

Fonte: Atlas Desenvolvimento Humano – PNUD 2013

Figura 9 – Crescimento da urbanização

Fonte: Atlas Desenvolvimento Humano – PNUD 2013

Nota-se no crescimento populacional do município, na década de 90, a taxa anual
de crescimento de 1,96% para a população urbana e de -1,30% para a população
rural. Ou seja, houve crescimento urbano e perda de população rural neste período.
De 2000 para 2010, a taxa anual de crescimento foi de 2,68% para a população
urbana e praticamente estável para a população rural.
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Estes percentuais são de suma importância para o dimensionamento das ações
propostas neste Relatório, com o fim de obter a desenvolvimento sustentável da
região.

Figura 10 – Linha de tendência de crescimento da população urbana e rural

Fonte: Autor

Este fato, que está ocorrendo em Carmópolis de Minas está de acordo com o que
vem acontecendo, de forma geral, no Brasil. O censo demográfico 2010 do IBGE
mostrou que o número de pessoas que moram em áreas rurais continua diminuindo
no país, porém num ritmo menor do que na década anterior.

Para o IBGE, o movimento de pessoas que saem da zona rural para as cidades, que
teve início na década de 1970, está perdendo a força. Nas décadas de 1970 e 1980,
os grandes movimentos migratórios ocorriam em função da mecanização da
agricultura e a consequente expulsão da mão de obra. Verifica-se, agora, que esse
movimento continua ocorrendo, porém em uma intensidade menor.

A taxa de urbanização apresentou alteração no mesmo período. A população urbana
em 2000 representava 63,25% e em 2010 a passou a representar 69,34% do total.
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Tabela 9 – Relação das áreas urbanas e rurais em relação à área do município

Área Rural (km2)

Área Manchas Urbanas (km2)

Área total (IGAM) km2

396,67

4,73

401,40

Fonte: IGAM

9.1.4 – Indicadores

a. Índice de Desenvolvimento Humano

O Índice de Desenvolvimento Humano é composto por três IDH's Temáticos, são
eles: o IDH-Educação – que leva em consideração os indicadores: taxa de
alfabetização e taxa bruta de frequência a escola; o IDH-Renda – cujo indicador é a
renda per capita e, finalmente, o IDH-Longevidade – com a esperança de vida ao
nascer como indicador.

É importante ressaltar que este índice possui algumas limitações tais como:
a) Um número reduzido de dimensões e indicadores que compõem tanto o IDH
sintético quanto os IDH’s temáticos;
b) A forma de agregação tanto dos indicadores quanto dos índices temáticos ocorre
de forma arbitrária e linear e;
c) O IDH é construído tomando como unidade de análise o espaço geográfico e não
a família (Barros et al, 2003).

Para 1999 e 2000, o IDH era assim analisado:
• IDH de 0,000 a 0,500 – baixo desenvolvimento
• IDH de 0,501 a 0,799 – médio desenvolvimento
• IDH de 0,800 a 1,000 – alto desenvolvimento
A partir do relatório de 2010, o IDH combina três dimensões:
•

Uma vida longa e saudável: Expectativa de vida ao nascer

•

O acesso ao conhecimento: Anos Médios de Estudo e Anos Esperados de
Escolaridade

•

Um padrão de vida decente: PIB (PPC) per capita
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O IDH-M de cada município é a média aritmética desses três sub índices, de modo a
resultar num valor entre 0,0 e 1,0. Quanto mais próximo de 1, melhor as condições
de desenvolvimento humano, e quanto mais próximo de 0,0, piores são essas
condições.
A classificação do IDH a partir do relatório de 2010 considera:
•

IDH de 0,000 a 0,499 – muito baixo desenvolvimento humano;

• IDH de 0,500 a 0,599 – baixo desenvolvimento humano;
• IDH de 0,600 a 0,699 – médio desenvolvimento humano;
• IDH de 0,700 a 0,799 – alto desenvolvimento humano;
• IDH de 0,800 a 1,000 – muito alto desenvolvimento humano
Tabela 10– Indicador IDHM – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal da Microrregião
de Oliveira além de Belo Horizonte

Município

Índice de
Índice de
Desenvolvimento Desenvolvimento
Humano
Humano Municipal,
Municipal, 1991
2000

Índice de
Desenvolvimento
Humano Municipal,
2010

Brasil

0.493

0.612

0.727

Belo Horizonte (MG)

0.602

0.726

0.810

Bom Sucesso

0.444

0.590

0.692

Carmo da Mata

0.460

0.581

0.689

Carmópolis de Minas

0.396

0.565

0.700

Ibituruna

0.486

0.580

0.675

Oliveira

0.464

0.601

0.699

Passa Tempo

0.411

0.594

0.687

Piracema

0.374

0.520

0.646

Santo Antônio do
Amparo

0.432

0.579

0.672

São Francisco de Paula

0.325

0.533

0.660

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano PNUD 2013

Carmópolis de Minas possui um alto desenvolvimento humano
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9.2 – Diagnóstico do sistema de saneamento básico de Carmópolis de Minas

9.2.1 – Gestão

O serviço de gestão de abastecimento de água, além de esgotamento sanitário e
resíduos sólidos de toda a área urbana e rural do município de Carmópolis e
executado pelo SESAM - Serviço de Saneamento Ambiental Municipal.

Segundo dados informados no SESAM, até abril de 1981, o abastecimento de água
em Carmópolis de Minas era precário, atingindo apenas as casas das ruas centrais.
Não havia água tratada, pois a água vinha através de cano de ferro das Minas do
Morro do Tanque e era distribuída à população sem nenhum tratamento. Havia
também cisternas e chafarizes públicos nos bairros onde não havia água encanada
e as donas de casa carregavam as latas de água na cabeça, para uso em suas
residências.
Era cobrada pela prefeitura uma taxa mínima pela água distribuída, mas muitos não
pagavam e a prefeitura não tinha como melhorar o sistema.
No ano de 1979 foi iniciada a construção do novo sistema de água, em parceria
com a Fundação SESP, hoje Fundação Nacional de Saúde, e em 20 de outubro de
1980, para administrar o novo sistema ,foi criado o SAAE pela Lei nº 946-A.
O sistema entrou em funcionamento em 9 de maio de 1981, já distribuindo água
fluoretada a 80% da população. Hoje, praticamente 100 % da população urbana de
Carmópolis de Minas recebe água tratada. A zona rural é abastecida com água
clorada. A captação é em poço artesiano, de controle do SESAM.
Em 5 de setembro de 2006, pela Lei nº 1.815 e por estar assumindo a coleta e
destinação final de resíduos sólidos, o SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto
passou a denominar-se SESAM - Serviço de Saneamento Ambiental Municipal.
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Figura 11 – Organograma do SESAM

Fonte: SESAM
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9.2.2 – Regulação, fiscalização e tarifação

O serviço de abastecimento de água e de esgotamento sanitário de Carmópolis de
Minas não encontra-se regulado pela Arsae-MG – Agência Reguladora de
Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário de Minas Gerais, ou
outra agência. Está em fase de negociação da Prefeitura de Carmópolis de Minas
com mais outras 7 prefeituras (Caeté, Carmo do Cajuru, Carmo da Mata, Itabirito,
Itaguara, Itaúna e Oliveira) a criação de um Consórcio (CISAB - Região Central) que,
entre suas atribuições, terá a função de regulação e fiscalização dos serviços
públicos de saneamento básico.

9.2.3 - Tarifação

Para efeito de remuneração dos serviços, os usuários são classificados nas
categorias residencial, comercial, pública e industrial.

O volume faturado é calculado pela diferença entre as leituras faturadas atual e
anterior, observado o consumo mínimo. O período de consumo poderá variar, a
cada mês, em função da ocorrência de feriado e fim-de-semana e de acordo com o
calendário de faturamento do SESAM, porém a duração dos períodos de consumo é
fixada de maneira que seja mantido o número máximo de doze contas por ano.

Os serviços de abastecimento de água, coleta de esgotos, resíduos sólidos,
capina e varrição são remunerados sob a forma de tarifa, de acordo com a
estrutura tarifária do SESAM.

As tarifas são diferenciadas segundo as categorias de usuário e faixas de consumo,
assegurando-se o subsídio dos grandes para os pequenos usuários. Além disso, as
tarifas das diversas categorias são diferenciadas para as diversas faixas de
consumo sendo progressiva em relação ao volume faturável.

Os valores das tarifas são reajustados através de Portaria do Diretor do SESAM
que procura garantir a sustentabilidade da prestação dos serviços de forma eficiente
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e eficaz e recursos para investimentos que possibilite sua expansão e o crescimento
para atender a universalização dos serviços de saneamento.

Segundo o regulamento dos serviços públicos de água, esgotos, resíduos sólidos,
varrição, capina e limpeza urbana prestados pelo SESAM, os serviços de coleta e
tratamento de água residuária caracterizados como despejo industrial poderão sofrer
acréscimo de preço em função das características da carga poluidora desses
despejos.

9.3 - Diagnóstico do sistema de abastecimento de água

Este item compreende o levantamento da situação e descrição do sistema de
abastecimento de água do município de Carmópolis de Minas. Foram levantados os
aspectos da prestação dos serviços, caracterização dos sistemas produtores de
água incluindo disponibilidade hídrica, condições das infraestruturas e instalações,
dados operacionais, financeiros e de qualidade da água, além da descrição da
cobertura do atendimento por rede de distribuição de água e demanda atual e futura
de água.

Os dados levantados foram sistematizados de forma que os principais aspectos que
precisam ser trabalhados para promover a universalização do acesso à água em
quantidade e qualidade adequadas fossem destacados.

A metodologia para elaboração deste relatório contemplou entre outros a inspeção
de campo, consulta aos levantamentos topográficos, consulta de dados operacionais
e gerenciais fornecidos pela Prefeitura Municipal e SESAM.

9.3.1 – Abastecimento de água no município

O sistema de abastecimento de água existente no município de Carmópolis de
Minas foi planejado para até o ano 2012. Há um estudo de atualização do atual
Sistema de Abastecimento de Água da sede com melhorias na captação existente,
construção de nova ETA convencional em paralelo à existente e substituição da
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tubulação existente de ferro fundido. Este estudo, já aprovado na FUNASA, aguarda
verba de financiamento para a sua execução.

A sede do município é abastecida por água tratada proveniente da estação de
tratamento sendo a cobertura de aproximadamente 100% da população urbana. O
sistema de distribuição urbano é por gravidade.

A sede do município possui:
• Estação Elevatória de Água – EEAB;
• Adutora de Água Bruta – AAB;
• Estação de Tratamento de Água – ETA - estação em concreto operando com
uma vazão de 26 l/s ;
• Estações Elevatórias de Água Tratada (EEAT Fátima, EEAT Santo Antônio e
EEAT Centro);
• Adutoras de Água Tratada (AAT Fátima, AAT Santo Antônio e AAT Centro);
• 3 Reservatórios ;
• Rede de Distribuição parte em ferro galvanizado e cimento amianto.
A zona rural é abastecida com água clorada. A captação é em poço artesiano, de
controle do SESAM.

A figura a seguir apresenta a localização da ETA e dos principais pontos de
captação de água gerenciado pela SESAM.
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Figura 12 – Vista geral do município de Carmópolis de Minas com pontos de captação e
ETA.

Fonte: Google Earth 26/07/2013

9.3.2 – Captação

Conforme detalhado no item específico da caracterização do município, o
abastecimento de água do município de Carmópolis de Minas é realizado por
captação superficial e poço.

Tabela 11 – Volume total captado

ATIVIDADES TOTAIS
Total de Habitantes Geral –

Vol. Captado Total Geral (m³ /

2006

mês)

11.680

60.930

Censo IBGE - 2010
17.048
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9.3.2.1 - Sede

O manancial utilizado é o Ribeirão Japão, pertencente à bacia hidrográfica do Rio
Pará. A captação é feita através de uma caixa de tomada, implantada na margem
direita do ribeirão. O manancial atual é capaz de atender quantitativamente e
qualitativamente às demandas futuras do sistema no prazo de 20 anos.

Figura 13 - Vista do barramento

Fonte: Autor

A captação na zona rural é em poço artesiano, de controle do SESAM.

9.3.3 - Adução

9.3.3.1 – Sede

A água captada superficialmente é transportada através de Estação Elevatória de
Água Bruta – EEAB até a estação de tratamento pelas adutoras de água bruta em
PVC nos diâmetros de 300 mm.

No projeto apresentado e aprovado pela FUNASA de ampliação da ETA, ao lado da
barragem será construído um desarenador, o qual fará sua tomada d’água à
montante da barragem e alimentará o poço de sucção da EEAB.
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9.3.3.2 – Área rural

A água captada em cada comunidade/povoado, conforme detalhado anteriormente,
é direcionada para reservatório onde é clorada e distribuída posteriormente à
população.

9.3.4 - Estação de Tratamento de Água (ETA)

A Estação de Tratamento de Água - ETA de concreto existente opera com uma
vazão de 26 l/s e está localizada às margens da BR 381, sentido Belo Horizonte –
São

Paulo

nas

seguintes

coordenadas

geográficas,

20º

32’31,29”S

e

44º38’43,27”O, cota altimétrica do terreno de 820,00 m. A estação de tratamento de
água (ETA) é locada de forma a abastecer 100 % da sede por recalque.

É do tipo convencional (coagulação, floculação, decantação, filtração e desinfecção)
constando dos seguintes elementos:
• Floculador de passagem forçada (tipo Cox), com 09 câmaras quadradas;
• Dois decantadores de fluxo horizontal;
• Dois filtros rápidos, com camada filtrante de areia;
• Reservatório de contato;
• Casa de química;
• Reservatório de lavagem de filtros.
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Figura 14 – Vista da ETA

Fonte: SESAM

Figura 15 – Esquema da ETA de Carmópolis de Minas

Fonte: Autor

Em visita de campo para elaboração do diagnóstico, observou-se que a área da ETA
encontrava-se cercada, paisagismo adequado e as estruturas encontravam-se em
bom estado de conservação.

Após o tratamento é encaminhada para os reservatórios de distribuição da água
tratada . A reservação total é de 1.057 m³.
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O sistema de reservação é composto por dois reservatórios apoiados, 500 m³ cada,
e um outro elevado de 57 m³, construído em concreto armado.

9.3.4.1 – Ampliação do sistema

Conforme relatado anteriormente, foi executado pela SESAM e protocolado na
FUNASA (aguardando liberação de verba para execução da Obra) de projeto de
expansão do sistema.

Assim, após análises de campo, checagem de cotas dominantes na área urbana de
Carmópolis de Minas, e discussões com os técnicos da Prefeitura e do SESAM,
decidiu-se por um sistema com a seguinte configuração:
• Implantação de melhorias na captação existente, com nova barragem de nível
a gravidade no ribeirão Japão (já detalhada).
• Implantação de obras contra a inundação e para acesso permanente às
unidades operacionais da área da captação/ETA existente (já detalhada);
• Ampliação da capacidade de tratamento, com a implantação de uma estação
convencional, em concreto, em paralelo à existente;
• Implantação na área da ETA, de novas EEAT’s para bombeamentos,
individuais, seja para a área de reservação do Bairro de Fátima, seja para a
área de reservação no Bairro Santo Antônio;
• Implantação de mais uma EEAT, junto à reservação do Bairro Santo Antônio,
recalcando para o REL de 227 m3;
• Implantação de novas AAT’s entre as elevatórias e os reservatórios citados;
• Implantação de novas redes de distribuição nas vias da localidade, com vistas
a melhorar o atendimento das edificações existentes, e a desativação das
tubulações de cimento amianto e ferro galvanizado.

Projetou-se uma nova estação que irá operar em paralelo à existente de forma a
aumentar a capacidade de produção do sistema com capacidade de processar uma
vazão de 24,34 l/s.
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A demanda do sistema proposto, segundo projeto é de 50,34 l/s, necessitando de
se implantar estação convencional, em paralelo, com capacidade de 24,34 l/s. O
manancial atual é capaz de atender quantitativamente e qualitativamente às
demandas futuras do sistema no prazo de 20 anos.

No que se refere à nova estação, esta será do tipo convencional, em concreto, com
vazão para 24,34 l/s. Trata-se de uma ETA padrão COPASA para 24 l/s, a qual
exibe as seguintes características principais:
• Caixa de chegada de água bruta e mistura rápida;
• 04 câmaras quadrangulares de floculação hidráulica, dotadas de bandejas
perfuradas em aço inox;
• 01 câmara de decantação, retangular, de fluxo laminar ascendente, dotada de
perfis de decantação em PVC;
• 04 câmaras quadrangulares de filtração rápida descendente, de camada
dupla, autolaváveis.

Esta estação deverá ser construída em concreto armado, em obediência ao Padrão
COPASA 07.01.030/0 – Estação de Tratamento de Água – Q = 24 l/s, da Companhia
de Saneamento de Minas Gerais.

Com a previsão de implantação de uma nova ETA Q = 24,34 l/s, para funcionamento
em paralelo à ETA existente, deverá ser construída uma caixa para distribuição das
vazões às ETA’s. Nesta caixa será realizada, inclusive, a mistura rápida, adotandose o dispositivo como ponto único para a aplicação dos produtos químicos
necessários ao tratamento da água. Exceção deve ser feita à fluoretação e cloração
que serão executadas no tanque de contato.

9.3.5 - Estações Elevatórias e Adutoras de Água Tratada

Toda a vazão dos sistemas Centro e Santo Antônio é bombeada diretamente para o
REL de 227 m3 e depois para o RAP Santo Antônio. Ou seja, bombeia-se toda a
vazão para a cota mais alta da cidade (Zona Alta) depois, boa parte dessa vazão,
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desce, por gravidade, para o RAP Santo Antônio (Zona Baixa), perdendo-se a
energia elétrica correspondente.

Existe uma estação elevatória de água tratada – EEAT dentro da ETA.

São dois conjuntos moto bomba disponíveis, sendo que um deles será utilizado com
reserva.
As adutoras de recalque existentes são constituídas de tubos de ferro fundido e PVC
DeFoFo
9.3.5.1 – Ampliação do sistema

Serão adotados três sistemas de recalque de água tratada no futuro SAA de
Carmópolis de Minas, a saber: sistema Fátima, sistema Santo Antônio e sistema
Centro. As EEAT’s Fátima e Santo Antônio estarão dentro da área da ETA e serão
responsáveis pelo bombeamento de toda a vazão de água tratada da ETA para a
rede. A EEAT Centro será responsável pelo recalque da vazão da Zona Alta da
rede.

Com a nova concepção, a vazão total será bombeada para o RAP Santo Antônio
(Zona Baixa) e deste será recalcada apenas a vazão referente à zona alta, para o
REL de 227 m3.

9.3.6 - Reservação

9.3.6.1 - Sede
A sede possui três reservatórios: RAP 500 m3 – Santo Antônio, RAP 500 m3 - Fátima
e o REL 227 m3 - Centro. Os dois reservatórios de 500 m³ são prismáticos apoiados
e o de 227 m³ elevado cilíndrico.
A demanda de reservação no futuro sistema de abastecimento foi determinada,
inicialmente, considerando-se 1/3 do consumo máximo diário, conforme preconiza a
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literatura especializada.
O quadro, a seguir, define os volumes de reservação, segundo as zonas de pressão
propostas para o sistema segundo a empresa Otawa.

Zona de Pressão

População

Vol. Reservação (m³)

(hab)

Existente

Necessário

Centro

3.957

227

324,47

Santo Antônio

4.814

500

394,75

Fátima

6.081

500

498,64

Total

14.852

1.227

1.217,86

Verifica-se pelo quadro que não há necessidade de ampliação do volume de
reservação existente. Deve-se, entretanto, adotar uma vazão de alimentação do
REL 227 m3, acrescida do coeficiente devido ao consumo máximo horário (K2).
No geral, o volume de reservação disponível no sistema existente já é superior à
demanda futura. Ou seja, a reservação não configura problema para o
abastecimento atual e futuro de Carmópolis de Minas MG. Contudo, após reuniões
entre o SESAM e a FUNASA, decidiu-se prever reservação no sistema,
correspondente a 12 horas de operação, durante o dia de maior consumo, para o
alcance médio do sistema. Tal decisão foi tomada, pois no sistema de
abastecimento de Carmópolis, toda a vazão de produção sairá da ETA por meio de
bombeamento.

Ou seja, numa possível falta de energia nas elevatórias, o

comprometimento do sistema distribuidor será imediato.
9.3.5.2 – Zona Rural

Na zona rural, conforme projetos apresentados no item a seguir temos:

a)

Comunidade de Paciência
• Reservatório de 50 m3 com distribuição feita por gravidade, através de
tubulação com sistema de bombeamento automatizado;
• Rede em PVC com diâmetro variando de 20 mm a 40 mm.
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b)

Distrito de Bom Jardim das Pedras
• Reservatório de 50 m3 com distribuição feita por gravidade, através de
tubulação com sistema de bombeamento automatizado;
• Rede em PVC com diâmetro de 80 mm.

c)

Comunidade Japão Grande
• Reservatório de 50 m3 com distribuição feita por gravidade, através de
tubulação com sistema de bombeamento automatizado;
• Rede em PVC com diâmetro variando de 50 mm a 60 mm.

d)

Comunidade do Pará
• Reservatório de 30 m3 com distribuição feita por gravidade, através de
tubulação com sistema de bombeamento automatizado;
• Rede em PVC com diâmetro variando de 20 mm a 40 mm.

e)

Povoado das Gerais
• Reservatório de 50 m3 com distribuição feita por gravidade, através de
tubulação com sistema de bombeamento automatizado;
• Rede em PVC com diâmetro variando de 20 mm a 40 mm.

9.3.7 – Rede de Distribuição

9. 3.7.1 - Sede

As redes de distribuição seguem atendendo a todos os logradouros edificados do
município sede, perfazendo aproximadamente 80 km de tubulação, com diâmetro
variando de 32 mm a 250 mm, com predominância do material de PVC PBA.

Existe na sede do município de Carmópolis de Minas tubulações em ferro
galvanizado e cimento amianto que devem ser substituídos, haja vista que as
mesmas exibem problemas recorrentes.
9.3.7.2 – Ampliação do sistema sede
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O sistema de distribuição de água de Carmópolis de Minas será ampliado prevendose assentar tubos de PVC PBA Classe 15 DN’s 100, 75 e 50 e PVC DEFºFº 150.
Será assentada rede de distribuição nas vias da localidade, buscando-se 100% de
atendimento às economias.

A concepção prevista para a futura RDA prevê a divisão do sistema distribuidor em
três setores distintos, a saber: Setor Centro, Setor Fátima e Setor Santo Antônio.
Essa divisão do RDA apresenta-se consoante com o atual sistema distribuidor
adotado na cidade.

9.3.7.3 – Zona rural

Após a captação, a água é encaminhada para o reservatório, clorada e distribuída à
população conforme mapeamento a seguir:

9.3.8 - Ligações prediais

O atual sistema de abastecimento de água de Carmópolis de Minas é 100%
hidrometrado na sede e em algumas localidades da zona rural, conforme
informações do SESAM.. Os dados do relatório técnico do SESAM, indicam uma
média de 17,81 m de rede/ligação predial na cidade.

9.3.8.1 - Monitoramento e qualidade da água pelo SESAM

As análises rotineira da ETA são realizadas em um laboratório físico-químico e
garantem a qualidade da água tratada que será distribuída para o consumo humano
dentro dos padrões estabelecidos pela portaria 2.914 de 12/12/11 do ministério da
saúde , de 2 em 2 horas todos os dias, enquanto a análise biológica é feita duas
vezes por semana e a análise Físico-química no período semestral ou no período
trimestral.
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Tabela 12 – Dados de análise

Parâmetro

Resultado

Portaria 518

Turbidez máxima (UT)

3,27

5 UT

Cor máxima

0

15 UH

Cloro residual livre

0,97

Coliformes

0

Fluoreto

0,30

> 0,2 mg/l
100 ml

Fonte: SESAM

9.3.9 – Indicadores

A SESAM realiza a manutenção no sistema de distribuição urbana e na zona rural,
conforme a solicitação da população. Geralmente mediante algum vazamento na
tubulação, ou rachadura a população comunica a SESAM, que imediatamente
desloca uma equipe para o reparo e para a correção do problema, evitando que a
população seja prejudicada de qualquer maneira com a falta d’água.

Os reparos têm duração máxima de um dia de serviço com a abertura do pavimento,
desaterro e conserto da tubulação, e no máximo três dias de serviço para aterrar a
vala e refazer a camada de pavimento.

A SESAM realiza a ligação de água com o padrão fornecido e montado por ela,
cobrando pelos custos do padrão.

Tabela 13 – Indicadores gerenciais ano 2012 - SNIS
IN055 - Índice
de atendimento
total de água
[percentual]

IN023 - Índice
de
atendimento
urbano de
água
[percentual]

92,1

100,0

IN001 IN043 Densidade de Participação das
economias de
economias
água por
residenciais de
ligação
água no total
[econ./lig.]
das economias
de água
[percentual]
1,14

94,2

IN011 - Índice
de
macromedição
[percentual]

IN009 - Índice
de
hidrometração
[percentual]

92,5

100,0
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IN010 - Índice
de
micromedição
relativo ao
volume
disponibilizado
[percentual]

IN044 - Índice
de
micromedição
relativo ao
consumo
[percentual]

IN057 - Índice
de fluoretação
de água
[percentual]

IN052 - Índice
de consumo de
água
[percentual]

IN025 - Volume
de água
disponibilizado
por economia
[m³/mês/econ.]

IN053 Consumo
médio de
água por
economia
[m³/mês/econ.]

75,6

100,0

92,5

75,6

15,8

11,9

IN014 Consumo
micromedido
por economia
[m³/mês/econ.]

IN017 Consumo de
água faturado
por economia
[m³/mês/econ.]

IN022 Consumo
médio
percapita de
água
[l/hab./dia]

IN058 - Índice
de consumo de
energia elétrica
em sistemas de
abastecimento
de água
[kWh/m³]

IN020 Extensão da
rede de água
por ligação
[m/lig.]

IN028 - Índice
de
faturamento
de água
[percentual]

11,9

15,8

134,8

0,73

15,9

100,0

IN013 - Índice
de perdas
faturamento
[percentual]

IN049 - Índice
de perdas na
distribuição
[percentual]

0,0

24,4

IN050 - Índice
IN051 - Índice
bruto de
de perdas por
perdas
ligação [l/dia/lig.]
lineares
[m³/dia/Km]
8,1

143,9

Fonte: SESAM

9.3.10 - Descrição dos principais mananciais (superficiais e/ou subterrâneos)
passíveis de utilização para o abastecimento de água na área do planejamento

O município de Carmópolis de Minas está inserido na Bacia Hidrográfica do Rio
Pará. A Bacia Hidrográfica do Rio Pará - SF2 - abrange uma área aproximada de
12.233 Km², representando cerca de 2% da superfície de todo o estado de Minas
Gerias, com uma população em torno de 800 mil habitantes, dos quais cerca de 12%
estão nas áreas rurais.

O Plano Diretor da bacia do rio Pará definiu a compartimentação hidro morfológica
em 10 (dez) sub-balios, onde Carmópolis de Minas está inserida na sub-bacia do
Alto Rio Pará.

Carmópolis de Minas está inserida nas seguintes micro bacias:
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Figura 16 – Micro bacias no município de Carmópolis de Minas

Área km2

Distância do exutório da micro

Nº

Micro bacia

07

Ribeirão do Curral Recreio

300,89

38,36

09

Córrego Lagoão

18,51

31,94

10

Ribeirão Japão Grande

211,22

24,32

12

Córrego Catuca

8,52

16,9

bacia até a foz da sub-bacia

Fonte: Processamento de informações pela TESE Tecnologia em Sistemas Especiais Ltda. – Plano
Diretor de Drenagem da bacia do rio Pará
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9.3.11 - Leitura técnica e social do diagnostico do sistema de abastecimento de
água do município de Carmópolis de Minas

A seguir apresenta-se a leitura técnica e social do diagnóstico do sistema de
abastecimento de água do município, obtida por meio da Metodologia CDP –
Condicionantes, Deficiências e Potencialidades ideal para o mapeamento do
diagnóstico técnico-participativo.

Esta metodologia representa basicamente um método de ordenação criteriosa e
operacional dos problemas e fatos, resultados de pesquisas e levantamentos,
proporcionando uma apresentação compreensível da situação das áreas de
interesse para o planejamento, facilitando a complementação, o aperfeiçoamento
sucessível e permanente do PMSB, de forma descentralizada e participativa,
buscando a gestão democrática da cidade com o objetivo de realizar suas funções
sociais. Essa metodologia adotada é um padrão da Organização das Nações
Unidas.

Para cada área prioritária de ação, são identificadas as medidas segundo grupos de
demanda, sendo:
• Condicionantes – Elementos existentes ou projetados que não podem ou não
devem ser alterados, devendo ser mantidos ou preservados;
• Deficiência - Constituem-se como situações que significam problemas
qualitativos e quantitativos no contexto municipal e que devem ser alterados,
melhorados ou eliminados;
• Potencialidades – São elementos, recursos ou vantagens que até então não
foram aproveitados adequadamente e poderiam ser incorporados
positivamente ao sistema municipal.

Ou seja, para cada área prioritária de ação, são identificadas as medidas segundo
grupos de demanda, sendo:
• Condicionantes que geram uma demanda de manutenção e preservação;
• Deficiência que geram uma demanda de recuperação e melhoria;
• Potencialidades que geram uma demanda de inovação.
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS
PRODUTO K - RELATÓRIO FINAL
- PMSB/ 2014
Página 84

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS
PRODUTO K - RELATÓRIO FINAL
- PMSB/ 2014
Página 85

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - LEITURA TÉCNICA
Contexto

Cenário Atual
O município não possui Lei de Uso e Ocupação do Solo
possibilitando falta de planejamento e padronização do
sistema
O Código de Posturas Municipal apresenta itens com
interpretação equivocada ou faltante

Plano Diretor,
Legislação/Decretos

O Código de Obras Municipal apresenta itens com
interpretação equivocada ou faltante
Falta de procedimentos regulamentados entre a SESAM e a
Prefeitura quanto a habite-se e alvará, possibilitando a
construção em locais sem condições de abastecimento de
água e/ou esgoto e/ou coleta de resíduos.
Possibilidade de comprometimento do sistema com aumento
de demandas em locais impróprios.
Plano diretor de abastecimento de água desatualizado
Inundação na área da ETA com possibilidade de
contaminação

Cobertura do serviço de
abastecimento

Sistema de captação vulnerável com barramento de matacão
no local de captação de água do Ribeirão Japão onde muitas
das pedras são arrastadas ou deslocadas quando do período
de cheias acarretando comprometimento do represamento e
captação.
100 % da população urbana é atendida por água tratada pela
SESAM
92 % da população urbana e rural é atendida por água
tratada pela SESAM

C

D

P

Comentários
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SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - LEITURA TÉCNICA
Contexto

Cenário Atual
Problemas no bombeamento e distribuição da água tratada
(adutora de água tratada) entre as estações elevatórias de
água e reservatórios
À agua captada nos povoados e distritos é clorada antes de
disponibilizada à população
A SESAM possui projeto de ampliação da ETA em mais 24 l/s
, passando a capacidade da ETA existente de 26l/s para 50 l/s
O consumo per capta médio de água, de Carmópolis de
Minas, fornecido pela SESAM, é de 205 l/hab. Em geral a
média de projeto é de 150 l/hab.

Consumo de água

A perda estimada de água, de 25,97%, valor abaixo da média
nacional, contudo, este item deve ser monitorado.
Não há campanhas sistemáticas de conscientização do uso
sustentável de recursos hídricos.

Não existe uma Unidade de Tratamento de Resíduos que trate
o lodo e os resíduos provenientes do tratamento da água
bruta, nas unidades de tratamento da Estação de Tratamento
de Água – ETA. Atualmente, todo os resíduos, provenientes
Segurança. Proteção a
da limpeza das unidades e do tanque de contato, são
matas ciliares e qualidade da lançados” in natura “ no Córrego Japão.
água
As duas captações estão em áreas protegidas amparadas
pela lei de área de preservação permanente mantendo a
vegetação nativa no raio de 50 m para nascentes e 30 m para
mata ciliar. Apenas essas áreas estão sendo protegidas.

C

D

P

Comentários
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SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - LEITURA TÉCNICA
Contexto

Cenário Atual

C

D

P

Comentários

C

D

P

Comentários

Ausência de plano de segurança da qualidade da água
Ausência de plano de emergência e contingência do
sistema de abastecimento de água
Informações financeiras

Existe pelo SESAM acompanhamento financeiro de
todo o sistema com gerenciamento sistemático.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA- LEITURA SOCIAL
Contexto

Cenário Atual
Insatisfação da população e possibilidade de
contaminação da água depois da saída da ETA Reclamação quanto à qualidade da água do sistema de
abastecimento de água (sujeira).

O sistema existente não abastece
satisfatoriamente
100%
da
população devido a tubulações
antigas de ferro galvanizado e
cimento amianto que proporcionam
sujeira na água ou rompimento de
tubulações com interrupção do
abastecimento (moradores dos
bairros que reclamaram: Centro,
Cacimba, Fátima e santo Antônio)

Insatisfação da população rural - Reclamação da
população quanto ao excesso de cloro na água de
abastecimento – Cacimba principalmente.

Falta uma campanha pelo SESAM
da importância da introdução do
cloro na água.

Abastecimento

Melhora no monitoramento
introdução de cloro na água.

de
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SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA- LEITURA SOCIAL
Contexto

Cenário Atual
Insatisfação da população com possibilidade de
utilização de água não tratada - Reclamação da
população quanto a falta d’água
(CENTRO, CÓRREGO DO PAIOL, APARECIDA,
SANTO ANTÔNIO, Glória, Fátima, Bom Jardim,
Formiga, Córrego do Fundo, Jardim América)

C

D

P

Comentários
Monitorar as causas da falta d’água
(manutenção do sistema, limpeza
dos reservatórios, rompimento de
tubulação)
Avisar a população quando da
manutenção do sistema com
antecedência

Preocupações com a preservação das nascentes que
fornecem água para a cidade
Dúvidas sobre a água distribuída ser limpa.
Questionamentos sobre gostos, cheiros e cores
diferentes.
Reclamações sobre tarifa elevada – grande maioria da
população entrevistada
Tarifas

Transparência para a população de
como a tarifa é calculada
Realizar estudo de capacidade de
pagamento e endividamento da
população

9.4 - Diagnóstico do sistema de esgotamento sanitário

9.4.1 - O sistema de esgotamento sanitário

O sistema de esgotamento sanitário tem por objetivo coletar os esgotos
individualmente ou coletivamente, afastar de forma rápida e segura os esgotos
através de fossas sépticas ou rede coletora, tratar e dispor os efluentes, eliminar a
poluição do solo, conservação dos recursos hídricos, eliminar focos de poluição e
contaminação e, reduzir a incidência

das doenças relacionadas com a água

contaminada.

Os sistemas de esgotamento sanitário da sede municipal e dos núcleos urbanos
também são de responsabilidade do SESAM de Carmópolis de Minas, sendo o
primeiro composto por rede coletora de esgotos atendendo a 100% da população da
sede, dividida em três sub-bacias. Duas sub-bacia já contam com Estações de
Tratamento de Esgotos (ETE) compostas de lagoas facultativas, que atendem à
cerca de 70% da população total da sede urbana.

Os distritos de Japão Grande e Bom Jardim das Pedras contam com redes coletoras
que aguardam a implantação dos respectivos interceptores e estações de
tratamento de esgotos para receberem as ligações dos domicílios.

Devido a sua localização em uma região de topografia ondulada, a sede do
município encontra-se inserida em três sub bacias hidrográficas distintas, todas elas
pertencentes à bacia do Rio Pará.

Em 1992 o SAAE – Serviço Autônomo de Águas e Esgoto (antigo SESAM) contratou
a empresa BElBA-Engenheiros Consultores Ltda para elaborar o Plano Diretor de
Esgotamento Sanitário.

Como área de delimitação considerou-se o espaço urbano compreendido entre o
Córrego Lava-Pés e o Ribeirão Japão.
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O Plano Diretor previu para essa área a sua divisão em 08 sub-bacias, sendo 06
dirigidas para o Ribeirão Japão e 02 para o córrego Lava-Pés conforme o quadro a
seguir:

Tabela 14 – Divisão de sub-bacias pelo Plano Diretor de esgoto

ÁREA POR DENSIDADE
SUB- BACIA

ÁREA (ha)

DI = 100

D2 = 37

hab/ha

hab/ha

POPULAÇÃO
TOTAL

SB1

66,3174

20,2001

46,1173

3.726

SB2

49,8617

27,5591

22,3026

3.581

SB3

18,90000

3,3800

15,5200

912

SB4

13,5505

-

13,5505

502

SB5

45,9252

17,8314

28,0938

2.823

SB6

14,4589

-

14,4589

535

SB7

55,9935

20,7031

35,2104

3.381

SB8

16,6037

9,2050

7,3987

1.194

TOTAL

281,6109

98,9587

182,6522

16.654

Fonte: SESAM

Com a finalidade de evitar que fossem feitos lançamentos de esgotos brutos nos
córregos e cursos d’água foram previstos dois interceptores para a implantação.
Utilizou-se do dispositivo de lança-los margeando os cursos de água mesmo
originando ações de servidão de faixas para seus assentamentos. Considerou-se
como de primeira necessidade, evitar o lançamento de esgoto sanitário doméstico
nos córregos que cortam a zona urbana do município, e depois, reunir os esgotos
das sub-bacias a fim de dotar o sistema de várias áreas de tratamento.

Interceptor esquerdo do córrego Lava-Pés:
Iniciando na Rua Tarcísio Ramos e recolhendo todas as contribuições de SB7, com
um comprimento total 1240 m em diâmetros de 150 e 200 mm, com seu lançamento
na área de tratamento VI.
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Interceptor do trevo:
Este interceptor iria receber inicialmente as contribuições se SB6 e logo depois de
proceder a travessia sob a BR 381, iria recolher também os esgotos de SB5. Teria
um comprimento total de 809 m em diâmetro de 150 mm com lançamento na área
de tratamento V.

Atualmente existem 05 travessias sob a rodovia BR 381, a fim de levar a rede
coletora às margens do Ribeirão Japão para lançamento dos esgotos sanitários.

Através de estudos realizados pela equipe técnica da SESAM, redimensionaram as
áreas anteriores do plano diretor para 03 sub-bacias: sub-bacia do córrego Lavapés, sub-bacia do bairro Amaral e sub-bacia do bairro Santo Antônio bem como
redimensionamento dos interceptores.
9.4.2 - Sub-bacia do Córrego Lava-Pés

Esta sub-bacia compreende os seguintes bairros: Lava-pés, Nossa Senhora
Aparecida(Brejo), parte de Nossa Senhora de Fátima, parte do Centro, Jardim
América, parte do Boa Vista, Cacimba, Graminhas(casas populares) e Lurdes.

A rede coletora atende 100% da área com canalização de manilhas em 90% da
mesma e 10% em PVC com diâmetros de 150 mm.

Os vazamentos que ocorrem são eventuais e acontecem em locais distintos não
trazendo maiores transtornos à operação.

Como pontos críticos: na área central existe um grande número de caixas de
passagem e consequentemente um pequeno número de PV. A operação fica
prejudicada com este sistema inicialmente implantado.

Outro problema de fundamental importância é a existência de locais onde o esgoto
sanitário é misturado às águas pluviais no encontro das ruas.
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Figura 17 – Lançamento de esgoto misturado com água pluvial no córrego lava-pés

Fonte: Autor
Figura 18 – Sub-bacia do Córrego Lava-Pés

Fonte: Autor
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Todo esgoto desta sub-bacia é recebido em um interceptor com comprimento de
1.200 m em tubos de PVC de diâmetro de 150 mm e 1100 m em tubos de PVC de
200 mm e lançado na estação de tratamento.

9.4.2.1 -Estação de tratamento de esgoto – ETE Várzea das Flores (ETE Lava-pés):

Analisando as condições de temperatura, tipos de esgoto e terreno disponível,
optou-se pelo tratamento tipo LAGOA DE ESTABILIZAÇÃO (sistema facultativo). De
início seria construído duas lagoas de estabilização tipo facultativa com área
aproximada de 7.500 m² cada, com funcionamento em série. Por causa da
indisponibilidade de recursos na época foi construída somente uma unidade que
está operando até a presente data.

A ETE Várzea das Flores situa-se a uma distancia aproximada de 8,75 km em
relação aos limites da Estação Ecológica Mata do Cedro e, portanto, no interior de
sua zona de Amortecimento. Assim, o empreendedor solicitou do órgão gestor desta
Unidade de Conservação anuência para permanência e ampliação deste
empreendimento no local demarcado.

Coordenadas geográficas: 20º32’06”S e 44º37’36”O.

A unidade de tratamento conta, além da lagoa, com os seguintes elementos:

-

Tubulação de chegada - esta tubulação parte da caixa 01 na qual é lançado o
efluente do interceptor de esgoto construído às margens do Córrego Lava-pés e
alimenta a caixa de gradeamento.

-

Caixa de gradeamento - para retenção de sólidos grosseiros possui uma grade
de operação normal e um canal de desvio.

-

Calhas Parshall - instalado em caixas de medição, para controle de vazão de
esgoto bruto, efluentes das lagoas e efluente final da unidade.

-

Dispositivo de distribuição - constituído por tubulação cerâmica, funcionando
como condutos livres e caixas com comportas de madeira, que permitirão a
alimentação da lagoa, desvios de fluxos by-pass, etc.
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-

Dispositivos de entrada e saída - para alimentação através de tubulação e saída,
por estrutura dotada de vertedouro.

-

Dispositivo de proteção - constituído por bermas e valetas de drenagem, para
controle de erosão, proteção de taludes, etc.

-

Urbanização - toda área possui urbanização constituída de: cerca viva, portão,
acessos internos em brita 0, arborização e gramado.

Figura 19 – Estação de Tratamento de Esgoto Várzea das Flores

Fonte: Autor
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Figura 20 – Vista área da Lagoa de estabilização

Fonte: SESAM

A área de entorno da ETE Várzea das Flores é atualmente usada para plantio de
pequenas culturas anuais, vegetação de pomar e de pastagem (brachiaria
decubens). A população no entorno da área é constituída pelas famílias dos
confrontantes e moradores de alguns domicílios próximos ao empreendimento.

A área onde encontra-se implantada a ETE situa-se em cota topográfica acima do
nível máximo histórico do corpo receptor, portanto, não apresenta riscos de
inundação.

Os esgotos tratados na ETE Várzea das Flores são lançados no Córrego Bananal,
(afluente do córrego Lava-pés, afluente da margem esquerda do Rio Pará) através
de emissário de diâmetro 200 mm e comprimento de 50 metros.

O empreendimento conta com um tratamento preliminar que atende de maneira
satisfatória. Por questões operacionais houve uma mudança na posição do
gradeamento que passou para o fim dessa unidade.

c - Monitoramento
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O estudo técnico apresentado demonstra que até meados do ano de 2011 a lagoa
facultativa em operação na ETE Várzea das Flores manteve a sua capacidade de
tratamento dos esgotos com eficiência para atender aos padrões de lançamento
prescritos na legislação vigente, exceto no impacto relativo à presença de coliformes
fecais no corpo receptor.

Em atendimento a condicionantes da LO, o SESAM executa plano de
monitoramento semestral da ETE, sendo o seu relatório enviado à FEAM –
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE .

São monitorados o efluente na entrada e saída da lagoa facultativa, água
superficial a montante e a jusante do lançamento e água subterrânea a montante
e a jusante da lagoa.

d – Projeto de ampliação

A ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto não implica em aumento do
índice de atendimento dos serviços de esgotos à população urbana uma vez que
este parâmetro é função da extensão da rede coletora de esgotos e do número de
ligações prediais. Entretanto, são notórios os ganhos ambientais e de saúde
advindos da implantação e operação deste tipo de empreendimento.

A ampliação do índice de atendimento dos serviços de esgotos sanitários decorrerá
do incentivo à proteção ambiental, face ao aumento da receita municipal e de saúde
pela redução dos agravos à saúde da população provocados por doenças de
veiculação hídrica.

O objetivo do SESAM é que 100% dos esgotos produzidos na sede municipal de
Carmópolis de Minas sejam tratados, 35% na ETE Várzea das Flores, mais 35% na
ETE Várzea das Palmeiras, que também será ampliada, e finalmente 30% na futura
ETE Várzea das Roseiras.

A ETE Várzea das Flores, empreendimento licenciado pelo COPAM, prevê em seu
rol de condicionantes de Licença de Operação, a implantação de mais uma lagoa
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facultativa no sistema de tratamento. Contudo, no momento da implantação desta
lagoa, observou-se na área disponibilizada para esta construção o surgimento de
uma nascente d’água. Desta forma, o SESAM e a empresa de consultoria Otawa,
em reunião, informaram este fato aos técnicos da SUPRAM Alto São Francisco.
Nesta oportunidade ficou acertado que o SESAM de Carmópolis solicitaria ao
COPAM a modificação deste empreendimento já licenciado.

A fim de aumentar a capacidade de tratamento da ETE e melhorar a eficiência do
sistema, optou-se por implantar uma elevatória de esgotos imediatamente à jusante
do atual Tratamento Preliminar, Linha de Recalque, Reator Anaeróbio de Fluxo
Ascendente e Manta de Lodo (UASB) e finalmente Leitos de Secagem.

Na concepção proposta, a atual lagoa facultativa receberá um efluente anaeróbio
proveniente do reator UASB.

A inserção de mais uma unidade de depuração na ETE Várzea das Flores exigirá
um acréscimo de carga hidráulica ao efluente do tratamento preliminar, para que
este seja aduzido ao novo componente do sistema. Portanto, alem do reator UASB,
será

necessária

também

a

implantação

de

uma

elevatória

de

esgotos,

imediatamente à jusante do atual tratamento preliminar.

Os resíduos gerados na ETE, que totalizam 70,72 m³ por ano serão recolhidos
diariamente pelo operador da ETE, transportados pelo serviço de limpeza urbana do
município e dispostos no aterro sanitário anexo à UTCL - Usina de triagem e
Compostagem de Lixo de Carmópolis de Minas.

9.4.2.2 - Sub-bacia do Bairro Santo Antônio

Esta sub-bacia compreende os seguintes bairros: Santo Antônio, pequeno trecho do
Centro e Bairro Boa Vista.
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Figura 21 – Mapa sub-bacia do bairro Santo Antônio

Fonte: Autor

A rede coletora atende 100% da área com canalização de manilhas em 90% da
mesma e 10% em PVC com diâmetros de 150 mm.

Os vazamentos que correm são eventuais e acontecem em locais distintos não
trazendo maiores transtornos à operação.

Como pontos críticos: extravasamento com mistura de esgoto sanitário com águas
pluviais, trazendo transtorno para a população vizinha e para a operação do sistema.
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10.4.2.1 – Estação de Tratamento de Esgotos Nevada (Várzea das Palmeiras)

Atualmente a ETE é composta de tratamento preliminar seguido de lagoa facultativa.
A fim de aumentar a capacidade de tratamento da ETE e melhorar a eficiência do
sistema a OTTAWA engenharia elaborou um novo projeto sendo que o mesmo não
vai ser implantado já que a SESAM optou por implantar uma solução técnica mais
econômica estando aguardando a sua aprovação pela FUNASA.

Os esgotos tratados na ETE são lançados no Ribeirão Japão Grande, afluente da
margem esquerda do Rio Pará, através de emissário de diâmetro de 200 mm e
comprimento de 50 m.

A ETE Várzea das Palmeiras está situada a margem da Rodovia Fernão Dias no
sentido Belo Horizonte são Paulo. O acesso ao empreendimento é realizado pelas
ruas da cidade e da própria Fernão Dias.

Coordenadas geográficas: 20º31’28”S e 44º37’50”O.

Na ocasião do preenchimento do FCEI- Formulário de Caracterização Integrado do
Empreendimento, não se observou a questão da inserção da ETE Nevada em zona
de amortecimento de unidade de conservação. Após o alerta contido no ofício da
Supram-ASF n° 258/2008 efetuou-se uma consulta ao s ítio www.siam.mg.gov.br, e
verificou-se que o empreendimento em pauta situa-se a uma distancia de 6,48 km
em relação aos limites da Estação Ecológica Mata do Cedro e, portanto, no interior
de sua zona de Amortecimento. Consequentemente o FOBI - Formulário de
Orientação Básica recebido não apresentou instruções sobre os procedimentos a
serem observados sobre esta situação. Assim o empreendedor solicitou da Supram
a instrução que não veio no FOBI, com vistas à obtenção da necessária anuência do
órgão gestor da Unidade de Conservação.

A área escolhida para implantação da ETE situa-se em cota topográfica acima do
nível máximo histórico do corpo receptor, portanto, não apresenta riscos de
inundação.
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A área de entorno da ETE é atualmente usada par plantio de pequenas culturas
anuais (milho, feijão), vegetação de pomar (mangueira, bananeiras, abacateiros,
etc.) e de pastagem (brachiaria decubens).

A população do entorno da área é constituída pelas famílias dos confrontantes,
moradores de alguns domicílios e trabalhadores de empresas existentes próximas
ao empreendimento, guardando distância mínima de 300 m desse local.

a- Características da ETE:

A lagoa apresenta as seguintes dimensões:


Comprimento ........................................................................... .............151,80 m;



Largura ..................................................................................... ...............51,80 m;



Área do espelho d’água ........................................................... .........7.863,24 m2;



Profundidade útil da lagoa facultativa ........................................................ 1,50 m;



Vazão média prevista de tratamento ................................................... 9,53 (l/s).

A acumulação de lodo em lagoas facultativas, segundo Von Sperling (1996), é da
ordem de 0,02 m³/hab/ano portanto:
Acumulação anual = 0,02 m3/hab./ano x 4.776 hab.
Acumulação anual = 95,52 m3/ano
Espessura (esp) da camada de lodo em 25 anos de operação será:

Este acúmulo de lodo, segundo detalhado em projeto da lagoa,

pode ser

considerado desprezível face à profundidade de 1,50 m admitida para a lagoa que
desta forma apresenta capacidade de reter o lodo produzido durante sua vida útil
sem prejuízo ao seu desempenho.

A unidade de tratamento conta além da lagoa, com os seguintes elementos:
• Tubulação de chegada - esta tubulação parte da caixa 01 na qual é lançado o
efluente do interceptor de esgoto construído às margens do Córrego Lava-pés
e alimenta a caixa de gradeamento.
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• Caixa de gradeamento - Para retenção de sólidos grosseiros tendo uma grade
de operação normal e um canal de desvio.
• Calhas Parshall - Instalado em caixas de medição, para controle de vazão de
esgoto bruto, efluentes das lagoas e efluente final da unidade.
• Dispositivo de distribuição - Constituído por tubulação cerâmica, funcionando
como condutos livres e caixas com comportas de madeira, que permitirão a
alimentação da lagoa, desvios de fluxos by-pass, etc.
• Dispositivos de entrada e saída - Para alimentação através de tubulação e
saída, por estrutura dotada de vertedouro.
• Dispositivo de proteção - Constituído por bermas e valetas de drenagem, para
controle de erosão, proteção de taludes, etc.
• Urbanização - Toda área possui urbanização constituída de: cerca viva,
portão, acessos internos em brita: 0, arborização e gramado.

Figura 22 – Vista ETE Várzea das Palmeiras

Fonte: Autor
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A unidade de tratamento preliminar implantada na ETE recebeu, durante os anos em
que tem operado, algumas modificações tais como: redução na inclinação das
grades, unificação das duas câmaras de desarenação através da eliminação da
divisória entre elas, e introdução de um anteparo para retenção de material flutuante.
As modificações introduzidas no tratamento preliminar, segundo relato dos
representantes do SESAM, resultam de ajustes operacionais evidenciados e que se
fizeram necessários ao longo dos anos em que a ETE tem sido operada.

Figura 23 - Vista aérea ETE Várzea das Palmeiras

Fonte: Google Earth

Gradeamento
Optou-se por reduzir a inclinação das grades, pois desta forma verificou-se sua
melhor utilização e menor ocorrência de refluxo decorrente da retenção dos sólidos
gradeados.

Unificação das câmaras de desarenação
A utilização de câmaras ou canais de desarenação em paralelo foi idealizada em
projeto para que as operações de limpeza e retirada do material sedimentado,
pudesse ser realizada com paralisação de apenas uma das câmaras de
desarenação. Contudo a largura de cada canal desarenador impunha dificuldades
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aos procedimentos de limpeza. Assim o encarregado de operação da ETE sugeriu a
unificação dos canais de desarenação e idealizou uma pá reta perfurada que
permite a retirada de areia com o sistema em pleno funcionamento.

Retenção de material graxo
Através dos anos de operação da ETE verificou-se a presença incomoda, constante
e intensa de material graxo no espelho d’água. A partir desta constatação
evidenciou-se a necessidade de retenção preliminar deste material. A equipe técnica
do SESAM idealizou e adaptou no tratamento preliminar uma chicana vertical
materializada por um anteparo de madeira. Na prática este anteparo acrescentou à
unidade de tratamento preliminar características de uma caixa de gordura. O
resultado prático desta intervenção foi imediato, evidenciado pela eliminação,
praticamente total, de material graxo no espelho d’água da lagoa facultativa.

O empreendimento conta com um tratamento preliminar que atende de maneira
satisfatória.

b - Monitoramento

Em atendimento a condicionantes da LO, o SESAM executa plano de
monitoramento semestral da ETE, sendo o seu relatório enviado à FEAM –
FUNDAÇÃO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE .

São monitorados o efluente na entrada e saída da lagoa facultativa, água
superficial a montante e a jusante do lançamento e água subterrânea a montante
e a jusante da lagoa.

c – Projeto de ampliação

A ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto não implica em aumento do
índice de atendimento dos serviços de esgotos à população urbana uma vez que
este parâmetro é função da extensão da rede coletora de esgotos e do número de
ligações prediais. Entretanto, são notórios os ganhos ambientais e de saúde
advindos da implantação e operação deste tipo de empreendimento.
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A ampliação do índice de atendimento dos serviços de esgotos sanitários decorrerá
do incentivo à proteção ambiental, face ao aumento da receita municipal e de saúde
pela redução dos agravos à saúde da população provocados por doenças de
veiculação hídrica.

O objetivo do SESAM é que 100% dos esgotos produzidos na sede municipal de
Carmópolis de Minas sejam tratados, 35% na ETE Várzea das Flores, mais 35% na
ETE Várzea das Palmeiras, que também será ampliada, e finalmente 30% na futura
ETE Várzea das Roseiras.

A fim de aumentar a capacidade de tratamento da ETE e melhorar a eficiência do
sistema, optou-se por optou-se por implantar um novo tratamento preliminar,
elevatórias de esgotos, reator anaeróbio de fluxo ascendente e manta de lodo
(UASB), leitos de secagem e finalmente uma segunda lagoa facultativa em série
com a existente.

Os esgotos tratados na ETE Nevada continuarão a serem lançados no Ribeirão
Japão Grande, afluente da margem esquerda do Rio Pará, através de emissário de
diâmetro 200 mm e comprimento de 50 metros.

A maior parte dos esgotos que atualmente chegam à ETE Nevada, cerca de 90% da
vazão afluente, serão redirecionados através de modificações na rede coletora, ao
novo tratamento preliminar que estará em cota topográfica superior ao existente.
Porém cerca de 10% desta vazão continuará direcionada ao antigo tratamento
preliminar. Portanto será necessária a implantação da elevatória de esgotos II, ao
lado do antigo tratamento preliminar, para aduzir estes esgotos ao novo tratamento
preliminar.
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9.4.3 - Sub-bacia do Bairro Amaral

Esta sub-bacia compreende os seguintes bairros: Bairro Amaral, grande maioria do
Bairro de Fátima, Cachoeirinha, Paulinele, Setor das Indústrias, Glória e parte do
Bairro Santo Antônio.

Figura 24 – Mapa sub-bacia do bairro Amaral

Fonte: SESAM
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A rede coletora atende 100% da área com canalização de manilhas em 95% da
mesma e 5% em PVC com diâmetros de 150 mm.

Os vazamentos que correm são eventuais e acontecem em locais distintos não
trazendo maiores transtornos à operação.

Como pontos críticos: entupimento em alguns locais, tendo grandes problemas com
lançamentos de esgoto, in natura, de algumas indústrias bem com quatro pontos de
lançamento desse mesmo esgoto no Ribeirão Japão.

O sistema de tratamento previsto inicialmente para essa área era um projeto
elaborado, em 2011, pela OTTAWA Engenharia que previa implantar no Bairro
Cachoeirinha, em uma área compreendida entre a via marginal da BR 381 e o
Ribeirão Japão, um sistema composto de Tratamento Preliminar, Reator Anaeróbico
de fluxo ascendente e manta de lodo (Reator UASB), lagoa facultativa, leito de
secagem e dispositivo de sanitização constituído de luz ultravioleta. Entretanto, a
SESAM não adotará essa solução já que está aguardando à aprovação pela
FUNASA de um sistema de tratamento mais simples operacionalmente, porém de
alta eficiência bem como a definição de um novo traçado do interceptor ao longo do
Ribeirão Japão.

9.4.4 – Mistura de água pluvial com esgoto sanitário.

Em diversos pontos na sede de Carmópolis há a contaminação de água pluvial com
esgoto sanitário.
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Figura 25 - Mistura de água pluvial com esgoto sanitário

Fonte: Autor
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9.4.5 - Esgotamento sanitário dos núcleos urbanos

9.4.5.1 – Distrito de Bom Jardim de Pedras

Essa localidade é provida de rede coletora de esgoto sanitário bem como de um
interceptor em PVC diâmetro de 150 mm, e um projeto de sistema de tratamento.
Entretanto a equipe técnica da SESAM da mesma forma que está tratando a
ampliação dos outros sistemas aguarda a aprovação da FUNASA de um sistema de
tratamento mais simples operacionalmente, porém de alta eficiência.

Até que seja definida esta situação, o esgoto coletado pela rede instalada é lançado,
in natura, em um córrego próximo.

Figura 26 – Lançamento de esgoto sanitário in-natura

Fonte: Autor
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9.4.5.2 - Japão Grande

Esta localidade é totalmente desprovida de rede coletora de esgotamento sanitário,
utilizando-se de fossas negras em toda sua totalidade. Existe implantado um
interceptor e um projeto de unidade de tratamento, que da mesma forma, aguarda
para sua implantação a aprovação pela FUNASA de uma nova concepção de
tratamento, igualmente ao núcleo Bom Jardim de Pedras.

Figura 27 – Pontos de lançamento de esgoto “in natura”

Fonte: Autor
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9.4.5.3 - Povoado de São José de Carmópolis

O povoado de São José possui cerca de 270 m de rede coletora que recolhe parte
dos efluentes do povoado e os lança diretamente no Córrego Tombador, sem
nenhum tratamento. As demais residências não atendidas pela rede coletora contam
com fossas rudimentares ou lançam seus efluentes diretamente nos cursos d’água
que cortam a localidade.

As demais localidades contam com fossas rudimentares ou lançam seus efluentes
diretamente nos cursos d’água que cortam a localidade.

9.4.6 – Ligações prediais

Na maioria da rede coletora implantada, na área central, as ligações prediais foram
executadas utilizando tipo “adaptações de ligação”. A medida que as tubulações
vem sendo trocadas, de manilha cerâmica para PVC, as ligações prediais estão
sendo executadas por meio de “selim

Tabela 15 – Tabela de ligações domiciliares
BOM JARDIM

Ligações

Dom (A) Com (B) Ind (C )

SEDE
Total

JAPÃO GRANDE

Dom (A) Com (B) Ind (C )

Total

Dom (A) Com (B) Ind (C )

SÃO JOSÉ
Total

Dom (A) Com (B) Ind (C )

Total

TOTAL
GERAL

Em funcionamento
(ATIVAS)

91

91

3.743

111

2

3.856

10

10

15

15

3.972

Cortadas

21

21

337

27

2

366

1

1

2

2

390

0

5

0

5

17

4.345

Novas - no mês
Existentes (ATIVAS +
CORTADAS)
Economias

112
Dom (A) Com (B) Ind (C )

112
Total

4.080

5
138

4

Dom (A) Com (B) Ind (C )

4.222
Total

0
11
Dom (A) Com (B) Ind (C )

11
Total

17
Dom (A) Com (B) Ind (C )

Total

Em funcionamento
(ATIVAS)

97

97

3.957

251

2

4.210

10

10

15

15

4.332

Cortadas

21

21

344

38

2

384

1

1

2

2

408

0

5

0

5

118

4.301

17

4.723

Novas - no mês
Existentes (ATIVAS +
CORTADAS)

118

5
289

4

4.594

0
11

11

17

Fonte: SESAM

9.4.7 - Indicadores

Na Tabela a seguir são apresentados os valores do IQES e dos indicadores e
subindicadores que o compõe, obtidos pelos 35 municípios da bacia do rio Pará.
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Contudo, vale ressaltar que neste tópico as análises foram realizadas apenas para
os 29 municípios que contribuem com o lançamento de esgoto no interior da bacia.

Em relação ao indicador Percentual de Coleta (PC) observa-se que 25 dos 29
municípios analisados possuíam PCD igual ou superior a 80% e por isso
apresentaram valores de PC igual ou superior a 18,4 (sendo o valor máximo do
indicador correspondente a 23).

O indicador Percentual de Tratamento (PT) foi equivalente a zero para 16 municípios
avaliados, visto que não foram observadas ETE’s em operação nestes municípios. É
interessante comentar também que em Bom Despacho, Carmópolis de Minas, Nova
Serrana, Itaúna e Santo Antônio do Monte, cujo PT foi nulo ou muito baixo, foram
detectadas ETE’s em obras, que provavelmente irão atender no final de plano, de
90% a 100% da população urbana desses municípios (Relatório FEAM)
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Tabela 16 - Resumo dos valores obtidos pelos municípios para os
indicadores/subindicadores e para o IQES

Fonte: FEAM - Plano para incremento do percentual de tratamento de esgotos sanitários na Bacia
Hidrográfica do Rio Pará
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Figura 28 – Índice de qualidade do esgotamento sanitário - IQES

Fonte: FEAM - Plano para incremento do percentual de tratamento de esgotos sanitários na Bacia
Hidrográfica do Rio Pará
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Na Tabela a seguir são apresentados os valores relativos à carga orgânica gerada,
removida e lançada apenas pela parcela da população urbana que contribui com o
lançamento de esgoto no interior da bacia hidrográfica do rio Pará. atualmente e no
cenário hipotético otimista.

Tabela 17 - Avaliação da carga orgânica gerada, removida e lançada no interior da BHRPA,

936,4

0,0

936,4

0

0

0

691,2

Percentual de remoção no
cenário otimista (%)

Carga que seria lançada
(kgDBO/d)

Carga que seria removida ETEs em obras 2 (kgDBO/d)

Carga que seria removida ETEs em projeto 2 (kgDBO/d)

Carga que seria removida ETEs fora de operação1
(kgDBO/d)

Percentual de remoção atual
(%)

Carga poluidora lançada na
bacia (kgDBO/d)

Carga poluidora removida na
bacia (kgDBO/d)

Carga poluidora gerada na
bacia (kgDBO/d)

no cenário atual e em cenários hipotéticos

245,1

74

Fonte: FEAM - Plano para incremento do percentual de tratamento de esgotos sanitários na Bacia
Hidrográfica do Rio Pará

De acordo com o SESAM de Carmópolis de Minas, são avaliados os seguintes
indicadores:
Tabela 18 – Tabela de indicadores gerenciais

IN077 - Duração
IN082 IN079 - Índice IN080 - Índice IN085 - Índice
média dos
Extravasamento
de
de
de
reparos de
s de esgotos por conformidade conformidade conformidade
extravasamento
extensão de
da quantidade da quantidade da quantidade
s de esgotos
rede
de amostras
de amostras
de amostras
[horas/extrav.]
[extrav./Km]
de cloro
de turbidez
de coliformes
residual
[percentual]
totais
[percentual]
[percentual]
0,5

0,6

129,4

105,4

129,9

Fonte: SESAM
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SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - LEITURA TÉCNICA
Contexto

Cenário Atual
Não existe Lei de Uso e Ocupação do Solo para a orientação do crescimento da
população e não existe a fiscalização para evitar as construções nas áreas às margens
dos Córregos provocando inundações nessas margens e consequentemente nas
residências.

Plano Diretor e Legislação

Há Plano Diretor de coleta e tratamento de esgoto, porém desatualizado.
Não existe uma regulamentação para o tratamento, pelo usuário, de esgoto fora dos
padrões estabelecidos pelo SESAM podendo gerar contaminação do solo (esgoto não
doméstico com água pluvial e/ou lançamento de esgoto não doméstico na rede)
podendo contribuir para a não eficiência da ETE.
A ETE Palmeiras não atende satisfatoriamente a Legislação Ambiental no quesito DBO
(70% tendo que chegar em 80% no mínimo)
Parte da rede de esgoto sanitário da área central possui caixas de passagem no lugar
de poços de visita dificultando a operação e manutenção do sistema.

Coleta e Tratamento de
Esgoto

A ETE Várzea das Flores não atende satisfatoriamente a Legislação Ambiental no
quesito DBO (70% tendo que chegar em 80% no mínimo)
Todo o esgoto coletado da bacia do bairro Amaral está sendo lançado “in natura” no
Córrego Ribeirão Japão em quatro pontos. Essa área não possui interceptores e nem
ETE apesar de corresponder a aproximadamente 30% da população da sede do
município.
Execução prevista pela SESAM de substituição, em alguns pontos críticos, das
manilhas cerâmicas utilizadas como coletores de efluentes por tubos de PVC OCRE
com diâmetro apropriado.

C

D

P
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SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - LEITURA TÉCNICA
Contexto

Cenário Atual

C

D

P

C

D

P

No Povoado de Japão Grande são utilizadas fossas individuais não possuindo rede
coletora de esgoto sanitário.
O Povoado de Japão Grande não possui ETE. No distrito são utilizadas fossas
individuais
No Distrito de Bom Jardim de Minas existe rede coletora, interceptor de esgoto, porém o
esgoto é lançado “in natura” no córrego.
Existência de casas com fossas no Bairro Fátima apesar da existência de rede coleta e
tratamento de esgoto

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - LEITURA SOCIAL

Contexto

Cenário Atual
Água suja sem fonte conhecida que sai de cano na Rua São Vicente de Paula, perto dos
números 17 e 14

Infraestrutura

Limpeza das fossas localizadas na zona rural pela SESAM e não pelos moradores
Forte odor próximo às ETE’s Lava-pés e Santo Antônio
Falta de tratamento de esgoto do Córrego Bicudo

9.5 - Diagnóstico do sistema de drenagem e manejo de águas pluviais

9.5.1 - Planejamento, regulação e fiscalização

A Lei Federal 11.445/2007 estabelece as diretrizes nacionais para um plano de
saneamento básico específico para cada serviço (água, esgoto, resíduos sólidos e
drenagem), que contenha, dentre outras especificações um diagnóstico da situação
e de seus impactos nas condições de vida, utilizando sistema de indicadores
sanitários, epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos e apontando as causas
das deficiências detectadas.

Constituem objetivos da regulação, segundo a Lei Federal do Saneamento Básico:
• Estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos serviços e
para a satisfação dos usuários;
• Garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas;
• Prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, no que couber;
• Definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico e financeiro dos
contratos como a modicidade tarifária, mediante mecanismos que induzam a
eficiência e eficácia dos serviços e que permitam a apropriação social dos
ganhos de produtividade.

A regulação poderá ser exercida no próprio âmbito municipal ou delegada pelo titular
a instituição da esfera estadual que tenha esse fim, explicitando, no ato de
delegação da regulação, a forma de atuação e a abrangência das atividades a
serem desempenhadas pelas partes envolvidas.

A entidade reguladora deve editar normas quanto a dimensões técnicas,
econômicas e sociais de prestação dos serviços, abrangendo, pelo menos, os
seguintes aspectos:
• Padrões e indicadores de qualidade da prestação dos serviços;
• Requisitos operacionais e de manutenção dos sistemas;
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• Metas progressivas de expansão e de qualidade dos serviços, com os
respectivos prazos;
• Regime, estrutura e níveis tarifários, bem como os critérios e prazos de sua
fixação, reajuste e revisão;
• Medição, faturamento e cobrança de serviços;
• Monitoramento dos custos;
• Avaliação da eficiência e eficácia dos serviços prestados;
• Plano de contas e mecanismos de informação, auditoria e certificação;
• Subsídios tarifários e não tarifários;
• Padrões de atendimento ao público e mecanismos de participação e
informação;
• Medidas de contingências e de emergências, inclusive racionamento.
9.5.2 - Gestão

Os serviços de drenagem urbana no município estão sob a responsabilidade da
Secretaria Municipal de Obras do município de Carmópolis de Minas.

9.5.2.1 - Legislação vigente do sistema de drenagem pluvial

As diretrizes básicas que norteiam a drenagem urbana estão inseridas dentro da Lei
nº 11.445/07, de Saneamento Básico. O Município de Carmópolis de Minas não
possui uma Lei Municipal que regularize especificamente a drenagem urbana e
drenagem pluvial utilizando-se das diretrizes da LEI FEDERAL.

9.5.2.2 -.Atuação da fiscalização em drenagem urbana

Todo projeto de edificação e de implantação de loteamento urbano primeiramente
tem que ser aprovado pela Secretaria Municipal de Obras.

É de responsabilidade da Secretaria de Obras o acompanhamento da execução das
obras verificando se estas estão sendo executadas de acordo com o que foi
projetado.
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9.5.2.3 - Órgãos municipais com ação em controle de enchentes e drenagem urbana
e suas atribuições

A Prefeitura Municipal de Carmópolis de Minas através da Secretaria Municipal de
Obras e Conselho Municipal de Defesa Civil executa o monitoramento e verificação
de área de risco, alerta de evacuação e atendimento as vítimas de acidentes.

9.5.2.4 - Fontes de recursos financeiros

A Prefeitura de Carmópolis de Minas, por meio da Secretaria de Obras, é a
responsável pelos serviços de drenagem do município. Atualmente, não há previsão
de orçamento específico para obras no setor de drenagem, sendo os recursos para
tal finalidade geralmente obtidos através da criação de projetos e solicitação de
verbas junto aos Governos Estadual e Federal.

A Lei municipal nº 2.043, de 23 de dezembro de 2013 “estima a receita e fixa a
despesa do município de Carmópolis de Minas para o exercício financeiro de 2014”
sendo que para a área de Saneamento é destinado R$ 5.368.940,00. Neste valor, foi
destinado R$ 1.198.120,00 para serviços administrativos, R$ 1.977.450,00 para
sistema de água, R$ 756.000,00 para Sistema de esgoto, R$ 11.500,00 para
sistema de prevenção ambiental, R$ 1.405.870,00 para sistema de resíduos sólidos
e R$ 20.000,00 pra transferência a Consórcio Público de Saneamento. Ou seja, para
manejo de águas pluviais e drenagem não foi definida nenhuma despesa específica.

9.5.2.5 – Dados sobre equipe de manutenção e custo de operação.

Conforme detalhado, Carmópolis de Minas não possui sistema de drenagem (exceto
em três pontos isolados) sendo que a sua manutenção, quando executada, é feita
por profissionais da Secretaria de Obras. Deverá constar no planejamento a
elaboração de projetos e obras de implantação do sistema de drenagem no
município e previsão equipe de manutenção. Seu custo deverá ser previsto no
orçamento anual do município.

9.5.2.6 – Plano Diretor de drenagem urbana
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Em um sistema de gestão sustentável, os efeitos das cheias naturais não devem ser
potencializados pelos que ocupam a bacia, seja por motivo de assoreamento,
impermeabilização, obras ou desmatamentos irregulares. É essencial que os seus
ocupantes priorizem os mecanismos naturais da drenagem, permitindo que parte
das águas seja infiltrada no solo, como ocorria antes da ocupação.

No Brasil, a ideia de Gestão Sustentável dos Recursos Hídricos, tendo como
unidade territorial de planejamento as bacias hidrográficas, teve início nos anos 90,
conferindo grande importância à visão integrada e sistêmica desses recursos,
associando-os a aspectos físicos, sociais e econômicos, inclusive àqueles de uso e
ocupação do solo e de drenagem urbana. A adoção dessa abordagem exige
interdisciplinaridade, Inter setorização e integração entre a Gestão das Bacias
Hidrográficas, a Gestão da Drenagem Urbana e a Gestão Municipal, de forma a
promover um desenvolvimento urbano sustentável.

São raros, no entanto, os municípios que dispõem de um Plano Diretor de
Drenagem Urbana. O Plano Diretor de Drenagem Urbana de uma cidade ou região
deve adotar como unidade territorial de planejamento as bacias hidrográficas nas
quais o desenvolvimento urbano ocorre, evitando a proposição e adoção de medidas
de controle localizadas que, em geral, transferem impactos para jusante, seja por
aumento do assoreamento ou de inundação.

O município de Carmópolis de Minas não dispõe de um Plano Diretor de Drenagem
Urbana. Faltam, com isso, mecanismos para administrar a infraestrutura relacionada
à gestão das águas pluviais urbanas e dos rios e córregos do município. Cabe ao
plano Diretor de Drenagem Urbana propor, além das medidas estruturais, as
medidas não estruturais correspondentes às ações que visam diminuir os danos
decorrentes das inundações, por meio de normas, leis, regulamentos e ações
educacionais. Na maioria dos casos, a implantação das medidas não estruturais
exige menos investimentos quando comparada com as medidas estruturais.
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9.5.3 – Sistemas de drenagem no município de Carmópolis de Minas

A área urbana de Carmópolis e seus distritos não possuem um sistema de
drenagem pluvial adequado.

O perímetro urbano de Carmópolis de Minas e as localidades de Japão Grande e
Distrito de Bom Jardim das Pedras tem a grande maioria das suas ruas
pavimentadas, variando entre os pavimentos asfáltico, bloquete e o paralelepípedo.
A maioria das vias possui pavimento asfáltico, impermeável sendo que as águas
pluviais utilizam da topografia existente para efetuar o escoamento laminar sobre as
vias. No geral, estas vias não possuem a declividade de 2%, sarjeta e nem boca de
lobo, resultando assim em erosão nestes pavimentos asfálticos.

Figura 29 – Vista de rua da sede do município sem nenhum sistema de drenagem

Fonte: Autor

A inexistência de um sistema de drenagem adequado acarreta grandes problemas
urbanos, tais como: inundações na área urbana, interferências entre as enxurradas e
o tráfego de pedestres e veículos e danos às propriedades. Além desses problemas
há ainda os riscos à saúde pública.
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O alagamento de áreas urbanas, ao inundar galerias e dispositivos locais de
esgotamento sanitário e depósito de materiais orgânicos e tóxicos, causa impactos e
riscos das pessoas que habitam a área, pois as doenças de veiculação hídrica
podem se manifestar pela rápida contaminação das águas e pelo contato direto das
pessoas nesse ambiente degradado.

As doenças associadas à ocorrência de inundações mais comumente relatadas são
as seguintes: Leptospirose, febre tifoide, hepatite A, solmoneloses, amebíase,
giardíase e verminoses. Estas doenças são causadas por uma variedade de
bactérias, vírus, protozoários e parasitas.

O território do município de Carmópolis de Minas está inserido na sub-bacia do Rio
Alto Rio Pará, pertencente à Bacia Hidrográfica do Rio Pará. O rio Pará é um dos
principais corpos de água da bacia do rio São Francisco e aflui para este rio após
quase 300 Km.

Os principais cursos d’água que cortam a região de Carmópolis de Minas são:
 Rio Pará;
 Ribeirão Japão Grande;
 Ribeirão do Curral.
Fontes: Instituto de Geociências Aplicadas – IGA. Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística – IBGE.

Conforme detalhado no item de caracterização do município, Carmópolis de Minas
está inserida em quatro micro bacias:
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Figura 30 - Micro bacias no município de Carmópolis de Minas

Área km2

Nº

Micro bacia

07

Ribeirão do Curral Recreio

300,89

09

Córrego Lagoão

18,51

10

Ribeirão Japão Grande

211,22

12

Córrego Catuca

8,52

Fonte: Processamento de informações pela TESE Tecnologia em Sistemas Especiais Ltda –
Plano Diretor de Drenagem da bacia do rio Pará

9.5.3.1 - Sede

Não existe um projeto de drenagem pluvial adequado e implantado no município
O perímetro urbano de Carmópolis de Minas tem a grande maioria de suas ruas
pavimentadas, variando entre os pavimentos asfáltico, paralelepípedo, bloquete e
sextavado. Visitas técnicas a essas áreas possibilitaram identificar três pontos com
elementos de microdrenagem. Trata-se de soluções pontuais transportando o
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problema de alagamento de um ponto para outro, sem continuidade de todo o
sistema. O escoamento se dá, praticamente em todo o município, superficialmente.

Figura 31 – Microdrenagem na Rua João G Teixeira com Rua Altivo Rosa Freitas

Fonte: Autor

Figura 32 – Microdrenagem na sede do município (bocas de lobo) sem prolongamento de
rede.

Fonte: Autor

A topografia da área urbana da sede do município propicia a formação de duas subbacias, Lava-pés e Ribeirão Japão.
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As fotografias que seguem apresentam vias do município onde verifica-se a falta de
microdrenagem, utilizando apenas o escoamento laminar superficial nas vias para
direcionar as águas pluviais.

Figura 34 – Ausência do sistema de drenagem

Fonte: Autor

Figura 35 – Vista de rua do município sem nenhum sistema de drenagem

Fonte: Autor
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Figura 36 – Vista de rua do município sem nenhum sistema de drenagem

Fonte: Autor

Na sede municipal de Carmópolis de Minas existem alguns pontos de lançamento de
água pluvial na rede de esgoto e vice-versa. Foram feitas verificações in loco de
todos os principais problemas, incluindo a falta de rede de drenagem pluvial ou a
falta de rede de esgotamento sanitário.
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9.5.3.2. - Manutenção do sistema

A manutenção pode ser definida como o conjunto de atividades destinadas a
garantir as condições operacionais pré-estabelecidas para o sistema de drenagem,
de forma a reduzir o risco de falhas devido ao mau funcionamento de seus
componentes.

-

A manutenção deve se dar através de três práticas básicas, a saber:

-

Manutenção corretiva: caracteriza-se como uma intervenção realizada após a
ocorrência de eventuais falhas do sistema ou até mesmo após seu
funcionamento, como no caso dos reservatórios de detenção que necessitam
de limpeza após a ocorrência dos eventos de chuva;

-

Manutenção preventiva: é uma intervenção programada que tem como
objetivo manter a disponibilidade do sistema de drenagem para quando for
requisitado;

-

Manutenção

preditiva:

permite

garantir

uma

qualidade

desejada

do

funcionamento do sistema de drenagem por meio de análises e supervisões
sistemáticas do sistema, visando diminuir as manutenções corretiva e
preventiva, ou seja, a manutenção preditiva é uma técnica de gerenciamento
da manutenção.

Atualmente, a Prefeitura de Carmópolis de Minas não dispõe de um plano de
manutenção dos poucos dispositivos pontuais no município. Dessa forma, o
município fica vulnerável aos riscos de falha do sistema e, consequentemente, aos
riscos de inundação.

9.5.3.3 - Núcleos urbanos

O núcleo urbano de Japão Grande e Distrito de Bom Jardim das Pedras são
totalmente desprovidos de um sistema adequado de drenagem pluvial, trazendo
desta forma muitos transtornos para a população tais como: empoçamentos,
alagamento, enxurrada, pequenas erosões, etc.
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Os principais problemas presentes na zona rural no que se refere ao sistema de
drenagem pluvial são:
• Falta de controle da água da chuva;
• Erosão do solo;
• Poluição dos rios;
• Degradação ambiental;
• Nascentes desprotegidas;
• Falta de saneamento:
• Falta de sistemas de drenagem.
Os problemas relacionados são em parte ou em sua totalidade advindos da falta ou
inadequado manejo de recursos hídricos.

Tendo em vista que a Prefeitura Municipal de Carmópolis de Minas não possui
cadastro técnico com identificação das deficiências na drenagem pluvial do
município, a identificação dos pontos críticos foi executada através de vistorias e
pesquisas de campo em dias de chuva, conforme mapeamento a seguir:

9.5.4 - Caracterização e mapeamento das áreas de risco

No presente diagnóstico, para a avaliação das áreas de fragilidade do município de
Carmópolis de Minas, além de visitas “in loco” foi utilizado o Volume correspondente
ao Estado de Minas Gerais do referido Atlas, no qual são detalhados os eventos e
locais que sofreram com desastres naturais nas últimas duas décadas,
separadamente por mesorregiões. O estudo analisou os dados relativos às
inundações (bruscas e graduais), movimento de massa e desastres por erosão
fluvial e/ou linear, a fim de identificar a existência de áreas de fragilidade sujeitas a
inundações e deslizamentos.

9.5.4.1 - Áreas de enxurradas (inundações bruscas)

Compõem o grupo de desastres naturais relacionados com o incremento das
precipitações hídricas e com as inundações. Segundo a Classificação e Codificação
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Brasileira de Desastres (COBRADE), proposta em 2012, as inundações bruscas
passaram a ser denominadas enxurradas e são definidas como:
“ Escoamento superficial de alta velocidade e energia, provocado por chuvas
intensas e concentradas, normalmente em pequenas bacias de relevo
acidentado. Caracteriza-se pela elevação súbita das vazões de determinada
drenagem e transbordamento brusco de calhas fluvial (BRASIL, 2012, p.73)”

Por ocorrer em um período de tempo curto, este fenômeno costuma surpreender por
sua violência e menor previsibilidade, provocando danos materiais e humanos mais
intensos do que as inundações graduais (GOERL; KOBIYAMA, 2005).

De acordo com esse estudo, Carmópolis de Minas apresentou apenas dois registros
de ocorrência de

enxurrada:

nos anos de 1997 (ano com o maior número de

registros dentro do período estudado -1991 a 2010 ) e 2007.

9.5.4.2 – Áreas de inundações

As inundações, anteriormente intituladas como “enchentes ou inundações graduais”
compõem o grupo dos desastres naturais hidrológicos, segundo a nova
Classificação e Codificação Brasileira de Desastres (COBRADE). Referem-se a:
“Submersão de área fora dos limites normais de um curso d’água em zonas
que normalmente não se encontram submersas. O transbordamento ocorre
de modo gradual, geralmente ocasionado por chuvas prolongadas em áreas
de planície (BRASIL, 2012, p.73)”.

De acordo com esse estudo, Carmópolis de Minas apresentou apenas um registro
de ocorrência de inundação que foi no ano de 2012 segundo o Atlas Brasileiro de
Desastres Naturais 1991 a 2012.

9.5.4.3 - Áreas de alagamentos

Segundo a Classificação e Codificação Brasileira de Desastres (COBRADE),
proposta em 2012, os alagamentos caracterizam-se pela “extrapolação d
capacidade de escoamento de sistemas de drenagem urbana e consequente
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS
PRODUTO K - RELATÓRIO FINAL
- PMSB/ 2014
Página 131

acúmulo de água em ruas, calçadas ou outras infraestruturas urbanas, em
decorrência de precipitações intensas” e da topografia suave (CERRI, 1999). Sua
ocorrência está diretamente relacionada com os Sistemas de Drenagem Urbana.

Os danos causados pelos alagamentos são, de modo geral, de pequena magnitude,
pois a elevação das águas é relativamente baixa. Por outro lado, os transtornos
causados à população são de ordem elevada, principalmente no que se refere à
circulação de automóveis e pessoas, bem como a limpeza das edificações após o
escoamento das águas. O escoamento das águas superficiais sempre ocorrerá,
existindo ou não sistema de drenagem adequado. Portanto, a qualidade do sistema
que determina a existência de benefícios ou prejuízo à população.

De acordo com o Atlas Brasileiro de Desastres Naturais 1991 a 2012, Carmópolis de
Minas não apresentou nenhum registro oficial de alagamento.

Devemos salientar, também, que o escoamento superficial em terras desprotegidas
leva à erosão, e os sedimentos desagregados são carreados pelas águas pluviais e
conduzidos até o corpo hídrico.

Os sedimentos em suspensão constituem a maior parte da carga de poluentes nas
águas superficiais, causam impactos a longo e curto prazo nas águas superficiais.

Entre os impactos negativos imediatos provocados pelas altas concentrações de
sedimentos estão o aumento da turbidez, a redução na penetração de luz e a
diminuição da vegetação aquática submersa (Chesapeake Advisory Committee,
1988), a respiração deficiente de peixes e invertebrados aquáticos, a redução da
fertilidade e a deterioração dos recursos pesqueiros comerciais e de lazer. Os
ecossistemas aquáticos possuem funções ambientais de inestimável valor. Neles, os
nutrientes são reciclados, a água é purificada, as enchentes são atenuadas, os
fluxos das águas são conservados e ampliados, os lençóis freáticos são
recarregados. De forma geral, eles asseguram o abastecimento de água para a vida
vegetal, animal e humana. Porém, o rápido aumento populacional e o
desenvolvimento comercial e agrícola em geral resultam em desmatamento das
matas ciliares, tendo como motivação as construções próximas às margens dos rios
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e o despejo de resíduos sólidos provocados por ações antrópicas, que são as
principais causas dos assoreamentos e inundações.

Tendo em vista que a Prefeitura Municipal de Carmópolis de Minas não possui
cadastro técnico com identificação das deficiências na drenagem pluvial do
município, a identificação dos pontos críticos de possíveis alagamentos foi
executada através de vistorias e pesquisas de campo em dias de chuva, conforme
mapeamento a seguir:
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9.5.4.4 - Erosão e áreas de risco

Uma forma mais extrema de erosão é a deformação do terreno. A água pode causar
a formação de ravinas, pequenos sulcos que ainda podem ser remediados,
voçorocas, canais mais profundos que podem ser cortados por fluxos de água
maiores e difíceis ou impossíveis de serem remediados, e também causar a
destruição das margens de rios e movimentos de massa, deslizamentos de terra.

Além disso, a sede de Carmópolis de Minas cresceu entre as margens dos Lava-pés
e Japão Grande, sem observar, muitas vezes,

os afastamentos legais para as

construções das edificações às margens destes corpos hídricos. Com isto houve o
desmatamento na mata ciliar, por ação antrópica, deixando o solo desprotegido e
sujeito à erosão em alguns locais.

Figura 39 – Erosão em área de APP

Fonte: Autor

Na área urbana, existem vários pontos que já apresentam erosão, inclusive
invadindo áreas particulares.
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Figura 40 – Área de risco bairro de Fátima

Fonte: Prefeitura Municipal de Carmópolis de Minas

Figura 41 – Área de risco bairro de Aparecida
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Figura 42 – Topografia da região

Fonte: Prefeitura Municipal de Carmópolis de Minas

A prevenção e o controle da erosão para a recuperação do solo dependem do
entendimento da mecânica da erosão e do seu processo.
A erosão é basicamente um processo que envolve:
•

Destacamento da partícula

•

Transporte da partícula

•

Deposição da partícula

As forças que agem sobre as partículas próximas à superfície são água e vento. As
forças de inércia ou coesão entre as partículas resistem ás forças de arrasto ou de
tração exercidas pelo fluxo d’água.

A erosão é causada por forças de tração ou de arrasto como água e vento.

A erosão é contida por forças de atrito ou de coesão, propriedades básicas do solo,
estrutura do solo e interações físico-químicas.
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A proteção à erosão consiste essencialmente em diminuir as forças de tração ou de
arrasto, diminuindo a velocidade do fluxo d’água sobre a superfície ou dissipando a
energia da água em uma área protegida. Também consiste em aumentar a
resistência à erosão através da proteção, com o reforço da superfície com uma
cobertura vegetal adequada ou pelo aumento da força de ligação entre as partículas.

O taludamento é recomendado com inclinações inferiores a 60º, e a reconformação
destes taludes com vegetação nativa com adubação e correção do solo.

Paralelamente ao taludamento, o solo é modificado na sua estrutura física para
aumentar a sua coesão entre as partículas, sendo corrigido com solos mais ligantes
e coesos.

Seguem imagens das vias com problemas de erosão provocada pelo carreamento
de material por águas pluviais.

Figura 43 – Ruas erodidas devido à falta de rede de drenagem pluvial

Fonte: Autor
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9.5.4.5 - Gestão de riscos em Carmópolis de Minas
O Município de Carmópolis de Minas não dispõe de estudos ou avaliações
referentes ao zoneamento de riscos de inundação para diferentes Períodos de
Retorno.

9.5.5 - Considerações finais

Dentre as medidas estruturais que o projeto de drenagem deverá indicar estão as
sarjetas, bocas de lobo, poços de visita, redes coletoras e dissipadores de energia,
que são medidas de engenharia destinadas a desviar, deter, reduzir ou escoar com
maior rapidez e menores níveis as águas do escoamento superficial direto. Evitando
assim os danos e interrupções das atividades causadas pelas inundações.

Para o manejo de águas pluviais, alguns fatores são fundamentais para obtenção de
bons resultados. São eles:
•

Modernização administrativa e operacional na Secretaria Municipal de Obras
para que se tenha um planejamento eficaz das atividades relacionadas ao
sistema de drenagem como manutenção e vistorias periódicas das poucas
unidades existentes;

•

Elaboração e implantação de projeto de drenagem urbana no município e
pontos críticos nos povoados e distrito;

•

Elaboração de um Plano Diretor de Drenagem Urbana, a fim de nortear as
ações referentes e obter recursos para o município;

•

Regulamentação para as novas construções e parcelamento de novas áreas
com inclusão de áreas institucionais;

•

Atualização de bases cartográficas georreferenciadas do município;

•

Atualização do cadastro de todos os sistemas públicos implantados (água,
esgoto, drenagem, iluminação, fibra ótica, etc.);

•

Campanha educativa da população sobre o descarte correto do lixo.
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Os problemas pela falta do sistema são os mais complexos e onerosos a serem
resolvidos, uma vez que envolvem custos na contratação de projeto e de execução
de obras, além do custo social como a interdição de vias.

Não há orçamento para serviços de construção e manutenção de drenagem de
águas pluviais e não há previsão de execução de obras futuras.

Visto essas observações, conclui-se que o Município de Carmópolis de Minas possui
lacunas no atendimento pelo Poder Público, seja nas demandas de ações
estruturais como nas ações não estruturais para o manejo das águas pluviais.
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SISTEMA DE DRENAGEM - LEITURA TÉCNICA
Contexto

Cenário Atual
A totalidade das ruas da sede de Carmópolis de Minas não contempla o sistema de drenagem urbana,
não possuindo sarjeta, boca de bolo (exceto algumas pontos críticos sem caminhamento posterior
adequado) e manilhas coletoras de águas pluviais.
Na superfície da maioria das vias ocorre escoamento laminar superficial sobre o pavimento asfáltico
Direcionamento para descarte de águas pluviais para os dois córregos (Japão Grande e Lava-pés)
No Setor Industrial, não existe sistema de drenagem pluvial.

Manutenção da rede
As ações de desobstrução das bocas de lobo instaladas em alguns pontos críticos são executadas a
de drenagem
partir das demandas da população e não com planejamento prévio com frequências necessárias. Elas
têm por finalidade garantir a capacidade de escoamento de águas pluviais. Inicialmente é feita uma
desobstrução para eliminar os resíduos existentes na rede.
Não há estudo de máximas cheias nas bacias dos Córregos Lava-pés e Japão Grande nos trechos
urbanos.
Não há projeto de drenagem para o POVOADO de Japão Grande
Não há projeto de drenagem para o Distrito de Bom Jardim das Pedras
Existem pontos de aquaplanagem na confluência das avenidas padre Jair Pereira e Rua São Genaro
Problemas
específicos nas
redes de drenagem
ou redes de esgoto

Não se identificou a necessidade de intervenção no sistema de drenagem nos demais aglomerados
rurais. A água pluvial infiltra no próprio terreno, não verificando pontos alagados. Porém, não existe uma
rotina de fiscalização para verificar a existência de erosão, ou não, nos locais.
Alagamento de água pluvial na rede coletora de esgoto nas ruas maestro Antônio Alvin/Rodolfo
Pacheco/Travessa Padre José Costa e Avenida Ipê Amarelo, todas na bacia do Lava-pés podendo
comprometer o bom funcionamento da ETE

C

D

P
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SISTEMA DE DRENAGEM - LEITURA TÉCNICA
Contexto

Cenário Atual
Alagamento de água pluvial na rede coletora de esgoto no final da rua Joviano Santos e na marginal da
BR 381, próxima à travessia da rodovia, todas na bacia do Bairro Amaral podendo comprometer o bom
funcionamento da FUTURA ETE

Descuido ou
desrespeito às áreas
de preservação
ambiental e outros
itens de passivos
ambientais

Existência de ações antrópicas (entulho) às margens do Córrego Lava-pés.
Com as chuvas ocorre à lixiviação do solo, carreando juntamente com as águas pluviais laminares os
nutrientes corretivos e os agrotóxicos utilizados nas plantações agrícolas para os Córregos Lava-pés e
Japão Grande.
O Município de Carmópolis de Minas não possui uma lei municipal que regularize a Drenagem Urbana,
utilizando-se das diretrizes da Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, de saneamento básico.

Legislação e
fiscalização

Falta de Termo de Referência/Diretrizes formal que regularize projetos e obras de drenagem pluvial
específica para o município.
Não existe um plano de Evacuação e alerta da População em períodos de enchentes.
Não existe Plano Diretor de Drenagem Pluvial
Em época das cheias, o Córrego Lava-pés transborda, transpondo a vazão de suas calhas atingindo a Av.
Ipê Amarelo na bacia do Lava-pés.
Alagamento na área de encontro das ruas Formosa com Av. Ipê Amarelo na bacia do Córrego Lava-pés

Alagamentos

Alagamento na área de encontro das ruas José Marques da Silva, 21 de abril e 7 de setembro com
Joaquim Marjano da Silva na bacia do bairro Santo Antônio
Alagamento na área de encontro das ruas Altamiro F. Borges com a Rua Santa Luzia na bacia do Bairro
Amaral

C

D

P
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SISTEMA DE DRENAGEM - LEITURA TÉCNICA
Contexto

Cenário Atual

O escoamento superficial em solos desprotegidos leva à erosão. Os sedimentos desagregados são,
carreados pelas águas pluviais e conduzidos até o corpo hídrico, constituindo a maior parte da carga de
poluentes nas águas superficiais. Quando em altas concentrações, há aumento na turbidez, redução na
penetração de luz, diminuição da vegetação aquática submersa, com consequente respiração deficiente
de peixes e invertebrados aquáticos, reduzindo fertilidade e deteriorando recursos pesqueiros comerciais
e de lazer. Assim, haverá um desequilíbrio nos ecossistemas aquáticos, prejudicando o abastecimento de
Escoamento laminar água.
O crescimento da urbanização levou ao crescimento da impermeabilização e, por consequência, um
aumento no volume escoado e que deverá ser drenado
A maioria das vias possui pavimento asfáltico, impermeável. As águas pluviais utilizam da topografia
existente na sede, para efetuar o escoamento laminar sobre as vias.

C

D

P

9.6 - Sistema de limpeza urbana e destinação/tratamento final de resíduos
sólidos urbanos
9.6.1 – Situação atual

A situação atual do gerenciamento de resíduos sólidos referente à limpeza urbana
em Carmópolis de Minas encontra-se atingindo resultados razoáveis para o
município, exceto por algumas localidades que foram diagnosticadas durante as
visitas técnicas, nas quais alguns dos serviços de limpeza urbana como a capina e a
varrição de vias e logradouros públicos não estão sendo realizados em uma
frequência que atenda a demanda da população local.

Figura 44 - - Evidências do aspecto geral de limpeza do município

Fonte: Autor

Figura 45 - Evidência de queima de resíduos em vias públicas.

Fonte: Autor
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Figura 46 - Evidência de aspectos de interação da população com a limpeza urbana
(ausência de resíduos nas vias).

Fonte: Autor

De modo geral, a situação das vias públicas foi considerada satisfatória em relação
ao aspecto de limpeza pública. Porém, existem alguns pontos conflitantes com a
sistemática adotada pela administração pública no concernente à integração da
população com os serviços de limpeza, em especial aos serviços de varrição de vias
e logradouros públicos e aos serviços de capina e roçada urbana. Foi evidenciada
uma integração da população em relação à disponibilização dos resíduos
domiciliares para as equipes de coleta, em especial em relação ao projeto de coleta
seletiva adotado, tendo sido identificada a interação da população inclusive na zona
rural. Quando ocorre, a deficiência na sistemática de coleta de resíduos domiciliares
e comerciais gera aos moradores uma grande insatisfação com o sistema de
limpeza urbana. Os resíduos quando dispostos nas vias urbanas se tornam focos de
proliferação de vetores transmissores de doenças e atraem animais que se
alimentam do resíduo orgânico disposto nas vias.

Nas visitas técnicas realizadas às vias urbanas do município pôde ser observado
que a qualidade dos serviços de limpeza urbana prestados pela Administração
Municipal pode ser melhorada para aumentar o nível de satisfação dos munícipes.
Pôde ser observada em vias urbanas a disposição de RCC (resíduos da construção
civil) e resíduos de podas de árvores de forma controversa ao sistema de limpeza
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urbana, mesmo o município contando com empresas privadas que atuam no
recolhimento desses tipos de resíduos sólidos.
Durante as visitas técnicas para a obtenção de dados, para a elaboração deste
diagnóstico, foram percorridas as vias públicas na sede urbana e nas localidades
rurais do município, abrangendo o território municipal em sua totalidade. Nos meses
de outubro e novembro foram realizadas visitas técnicas nas comunidades da zona
rural. A seguir é apresentada tabela com a relação de comunidades rurais visitadas.

Tabela 19 – Comunidades rurais visitadas pelas equipes técnicas

COMUNIDADES RURAIS VISITADAS PELAS EQUIPES TÉCNICAS
DATUM CÓRREGO ALEGRE
Comunidade

FUSO 23 K

Latitude Longitude Elevação

Bananal

537114

7725723

868

539446

7722818

896

Formiga

539975

7723169

888

Olhos D´água

537601

7722627

871

Gerais

536726

7724262

858

Japão Grande

530382

7724890

874

Córrego do Paiol

540890

7733119

801

Pará

544083

7732294

801

São José

537307

7734450

790

Chácara dos Limas

543206

7725574

860

Paciência

542405

7718114

870

Bom

Jardim

das

Pedras

Observações
Eventos de rodeio e
cavalgada

Igreja São Geraldo

Igreja São Judas Tadeu

Igreja

Fonte: Autor.
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Figura 47 - Evidência de aspectos de limpeza urbana na zona rural do município.

Fonte: Autor.
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Figura 48 - Aspecto de limpeza urbana na zona rural do município.

Fonte: autor.

O município possui feira livre de alimentação e artesanato que funciona aos
domingos na Praça Senhor dos Passos. Os feirantes são responsáveis por colocar
lixeiras próximas às suas barracas, mas não é programada nenhuma ação de
limpeza pelo sistema de limpeza urbana nesses dias. A limpeza do local é realizada
na segunda-feira.
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Em relação à produção de resíduos sólidos pelas atividades industriais, o município
não se caracteriza como polo industrial. Não existem atividades relacionadas à
produção de eletroeletrônicos, produtos farmacêuticos e produtos automotivos. O
município possui empreendimentos nas atividades de produtos plásticos e de papel
(embalagens),

metalurgia,

fabricação

de

blocos,

atividades

de

confecção,

serralheria, fabricação de móveis, bijuterias, materiais cirúrgicos e atividades
agrossilvopastoris, além da produção de resíduos pelas atividades de construção
civil. Os resíduos industriais estão sendo recolhidos pela Pró-Ambiental e destinados
para Aterro Classe II no município de Lavras – MG.
As empresas que atuam nesse setor estão obrigadas a elaborar o seu PGRS1 de
acordo com a Lei 12.305/2010, por se constituírem em grandes geradores de
resíduos sólidos ou geradores de resíduos especiais. A seguir é apresentada tabela
com relação das empresas cadastradas na Prefeitura Municipal de Carmópolis de
Minas que estão obrigadas, conforme o artigo 20 da Lei 12.305/2010 a elaborar o
PGRS.
Os resíduos especiais eletrônicos estão sendo recolhidos pela EMILE – EMPRESA
MINEIRA DE LIXO ELETROELETRÔNICO LTDA que destina os resíduos recolhidos
para triagem e desmonte em sua unidade no município de Betim – MG.

Através do Projeto RECICAR, do SESAM, as pilhas, lâmpadas e baterias são
recolhidas em pontos específicos e armazenadas para o posterior recolhimento pela
empresa Pró-Ambiental e destinação através da política reversa

As carcaças de pneus inservíveis são depositadas no aterro de resíduos sólidos
municipal, onde, segundo informações do SESAM, são coletados quinzenalmente
pela empresa RACRI – COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA e destinadas para o
município de Betim – MG. Em entrevista com os funcionários na área do aterro foi

1

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.
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relatado que o último recolhimento de carcaças pela empresa RACRI ocorreu em
agosto/2013.

Figura 49 - Evidência da área de deposição de carcaças de pneus no aterro de resíduos
municipal.

Fonte: autora.

9.6.2 - Caracterização dos resíduos

Crescimento Populacional e Geração Per Capita de Resíduos Sólidos Urbanos
Conforme o censo demográfico realizado pelo IBGE2 em 2010, a população de
Carmópolis de Minas era de 17.048 habitantes, com projeção para 2013 de 18.205
habitantes. A estimativa de crescimento geométrico da população, baseado na taxa
de crescimento entre os anos de 2000 e 2010 é de 1,74 % a.a.3 Para o ano de 2033
– levando em consideração um universo de 20 anos – é projetada uma população
de 25.794 habitantes.

Conforme obtido durante os trabalhos de prospecção de dados em campo, podemos
observar a seguinte relação de produção per capta de resíduos sólidos no município.
É importante salientar que os caminhões coletores de resíduos sólidos domiciliares e

2
3

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
Caracterização do Município.
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comerciais não são rotineiramente pesados em balança rodoviária e que os valores
de pesos e volumes apresentados nesse estudo são estimativos. Os cálculos de
peso específico não foram baseados em padrões de densidade (0,65 t/m3) de
resíduos domiciliares e comerciais compactados, uma vez que os caminhões não
utilizam o potencial de compactação dos equipamentos com o objetivo de manter as
características de reciclabilidade dos materiais recolhidos pela coleta seletiva.

Como não está sendo utilizada balança rodoviária para a pesagem dos caminhões
coletores de RSU domiciliares e comerciais, foram adotados dois métodos de
estimativa de volume e peso de resíduos coletados. No primeiro, foram utilizados os
dados históricos disponibilizados pelo SESAM4, no segundo, foram realizados
acompanhamentos das rotas de coleta para a determinação do número de viagens
mensais realizadas por cada equipamento de coleta, utilizando-se então a
densidade de 0,45 t/m3 para a estimativa dos quantitativos. As tabelas elaboradas
são apresentadas a seguir.

Tabela 20 – Quadro estimativo de produção de resíduos per capta.

QUADRO ESTIMATIVO DE PRODUÇÃO DE RESÍDUOS DOMICILIARES E
COMERCIAIS PER CAPTA NO MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS - MG
Peso médio diário estimado de coleta de RSU (domiciliar e
comercial)
Peso médio mensal estimado de coleta de RSU (domiciliar e
comercial)
Peso médio diário estimado de RSU (domiciliar e comercial)
produzido
Produção per capta estimada para população de 18.2055
habitantes

6.200 kg/dia
161,2 t/mês
5,373 t/dia
0,295 kg/hab/dia

Fonte: SESAM.

4
5

Serviço de Saneamento Ambiental Urbano.
Dados referenciais do IBGE.
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Tabela 21 – Quadro estimativo de produção de resíduos per capta x estimativa de viagens
de caminhão compactador.

QUADRO ESTIMATIVO DE PRODUÇÃO DE RESÍDUOS DOMICILIARES E
COMERCIAIS PER CAPTA NO MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS - MG
Quantidade estimada de viagens de coleta domiciliar e
comercial
Capacidade volumétrica dos caminhões compactadores
Volume mensal estimado de RSU domiciliar e comercial
coletado
Peso mensal estimado de RSU domiciliar e comercial coletado
(0,45 t/m3)6
Produção per capta estimada para população de 18.2057
habitantes

51,35 viagens
12 m3
616,2 m3/mês

277,29 t/mês

0,507 kg/hab/dia

Fonte: autor.

Podemos observar comparando as tabelas anteriores que existe uma grande
defasagem entre as duas estimativas. De acordo com estudos em municípios com
características semelhantes à Carmópolis de Minas e em função da situação
encontrada nas vias e logradouros públicos, onde não foi constatado lixo depositado
nas vias de forma caótica, em “lixões” clandestinos, queimas de resíduos e, resíduos
descartados incorretamente, pode-se supor que a média de produção per capta de
lixo encontrada quando considerada a quantidade mensal de viagens de caminhões
(0,507 kg/hab/dia), não condiz com a realidade de produção do município.
As análises realizadas pelo IBGE e pela ABRELPE8 determinam a média de
produção nacional de lixo per capta por município, próxima a 01 kg/hab/dia. Desta
forma, se faz mister que os estudos estatísticos de geração de resíduos no

6

Os compactadores são utilizados com os escudos recolhidos o que diminui a densidade de resíduos
3
compactados. O padrão, quando compactado, é 0,65 t/m .
7
Dados referenciais do IBGE.
8
Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais.
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município sejam atualizados rotineiramente e que seja adotado um método
específico para a determinação do volume e peso de RSU coletado. O ideal é que
sejam realizadas pesagens dos caminhões compactadores durante um período
amostral para a determinação da densidade do lixo coletado e, à partir dessa
informação, seja controlada a quantidade de viagens dos caminhões para uma
estimativa mais precisa.

Para efeitos de projeções desse diagnóstico, será adotada a produção per capta de
resíduos sólidos domiciliares e comerciais como sendo 0,507 kg/hab/dia.

9.6.3 - Serviços de limpeza urbana

Os serviços de limpeza urbana são prestados pela administração pública e se
caracterizam basicamente pelo recolhimento, transporte e destinação de resíduos
gerados pelos munícipes em suas atividades econômicas ou em suas residências.
Porém, a administração pública também produz resíduos ao executar os serviços de
urbanismo como, por exemplo, a varrição de vias e logradouros públicos, a capina e
a roçada urbana, ou as obras públicas como a manutenção de rede de drenagem
pluvial.

Figura 50 - Evidência de carência de serviços de limpeza urbana em vias públicas.
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Fonte: Autor

A forma como os serviços de limpeza urbana estão sendo executados no município
determinará a percepção dos munícipes em relação ao gerenciamento de resíduos
sólidos. Situações como lixo espalhado pelas ruas se constituirão em atrativo para a
presença de animais soltos nas ruas, focos de proliferação de vetores de doenças,
baixa estima das populações residentes de áreas sujas, descontentamento em
relação à administração pública e aspecto desfavorável para a atração de
empreendimentos no município.

Em contrapartida, onde encontramos os serviços de limpeza bem executados,
podemos observar populações mais satisfeitas com os serviços públicos e com nível
de integração em relação ao sistema de limpeza urbana mais consolidada. Este fator
favorável ao equilíbrio custo operacional x qualidade de serviços demandados deve
ser objetivado pela administração pública que terá nos processos de educação
ambiental um forte aliado.

Quando o gerenciamento de resíduos sólidos do município passa por um processo
de diagnose, como no presente trabalho, é verificada a existência de determinados
sintomas nas vias urbanas para determinar o nível assertivo do sistema de limpeza
urbana. Assim, por exemplo, locais onde possam ser percebidos resíduos
domiciliares

e

comerciais

dispostos

nas

vias

urbanas

sem

o

correto

acondicionamento, vestígios de queima de resíduos, entulhos de construção civil
depositados nas vias de qualquer forma, resíduos de podas e supressões de árvores
dispostos e misturados com outros tipos de resíduos tornam-se indicadores do grau
de eficiência do sistema de gerenciamento de resíduos sólidos e do grau de
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interação da população com este sistema. A interação da população com o sistema
de limpeza urbana é condição sine qua non para o sucesso do mesmo.

Em grande parte, a forma como os serviços de limpeza urbana estão planejados e
são executados é o que determina a qualidade visual desses serviços no município,
mas o nível de educação ambiental no qual a população se encontra em relação ao
trato dos resíduos sólidos também é determinante. Costuma-se dizer que a cidade
mais limpa não é a que possui maior quantidade de serviços de limpeza urbana,
mas aquela na qual a população age com mais critério em relação à conservação da
limpeza nas vias públicas.

Assim, a população que executa em casa a triagem dos resíduos para destiná-los a
uma associação de catadores de material reciclável, formal ou informal, estará
diminuindo a quantidade de resíduos disposta nas vias para a coleta de lixo
domiciliar e comercial, estará diminuindo os gastos do município com a destinação
de resíduos sólidos e estará diminuindo a quantidade de animais soltos nas vias
públicas. Estes últimos ao não encontrarem alimento disponível migrarão para
outros locais. A população residente que tiver a preocupação em manter a frente de
sua casa limpa, seja de resíduos que seriam varridos ou de mato que seria
capinado, estará contribuindo para que a sua rua possa ser mantida limpa por mais
tempo, ampliando os serviços de limpeza e racionalizando os custos para a
administração pública.

Mas, a questão da educação ambiental não exime a prefeitura municipal da
responsabilidade de manter a qualidade dos serviços no município. Os serviços de
limpeza pública prestados aos munícipes devem estar concernentes à demanda do
município. Se, por exemplo, o nível de educação ambiental da população ainda não
permite a diminuição do número de varredores necessários para manter as sarjetas
limpas, será necessário que a prefeitura municipal adote uma sistemática de
varrição eficiente que mantenha a qualidade dos serviços prestados. Esse é um
motivo técnico-administrativo para que a administração púbica invista em sistemas
de educação ambiental e sistemas de gerenciamento de resíduos, pois, agindo
assim, a prefeitura estará investindo em ações que promoverão a diminuição de
seus custos operacionais a médio e longo prazo.
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Em Carmópolis de Minas foram encontradas situações atípicas em relação à
prestação de serviços de limpeza urbana, principalmente no concernente ao aspecto
das vias quanto à varrição de vias e logradouros públicos, a capina e a roçada
urbana, a coleta de resíduos de poda e supressão de árvores e a coleta de entulhos.
Quanto ao serviço de coleta de resíduo domiciliar e comercial é condição primordial
para o sucesso da logística desse serviço a pontualidade, mesmo porque, não
poderá ser adotada nenhuma técnica de educação ambiental da população em
relação a esse serviço se a administração pública não mantiver uma rotina de coleta
que possa ser absorvida pela população. A destinação dos resíduos sólidos
urbanos, inclusive resíduos de poda e construção civil, constitui-se no principal
passivo a ser solucionado pela administração pública. A coleta seletiva encontra-se
consolidada em todo o município inclusive nas áreas rurais.
Alguns bairros do município apresentam características de crescimento imediato da
densidade demográfica e do volume de resíduos gerados em suas áreas
perimetrais, seja pela implantação de loteamentos, seja pela implantação de
condomínios residenciais verticais. Essas situações exemplificam que o município
não é estático e que, o dinamismo de seu crescimento, exigirá a todo o momento,
que o sistema de limpeza urbana adotado seja revisto e adaptado às novas
situações de demanda dos munícipes por esses serviços.

9.6.4 - Coleta domiciliar e comercial de resíduos sólidos

O serviço de coleta de resíduo domiciliar e comercial está sendo executado
integralmente pela administração pública através do SESAM. A coleta de resíduos
domiciliares e comerciais obedece a programação específica, tendo como
metodologia básica o sistema de coleta diário coincidente com a região central da
sede do município e alternado para os bairros adjacentes e periféricos. Existem
áreas urbanas que não estão sendo coletadas de forma alternada. A coleta abrange
a área rural. Os serviços de coleta ocorrem em horários diurnos.

O serviço de coleta de resíduos domiciliares e comerciais está sendo executado de
manhã a partir das 07h00m e executado em regime de tarefa, ou seja, quando a
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equipe de coleta encerra a rota diária é dispensada. O dimensionamento de frota
está composto por 02 (dois) caminhões compactadores com capacidade volumétrica
para 12 m3 (doze metros cúbicos).

Figura 51 - Evidências das operações de coleta de RSU domiciliar e comercial.

Fonte: Autor

Figura 52 - Evidências das operações de coleta de RSU domiciliar e comercial

Fonte: Autor
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Figura 53 - Evidências das operações de coleta de RSU domiciliar e comercial

Fonte: Autor

Os moradores estão disponibilizando os resíduos de diversas formas para as
equipes de coleta: acondicionados em sacolas plásticas, em tambores de plástico ou
de metal, em suportes coletivos de madeira ou metal, colocados sob as calçadas em
frente às residências ou pendurados nos portões. Quando pendurados nos portões,
os moradores estão sinalizando que existem animais, provavelmente cachorros, que
estão rompendo as sacolas plásticas, mais que isso, que o intervalo entre a
disponibilização das sacolas e o recolhimento das mesmas pelas equipes de coleta
está sendo mais longo que deveria e, está ocorrendo tempo suficiente para que as
sacolas sejam rompidas pelos animais.

Na zona rural o resíduo domiciliar e comercial é disponibilizado para as equipes de
coleta de diversas formas. Suportes coletivos de metal, de bambu, de madeira,
tambores e contêineres, são inúmeros as soluções encontradas pelos moradores.
Em algumas situações, como pode ser observado nas evidências fotográficas, o
sistema de disponibilização de resíduos adotado pelas comunidades não está sendo
eficaz, o que pode ser um indicador que seria preferível a administração pública
adotar uma forma padronizada de disposição de sacolas plásticas para as equipes
de coleta. O uso de tambores e contêineres deve ser abolido.
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O uso de sacolas plásticas para o acondicionamento de resíduos domiciliares e
comerciais deve ser incentivado, pois, o seu uso contribui para facilitar a execução
do serviço pelas equipes de coleta. O uso de tambor não é ergonomicamente
correto para que o coletor de lixo execute a sua função, os suportes coletivos de
resíduos determinam pontos de “lixões clandestinos”, principalmente quando os
moradores não acondicionam os resíduos em sacolas plásticas, quando a população
local não está interagindo com a rotina de coleta, ou quando o sistema de coleta não
está eficiente.

Figura 54 - Evidências de formas de disponibilização de RSU domiciliares e comerciais na
zona rural do município.

Fonte: Autor

Tabela 22 – Situação dos serviços de coleta de resíduos domiciliares e comerciais em
relação às regiões do município.

SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS
Região
Urbana e Rural

Limpo

46,96%

Razoável

35,33%

Crítico

16,50%

Não Possui

1,21%

Fonte: autor.

Como pode ser observado na tabela anterior, o aspecto das regiões em relação ao
serviço de coleta de resíduos domiciliares e comerciais foi considerado limpo ou
razoável na maioria das regiões e, crítico em 16,5% das regiões. Aspectos como a
forma de deposição dos resíduos nas vias para a coleta, horário de disponibilização
do lixo para a coleta, forma de armazenamento (tambores, sacos plásticos, baldes,
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etc.), atuação das equipes de coleta, lixo espalhado nas vias ou em suportes
coletivos, presença de mamoneiros e animais soltos nas vias, etc., foram levados em
consideração pelas equipes de campo para a classificação do serviço de coleta de
RSU.
Figura 55 – Gráficos da situação da coleta de resíduo domiciliar e comercial nas regiões.

Fonte: Autor.

Não foi evidenciado que o sistema de coleta de RSU domiciliares e comerciais
possua um canal de comunicação formal entre a população e o SESAM, para que a
administração pública receba informações atualizadas que permitam a análise da
qualidade dos serviços prestados, subsidiando a coordenação técnica no
planejamento do gerenciamento de resíduos sólidos do município. É necessário que
um número de telefone seja disponibilizado para a população efetuar reclamações
ou sugestões sobre o serviço de coleta de lixo. As reclamações são extremamente
úteis para que a coordenação do sistema de coleta de lixo desenvolva um mapa
com informações sobre os locais do município que possam apresentar algum tipo de
problema, para que as medidas de soluções sejam adotadas prontamente e a
população se sinta privilegiada para interagir com o sistema.

A falta de pontualidade na execução do serviço de coleta de resíduos sólidos
domiciliares e comerciais determina que a população disponibilize os resíduos o
mais cedo possível, já que não existe a certeza no horário de recolhimento. Este fato
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determina a possibilidade do resíduo ser espalhado pelas vias, seja pela ação de
animais ou de populares. Portanto, a pontualidade do serviço de coleta de resíduos
sólidos deve ser exercida rotineiramente pelo gerenciamento dos diversos serviços
de limpeza urbana.

Outra situação que pôde ser evidenciada no município e que é provocada pela falta
de interação entre o sistema de coleta de resíduo domiciliar e comercial e os
munícipes é a constatação de queima de resíduos em vias públicas. Apesar de não
terem sido observados muitos montes de resíduos dispostos incorretamente nas
vias urbanas, é necessário salientar este fato como prejudicial ao sistema de
limpeza urbana como um todo. A criação de montes de resíduos de origens e
características diversas nas vias ocorre quando os resíduos demoram a ser
recolhidos. A existência de montes dispostos nas vias serve como catalizador para
que os munícipes depositem sobre esses montes outros tipos de resíduos que não
os originais. Assim, a morosidade ou falta de pontualidade na coleta de resíduos
domiciliares e comerciais pode acabar por incentivar essa prática. Nas áreas rurais
foi a evidenciada a existência de pontos com resíduos dispostos incorretamente.

Figura 56 - Evidência de disposição indevida de RSU em zona rural e queima de resíduos
em via pública urbana

Fonte: Autor

Esses montes de resíduos diversos que são formados dificultam sobremaneira os
trabalhos de recolhimento. Quando são, por exemplo, dispostos resíduos
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domiciliares e comerciais em montes contendo entulho de construção civil, a equipe
de coleta deverá necessariamente segregar o que é resíduo domiciliar e comercial,
pois, do contrário, os entulhos poderão danificar o equipamento de compactação de
lixo do caminhão. O que ocorre normalmente é que parte dos resíduos domiciliares e
comerciais acaba não sendo coletada e fica disposta nas vias até que a equipe de
recolhimento de entulhos venha retirar o monte. Por sua vez, o monte de entulho fica
contaminado pelo resíduo domiciliar e comercial e ainda que houvesse uma usina de
beneficiamento de entulho no município, esse monte não poderia ser utilizado como
matéria prima, nem mesmo para o recobrimento de estradas vicinais. O que garante
a qualidade no serviço de coleta de resíduos domiciliares e comerciais é a tríade:

Tabela 23 – Dimensionamento de equipes de coleta de resíduos domiciliares e comerciais

DIMENSIONAMENTO DAS EQUIPES DE COLETA DE RESÍDUOS
DOMICILIARES E COMERCIAIS
NÚMERO DE EQUIPES

02

COMPOSIÇÃO DE CADA EQUIPE
CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO DE 12 M3

02

MOTORISTA

02

COLETOR DE LIXO

04

Fonte: autor.

Os equipamentos utilizados para a coleta são caminhões compactadores de lixo
com prensas traseiras com capacidade volumétrica para 12 m3. É necessário que a
administração pública realize programas constantes de capacitação dos membros
das equipes de coleta para que eles possam interagir com a população.

9.6.5 - Coleta seletiva

A coleta seletiva é o ápice do amadurecimento da administração pública em relação
ao recolhimento dos resíduos produzidos em um município. Convencionou-se
chamar de coleta seletiva ao recolhimento dos resíduos domiciliares e comerciais
recicláveis produzidos no município, mas este procedimento também pode ser
aplicado aos resíduos industriais e aos resíduos da construção civil, desde que estes
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sejam recolhidos de forma distinta ao recolhimento dos primeiros. Em qualquer dos
casos, a participação dos munícipes no processo é indispensável.

Uma primeira triagem deve ser realizada no ato da geração dos resíduos, ou seja,
quando a população estiver embalando os produtos consumidos para o descarte. Do
contrário, se os resíduos recicláveis estiverem misturados aos resíduos orgânicos e
aos não recicláveis, a coleta seletiva se torna pouco eficiente e se restringe quase
que somente à ação de catadores de materiais recicláveis, que agem diretamente
nos aterros de resíduos ou nas vias públicas, revirando as sacolas plásticas e
tambores com lixo. Esta prática, além de ser insalubre e indigna, é proibida pela
legislação ambiental e conflita, sobremaneira, a coleta de resíduo domiciliar e
comercial convencional.

O município de Carmópolis de Minas possui uma entidade que atua com na triagem
de materiais recicláveis diretamente na UTC9 municipal. A ASSOCIAÇÃO DOS
COLETADORES DE RECICLÁVEIS DE CARMÓPOLIS DE MINAS – ASCAR,
atualmente com 16 (dezesseis) associados, foi fundada em 2007, porém, existem
empresas privadas no município que atuam no setor.

9

Usina de Triagem e Compostagem de Materiais Recicláveis.
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Figura 57 - Evidências de forma de disposição diversas de recicláveis em vias públicas.

Fonte: Autor

O potencial do município para a coleta seletiva está sendo desenvolvido de forma
ascendente, ou seja, apesar de já implantado em todas as regiões do município
ainda há espaço para aumentar o volume de material reciclável disponibilizado para
a coleta seletiva.

A coleta seletiva tria os resíduos recicláveis gerados no município visando à
comercialização para a reciclagem dos mesmos. Estes resíduos podem ser oriundos
dos domicílios, comércios, prestadores de serviços e indústrias – como no caso da
indústria de construção civil. A coleta seletiva deve estar integrada com o centro de
destinação dos resíduos coletados, onde é executada a triagem final e
armazenamento dos recicláveis de forma a racionalizar a sua destinação para a
comercialização e beneficiamento pela indústria de reciclagem. O município de
Carmópolis de Minas adotou essa racionalização e todo o material triado recolhido é
destinado para a UTC, operada pela ASCAR.

Compete à administração pública regular a prática de coleta seletiva de forma a não
haver conflito com a coleta de resíduo domiciliar e comercial convencional, esta
última sempre deverá ser priorizada em relação às suas rotas, frequências e
horários de execução. A administração pública deve determinar para os segmentos
da população que exerçam atividades relacionadas ao aproveitamento de materiais
recicláveis, que o façam de forma segura tanto para si, quanto para as comunidades
no entorno do local das atividades. A coleta seletiva não elimina a coleta de lixo
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convencional, ela a complementa e auxilia com a redução de resíduos a serem
recolhidos.

Em Carmópolis de Minas a coleta seletiva está sendo executada concomitante à
coleta de lixo convencional pelas mesmas equipes.

Além das coletas convencional e seletiva é realizada coleta especial de retalhos em
empresas que atuam nas atividades de confecção..

9.6.6 - RCC – Resíduos da construção civil

O município de Carmópolis de Minas apresenta-se com uma grande quantidade de
resíduos da construção civil dispostos em suas vias públicas. Deve ser ressaltado o
fato de que a geração desse tipo de resíduos não é maléfica para o município. Esse
será sempre um sintoma de que o setor da construção civil está aquecido, o que é
ótimo para a economia do município. O que deve ocorrer é um melhor
gerenciamento no trato e disposição desse resíduo, para que ele não se transforme
em um transtorno para o cotidiano dos munícipes.

De um modo geral, o RCC (Resíduo da Construção Civil) se caracteriza por estar em
um estado físico e químico inerte e não representar perigo para o meio biótico.
Porém, a disposição desordenada nas vias públicas pode favorecer o surgimento de
esconderijos para vetores de doenças e animais peçonhentos. É importante que a
administração pública assimile o conceito no qual o entulho de construção civil não é
visto como lixo, mas como matéria prima que pode ser usada na reciclagem –
produzindo meio-fio e blocos de concreto, por exemplo – ou na reutilização dentro
da própria obra geradora, mas sempre visando à redução de geração desse tipo de
resíduo.

O município possui empresas que atuam nas atividades de locação de contêineres
para o recolhimento de RCC em obras. Os entulhos recolhidos por essas empresas
estão sendo destinados para a área de “bota-fora” de entulhos no Bairro
Cachoeirinha.
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Figura 58 - Evidências de utilização de contêineres em obras de construção civil.

Fonte: Autor.

Figura 59 - Disposição de RCC em vias de forma incorreta.

Fonte: Autor

Foram encontrados alguns pontos de entulho – “bota-foras” clandestinos –
espalhados pelas vias do município, inclusive em estradas vicinais. O município
possui empresas atuando no setor de locação de contêineres para a disposição de
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resíduos de construção civil, o que é positivo para o sistema de limpeza urbana do
município, facilitando o gerenciamento dos serviços de coleta de RCC.

A seguir é apresentada tabela com a situação do serviço de coleta de RCC no
município.

Tabela 24 – Situação das regiões urbanas em relação à coleta de entulhos de construção
civil
SITUAÇÃO DA COLETA DE RCC X REGIÕES
Região

Limpo

Razoável

Crítico

Não Possui

Urbana e Rural

29,85%

32,59%

36,35%

1,21%

Fonte: autor.

Podemos observar que das regiões municipais 29,85% foram consideradas limpas e
32,59% razoáveis em relação à deposição de RCC nas vias públicas, mas em
36,35% das vias foram encontrados trações de disposição inadequada de RCC e
foram consideradas como críticas.
Figura 60 - – Gráfico x Situação dos RCC nas regiões

Fonte: Autor.

Os montes de entulho clandestinos dispostos pelas vias públicas do município
constituem-se em passivos ambientais oriundos do gerenciamento de resíduos
sólidos. Para enfrentar essa questão a administração pública deve contar com uma
fiscalização mais efetiva para o cadastramento dos munícipes e empresas que
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depositam este tipo de resíduo nas vias e logradouros públicos, bem como os
proprietários de caminhões e carroças que possam executar o transporte desses
resíduos para locais não autorizados.

Para tanto é necessário que o SESAM determine locais para o licenciamento
ambiental (AAF - Autorização Ambiental de Funcionamento) de áreas para o
transbordo de RCC. A concepção de Ponto de Transbordo de RCC pressupõe a
utilização do material ali armazenado como matéria prima para utilização posterior.
Esse material pode ser, por exemplo, segregado para a utilização em manutenção
de estradas vicinais, ou como matéria prima para a fabricação de blocos e meiosfios em uma Usina de Beneficiamento de Entulho, que poderia ser implantada e
operada pela administração pública ou pela iniciativa privada.

O ponto de deposição atual dos resíduos de construção civil não é licenciado
ambientalmente, apesar de possuir autorização do CODEMA para receber este tipo
de resíduo e, encontra-se com características de passivo ambiental – área
degradada. Por se localizar dentro de área urbanizada seria interessante que o
município determinasse outro ponto de destinação de RCC que fosse acessível
também para as empresas e pessoas físicas que atuem nessa atividade no
município.

Figura 61 - Evidências do aspecto da área de deposição de RCC.
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Fonte: Autor

Figura 62 - Evidências do aspecto da área de deposição de RCC

Fonte: Autor

9.6.7 - RSSS – resíduos sólidos dos serviços de saúde

O RSSS é gerado pelas diversas atividades relacionadas aos serviços de saúde.
Podemos citar como exemplo diversos geradores: Hospitais, postos de saúde,
consultórios e clínicas médicas, consultórios e clínicas odontológicas, consultórios e
clínicas veterinárias, laboratórios, farmácias, etc. Todos esses prestadores de
serviços da área de saúde lidam com resíduos gerados, diretamente ou
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indiretamente, no trato com pessoas ou animais que podem estar infectados por
microrganismos nocivos à saúde humana.

É necessário o recadastramento dos pontos geradores de RSSS para confrontar
com os dados de fiscalização dos agentes da vigilância sanitária. Devemos lembrar
que todos os pontos geradores de RSSS estão obrigados por lei a elaborar os seus
PGRSS10.

O município deve ficar atento em relação ao descarte de RSSS por

parte dos consultórios médicos, odontológicos e clínicas veterinárias para certificarse que esse tipo de resíduo não está sendo disponibilizado misturado ao lixo
convencional para o sistema de coleta de resíduos sólidos domiciliares e comerciais.

O RSSS é caracterizado por possuir um potencial patogênico elevado e por
possuírem materiais perfurocortantes, como agulhas, que expõe os funcionários das
equipes de limpeza urbana ao perigo de contaminação. A forma como os resíduos
são coletados e transportados para a destinação final são determinantes para
eliminar os riscos de contaminação. Quando depositado em vala séptica ou no
aterro sanitário, misturado ao lixo comum, o operador do sistema pode criar um foco
de transmissão de patógenos por vetores. O correto é que os RSSS sejam
direcionados para o tratamento em autoclave e/ou incineração.

O resíduo de escritório, por exemplo, gerado na recepção de um hospital não é
considerado RSSS. Temos então duas coletas de lixo distintas nos serviços de
saúde, a RSSS e a coleta de resíduos convencional. Em função da dificuldade e da
necessidade em se distinguir os dois tipos de resíduos, a legislação sanitária criou
formas de diferenciar um tipo de resíduo do outro. O RSSS deve ser embalado em
sacos plásticos brancos opacos (leitosos) e o lixo comercial é descartado em
sacolas plásticas comuns, geralmente pretas ou azuis. Além disso, principalmente
em hospitais, postos de saúde, clínicas e laboratórios, o RSSS é armazenado em
locais isolados, fechados e separados do lixo convencional. Os geradores de RSSS

10

Plano de Gerenciamento de Resíduos de Saúde.
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têm de seguir as normas da ANVISA11, que normatizam o setor e que também
abrangem a questão do descarte de RSSS.

Em Carmópolis de Minas o serviço de coleta de RSSS referentes aos pontos
geradores municipais foi terceirizado e é executado pela empresa PROAMBIENTAL. Salientando

que,

conforme

a

legislação

da ANVISA é

de

responsabilidade do gerador a destinação dos RSSSs, sendo facultado a cada
gerador a terceirização dos serviços de coleta, tratamento e destinação dos
resíduos. Contudo, a vigilância sanitária municipal pode exigir a apresentação dos
laudos e licença ambiental de transporte e destinação desse resíduo.

Os resíduos coletados pela Pró-Ambiental estão sendo destinados para incineração
e para Aterro Classe I localizado no município de Lavras – MG. Os resíduos de
saúde como gazes e seringas produzidas nas residências devem ser entregues pela
população nos Postos de Saúde municipais. Os remédios com o prazo de validade
vencido devem ser entregues nas farmácias e drogarias.

9.6.8 - Varrição de vias e logradouros públicos

O serviço de varrição de vias e logradouros públicos é executado pela administração
pública através do SESAM. Foi diagnosticada que existe somente 01 (uma) equipe
que possui rotas definidas sendo os serviços realizados diariamente. O serviço de
varrição de vias e logradouros públicos é executado com mais intensidade onde se
apresenta o maior tráfego de pessoas e veículos nas vias públicas urbanas e, nas
vias mais movimentadas em função do comércio, porque nestes locais é produzida
maior quantidade de resíduos, como é o caso da região central da sede do
município.

11

Resolução RDC No. 306 de 07 de dezembro de 2004.
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Durante o trabalho em campo das equipes técnicas, foi evidenciada que a varrição
de vias é um dos serviços que devem ser realizados de forma mais integrada ao
sistema de limpeza urbana. Os resultados no quesito varrição atendem de certa
forma às necessidades do município – considerado como limpo ou razoável – em
pouco mais da metade da extensão de vias e logradouros públicos. Porém, é
possível notar que em alguns bairros existe uma quantidade considerável de capina
a ser executada, o que dificulta o serviço de varrição pelas equipes. Nestes pontos
são encontrados resíduos que ficam para trás durante a varrição. Durante o período
de chuvas esses resíduos podem ser levados pelas enxurradas e ficarem presos
nas bocas de lodo e bueiros de drenagem, causando o entupimento dos mesmos e
aumentando a possibilidade de ocorrer alagamentos.

Também foi detectado que à medida que os bairros se afastam da região central –
bairros periféricos – a frequência de varrição diminui, o que contribui para a baixa
estima das populações locais que deixam de contribuir na limpeza de suas calçadas
e sarjetas. Portanto, as equipes de campo puderam detectar diversas vias nesses
bairros apresentando características críticas em relação ao serviço de varrição das
vias.

As equipes de varrição utilizam lutocares para sacos de plástico de 100 l (cem litros)
para o armazenamento de resíduos. Os varredores, que também atuam como
carrinheiros, utilizam vassouras do tipo Piaçava e pás quadradas para o
recolhimento dos montes de resíduos. Nas praças os varredores utilizam vassouras
de folhas de coqueiro. Os funcionários depositam a sacaria com os resíduos da
varrição ao longo das calçadas. Foi evidenciado que as turmas de varrição não
estão utilizando os Equipamentos de Proteção Individual (EPI).

A seguir é apresentada tabela com a situação das regiões urbanas do município em
relação aos serviços de varrição de vias e logradouros urbanos.
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Tabela 25 – Situação do serviço de varrição de vias e logradouros públicos em relação às
regiões.

SITUAÇÃO DO SERVIÇO DE VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS
PÚBLICOS
Região

Limpo

Razoável

Crítico

Não Possui

Urbana/rural

22,74%

35,43%

40,62%

1,21%

Fonte: autor.

Como podemos observar na tabela anterior, os serviços de varrição de vias e
logradouros públicos foi considerado limpo pelas equipes técnicas em apenas
22,74% das vias, sendo considerado razoável em 35,43% das vias. Foram
consideradas em situação crítica 40,62% das vias e logradouros do município.
Poderão ser observadas no mapa de situação dos serviços de varrição as áreas
com situação crítica para um melhor planejamento por parte da administração
pública.

Figura 63 – Situação dos serviços de varrição de vias e logradouros públicos x regiões.

Fonte: Autor.

Os serviços de varrição são extremamente importantes no sistema de limpeza
urbana. Esse serviço é o responsável em retirar das vias aqueles resíduos que não
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foram descartados de maneira correta pelos transeuntes e, os resíduos provenientes
das ações naturais como a queda de folhas das árvores.

Os resíduos orgânicos, como restos de alimentos, atraem os vetores de doenças.
Os resíduos que não são varridos vão parar em corpos hídricos pela ação da chuva
e muitas vezes esses resíduos são contaminantes. A varrição, quando bem
executada, pode ajudar sobremaneira os outros serviços de limpeza urbana como a
capina, por exemplo. Normalmente a vegetação rasteira, mato, cresce junto às
sarjetas, pois, nesses locais ocorre o escoamento de água. As equipes de varrição
podem ser capacitadas para retirar qualquer vegetação que esteja crescendo em
sarjetas de vias já capinadas. Essa prática fará que o serviço de capina urbana
tenha o seu resultado mais prolongado. A equipe de varrição pode ir retirando, ainda
que aos poucos, a areia e a terra que fica armazenada nas sarjetas trazidas por
pneus de veículos. Em uma rua onde os serviços de varrição são bem executados, a
pintura de meio-fio pode representar o acabamento e embelezar a via. Mas, o
principal, as vias que recebem serviços eficientes de varrição motivam aos
moradores a colaborarem com o sistema de limpeza urbana e esses se tornam
parceiros da administração pública. Portanto, se faz mister que a varrição de vias e
logradouros públicos seja muito bem executada e atenda às demandas dos
munícipes.

Em Carmópolis de Minas a equipe de varrição adotou formações de equipes onde
um mesmo funcionário pode exercer as funções de carrinheiro e varredor. Nessa
situação o varredor executa os serviços de varrição e os serviços de
armazenamento no lutocar dos resíduos gerados, nesse caso cada varredor
manuseia um lutocar. A observação das vias pelas equipes técnicas em campo
demonstrou que o município carece de uma readaptação da logística atual para as
novas demandas dos munícipes, tanto em função do aumento da densidade
demográfica de certos bairros quanto em relação à evolução do sistema de limpeza
urbana como um todo. A integração com os outros serviços deve ser repensada,
principalmente em relação aos serviços de capina urbana e pintura de meio-fios. É
praticamente impossível estabelecer um serviço de varrição eficiente quando as
sarjetas encontram-se tomadas pelo mato. Os varredores não conseguem retirar os
resíduos do mato, ou esta situação torna a varrição extremamente lenta, não
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permitindo a execução da programação na íntegra. Nesse caso a rota programada
não é concluída pelas equipes de varrição ou não é executada com a qualidade
desejada.

As lixeiras públicas, exceto as lixeiras de coleta seletiva, que são distribuídas pelas
vias centrais e praças devem ser esvaziadas pelo serviço de varrição. O ideal é que
o modelo utilizado seja do tipo báscula para que o funcionário possa posicionar o
lutocar sob a lixeira, agilizando assim o trabalho. Durante eventos públicos, como
em feiras livres e feriados religiosos, onde ocorre a aglomeração de pessoas o
sistema de varrição deve executar uma rotina específica para facilitar a limpeza dos
locais durante e após os eventos.

9.6.9 - Capina e roçada urbana

A natureza tem uma capacidade regenerativa fantástica. Vemos em reportagens
arqueológicas cidades que foram outrora grandes concentrações populacionais, se
tornarem hoje – devido ao abandono – vestígios de construções humanas tomadas
inteiramente pelas vegetações, que incorporam ao sistema ecológico local as
toneladas de pedras, metais e argamassas reunidas pelo homem. Choveu, fez sol, o
mato cresce em qualquer terreno, mesmo nas vias de pavimentação asfáltica.
Portanto, a presença de mato nas vias públicas não é uma questão regionalizada e
sim uma questão de negligência com o bem estar social e o patrimônio público. As
cidades não podem ser abandonadas à ação da natureza, pois esta é
completamente implacável.

O que representa a presença da vegetação em vias urbanas na vida do município?
Se tivermos a presença de vegetação, normalmente composta pelas espécies
locais, em áreas de preservação ambiental, ou em áreas tratadas como parques
públicos ou áreas de preservação de nascentes, consideramos esta vegetação
como integrante do nicho ecológico e devemos preservá-la. Se tivermos vegetação
não arbórea nas vias e logradouros públicos onde existe o trânsito de pessoas e
veículos, devemos considerá-la mato. E esse mato deve ser retirado para o bem dos
munícipes.
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O serviço de capina compreende desde a simples roçada da vegetação de uma
determinada área, até a supressão total de toda esta vegetação. A técnica
empregada é simples, com a utilização de ferramentas agrícolas como enxadas,
foices, rastelos, etc. As equipes devem abranger todo o município, normalmente, as
vias públicas devem receber este serviço mais de uma vez ao longo do ano.

A necessidade da capina é baseada nas questões de estética, saúde e segurança.
Estética em função da necessidade de um visual urbano limpo para os munícipes,
saúde em função do combate aos vetores de doença, como as moscas, ratos e
baratas, que encontram no mato condições ideais para a reprodução e camuflagem
e, segurança, porque ao limpar as vias públicas estamos automaticamente
reduzindo os locais de esconderijo, não só para marginais, como para predadores
dos ratos e baratas, como cobras e escorpiões e contribuindo para o sucesso de
outros serviços do sistema de limpeza urbana, como a varrição e a pintura de meiofio, que por sua vez colaboram com a segurança de trânsito de veículos
automotores. Em questão à proliferação de vetores o serviço de capina e roçada
urbana é extremamente importante, porque interrompe a cadeia alimentar dos
vetores, obrigando aos animais, répteis, aracnídeos e insetos migrarem para os
devidos nichos ecológicos, protegendo ao mesmo tempo os munícipes, a fauna e a
flora local.

A capina urbana deve ser planejada pela administração pública como necessária
não só nas vias e logradouros públicos, mas também nos prédios de
responsabilidade municipal, como as escolas e os postos de saúde. No caso das
escolas, esse serviço deve ser realizado 02 (duas) vezes ao ano, durante as férias
escolares.

Em Carmópolis de Minas foi diagnosticado em algumas vias o crescimento de
capina, que deve ser retirada de forma manual, mecanizada ou química (conforme
critério da administração pública) para a prevenção contra entupimentos das bocas
de lobo, bueiros de drenagem e galerias. Como consequência, a deficiência nos
serviços de capina dificulta a execução dos outros serviços de limpeza urbana,
sobremaneira a varrição de vias e logradouros públicos e a pintura de meio-fios.
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Para o planejamento dos serviços de capina e roçada urbana a administração
pública deverá considerar os diferentes tipo de pavimentação que serão trabalhados,
pois, para cada tipo de pavimentação ocorrerá uma produtividade individual diversa.

A seguir são apresentados quantitativos referentes à pavimentação do município
para servirem de base de dados para o planejamento desses serviços.
Tabela – Total por tipo de pavimento.
MEDIÇÃO CARMÓPOLIS DE MINAS
TOTAL POR TIPO DE PAVIMENTO
TIPO

METROS

Asfalto

14.258

Bloquete

6.367

Paralelepípedo

7.316

Poliédrico

6.574

Concreto

-

Terra

7.488

Em construção

359

Não habitado

5.419

Não existe

1.390

Fonte: autor.

Nas tabelas seguintes é representada a situação dos serviços de capina e roçada
urbana em relação às regiões.

Tabela 26 – Situação dos serviços de capina urbana no município

SITUAÇÃO DO SERVIÇO DE CAPINA URBANA
Região

Limpo

Razoável

Crítico

Não Possui

Urbana/rural

13,78%

23,80%

61,21%

1,21%

Fonte: autor.
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Tabela 27 - Situação dos serviços de roçada urbana no município.

SITUAÇÃO DO SERVIÇO DE ROÇADA URBANA
Região

Limpo

Razoável

Crítico

Não Possui

Urbana/rural

65,66%

10,44%

21,34%

1,96%

Fonte: Autor.

Podemos observar na tabela anterior, que a situação principal encontrada pelas
equipes técnicas de campo em relação aos serviços de capina e roçada urbana
executados nas regiões urbanas do município, indicam que 61,21% das vias das
regiões foram consideradas como críticas em relação aos serviços de capina
urbana, ao passo que 76,1% das vias em relação aos serviços de roçada foram
consideradas limpas ou razoáveis. Os serviços de roçada podem não ser
necessários dependendo das condições locais das vias, ao contrário dos serviços de
capina que são normalmente necessários. Salientando que para os serviços de
capina e roçada o tempo é precioso, pois, a vegetação cresce e o que era razoável
pode se tornar crítico.

Figura 64 – Gráficos da situação dos serviços de capina e roçada urbana no município.

Fonte: Autor
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Fonte: Autor

9.6.10 - Poda e supressão de árvores
As equipes técnicas puderam evidenciar em diversas vias do município montes de
resíduos de poda e supressão de árvores dispostos nas vias públicas, seja nas
pistas, nas sarjetas ou nas calçadas. Em alguns desses montes puderam ser
observados outros tipos de resíduos misturados, como lixo domiciliar e entulhos de
construção civil, o que é um indicador de que o monte encontrava-se disposto na via
urbana já há algum tempo.

Durante o diagnóstico foi evidenciado equipes realizando o serviço de poda ou
supressão de árvores, como também não foi evidenciado o recolhimento dos
resíduos desse serviço por parte dos funcionários do SESAM.
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Figura 65 - Evidências de deposição de resíduos de poda e supressão de árvores na área
de deposição de RCC

Fonte: Autor

Figura 66 - Evidência da operação de poda em árvores em via pública urbana.

Fonte: Autor

A seguir apresentamos a situação encontrada pelas equipes técnicas em relação ao
serviço de poda e supressão de árvores nas regiões do município.

Tabela 28 – Situação dos serviços de poda e supressão de árvores nas regiões

SITUAÇÃO DO SERVIÇO DE PODA E SUPRESSÃO DE ÁRVORES
Região

Limpo

Razoável

Crítico

Urbana/rural

61,77%

15,96%

19,58%

Não Possui
2,69%

Fonte: Autor
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Como pode ser analisada através da tabela anterior, a situação das regiões urbanas
em relação aos serviços de poda e supressão de árvores indica que grande parte do
município foi considerada, à época do diagnóstico, com a situação das vias e
logradouros limpa ou razoável em relação à disposição de resíduos de poda e
supressão de árvores. Porém, 19,58% das vias se encontravam em situação crítica.
A disposição desses resíduos nas vias é um dos principais gargalos do sistema de
limpeza urbana do município.

Quando os munícipes não seguem um programa único de poda e, cada um realiza
as podas de suas árvores de acordo com a sua disponibilidade de tempo, a
disposição de resíduos para o recolhimento se torna bastante caótica. Essa falta de
planejamento na disposição de resíduos dificulta a organização de uma logística de
recolhimento de resíduos racional. A situação pode ser minimizada caso a
administração pública inclua em sua rotina de autorização de podas, a
responsabilidade pelo recolhimento dos resíduos, determinando que os munícipes
exijam dos podadores a retirada e correta destinação dos resíduos de poda.
Os resíduos de poda e supressão de árvores, por serem de natureza orgânica sem a
contaminação por patógenos, podem ser depositados em áreas especificas do
aterro de resíduos, porque irão decompor-se em um processo natural. Porém,
quando misturados a outros tipos de resíduos se tornam montes de “lixões
clandestinos” e focos de proliferação de vetores de doenças. A administração
pública deve capacitar os seus funcionários para que estes disponham de forma
segregada os resíduos de poda e supressão de árvores.

9.6.11 - Limpeza de bocas de lobo e galerias

Ficou evidenciado em diversos pontos do município que a não execução, ou
execução parcial, ou a forma ineficiente como alguns dos serviços está sendo
executada acaba comprometendo todo o sistema. No sistema de limpeza urbana se
destaca, devido à importância em relação aos aspectos sanitários e materiais, o
serviço de limpeza da rede de drenagem pluvial urbana (limpeza de boca-de-lobo).
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A ineficiência nos serviços de coleta e transporte dos resíduos de poda e supressão
de árvores, de capina urbana, varrição e entulho poderá comprometer sobremaneira
o sistema de rede de drenagem pluvial urbana.

Os serviços de limpeza de boca-de-lodos devem ser executados de forma rotineira
para complementar os demais serviços de limpeza urbana e preservar a perfeita
condição de escoamento pluvial prevista no projeto de drenagem do município.

Quando ocorrem entradas de água do sistema de drenagem pluvial obstruídas, o
escoamento de águas durante as precipitações se dará de forma superficial nesses
pontos. Esta situação pode provocar o alagamento de vias. O entupimento dos
bueiros e postos de visita da rede de drenagem pode criar focos de proliferação de
vetores como o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue.

Conforme detalhado no item de drenagem pluvial, o município de Carmópolis de
Minas não possui sistema de drenagem, exceto em três pontos no município.

9.6.12 - Pintura de meio fio

O serviço de pintura de meio-fio não é somente uma questão estética dentro do
sistema de limpeza urbana. Podemos citar alguns pontos que fazem deste serviço,
se não essencial, pelo menos bastante útil para garantir a manutenção dos outros
serviços de limpeza urbana.

Vantagens da pintura de meio-fio:

a) A pintura de meio-fio auxilia a sinalização viária, servindo como ponto de
referência para os motoristas, principalmente à noite ou em condições de baixa
visibilidade. Inclusive os postes de luz podem ser pintados parcialmente para
aumentar a visibilidade;
b) A mistura de cal utilizada para a pintura, ainda que comercializada como inerte,
possui partículas que ajudam a conter o desenvolvimento de vegetação na
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junção do meio-fio com a sarjeta das vias. Isto auxilia os serviços de capina e
varrição a manterem as vias sem a presença de mato por mais tempo;
c) O aspecto de limpeza que a pintura de meio-fio fornece às vias urbanas age
como um fator psicológico, que motiva os munícipes a cooperarem com a
limpeza urbana. Se um morador transita em uma via limpa e com os meios-fios
pintados e precisa descartar algum resíduo, este morador se sente impelido, pelo
aspecto visual da via, a procurar uma lixeira pública para o descarte de seu
resíduo. No caso das vias periféricas que normalmente não possuem lixeiras, o
morador passa a descartar o seu lixo dentro de sua residência. Mas, ao contrário,
se a via não possui os meios-fios pintados, ainda que bem varrida, o sistema de
limpeza urbana pode perder esta oportunidade de promover a motivação
psicológica do descarte de resíduos de forma correta;
d) A cor branca da mistura de cal é instintivamente relacionada com as questões de
saúde, o que promove no inconsciente coletivo a associação das vias do
município às condições de higiene. Por exemplo, dificilmente vemos pessoas
jogando lixo no chão de hospitais, postos de saúde ou consultórios médicos e
odontológicos;
e) A cor branca da pintura de meios-fios, realça os resíduos em locais com alguma
sujeira ao longo de sarjetas, o que facilita a execução dos serviços de capina e
varrição e em menor escala a coleta de lixo domiciliar e comercial;
f) E obviamente as condições estéticas do sistema viário do município melhoram e
ficam mais evidentes. Não só o sistema viário, mas as construções de um modo
geral ficam com a aparência melhorada. Assim, os comerciantes vão ter as suas
vitrines realçadas para quem as olha do outro lado da rua, as donas de casa vão
ter o seu jardim realçado – o que as fará mais caprichosas na varrição da calçada
em frente às suas residências – e todo o município verá as suas pontes,
viadutos, praças e ornamentos mais limpos e realçados.

Desta forma, ao pensarmos no serviço de pintura de meio-fio, não devemos
entendê-lo como algo isolado e sim como parte integrante da sistemática de limpeza
urbana do município. Em Carmópolis de Minas, durante os trabalhos de campo da
equipe técnica, não foi evidenciado a execução dos serviços durante o período de
pesquisa de campo pelas equipes técnicas, porém, foi evidenciado que o serviço
ocorre, já que foram encontradas vias com o meio-fio pintado.
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Figura 67 - Evidência de aspecto de pintura de meio-fio em vias públicas do município.

Fonte: Autor

A seguir apresentamos tabela com a situação diagnosticada em relação à situação
da pintura de meio-fio nas regiões do município.

Tabela 29 – Situação dos serviços de pintura de meio-fio no município

SERVIÇO DE PINTURA DE MEIO-FIO NO MUNICÍPIO
Região

Limpo

Razoável

Crítico

Não Possui

Urbana/rural

3,42%

38,86%

56,29%

1,42%

Fonte: Autor

Como podemos verificar na tabela anterior as regiões encontram a maioria de suas
vias (56,29%) sem a pintura de meio-fio, em situação crítica, 38,86% de cada uma
das regiões encontra-se em situação razoável e somente 3,42% das vias urbanas
possuíam os meios-fios pintados e com o aspecto de limpo durante as visitas
técnicas.

9.6.13 - Destinação final dos resíduos sólidos urbanos

O município de Carmópolis de Minas possui área com UTC – Usina de Triagem e
Compostagem de Recicláveis implantada e licenciada ambientalmente e, atualmente
processa o licenciamento ambiental da área de rejeitos da UTC para a operação
como aterro sanitário.
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A área está localizada em zona rural nas coordenadas geográficas (UTM DATUM
Córrego Alegre) Fuso 23 Latitude 541973 longitude 7734284 elevação 852, há
aproximadamente 07 (sete) km do centro da sede do município, através da BR 381.
A área total do terreno do empreendimento é 5,118 ha.

Figura 68 - Imagem Google Earth da área da UTC e aterro de resíduos de Carmópolis de
Minas

Fonte: Google Earth

A seguir é apresentada planilha de valoração para a determinação da característica
da área à época da visita técnica.

Tabela 30 – Planilha de valoração da situação da área de destinação de resíduos sólidos.
PLANILHA DE VALORAÇÃO DA SITUAÇÃO DA ÁREA DE DESTINAÇÃO DE
RESÍDUOS SÓLIDOS
MUNICÍPI
O:

CARMÓPOLIS DE MINAS - MG

PERÍODO:

nov/13

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA
GRUPO

PESO

NOTA

TOTAL

1

Aspecto Geral da Área do Aterro

A

3

1

3

2

Presença de Catadores

B

3

1

3

3

Criação de Animais

B

3

1

3

4

Destinação de RSSS

B

3

3

9
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5

Destinação de Entulhos

B

3

3

9

6

Destinação de Resíduos Industriais

B

3

3

9

7

Ocorrência de Resíduos a Céu Aberto

B

3

0

0

8

Presença de Urubus e/ou outros pássaros

B

3

0

0

9

Presença de Moscas

B

3

0

0

10

Situação Legal da Área

C

1

2

2

11

Proximidade de Núcleos Habitacionais

D

3

0

0

12

Proximidade de Corpos Hídricos

D

3

3

9

13

Profundidade do Lençol freático

E

3

3

9

14

Proximidade de APP

D

3

1

3

15

Proximidade de Rodovias Estaduais/Federais

F

2

0

0

16

Proximidade com Aeroportos

F

2

3

6

17

Presença de Voçorocas

B

3

3

9

18

Declividade da Área

G

3

3

9

19

Permeabilidade do Solo

H

3

3

9

20

Frequência de Compactação e Aterramento

H

2

0

0

21

Disponibilidade de Material para Recobrimento

H

2

3

6

22

Característica do Material para Recobrimento

H

2

3

6

23

Isolamento Visual

H

3

3

9

24

Isolamento de Som

H

3

3

9

25

Isolamento de Material Particulado

H

3

3

9

26

Condições das Vias de Acesso

H

2

3

6

27

Condições das Vias Internas

H

2

3

6

28

Cercamento da Área

H

2

3

6

29

Portaria e Sistema de Segurança

C

2

3

6

30

Controle Gerencial do Aterro (dados)

C

1

3

3

31

Responsável Técnico

C

1

3

3

32

Impermeabilização de Base do Aterro

H

3

0

0

33

Sistema de Drenagem Pluvial

I

3

0

0

34

Sistema de Drenagem de Chorume

I

3

0

0

35

Sistema de Gás Metano

I

3

0

0

36

Sistema de Tratamento de Chorume

I

3

0

0

37

Sistema de Tratamento de Gás Metano

I

3

0

0

38

Equipamentos de Aterramento e Compactação

H

2

2

4

39

Sistema de Monitoramento de Águas Subterrâneas

I

3

2

6

TOTAL

171

(IVA)

ÍNDICE DA VALORAÇÃO DA ÁREA:
GRUPO DE VALORAÇÃO A

0,564356
GRUPO DE VALORAÇÃO F

Dano ambiental

0

< 1 km

0

Degradado

1

< 5 km

1

Regular

2

> 5 km < 20 km

2

Bom

3

> 20 km

3

GRUPO DE VALORAÇÃO B

GRUPO DE VALORAÇÃO G
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Crítico

0

> 45°

0

Evidenciado

1

< 45° > 40°

1

Sinais de
evidência
Não evidenciado

2

< 40° > 30°

3

< 30°

GRUPO DE VALORAÇÃO C

2
3

GRUPO DE VALORAÇÃO H

Não conforme

0

Não adequado

0

Em providência

1

Adeq. c/ressalvas

1

Semi-conforme

2

Semi-adequado

2

Conforme

3

Adequado

3

GRUPO DE VALORAÇÃO D
< 300 m

GRUPO DE VALORAÇÃO I
0

Não eficiente

0

< 400 m > 300 m

1

Eficiência < 50%

1

< 500 m > 400 m

2

Eficiência > 50%

2

> 500 m

3

Eficiente

3

GRUPO DE VALORAÇÃO E

PESO

<3m

0

<4m>3m

1

Importância Ambiental

3

<5m>4m

2

Importância Operacional

2

>5m

3

Importância administrativa

1

ANÁLISE DE VALORAÇÃO DA ÁREA
IVA > 0,666667 ≤ 1
IVA > 0,333333 < 0,666667
IVA < 0,333333

IVA =

0,564356

Área com situação ambiental em evolução (ATERRO SANITÁRIO)
Área com situação ambiental frágil (ATERRO CONTROLADO)
Área ambientalmente degradada ("LIXÃO")

Fonte: autor.

Como pode ser observado na planilha de valoração da área, o aterro de resíduos foi
classificado como “aterro controlado” à época da visita técnica em novembro de
2013.

As equipes técnicas em visita à área do aterro de resíduos sólidos puderam
observar os procedimentos de engenharia aplicados na operação de recobrimento e
compactação do maciço de lixo, executada pela administração pública. Em relação
aos procedimentos de recobrimento, pode ser observada a ocorrência de resíduos
sólidos a céu aberto em quantidade maior que a desejável no maciço de resíduos.
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As equipes técnicas não puderam evidenciar a operação de trator de esteiras no
maciço de resíduos, apesar do mesmo ter sido evidenciado no local.

Segundo informações obtidas com funcionários do SESAM que atuam na área do
aterro de resíduos, as operações de recobrimento e compactação do lixo estão
ocorrendo atualmente 01 (uma) vez por semana, o que não atende a frequência
determinada pela DN 118 do COPAM para municípios com a população de
Carmópolis de Minas. Pôde ser evidenciado na área do aterro falha na cerca que
podem ter sido provocadas por catadores não associados da ASCAR.

A área do aterro era a antiga área utilizada como “lixão” pela Prefeitura Municipal e
existe lixo aterrado em diversos pontos, porém a área não está saturada e pode ser
utilizada como aterro sanitário conjugado com a UTC.
Figura 69 - Evidências Fotográficas do Aterro Sanitário
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9.6.14 - UTC – Usina de Triagem e Compostagem de Recicláveis

O município de Carmópolis de Minas possui uma UTC localizada na área do aterro
de resíduos sólidos do município que é operada pelos associados da ASCAR sob a
supervisão de funcionários do SESAM que prestam apoio logístico e de
infraestrutura. Assim como na maioria das UTC’s o SESAM subsidia a associação,
pois a receita com a venda dos recicláveis não concede sustentabilidade para a
usina.

A UTC foi projetada para operação com 02 (duas) esteiras de triagem, a esteira 01 é
para os recicláveis inorgânicos (secos) e a esteira 02 para os orgânicos (húmidos).
Atualmente a esteira 02 encontra-se em obras e os recicláveis orgânicos estão
sendo encaminhados para a área do maciço de lixo (área de rejeitos), onde a
ASCAR realiza uma última triagem antes das operações de recobrimento e
compactação dos resíduos. Esta prática está determinando a ocorrência de lixo a
céu aberto, atraindo e aumentando a população de urubus, moscas e gaviões na
área. Devido à paralisação da esteira 02, não está ocorrendo a compostagem dos
resíduos orgânicos.

A ASCAR está utilizando o método de armazenar materiais recicláveis triados dos
resíduos orgânicos em big-bags, que puderam ser evidenciados na área do maciço
de lixo. Esta prática incide na atividade de catação em lixo a céu aberto o que
descaracteriza a área do aterro como “Aterro Controlado”.
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O horário de funcionamento da UTC é de 07h00m às 16h00m com 01 (uma) hora de
intervalo para refeições às 11h00m. A Prefeitura Municipal fornece ônibus que
transporta os associados e os funcionários do SESAM no início e no fim da jornada
de trabalho.

Na área da UTC as equipes técnicas puderam observar diversos equipamentos que
não estão sendo utilizados como no projeto original, além do próprio pátio de
compostagem que está sendo utilizado para o armazenamento – caótico – de
materiais recicláveis. Como pôde ser observada através das evidências fotográficas
e através de relatos de associados e funcionários do SESAM, a prensa hidráulica
nas fotos seguintes, por exemplo, encontra-se exposta ao tempo sem uso a cerca de
dois anos. Além da prensa hidráulica puderam ser observadas peneira rotatória,
vibrador e empilhadeira (segue fotos de equipamentos subutilizados).

Figura 70 - Evidência de equipamentos subutilizados armazenados na área da UTC.
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Fonte: Autor

A administração pública está utilizando a área coberta destinada ao armazenamento
dos materiais recicláveis triados e enfardados como área de depósito para
equipamentos de mobiliário e uso urbano como lixeiras públicas e cones de
segurança. Como o fluxo de negociação de recicláveis não está atendendo a
demanda da produtividade da ASCAR, os associados passaram a utilizar o pátio de
compostagem como área de depósito de materiais enfardados e big-bags como
pode ser verificada nas fotos seguintes.

A

operação

da

UTC

pela

ASCAR

está

apresentando

diversas

falhas

organizacionais. Podem ser citadas como principais falhas12:
• Manutenção da área como, por exemplo, a limpeza da rede de drenagem do
pátio de compostagem;
• Operações de higienização após os turnos de trabalho;
• Rotinas de segurança como a adoção do uso de EPIs por todos os
associados e técnicas de segurança para eventos de risco como incêndio. Foi
evidenciado que os associados trabalham sem rota de fuga no caso de
incêndio. O pessoal que atua na esteira de triagem coloca os big-bags e
tambores em seu entorno e ficam completamente sem mobilidade;
• Implantação e capacitação para o uso de extintores de incêndio. Neste item
específico foi relatado pelos associados que os extintores são roubados
quando instalados, o que evidencia falha no sistema de segurança da área;
• A balança eletrônica está sendo utilizada somente para a pesagem de
alumínio. Os outros materiais estão sendo pesados pelos atravessadores com
o acompanhamento da presidente da ASCAR.

12

As evidências fotográficas referentes a esses pontos estão no item específico deste capítulo.
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Figura 71 – Evidências fotográficas da UTC – Usina de Triagem e Compostagem de
Recicláveis

Fonte: Autor
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9.6.15 - Composição gravimétrica de resíduos sólidos do município

Os trabalhos de análise da composição gravimétrica dos resíduos sólidos do
município de Carmópolis de Minas foram realizados no mês de outubro de 2013 na
área da UTC – Usina de Triagem e Compostagem de Recicláveis. Para a
amostragem foram consideradas as rotas executadas pelas equipes de coleta de
resíduos domiciliares e comerciais, abrangendo bairros da sede urbana do
município.

Tabela 31 – Composição gravimétrica de resíduos sólidos de Carmópolis de Minas.
ESTUDO GRAVIMÉTRICO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
CARMÓPOLIS DE MINAS – MG
IDENTIFICAÇÃO DE ROTA DE COLETA
2ª., 4ª. e 6ª.

DATA DA AMOSTRAGEM
16.10.2013

DADOS COLETADOS
COMPONENTE
Borracha
Couro
Madeira
Matéria orgânica
Metais ferrosos
Metais não ferrosos
Papel
Papelão
Plástico duro
Plástico filme
Trapos
Vidros
Outros materiais
TOTAL

PESO (kg)
09
03
43
450
130
25
45
288
288
406
59
166
35
1.947

PORCENTAGEM (%)
0,46
0,15
2,21
23,11
6,68
1,28
2,31
14,79
14,79
20,85
3,03
8,52
1,8
99,98

OBSERVAÇÕES

PET

Papel higiênico, fraldas, etc.

DADOS X MÉTODO DE AMOSTRAGEM (técnica de quarteamento)
ITEM
QUANTIDADE
MARCA/MODELO
EQUIPE DE MANUSEIO (homens)
16
EQUIPE DE SUPERVISÃO
02
BALANÇA
01
Eletrônica
LOCAL DE AMOSTRAGEM
COORDENADAS GEOGRÁFICAS

CAPACIDADE

RELAÇÃO DE BAIRROS REFERENTES À AMOSTRAGEM
Centro
Cacimba
Fátima

Amaral
Nossa Senhora Aparecida
Casas Populares

RESPONSÁVEL
Rogério Geraldo Moura Rodrigues
Fonte: Autor.

Glória
Lava-pés
Bela Vista
VISTO
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Figura 72 Evidências Fotográficas da Amostragem para Composição Gravimétrica de
Resíduos

Fonte: Autor

9.6.16 - Infraestrutura disponível (equipamentos e mão de obra)

A Prefeitura Municipal de Carmópolis de Minas conta com uma estrutura de apoio
administrativo, logístico e operacional para o gerenciamento do sistema de resíduos
sólidos bem estruturada.
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ORGANOGRAMA DO SETOR DE LIMPEZA URBANA
Figura 73 - Organograma do Setor de Limpeza Urbana

Fonte: SESAM
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9.6.17 - Educação ambiental

Para que sejam obtidos os melhores resultados no sistema de gerenciamento de
resíduos sólidos urbanos, é fundamental que ocorra a participação dos munícipes.
Os moradores do município devem estar familiarizados com as rotinas dos serviços
de limpeza urbana, notadamente as do serviço de coleta de lixo domiciliar e
comercial, não só no concernente aos horários e frequências, mas também na
maneira de disponibilização do lixo nas calçadas para as equipes de coleta. Os
munícipes devem ter conhecimento sobre os procedimentos que devem ser
adotados em relação aos outros serviços como a varrição de vias e logradouros
públicos, capina urbana e, os procedimentos corretos que devem ser adotados pelos
moradores em relação à geração de resíduos de construção civil e de podas e
supressões de árvores.

Nas cidades onde são implantados sistemas racionais de limpeza urbana, a
tendência é os moradores irem aos poucos descobrindo as rotinas impostas pelos
coordenadores da limpeza urbana. Porém, não se pode esperar que a população
“descubra” sozinha como deve proceder. Este processo seria muito moroso e
durante este descobrimento espontâneo o sistema de limpeza urbana não
funcionaria plenamente, os resultados esperados não seriam concretizados de
imediato, pois para isso a participação da população é fundamental.

Em vista disso, deve-se dar total atenção aos métodos de conscientização da
população. Deve-se sempre optar pelos métodos que atinjam amplamente os grupos
da população escolhidos, de forma mais rápida e eficiente. Para tanto se deve fazer
uma análise sobre o perfil da população que se pretenda conscientizar. Apesar de
existirem métodos de análise nos estudos mercadológicos que tornam o esboço de
perfis de público alvo mais complexo, a análise deve ser feita visando à capacidade
dos grupos populacionais em absorver novidades, determinando o tempo e o grau
de absorção. Para grupos com grau cultural menor se deve aplicar métodos mais
lúdicos sem a inserção de textos muito longos e com um vocabulário mais popular e
acessível. Para grupos populacionais com um nível cultural mais elevado, podem-se
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utilizar métodos que consigam atingir o consciente coletivo destes grupos de uma
forma mais abrangente.
Atualmente os assuntos relacionados ao meio ambiente estão largamente difundidos
na mídia e nos meios formadores de opinião, facilitando assim o surgimento de
novas formas de conscientização em relação à limpeza urbana. Uma intersecção
existente entre esses dois grupos sociais é o fato de que ambos possuem crianças
frequentando escolas públicas ou privadas. As crianças são sem dúvida o maior
agente de conscientização das famílias em relação à educação ambiental. Incluindo
as escolas nos meios de conscientização da população, pode-se entrar nas rotinas
familiares, levando até elas as informações necessárias sobre o sistema de limpeza
urbana através dos alunos.

As técnicas de educação ambiental adotadas devem ser fortalecidas o quanto antes
pela administração pública de Carmópolis de Minas para que a população possa se
integrar ao sistema de limpeza urbana e contribuir na melhoria da qualidade dos
serviços prestados pela Prefeitura Municipal de forma própria ou através das
empresas contratadas.

As escolas devem ser consideradas como pontos de geração de agentes ambientais
multiplicadores e as capacitações em relação ao gerenciamento de resíduos sólidos
urbanos, que a administração pública planejar, deve incluir os professores das
escolas como participantes convidados. A seguir é apresentada listagem com as
escolas que poderiam fazer parte dos projetos de educação ambiental.
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9.6.18 - Passivos ambientais relacionados à gestão de resíduos sólidos

Basicamente o passivo ambiental do município em relação ao gerenciamento de
resíduos sólidos se refere ao local de deposição de resíduos de RCC e poda e
supressão de árvores pela administração pública (SESAM) e pelos pontos onde
resíduos sólidos são depositados de forma clandestina no território do município,
seja em sua zona urbana ou rural.

A administração pública deve adotar procedimentos para a correta destinação dos
resíduos de construção civil pelos munícipes e para a integração sempre constante
da população com a sistemática de limpeza urbana em especial com a coleta de
resíduos domiciliares e comerciais, exercendo monitoramento e fiscalização
constante em relação aos agentes da sociedade pública e privada responsáveis pela
geração desses resíduos.

A adoção de técnicas corretas no gerenciamento de resíduos sólidos pela
administração pública e a implantação da educação ambiental deverão mitigar os
passivos ambientais existentes. Deve ser salientado, entretanto, que o município
deverá desenvolver projetos para a correta destinação de resíduos, procurando,
sempre que possível aplicar os 03 Rs (Reduzir, reutilizar e reciclar) em seus
projetos.

A seguir apresentamos uma tabela com a localização de alguns pontos de
deposição de resíduos sólidos que devem ser tratados como passivos ambientais
pela administração pública e planilhas de evidências de campo relacionadas a áreas
com ocorrência de passivos ambientais
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Tabela 32 – Localização de pontos de passivos ambientais
LOCALIZAÇÃO DE PONTOS DE PASSIVOS AMBIENTAIS
COORDENANDAS GEOGRÁFICAS
(UTM/DATUM Córrego Alegre)

REGIÃO

SITUAÇÃO

FUSO LATITUDE LONGITUDE ELEVAÇÃO
Rural

23

541973

7734284

852

Destinação de RSU x aterro

Rural

23

541955

7734210

845

Carcaças de pneus x Ecoponto

Rural

23

542045

7734309

849

Destinação de recicláveis x UTC

Urbano

23

537746

7729311

843

“Bota-fora” clandestino de RCC

Urbano

23

538044

7729468

885

“Bota-fora” oficial de RCC

Fonte: autor.

Tabela 33 - Planilhas de evidências de campo relacionadas a áreas com ocorrência de
passivos ambientais
No.
01

PLANILHA DE EVIDÊNCIAS DE CAMPO
Diagnóstico x PMSB
Prefeitura Municipal/SESAM
DATA
Carmópolis de Minas

EMPREENDIMENTO
EMPREENDEDOR
MUNICÍPIO

04.11.13

MEIO ESTUDADO
FÍSICO
DATUM

x

BIÓTICO
x
ANTRÓPICO
COORDENADAS GEOGRÁFICAS (UTM)

Córrego Alegre

FUSO

23

541973

7734284

ELEVAÇÃO

x
852

EVIDÊNCIA/OCORRÊNCIA
IMPACTO AMBIENTAL
OCORRÊNCIA
Registro de evidências
fotográficas

Positivo
Física

x

Negativo
Biótica

x
x

Indeterminado
Antrópica

DESCRIÇÃO DA EVIDÊNCIA/OCORRÊNCIA
- Presença de big-bags na área do maciço de lixo no aterro de resíduos municipal evidenciando
atuação de catadores de recicláveis no local;
- Pá-carregadeira CASE utilizada para descarregar os rejeitos (retroescavadeira improvisada);
- Ocorrência de urubus, moscas e gaviões;
- Talude formado pelo maciço de lixo sem estabilidade;
- Segundo o encarregado do aterro existe um córrego a jusante do maciço de lixo (não evidenciado);
- Evidência de empoçamento com ocorrência de chorume;
- Evidência de pontos de insurgência de CH4 volatizando diretamente para a atmosfera.

Técnico

Frederico Fortes Ribeiro

CREA

MG156251TD
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x
x

No.
02

PLANILHA DE EVIDÊNCIAS DE CAMPO
Diagnóstico x PMSB
Prefeitura Municipal/SESAM
DATA
Carmópolis de Minas

EMPREENDIMENTO
EMPREENDEDOR
MUNICÍPIO

04.11.13

MEIO ESTUDADO
FÍSICO
DATUM

x

BIÓTICO
x
ANTRÓPICO
COORDENADAS GEOGRÁFICAS (UTM)

Córrego Alegre

FUSO

23

541955

7734210

x

ELEVAÇÃO

845

EVIDÊNCIA/OCORRÊNCIA
Positivo
Física

IMPACTO AMBIENTAL
OCORRÊNCIA
Registro de evidências
fotográficas

x
x

Negativo
Biótica

x

Indeterminado
Antrópica

x
x

DESCRIÇÃO DA EVIDÊNCIA/OCORRÊNCIA
- Ecoponto com carcaças expostas (criação de foco de vetores de doenças);
- Galpão de laterais abertas;
- Telhado com telhas quebradas;
- Taludes com contenção de carcaças de pneus (segundo o encarregado do aterro a área contida
possui lixo aterrado.

Técnico

CREA

Frederico Fortes Ribeiro

MG156251TD
No.
03

PLANILHA DE EVIDÊNCIAS DE CAMPO
EMPREENDIMENTO
EMPREENDEDOR
MUNICÍPIO

FÍSICO
DATUM

x

Diagnóstico x PMSB
Prefeitura Municipal/SESAM
DATA
Carmópolis de Minas
04.11.13
MEIO ESTUDADO
BIÓTICO
x
ANTRÓPICO
COORDENADAS GEOGRÁFICAS (UTM)

Córrego Alegre

FUSO

23

542045

7734309

ELEVAÇÃO

x
849

EVIDÊNCIA/OCORRÊNCIA
IMPACTO AMBIENTAL
OCORRÊNCIA
Registro de evidências
fotográficas

Positivo
Física

x
x

Negativo
Biótica

x
x

Indeterminado
Antrópica

DESCRIÇÃO DA EVIDÊNCIA/OCORRÊNCIA
- UTC sem organização espacial (os recicláveis estão espalhados por toda a área, inclusive no pátio
de compostagem sem racionalização);
- Alguns associados da ASCAR foram evidenciados sem o uso de EPI;
- A disposição dos big-bags e tambores no entorno da área da esteira de triagem não apresenta rota
de fuga para os associados da ASCAR no caso de incêndio;
- Foi evidenciada a falta de extintores de incêndio por toda a área da UTC;
- A bancada de madeira de triagem de eletrônicos não está sendo utilizada.

Técnico

Frederico Fortes Ribeiro

CREA

MG156251TD
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x
x

No.
05

PLANILHA DE EVIDÊNCIAS DE CAMPO
Diagnóstico x PMSB
Prefeitura Municipal/SESAM
DATA
Carmópolis de Minas
MEIO ESTUDADO

EMPREENDIMENTO
EMPREENDEDOR
MUNICÍPIO

FÍSICO
DATUM

x

05.11.13

BIÓTICO
x
ANTRÓPICO
COORDENADAS GEOGRÁFICAS (UTM)

Córrego Alegre

FUSO

23

537746

7729311

x

ELEVAÇÃO

843

EVIDÊNCIA/OCORRÊNCIA
IMPACTO AMBIENTAL
Positivo
Negativo
x
OCORRÊNCIA
Física
x
Biótica
x
Registro de evidências
fotográficas
DESCRIÇÃO DA EVIDÊNCIA/OCORRÊNCIA
- Pequeno “bota-fora” clandestino de entulho (RCC);

Indeterminado
Antrópica

x
x

- Ocorrência de pés de mamona.

Técnico

CREA

Frederico Fortes Ribeiro

MG156251TD
No.
06

PLANILHA DE EVIDÊNCIAS DE CAMPO
Diagnóstico x PMSB
Prefeitura Municipal/SESAM
DATA
Carmópolis de Minas
MEIO ESTUDADO

EMPREENDIMENTO
EMPREENDEDOR
MUNICÍPIO

FÍSICO
DATUM

x

05.11.13

BIÓTICO
x
ANTRÓPICO
COORDENADAS GEOGRÁFICAS (UTM)

Córrego Alegre

FUSO

23

538044

7729468

ELEVAÇÃO

x
885

EVIDÊNCIA/OCORRÊNCIA
Positivo
Física

IMPACTO AMBIENTAL
OCORRÊNCIA
Registro de evidências
fotográficas

x

Negativo
Biótica

x
x

Indeterminado
Antrópica

DESCRIÇÃO DA EVIDÊNCIA/OCORRÊNCIA
- Área de “bota-fora” de RCC oficial da prefeitura;
- Ponto de descarga de terra, poda e supressão de árvores e RCC;
- Área utilizada pela prefeitura/SESAM e empresas de tele-caçambas;
- Proximidade de núcleos habitacionais;
- Ocorrência de lixo misturado com os rejeitos depositados no local;
- Área sem cercamento e portaria;
- Presença de mata nativa a jusante da área;
- Possibilidade de ocorrência de corpo hídrico na mata a jusante da área;

Técnico

Frederico Fortes Ribeiro

CREA

MG156251TD
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x
x

As equipes de campo também encontraram evidências que atestam a qualidade
ambiental tanto em áreas preservadas como a nascente próxima ao Povoado São
José, localizada à margem de estrada vicinal nas coordenadas geográficas UTM
(DATUM/Córrego Alegre Fuso 23) latitude 536602 longitude 7732517 elevação 823,
onde puderam ser verificados bioindicadores como peixes e líquens, quanto em
intervenções antrópicas como o uso de carcaças de pneus para contenção em área
urbana (coordenadas geográficas UTM/DATUM Córrego Alegre Fuso 23, latitude
537704 longitude 7730472 elevação 831). Ambos os exemplos foram evidenciados
em fotos como segue.

Figura 74 - Evidências de preservação de área (nascente) e intervenção antrópica positiva
(contenção com o uso de pneus).

Fonte: Autor
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RESÍDUOS SÓLIDOS – LEITURA TÉCNICA
Contexto

Cenário Atual

C

D

P

Comentários

O aspecto geral de limpeza do município deverá ser
melhorado.
Sistema de limpeza
urbana.

O PGIRS deve ser readequado às demandas atuais
do município.

Por exemplo, elaboração de mapas
temáticos.

Os dados atuais de coleta de resíduos aponta a
produção per capta de 0,507 kg/hab/dia.

Provavelmente, com a evolução do
sistema de coleta esse número deve
aumentar.

Foi evidenciada a queima de resíduos em vias
públicas.
Coleta de resíduos
domiciliares e
comerciais.

Coleta Seletiva.

Foi evidenciado o uso de tambores e baldes plásticos
no armazenamento de resíduos disponibilizados para
a coleta em vias públicas.
A UTC e os galpões da ASCAR estão carentes de
organização interna.

O uso de sacolas plásticas aumenta a
produtividade da coleta e melhora as
condições de trabalhos das equipes de
coleta.
A
falta
de
organização
no
armazenamento
dos
materiais
recicláveis coloca em risco os membros
das unidades e a vizinhança.

Foram evidenciados muitos montes de entulhos
dispostos nas vias urbanas.
Resíduos de
Construção Civil.

A área que está sendo utilizada para a deposição de
RCC não é adequada conforme os parâmetros da
legislação ambiental em vigência.

Deve ser licenciada (AAF) uma área
para a deposição de resíduos de RCC.

A melhora da coleta de RCC pode gerar matéria
prima para a utilização em serviços públicos.

Pode ser instalada uma Usina de
Beneficiamento de Entulho para a
produção de blocos e meio fios.
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RESÍDUOS SÓLIDOS – LEITURA TÉCNICA
Contexto

Cenário Atual
A opção de terceirizar o recolhimento de RSSS e
destiná-los a estações de tratamento e incineração é
correta.

Resíduos Sólidos
dos Serviços de
Saúde.

Não existe uma vala séptica para a destinação de
RSSS no aterro controlado de resíduos para situações
de contingência.
O cadastramento de pontos geradores de RSSS deve
ser atualizado.

Varrição de Vias e
Logradouros
Públicos.

C

D

P

Comentários
Esta é a melhor opção desde que
o sistema de transporte e local de
recepção
dos
RSSS
seja
licenciado ambientalmente.
Caso a empresa terceirizada deixe
de recolher os RSSS será
necessário um local paliativo de
destinação de resíduos.
A administração pública e a
vigilância
sanitária
devem
assegurar que todo o RSSS está
sendo coletado e destinado
corretamente.

Foi evidenciado que o serviço de varrição não ocorre
em diversas vias o que aumenta a demanda pelo
serviço.
As técnicas de formação e logística das equipes podem
ser melhoradas.

A produtividade e a área abrangida
pelos serviços de varrição pode ser
aumentada.

Foram
evidenciadas
diversas
vias
públicas
necessitando dos serviços de capina e roçada urbana.

Capina Urbana.

A logística de execução dos serviços de capina e
roçada urbana pode ser melhorada.
Os resíduos de capina estão sendo destinados à
mesma área do RCC.

A capina e a roçada urbana deve
ser realizada ao longo de todo o
ano por equipes de manutenção.
A mistura de outros tipos de
resíduos ao RCC compromete a
utilização do RCC como matéria
prima.
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RESÍDUOS SÓLIDOS – LEITURA TÉCNICA
Contexto

Cenário Atual

C

D

P

Comentários

Foram evidenciados diversos pontos no município com
resíduos de poda dispostos nas vias públicas.
Poda e Supressão
de Árvores.

Limpeza de boca de
lobo

Pintura de meio-fio

Os resíduos de poda estão sendo destinados à mesma
área do RCC.
Não foi evidenciada equipe de limpeza de boca de
lodo.

Foi evidenciado que o serviço de pintura de meio-fio é
realizado esporadicamente.

A mistura de outros tipos de resíduos
ao RCC compromete a utilização do
RCC como matéria prima.
Os serviços de limpeza de boca de
lodo fazem parte da manutenção da
rede de drenagem pluvial do
município.
Este serviço deve ser incorporado às
rotinas de serviços de capina e
roçada urbana.

O aterro de resíduos encontra-se atualmente com
características de Aterro Controlado.
Foi evidenciada a atividade de catação de material
reciclável no local.
Operação do aterro
controlado.

Não foi evidenciada drenagem pluvial na área.
Foi evidenciada a disposição de resíduos a céu aberto
no local.
Foi evidenciada pontos de deposição de materiais
diversos na área criando focos de proliferação de
vetores de doenças.

Esta prática é proibida pela legislação
ambiental vigente.
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RESÍDUOS SÓLIDOS – LEITURA TÉCNICA
Contexto

Administração do
Sistema de Limpeza
Urbana.

Cenário Atual

C

D

P

Comentários

Foi evidenciado que o SESAM possui infraestrutura e
corpo técnico capacitado para a coordenação do
sistema de limpeza urbana, inclusive manutenção de
equipamentos e geração de relatórios gerenciais.

Esta
potencialidade
deve
ser
explorada com novas capacitações
específicas do corpo técnico para
garantir a evolução do sistema.

Foi evidenciado que a administração pública necessita
elaborar um projeto de educação ambiental mais
conciso para o setor de gerenciamento de resíduos
sólidos urbanos

A educação ambiental garante uma
maior interação entre os munícipes e
o coordenadores do sistema de
limpeza urbana.

10

–

PRODUTO

D

-

PROSPECTIVA

E

PLANEJAMENTO

ESTRATÉGICO
A Prospectiva e Planejamento Estratégico têm como objetivo geral a formulação de
estratégias para alcançar os objetivos, diretrizes e metas definidas para o PMSB de
Carmópolis de Minas, com base nas carências atuais e demandas futuras referentes
aos serviços de saneamento do município.

Os objetivos específicos da Prospectiva e Planejamento Estratégico são de projeção
de demandas e as prospectivas técnicas em cada componente do saneamento,
sendo:

Para Infraestrutura de Abastecimento de Água
a. Análise das alternativas de gestão e prestação dos serviços;
b. Projeção de demanda atual de água para toda a área de planejamento ao
longo dos 20 anos;
c. Descrição

dos

principais

mananciais

(superficiais

e/ou

subterrâneos)

passíveis de utilização para o abastecimento de água na área do
planejamento;
d. Definição das alternativas de mananciais para atender a área de
planejamento, justificando a escolha com base na vazão outorgável e na
qualidade da água;
e. Definição de alternativas técnicas de engenharia para o atendimento da
demanda calculada;
f. Previsão de eventos de emergência e contingencia.
Para Infraestrutura de Esgotamento Sanitário
a. Análise das alternativas de gestão e prestação dos serviços;
b. Projeção de vazão anual dos esgotos ao longo dos 20 anos para toda a área
de planejamento;
c. Definição de alternativas técnicas de engenharia para o atendimento das
vazões calculada;
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d. Previsão de eventos de emergência e contingência.
Infraestrutura de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
a. Planilha com estimativas anuais dos volumes de produção de resíduos
sólidos classificados em total, reciclado, compostado e aterrado e percentuais
de atendimento pelo sistema de limpeza urbana;
b. Metodologia para o cálculo dos custos da prestação dos serviços públicos de
limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, bem como a fórmula de
cobrança desses serviços;
c. Regras para o transporte e outras etapas para do gerenciamento de resíduos
sólidos de que trata o Artigo 20 da Lei 12.305/2010, e demais disposições
pertinentes da legislação federal e estadual propondo a definição das
responsabilidades quanto à sua implantação e sua operacionalização;
d. Critérios para ponto de apoio ao sistema de limpeza nos diversos setores da
área de planejamento (apoio a guarnição, centros de coleta voluntaria,
mensagens educativas para a área de planejamento em geral e para a
população específica);
e. Descrição das formas e dos limites da participação do poder publico local na
coleta seletiva e na logística reversa, respeitado o disposto no Artigo 33 da
Lei

12.305/2010,

e

de

outras

ações

relativas

à

responsabilidade

compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;
f. Critérios de escolha da área para localização do bota fora dos resíduos
inertes gerados ( excedente de terra dos serviços de terraplenagem, entulhos,
etc.);
g. Identificação de áreas favoráveis para disposição final ambientalmente
adequada de rejeitos, identificando as áreas com risco de poluição e ou
contaminação, observadas as legislações pertinentes e, em conformidade
também com o parágrafo 1º do Art. 182 da Constituição Federal.
h. Procedimentos operacionais e especificações mínimas a serem adotadas nos
serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos,
incluída a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos e,
i. Prever eventos de emergência e contingência.
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Infraestrutura de Água Pluviais:
a. Diretrizes para o controle de escoamentos na fonte, adotando-se soluções
que favoreçam o armazenamento, a infiltração e a percolação, ou a jusante,
adotando-se bacias de detenção – ter em consideração as características
topográficas locais e listar as soluções de controle que melhor se adaptariam;
b. Previsão de eventos de emergência e contingência.
O processo da elaboração do Relatório da Prospectiva e Planejamento Estratégico,
como Produto D do PMSB de Carmópolis de Minas teve a duração de 2 (dois)
meses, onde ao longo dos mesmos foram descritas e aplicadas as metodologias
descritas a seguir que respondem as seguintes questões:

 Que serviço de saneamento básico temos?
 Que serviço de saneamento básico desejamos?
 Quais acordos podemos firmar para alcançarmos a situação desejada?

A análise prospectiva estratégia abordou problemas variados, definiu a população
implicada, as expectativas em relação a causas e efeitos, identificaram os objetivos,
agentes envolvidos, ações e realizou a prevenção das consequências evitando erros
de análise e valores, ou seja, a prospectiva estratégica buscou a resolução dos
problemas minimizando as incertezas, os riscos e conflitos.

As metodologias para a Prospectiva buscou identificar os cenários futuros possíveis
e desejáveis, com o objetivo de nortear a ação presente. Por meio de cenários
podem-se transformar as incertezas em condições racionais de tomada de decisão,
servindo como base para a elaboração do Planejamento Estratégico de execução
dos Programas, Projetos e Ações que serão propostos pelo PMSB de Carmópolis de
Minas.

Ações previstas e executadas na elaboração e consolidação do Relatório de
Prospectiva e Planejamento Estratégico, a saber:
 Análise de Cenário - Análise SWOT;
 Prospectiva do cenário atual e construção do cenário futuro;
 Definição dos objetivos gerais e abrangentes;
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 Verificação das aspirações sociais, atendendo desejos, potencialidades e
oportunidades estratégicas;
 Consolidação dos objetivos;
 Projeção de demandas e prospectivas técnicas em cada eixo e
 Realização de Audiência Pública.
As ações previstas e realizadas para a elaboração do Relatório da Prospectiva e
Planejamento Estratégico estão a seguir descritas em seus quatro componentes do
saneamento básico.

10.1 - Aplicação da análise SWOT

A análise SWOT foi aplicada e está apresentada abaixo representada com alguns
exemplos que foram utilizados na reflexão para a análise de cenário e a
classificação como ambiente interno em pontos fracos e pontos fortes e ambiente
externo em ameaças e oportunidade.

Tabela 34 Tabela SWOT para os quatro componentes

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Pontos Fortes

Pontos Fracos

Forças

Fraquezas

Ambiente Interno

92,12% da população total, sendo 100%
Há Plano Diretor de Abastecimento de Água,
da população urbana é atendida por
porém precisa ser atualizado.
água tratada pelo SESAM
Não existe uma Unidade de Tratamento de
Resíduos que trate o lodo e os resíduos
provenientes do tratamento da água bruta
Os locais de captação de água estão em
nas unidades de tratamento da Estação de
áreas protegidas mantendo a vegetação
Tratamento de Água Bruta – ETA.
nativa no raio de 50 m para nascentes e
Atualmente “todos os resíduos, provenientes
30 m para mata ciliar.
da limpeza das unidades e do tanque de
contato, são lançados” “in natura” no
Córrego.
A zona rural é abastecida com água clorada
A perda estimada de água, de 24,4%,
em sua grande parte. Não existe ETA no
valor abaixo da média nacional, contudo
Distrito de Bom Jardim das Pedras e
deve ser monitorado.
povoado de Japão Grande.
A SESAM possui controle de todas as
despesas e receitas, além de estudo de
demanda, fluxo de caixa, etc.
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Pontos Fortes

Pontos Fracos

Oportunidades

Ameaças
Reclamações sobre tarifa elevada –
exemplo: Centro, Fátima, Santo Antônio

Ambiente Externo

Limitações e problemas especialmente
no bombeamento de água tratada,
como também na distribuição na sede
do município.
Ausência de plano de emergência e
contingência do sistema de abastecimento
de água
Parte da sede municipal possui tubulação
antiga
Preocupações com a preservação das
nascentes que fornecem água para a
cidade.
Sistemas de captações vulneráveis em
épocas de enchentes.
Ausência de plano de segurança da
qualidade da água
ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Prontos Fortes

Prontos Fracos

Ambiente Interno

Forças

Fraquezas
Não existe uma lei de uso e ocupação
do solo atualizada para a orientação do
crescimento da população e não existe a
Há plano diretor de coleta e tratamento
fiscalização para evitar as construções
de esgoto, porém desatualizado.
às margens dos córregos e as áreas de
APP, provocando inundações nessas
margens e consequentemente nas
residências.
A ETE Palmeiras não atende
Não existe uma regulamentação para
satisfatoriamente a legislação ambiental tratamento, pelo usuário, de esgoto fora
no quesito DBO (70% tendo que chegar dos padrões estabelecidos pela SESAM.
a 80% no mínimo)
A ETE Várzea das Roseiras não atende
Água sem fonte conhecida que sai de
satisfatoriamente a legislação ambiental
um cano na Rua São Vicente de Paula,
no quesito DBO (70% tendo que chegar
próximo aos números 14 e 17.
a 80% no mínimo)
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Pontos Fortes
Pontos Fracos
Execução prevista pela SESAM de
substituição em alguns pontos críticos
Limpeza das fossas localizadas na zona
das manilhas cerâmicas utilizadas como
rural pela SESAM.
coletores de efluentes por tubo de PVC
ocre com diâmetro apropriado.

Analise Externo

Analise Externo

Oportunidades

Ameaças
Parte da rede de esgoto sanitário da
área central possui caixas de passagem
no lugar de poços de visita na rede
coletora de esgoto sanitário.
Todo o esgoto coletado na bacia do
bairro Amaral está sendo lançado “in
natura” no córrego Ribeirão Japão em
quatro pontos.
No povoado de Japão Grande são
utilizadas fossas individuais não
possuindo rede coletora de esgoto
sanitário.
O povoado de Japão Grande não possui
ETE. Nos distritos são utilizadas fossas
individuais.
No distrito de Bom Jardim de Minas
existe rede coletora, interceptor de
esgoto, porém o esgoto é lançado “in
natura” no córrego.
Existência de casas com fossas no
bairro Fátima.
Forte odor as ETEs Lava-pés e Santo
Antônio.

Ambiente Interno

DRENAGEM PLUVIAL
Prontos Fortes

Prontos Fracos

Forças

Fraquezas

Direcionamento para descarte
águas pluvial para os dois córregos
Japão Grande e Lava-pés.

A maioria das ruas da sede de Carmópolis de
Minas não contempla o sistema de drenagem,
não possuindo sarjeta, boca de bolo e manilhas
coletoras de águas pluviais. Na superfície de
todas estas vias existe o escoamento laminar
superficial, sobre o pavimento asfáltico, que é
impermeável e não tem declividade ideal para
direcionar as águas pluviais para as sarjetas ou
boca de lobo.
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Pontos Fortes
Não se identificou a necessidade
de intervenção no sistema de
drenagem nos aglomerados
rurais.
A água pluvial infiltra no próprio
terreno, não se verificando
pontos alagados. Porém, não
existe uma rotina de fiscalização,
para verificar a existência de
erosão ou não, nos locais.

Na superfície da maioria das vias ocorre
escoamento laminar superficial sobre o
pavimento asfáltico.

Ambiente Interno

No setor industrial, não existe sistema de
drenagem pluvial.
As ações de desobstrução das bocas de lobo
instaladas em alguns pontos críticos são
executadas a partir das demandas da população
e não com planejamento prévio com frequências
necessárias. Elas têm por finalidade garantir a
capacidade de escoamento de águas pluviais.
Inicialmente é uma desobstrução para eliminar os
resíduos existentes na rede
Existência de ações antrópicas (entulho) às
margens do córrego Lava-pés.
O município de
Carmópolis de Minas não possui uma lei
municipal que regularize a Drenagem Urbana,
utilizando-se das diretrizes da Lei Federal 11445
de 5 de janeiro de 2007, Saneamento básico
Falta de Termo de Referência/Diretrizes formal
que regularizasse projetos e obras de drenagem
pluvial específica para o município.
Oportunidades

Ambiente Externo

Pontos Fracos

Ameaças
Não há estudos de máxima cheia nas bacias dos
córregos Lava-pés e Japão Grande nos trechos
uranos.
Não há projeto de drenagem para o povoado de
Japão Grande
Não há projeto de drenagem para o distrito Bom
Jardim de Minas.
Existem pontos de aquaplanagem na confluência
das avenidas Padre Jair Pereira e Rua São
Genaro.
Alagamento de água pluvial na rede coletora de
esgoto nas Ruas Maestro Antônio Avim/Rodolfo
Pacheco/Travessa Padre Jose e Avenida Ipê
Amarelo, todos na bacia do Lava-pés.
Alagamento de água pluvial na rede coletora de
esgoto no final da Rua Joviano Santos e na
Marginal da BR 381, próxima a travessia da
Rodovia, todas na bacia do bairro Amaral.
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Ambiente Externo

Pontos Fortes

Pontos Fracos
Com as chuvas ocorre a lixiviação do solo,
carreando juntamente com as águas pluviais
laminares os nutrientes corretivos e os
agrotóxicos utilizados nas plantações agrícolas
para os córregos Lava-pés e Japão Grande.
Não existe um plano de Evacuação e alerta da
população em períodos de enchentes
Não existe Plano Diretor de drenagem pluvial.
Em época das cheias, o córrego Lava-pés
transborda, transpondo a vazão de suas calhas
atingindo a Avenida Ipê Amarelo na bacia do
Lava-pés.
Alagamento na área de encontro das Ruas
Formosa com A Avenida Ipê amarelo com o
córrego Lava-pés.
Alagamento na área de encontro das Ruas José
Marques da Silva, 21 de Abril e Sete de
Setembro com Joaquim Marjano da Silva na
bacia do bairro Santo Antonio.
Alagamento na área de encontro das Ruas
Altamiro F. Borges com a Rua Santa Luzia na
bacia do bairro Amaral.

Ambiente Interno

RESÍDUO SÓLIDO

Prontos Fortes

Prontos Fracos

Forças

Fraquezas
Existem empresas no município que estão
obrigadas a elaborar o PGIRS conforme a
Lei Nº. 12.305/10.
A legislação da ANVISA determina que os
pontos geradores de RSSS devam elaborar
o PGRSS
Foi evidenciado que a administração pública
deve inserir técnicas de gerenciamento de
resíduos sólidos para a readequação do
PGIRS.
O serviço de coleta de resíduos sólidos da
construção civil (entulho) deve ser
redimensionado para atender a demanda do
município.
O serviço de capina não está sendo
executado em horário compatível com a
integração dos serviços de limpeza pública
em formato de sistema.
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Pontos Fracos
Não foi evidenciado treinamento específico
de capacitação dos funcionários
responsáveis pelas operações do aterro de
resíduos sólidos municipal.

Oportunidades

Ameaças
Existe um hiato entre as rotinas do sistema
de limpeza pública e os procedimentos
praticados por munícipes em relação à
geração, destinação e disponibilização de
resíduos sólidos.
Os serviços de limpeza pública estão sendo
realizados sem o acompanhamento formal
de produção e produtividade.
Os diversos serviços de limpeza pública
estão sendo realizados de forma
independente sem a interação entre as
rotinas de produção, coleta e transporte de
resíduos sólidos.
Foi evidenciado que a UTC está funcionando
de forma caótica colocando em risco os
operadores da usina e a circunvizinhança.
O serviço de limpeza de boca-de-lobo deve
ser readequado e integrado aos serviços de
limpeza pública em formato de sistema.
A utilização correta de EPIs e EPCs deve ser
adotada pelos funcionários dos serviços de
limpeza urbana.
Não foi evidenciado treinamento específico
de capacitação dos funcionários
responsáveis pelos serviços de limpeza
urbana.

Ambiente Externo

Pontos Fortes

A descrição completa do Prospectiva e Planejamento Estratégico do município de
Carmópolis de Minas encontra-se no caderno D - Prospectiva e Planejamento
Estratégico da situação do Saneamento Básico.

10.2 – Situação da prestação dos serviços públicos de saneamento no
município de Carmópolis de Minas

Em se e tratando de abastecimento de água, esgoto e manejo de resíduos sólidos,
em Carmópolis de Minas estes serviços são administrado pelo SESAM - Serviço de
Saneamento Ambiental Municipal, autarquia Municipal:
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Segundo Decreto nº 472 de 05 de julho de 2013, é de competência do SESAM:

Art. 2o – Compete ao Serviço de Saneamento Ambiental Municipal - SESAM,
autarquia municipal criada pela Lei 946-A de 20 de outubro de 1980, alterada
pelas Leis nº 1815, de 5 de setembro de 2006 e Lei nº 2019 de 06 de maio de
2013, exercer com exclusividade todas as atividades administrativas e técnicas
que se relacionem com os serviços públicos de abastecimento de água,
compreendendo captação, adução, tratamento e distribuição, coleta, tratamento e
destino final dos esgotos sanitários, bem como a coleta, tratamento e disposição
adequada dos resíduos sólidos e a limpeza urbana no âmbito do Município de
Carmópolis de Minas.

Atualmente o índice de atendimento do serviço de abastecimento de água na sede
do município é de 100% e de 92,10% em todo o território municipal (urbano e rural)
demonstrando que a alternativa institucional atual é satisfatória e tem gerado bons
resultados de aceitação pela população do serviço prestado de forma geral.

Para o serviço de esgotamento sanitário no município, o índice de atendimento é de
100% para a sede municipal e 73,7% para todo a área do município (urbano e rural)
e 69,9% de tratamento de esgoto e 64,7% de tratamento de esgoto tratado referido a
água consumada (todos os dados informados pelo município no SNSIS 2012).

Sendo assim, o SESAM deve continuar a busca pela melhoria do planejamento, da
regulação e da prestação dos serviços de esgoto em Carmópolis de Minas,
principalmente na definição da operação e manutenção do sistema de coleta e
tratamento dos esgotos, conforme definição técnica e encaminhamentos políticos.
No que diz respeito ao manejo de resíduos sólidos no município, toda a
administração da área de descarte do aterro, coleta, transporte, varrição, limpeza e
coordenação geral dos serviços é de responsabilidade do SESAM.

A coleta recolhe uma média de 0,507 kg/hab/dia de resíduos sólidos domiciliares e
comerciais e possui estrutura e organização de rotas suficientes para atender a
população urbana e dos povoados. Além disso, Carmópolis de Minas conta com um
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS
PRODUTO K - RELATÓRIO FINAL
- PMSB/ 2014
Página 216

Programa de Coleta Seletiva, inclusive em povoados e distrito bem avaliada pela
população.

A Secretaria Municipal de Obras é responsável pelo serviço de drenagem de águas
pluviais no município e apesar dos esforços da secretaria em buscar recursos
financeiros e de investir em infraestrutura, a cidade de Carmópolis de Minas possui
grande deficiência com relação à rede de drenagem. O município praticamente não
possui rede de drenagem (três pontos somente) não apresenta nenhum plano de
manutenção e ampliação das redes pluviais.

Na área de planejamento, conforme já apresentado no Diagnóstico deste Plano
Municipal de Saneamento Básico, o município de Carmópolis de Minas não dispõe
de um Plano Diretor de Drenagem Urbana. . Sendo assim, faltam mecanismos para
administrar a infraestrutura relacionada à gestão das águas pluviais urbanas e dos
corpos d’água do município.

A ausência de estudos ou avaliações referentes ao zoneamento de riscos de
inundação e falta de sistema de micro e macro drenagem, dificultam, portanto, uma
análise de perspectivas futuras para este segmento do saneamento.

Nesse sentido, recomenda-se que o município fortaleça a atuação do setor
responsável para que se tenham ações planejadas mais efetivas no setor.

É importante salientar que um modelo de gestão para o setor de drenagem urbana
deve considerar a integração e a coerência com as diversas políticas urbanas
(desenvolvimento urbano, uso do solo, habitação, viário e transportes, habitação,
etc.) e com as diferentes esferas territoriais (bacias elementares urbanas, escala
municipal, escala metropolitana, bacia hidrográfica, entre outras), além da integração
com o SESAM, responsável pelos serviços de abastecimento de água e
esgotamento sanitário.

A teórica impossibilidade de cobrança direta pelo serviço de drenagem filtra em
grande escala as alternativas institucionais que o órgão público pode assumir para
solucionar os problemas voltados para a área de manejo de águas pluviais no
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município. Porém, sabendo da grande necessidade de execução deste serviço
público para população, diversas alternativas para aquisição de recursos financeiros
devem ser buscados, seja na união, estado, ou ainda próprios fundos municipais,
visando diminuir as deficiências do setor no município e garantir a universalização
do acesso ao serviço com o intuito de melhoria de vida e salubridade da população.

Para sintetizar a situação institucional do saneamento no município de Carmópolis
de Minas, foram avaliados os seus quatro eixos nas seguintes categorias:
• Operação – capacidade operacional;
• Manutenção – capacidade de executar medidas e ações necessárias para a
conservação dos sistemas;
• Fiscalização – verificação da prestação dos serviços de modo adequado;
• Gestão – atuação dos responsáveis pela prestação dos serviços no
gerenciamento, solução de problemas, organização de recursos financeiros e
tecnológicos, tomada de decisões, alocação de funcionários, investimentos
etc.;
• Planejamento – elaboração de estudos, programas e projetos voltados à
realização de melhorias nos sistemas;
• Participação social – envolvimento da população nas políticas, conselhos
municipais e transparência no setor para a população (controle social).

Para a classificação da situação de cada uma das categorias em relação a cada eixo
do saneamento, foram determinados os seguintes índices:
• Bom – existe um atendimento adequado ou ações efetivas para a categoria;
• Suficiente – existe um atendimento adequado para grande parte do município
ou algumas ações para a categoria;
• Regular – existe um atendimento parcial ou ações pouco efetivas para a
categoria;
• Inexistente – não existem mecanismos, ações ou atendimento para a
categoria.
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A Tabela a seguir apresenta, de forma sucinta, a situação institucional de
Carmópolis de Minas segundo as informações levantadas no Diagnóstico deste
PMSB.

Tabela 35 Situação institucional atual de Carmópolis de Minas perante os eixos do
Saneamento

Abastecimento
de Água

Esgotamento
sanitário

Manejo de
Resíduos
Sólidos

Drenagem
Urbana

Operação

Bom

Bom

Bom

Regular (três
pontos)

Manutenção

Bom

Bom

Bom

Inexistente

Fiscalização

Suficiente

Regular

Suficiente

Inexistente

Gestão

Bom

Bom

Bom

Inexistente

Planejamento

Suficiente

Suficiente

Suficiente

Inexistente

Participação
Social

Inexistente

Inexistente

Inexistente

Inexistente

O eixo da drenagem urbana é o que se encontra mais defasado, pois não apresenta
os elementos necessários para uma gestão adequada, de forma que se realizadas,
as obras de micro e macrodrenagem não possuem embasamento técnico ou
planejamento adequado.

Não foram identificados mecanismos de controle social ou qualquer meio
significativo de envolvimento da população para a discussão das questões relativas
ao saneamento.

10.3 - Projeção de demandas e prospectivas técnicas

Tendo em vista as demandas máximas diárias de água, as vazões de esgotamento
sanitário, a geração média per capita de resíduos e os coeficientes de
impermeabilização do solo urbano projetados para o período do plano (2014-2034),
acompanhados dos respectivos índices de atendimento desejáveis para a
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universalização dos serviços, o prognóstico tem como finalidade apresentar as
intervenções imediatas, de curto, médio e longo prazo para os sistemas, sendo que
as intervenções propostas neste documento, do ponto de vista estratégico, são de
fundamental importância para o município, visto a necessidade da realização de
investimentos para melhorias nos sistemas de abastecimento de água, esgotamento
sanitário, coleta e tratamento de resíduos e drenagem urbana.

Quanto ao horizonte de planejamento adotado para os cenários de demanda, será
considerado sempre 20 anos, a contar da data de finalização dos estudos. Dentro do
horizonte de planejamento, as intervenções serão caracterizadas como:
• Imediatas ou emergenciais – até 3 anos;
• Curto prazo – entre 4 e 8 anos;
• Médio prazo – entre 9 e 12 anos;
• Longo prazo – entre 13 e 20 anos.

10.3.1 – Abastecimento de água

10.3.1.1 – Projeção da demanda de água

A projeção de demanda atual de água para toda a área de planejamento ao longo
dos 20 anos é:

Segundo dados do SNIS (2012), o consumo médio de água por habitante é de 134,8
litros/habitante/dia. Para efeito de projeto de ampliação da ETA foi adotado pela
empresa projetista 205 litros/habitante/dia. Para efeito de projeção, adotaremos a
média dos dois valores, ou seja, 170 l/habxdia.

Vazão Máxima e Mínima

O consumo de água em uma localidade varia ao longo do dia (variações horárias),
ao longo da semana (variações diárias) e ao longo do ano (variações sazonais). Em
um dia os horários de maior consumo geralmente ocorrem no início da manhã e no
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início da noite (von SPERLING, 2005).

Tem sido prática corrente a adoção dos seguintes coeficientes de variação da vazão
média de água (CETESB, 1978;AZEVEDO NETO E ALVAREZ, 1977; ALÉM
SOBRINHO E TSUTIYA, 1999):
• K1 = 1,2 (coeficiente do dia de maior consumo);
• K2 = 1,5 (coeficiente da hora de maior consumo);
• K3 = 0,5 (coeficiente da hora de menor consumo).
Demanda máxima de água

Para cálculo da demanda máxima de água, multiplica-se a população pelo consumo
per capita estabelecido e pelo coeficiente do dia de maior consumo (K1 = 1,2). Como
o consumo per capita é dado em Litros/habitante.dia, divide-se o total por 86.400
para achar a demanda máxima em Litros/segundo. A fórmula é apresentada abaixo:

Qmed =P * q * k1
86.400

Q = demanda máxima diária de água (L/s);
P = população prevista para cada ano (total);
K1 = coeficiente do dia de maior consumo = 1,20;
q = consumo médio per capita de água (L/hab.dia).

Índice de perdas
A diferença entre o volume produzido/macro medido (volume na saída da ETA) e o
volume micro medida (volume hidro metrado) fornece um indicativo das perdas no
sistema de abastecimento de água, que podem ser associadas à existência de
vazamentos na rede de distribuição e de ligações clandestinas. Segundo dados do
SESAM, a perda média em 2012 foi de 24,4% (SNIS 2012).

Produção necessária
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Nem toda água produzida nas Estações de Tratamento de Água é consumida,
devido à existência das perdas. Dessa forma a vazão de produção necessária dever
ser o resultado da soma da demanda máxima de água e da vazão perdida no
sistema de distribuição.

Disponibilidade hídrica e capacidade instalada
A disponibilidade hídrica refere-se à vazão outorgável de determinado manancial, ou
seja, a vazão que o órgão ambiental permite que seja captada, de tal forma que não
prejudique o corpo d’água e a sua utilização por outros usuários a jusante.

Em Carmópolis de Minas temos:
Tabela 36 – Relação de manancial e outorga

Local para
atendimento

Nome do
manancial

Volume
captado

Estimativa
de
pessoas
atendidas

Sede

Ribeirão
Japão Grande

48.240 m³
/ mês

10.000

COPAM N°
20069/2012

Comunidade de
Paciência

Nascente

37,50 (m³ /
dia

150

COPAM Nº
20284/2011

Distrito de Bom
Jardim das
Pedras

Poço

37,50 m³ /
h

1.042

Comunidade
Japão Grande

Comunidade do
Pará

Poço

Poço

3,429 m³ /
h

7,5 m³ / h

350

261

Processo

Validade
Data de
Vencimento:
19/12/2033
Data de
Vencimento:
28/07/2032

FOB nº 576690/2012
(em análise)
Outorga FOB nº
576613/2012 , FCEI
de Referência:
R272886/2012 (em
análise).
COPAM Nº
20065/2012 (em
análise)

Comunidade de
São José de
Carmópolis

Poço

8 m³ / h

228

COPAM Nº
20072/2012

Povoado das
Gerais

Poço

3 m³ / h

350

COPAM Nº
20067/2012

Data de
Vencimento:
08/11/2033
Data de
Vencimento:
19/12/2033

Contudo, além da vazão outorgável, o potencial de atendimento de um sistema de
abastecimento de água deve ser avaliado pela capacidade instalada. A capacidade
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instalada de uma Estação de Tratamento de Água (ETA) refere-se a vazão que essa
ETA foi projetada para receber, de tal forma que o tratamento ocorra com a
eficiência necessária. A capacidade instalada da ETA é de 26,0 l/s..

Avaliação do volume de reservação disponível e necessário:

Segundo informações levantadas na etapa de diagnóstico, em Carmópolis de Minas
existem 8 reservatórios operando, sendo três na sede do município, totalizando um
volume de reservação disponível de 1.427 m³.

Para o cálculo do volume de reservação necessário, será adotada a relação de
Frühling, onde os reservatórios de distribuição devem ter capacidade suficiente para
armazenar o terço do consumo diário correspondente aos setores por ele
abastecidos.

Dessa forma, para avaliação do déficit ou saldo subtraiu-se o volume de reservação
necessário do volume de reservação disponível.

A seguir são apresentadas as tabelas de disponibilidades e necessidades em
relação ao serviço de abastecimento de água para os cenários tendencial e
alternativo, traçados para o horizonte do plano (20 anos). Para as áreas rurais,
geralmente soluções individuais mostram-se mais apropriadas.

Vale ressaltar que para calcular o saldo ou déficit de água e de reservação ao longo
dos anos, a capacidade instalada e o volume de reservação disponível foram
mantidos constantes. Dessa forma, avaliou-se se o que existe atualmente será
capaz de atender a demanda futura.
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Tabela 37 - Projeção de demanda para sede Municipal
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Ano

População (habitantes)

Consumo per Consumo
capta diário
médio
(previsto para
diário
projeto)
máximo
(l/hab.dia)
(l/s)

Perda

Produção
Volume de
Capacidade
necessária
reservação
da ETA
com perda
necessário
atual (l/s)
3
(l/s)
(m )

Total

%

Abastecida

2013

12.246

100%

12.246

170

28,91

6,98

35,89

26,00

1.034

2014

12.391

100%

12.391

170

29,26

7,06

36,32

26,00

1.046

2015

12.538

100%

12.538

170

29,60

7,15

36,75

26,00

1.058

2016

12.686

100%

12.686

170

29,95

7,23

37,18

26,00

1.071

2017

12.837

100%

12.837

170

30,31

7,32

37,63

26,00

1.084

2018

12.989

100%

12.989

170

30,67

7,40

38,07

26,00

1.096

2019

13.142

100%

13.142

170

31,03

7,49

38,52

26,00

1.109

2020

13.298

100%

13.298

170

31,40

7,58

38,98

26,00

1.123

2021

13.403

100%

13.403

170

31,65

7,64

39,29

26,00

1.131

2022

13.510

100%

13.510

170

31,90

7,70

39,60

26,00

1.140

2023

13.617

100%

13.617

170

32,15

7,76

39,91

26,00

1.149

2024

13.725

100%

13.725

170

32,41

7,82

40,23

26,00

1.159

2025

13.833

100%

13.833

170

32,66

7,88

40,55

26,00

1.168

2026

13.943

100%

13.943

170

32,92

7,95

40,87

26,00

1.177

2027

14.053

100%

14.053

170

33,18

8,01

41,19

26,00

1.186

2028

14.165

100%

14.165

170

33,45

8,07

41,52

26,00

1.196

2029

14.277

100%

14.277

170

33,71

8,14

41,85

26,00

1.205

2030

14.390

100%

14.390

170

33,98

8,20

42,18

26,00

1.215

2031

14.504

100%

14.504

170

34,25

8,27

42,51

26,00

1.224

2032

14.619

100%

14.619

170

34,52

8,33

42,85

26,00

1.234

2033

14.735

100%

14.735

170

34,79

8,40

43,19

26,00

1.244

2034

14.852

100%

14.852

170

35,07

8,47

43,53

26,00

1.254

Volume de
reservação
3
atual (m )

24,14%

1.227
1.227
1.227
1.227
1.227
1.227
1.227
1.227
1.227
1.227
1.227
1.227
1.227
1.227
1.227
1.227
1.227
1.227
1.227
1.227
1.227
1.227

Tabela 38 – Pontos de captação área urbana

1- DADOS DOS PONTOS DE CAPTAÇÃO - SEDE
Tipo de
Captação
Curso d' água
Nome do
manancial

Vazão requerida (m³ / h)
162,0
Ribeirão Japão Grande

ATIVIDADES DO USO DA ÁGUA
População atendida /
Cidade atendida
2006
Carmópolis

10.000

Coordenadas de Referência - UTM /
UPS
X- 536877
Y- 7728537
Tomada de água:
Forma de captação
derivação/gravidade
Vol. captado (m³ /
mês)

Censo IBGE URBANO - 2010

48.240

11.821

A disponibilidade hídrica, de acordo com a legislação mineira, é calculada como:
30% de Q 7,10 = 0,3 x 429,557 – 128,867 l/s = 463,921 m3/h
A montante do ponto em questão não se verificou nenhuma outra captação. Desta
forma, a disponibilidade hídrica resultante é de 463,921 m3/h.

Conforme dimensionamento, verifica-se que a demanda hídrica correspondente à
sua vazão de produção é inferior à disponibilidade hídrica da seção enxutória em
análise, tornando a captação sustentável.

Ressalta-se que 100% das ligações de água na sede do município de Carmópolis
de Minas são hidro metradas. Essa prática deve ser mantida no horizonte de projeto,
uma vez que o abandono, ou falta de manutenção dos hidrômetros pode levar à
perda do controle operacional de todo o sistema de abastecimento de água.

10.3.1.2 - Descrição dos principais mananciais (superficiais e/ou subterrâneos)
passíveis de utilização para o abastecimento de água na área do planejamento

O município de Carmópolis de Minas está inserido na Bacia Hidrográfica do Rio
Pará. A Bacia Hidrográfica do Rio Pará - SF2 - abrange uma área aproximada de
12.233 Km², representando cerca de 2% da superfície de todo o estado de Minas
Gerias, com uma população em torno de 800 mil habitantes, dos quais cerca de 12%
estão nas áreas rurais.
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O Plano Diretor da bacia do rio Pará definiu a compartimentação hidro morfológica
em 10 (dez) sub-balios, onde Carmópolis de Minas está inserida na sub-bacia do
Alto Rio Pará.

Carmópolis de Minas está inserida nas seguintes micro bacias:
Figura 75 – Micro bacias no município de Carmópolis de Minas

Área km2

Distância do exutório da micro

Nº

Micro bacia

07

Ribeirão do Curral Recreio

300,89

38,36

09

Córrego Lagoão

18,51

31,94

10

Ribeirão Japão Grande

211,22

24,32

12

Córrego Catuca

8,52

16,9

bacia até a foz da sub-bacia

Fonte: Processamento de informações pela TESE Tecnologia em Sistemas Especiais Ltda. – Plano
Diretor de Drenagem da bacia do rio Pará
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No caso da sub-bacia do Alto Pará, temos como balanço hídrico:
• Precipitação média para o período de 1987 a 2005, em volume de 2022,1 em
milhões de m3;
• Evapotranpiração (EVT) de 725,7 em milhões de m3; e
• Escoamento superficial (Q) de 1.296,3 em milhões de m3.
Os principais cursos d’água que cortam a região de Carmópolis de Minas são:
 Rio Pará;
 Ribeirão Japão Grande;
 Ribeirão do Curral.
Fontes: Instituto de Geociências Aplicadas – IGA. Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística – IBGE.

O Índice de Qualidade das Águas na bacia apresentou nível médio em 2013 no rio
Pará e Ribeirão do Paiol, com baixa contaminação por tóxicos.

Conforme detalhado do diagnóstico, para a sede urbana de Carmópolis de Minas,
verifica-se que a demanda hídrica correspondente à sua vazão de produção é
inferior à disponibilidade hídrica da seção enxutória em análise, tornando a captação
sustentável.

Para o distrito e povoados, verifica-se que os atuais mananciais de abastecimento
atendem à demanda atual e futura.

10.3.1.3 - Definição de alternativas técnicas de engenharia para o atendimento da
demanda calculada.
• Implantação de melhorias na captação existente, com nova barragem de nível
a gravidade no ribeirão Japão (já detalhada).
• Implantação de obras contra a inundação e para acesso permanente às
unidades operacionais da área da captação/ETA existente;
• Ampliação da capacidade de tratamento, com a implantação de uma estação
convencional, em concreto, em paralelo à existente;
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• Implantação na área da ETA, de novas EEAT’s para bombeamentos,
individuais, seja para a área de reservação do Bairro de Fátima, seja para a
área de reservação no Bairro Santo Antônio;
• Implantação de mais uma EEAT, junto à reservação do Bairro Santo Antônio,
recalcando para o REL de 227 m3;
• Implantação de novas AAT’s entre as elevatórias e os reservatórios citados;
• Implantação de novas redes de distribuição nas vias da localidade, com vistas
a melhorar o atendimento das edificações existentes, e a desativação das
tubulações de cimento amianto e ferro galvanizado.
• Nova ETA que irá operar em paralelo à existente de forma a aumentar a
capacidade de produção do sistema com capacidade de processar uma
vazão de 24,34 l/s. A demanda do sistema proposto será de 50,34 l/s.

10.3.1.4 - Quadros de objetivos e metas para o serviço de abastecimento de água.

Após análise de cenário pela ferramenta SWOT, o quadro a seguir foi elaborado e
utilizado para a descrição do cenário atual e as ações a serem realizadas (objetivos)
para se atingir o cenário futura, como metas de ações imediatas, curto, médio e
longo prazo.

Os objetivos serão posteriormente planejados para serem executados, através do
Produto F - Plano de Execução.

Apresentamos a seguir os Quadros de Objetivos e Metas.
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GERAL
QUADRO DE OBJETIVOS E METAS ( Plano Diretor e Legislação/Decretos )
CENÁRIO ATUAL
ITEM

SITUAÇÃO ATUAL

CONSEQUÊNCIAS

CENÁRIO FUTURO
METAS
OBJETIVOS

Imediata

1

Falta da Lei de Uso e Ocupação
do Solo

Alguns itens faltantes ou com
interpretação equivocada

1. Elaborar Lei de Uso
e Ocupação do Solo

x

2

Falta de atualização do Código
de Posturas Municipais

Alguns itens faltantes ou com
interpretação equivocada

1. Atualizar Código de
Posturas do Município

x

3

Falta de atualização do Código
de Obras do Município

Alguns itens faltantes ou com
interpretação equivocada

1. Atualizar Código de
Obras do Município

x

4

Implantação do plano Diretor
(ano 2020 segundo crescimento
da projeção da população)

Não atendimento á Legislação

Elaboração do plano
Diretor do município

5

Falta de procedimentos
regulamentados entre a SESAM
e a Prefeitura quanto a Habite-se,
Alvará, etc

Possibilidade construção em locais
sem abastecimento de água e/ou
esgoto e/ou coleta de resíduos
Comprometimento do sistema com
aumento de demanda em locais
impróprios

1 – Elaboração de
procedimento para
Alvará, Habite-se

x

6

Desperdício, falta de informação da
Elaboração de um programa de
população da importância do
educação ambiental no município
saneamento no município.

1 – Elaboração de
programa sistemático
de educação ambiental
no município

x

7

Falta de regulação nos sistema
de água, esgotamento sanitário e
resíduos sólidos

1 – Regulação do
sistema

x

Falta de fiscalização e regulação do
sistema

Curto
Prazo

Médio
Prazo

Longo
Prazo

x

x

x

X
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ABASTECIMENTO DE ÁGUA
QUADRO DE OBJETIVOS E METAS ( Plano Diretor e Legislação/Decretos )
CENÁRIO ATUAL
ITEM

SITUAÇÃO ATUAL

CONSEQUÊNCIAS

CENÁRIO FUTURO
METAS
OBJETIVOS

1. Atualizar Lei de Uso e
ocupação do solo;

1

2

Falta de planejamento e
2. Definir as áreas
padronização do
(urbana
e rural);
sistema de
Atualizar Plano Diretor de
abastecimento de água
Abastecimento de Água.
3 . Elaboração do Plano
Diretor de Abastecimento
de água

Não há campanhas
sistemáticas de
conscientização do uso
de recursos hídricos

4. Implantação do plano
Diretor de Abastecimento
de Água
1- Estabelecer calendário
de eventos como: dia
Desperdício de recursos
mundial da água, dia do
naturais.
rio, dia do meio
ambiente.

Imediata

x

x

x

x

x

Curto
Prazo

Médio Longo
Prazo Prazo
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QUADRO DE OBJETIVOS E METAS (Cobertura do serviço de abastecimento )
CENÁRIO ATUAL
ITEM

3

4

5

SITUAÇÃO ATUAL

CENÁRIO FUTURO
CONSEQUÊNCIAS

Insatisfação da
O sistema existente não
população
abastece
satisfatoriamente toda a
Possibilidade de uso
área urbana de
de água não tratada
Carmópolis de Minas
pela população

Inundação na área da
ETA
Sistemas de Captações
vulneráveis:
Barramento de matacão
no local de captação de
água no ribeirão Japão
onde muitas das pedras
são arrastadas ou
deslocadas quando do
período de cheias.

Dificuldade de
execução trabalho
Possibilidade de
contaminação

Comprometido do
represamento e
captação

OBJETIVOS
Abastecer
satisfatoriamente 100%
população urbana com
água tratada.
1 – Elaboração de projeto
de nova ETA com
capacidade de 24l/s
2- Construção de nova
ETA com capacidade de
24l/s
1 – Projeto de dique de
proteção

METAS
Curto Médio Longo
Imediata
Prazo Prazo Prazo

x

x
x

2 – Execução das obras

x

1 – Projeto de construção
de uma soleira de nível
(H~1 m) com o objetivo de
garantir a emergência
mínima à tubulação de
tomada d’água

x

2 – Execução das obras

x
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QUADRO DE OBJETIVOS E METAS (Cobertura do serviço de abastecimento )
CENÁRIO ATUAL
ITEM

6

7

SITUAÇÃO ATUAL

Problemas no
bombeamento e
distribuição da água
tratada (adutora de água
tratada) entre as
estações elevatórias de
água e os reservatórios

O consumo per capta
médio de água de
Carmópolis de Minas,
fornecido pela SESAM, é
de 205l/hab. Em geral a
média de projeto é de
150l/hab.

CONSEQUÊNCIAS

Sistema não funciona
adequadamente
gerando falta de água
constante

CENÁRIO FUTURO
METAS
OBJETIVOS
Curto Médio Longo
Imediata
Prazo Prazo Prazo
1 – Projeto de
construção de três
estações elevatórias de
x
água tratada e
construção de nova
adutora de água tratada
2 – Execução das obras

x

1. Reduzir a per capta

x

2. Implantar de
programas do uso
racional da água pela
população

x

Desperdício de água
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QUADRO DE OBJETIVOS E METAS ( Segurança - qualidade da água e proteção ambiental )
CENÁRIO ATUAL
ITEM

8

9

10

SITUAÇÃO ATUAL
Não existe uma Unidade
de Tratamento de
Resíduos que trate o
lodo e os resíduos
provenientes da Estação
de Tratamento de Água –
ETA. Atualmente “todos
os resíduos provenientes
da limpeza das unidades
e do tanque de contato
são lançados” “in natura “
no Córrego.
Ausência de plano de
segurança da qualidade
da água
Ausência de plano de
emergência e
contingência do sistema
de abastecimento de
água

CONSEQUÊNCIAS

CENÁRIO FUTURO
METAS
OBJETIVOS
Curto Médio Longo
Imediata
Prazo Prazo Prazo
1.Quantificar e Monitorar
os Resíduos da ETA

Poluição do córrego

x

2. Tratar os Resíduos da
ETA – Elaboração de
projeto

x

3 – Construção da
Unidade de Tratamento
de Resíduos

x

Elaborar o Plano de
Segurança da Água

x

Elaborar Plano de
Emergência e
Contingencia

x
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QUADRO DE OBJETIVOS E METAS (Satisfação )
CENÁRIO ATUAL
ITEM

11

12

SITUAÇÃO ATUAL
Reclamação quanto a
qualidade da água do
sistema de
abastecimento de água
(sujeira). Segundo
moradores,
principalmente do
Centro, Cacimba, Fátima
e Santo Antônio, isso
acontece com muita
frequência.

CONSEQUÊNCIAS

Insatisfação da
população e
possibilidade de
contaminação da água
após saída da ETA

Reclamação da
população quanto ao
Insatisfação da
excesso de cloro na
população
água de abastecimento –
Cacimba principalmente.

CENÁRIO FUTURO
METAS
OBJETIVOS
Curto Médio Longo
Imediata
Prazo Prazo Prazo
1- Mapeamento das
redes existentes antigas

x

2- Troca das redes
antigas de ferro
galvanizado e cimento
amianto por tubulação de
PVC ferro fundido

x

x

3 – Troca de ramais de
ligações domiciliares
quando necessário.

x

x

1
– Monitorar
quantidade de cloro na
água tratada

x

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS
PRODUTO K - RELATÓRIO FINAL
- PMSB/ 2014
Página 235

QUADRO DE OBJETIVOS E METAS (Satisfação )
CENÁRIO ATUAL
ITEM

13

SITUAÇÃO ATUAL

Reclamação da
população quanto a falta
d’água
(CENTRO, CÓRREGO
DO PAIOL,
APARECIDA, SANTO
ANTÔNIO, Glória,
Fátima, Bom Jardim,
Formiga, Córrego do
Fundo, Jardim América)

CONSEQUÊNCIAS

Insatisfação da
população com
possibilidade de
utilização de água
não tratada

CENÁRIO FUTURO
OBJETIVOS
1 – Avisar a população
quando da manutenção do
sistema com antecedência
1- Monitorar as causas da
falta d’água (manutenção
do sistema, limpeza dos
reservatórios, rompimento
de tubulação)
2- Elaboração de projeto de
novo reservatório
3- Construção de novo
reservatório
1 – Estudo da tarifação
cobrada

14

Tarifa excessiva d’água
(grande maioria da
população entrevistada)

Insatisfação da
população

Transparência para a
população de como a tarifa
é calculada
Realizar estudo de
capacidade de pagamento e
endividamento da
população

METAS
Curto Médio Longo
Imediata
Prazo Prazo Prazo
x

x

x
x
x

x

x

10.3.2– Esgotamento sanitário

10.3.2.1 – Projeção da demanda de esgoto

Para a determinação das demandas relativas ao esgotamento sanitário optou-se por
avaliar apenas a área urbana da sede do município, visto que os indicadores
calculados, apresentados adiante, são para sistemas coletivos, onde prevê-se a
instalação de redes coletoras para atender determinado aglomerado populacional e
posterior encaminhamento de um volume maior de esgotos para tratamento em uma
estação de tratamento de esgotos (ETE). Devido à grande dispersão dos domicílios
nas áreas rurais, geralmente, a instalação de redes coletoras torna-se inviável e,
assim, soluções individuais, como as fossas sépticas, mostram-se mais apropriadas.

Ressalta-se também que no presente estudo não foram consideradas as vazões
industriais, portanto, as demandas são relativas apenas às vazões domésticas de
esgotos.

Para se avaliar e projetar os Projetos, Programas e Ações do PMSB de Carmópolis
de Minas, as projeções de demanda de água influenciam diretamente na geração de
efluentes (esgotos). A seguir tabela de projeção de vazão de esgotos ao longo dos
20 anos do PMSB.

Uma das diretrizes da política municipal de saneamento básico deve ser de garantir
meios adequados para atendimento da população rural dispersa, com uso de
fiscalização dos estabelecimentos que gerem efluentes não domésticos, criando
diretrizes que os obriguem a implantar soluções individuais eficazes de tratamento.

Os sistemas de esgotamento sanitário da sede municipal e dos núcleos urbanos
também são de responsabilidade do SESAM de Carmópolis de Minas, sendo o
primeiro composto por rede coletora de esgotos atendendo a 100% da população da
sede, dividida em três sub-bacias. Duas sub-bacia já contam com Estações de
Tratamento de Esgotos (ETE) compostas de lagoas facultativas, que atendem à
cerca de 70% da população total da sede urbana.
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Os distritos de Japão Grande e Bom Jardim das Pedras contam com redes coletoras
que aguardam a implantação dos respectivos interceptores e estações de
tratamento de esgotos para receberem as ligações dos domicílios.

Com o acréscimo da demanda pelo serviço de esgotamento sanitário, também
existem as complicações oriundas da má utilização do sistema como um todo, além
do desgaste natural das instalações, aumentando assim o custo e planejamento das
operações de manutenção.

Parâmetros considerados:


Consumo “per capta” de água ......................................... q = 150 l/hab/dia



Coeficiente de retorno ...................................................... c = 0,80



Coeficiente do dia de maior descarga .............................. K1 = 1,2



Coeficiente da hora de maior descarga ........................... K2 = 1,5



Taxa de infiltração permanente ........................................ i = 0,00010 L/s/m



Extensão aproximada da rede .................................... .....R = 34.500 m



DBO “per capita” .............................................................. 54 g DBO/hab/dia

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS
PRODUTO K - RELATÓRIO FINAL
- PMSB/ 2014
Página 237

Tabela 39 – Projeção de demanda de esgotamento sanitário com projeção não linear de
crescimento populacional sede

Ano

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
a.

Vazão de
Projeção
infiltração
populacional
(l/s)

10.837
11.010
11.186
11.365
11.547
11.732
11.919
12.110
12.255
12.403
12.551
12.702
12.854
13.009
13.165
13.323
13.483
13.644
13.808
13.974
14.142
14.311

3,48
3,48
3,48
3,48
3,48
3,48
3,48
3,48
3,48
3,48
3,48
3,48
3,48
3,48
3,48
3,48
3,48
3,48
3,48
3,48
3,48
3,48

Demanda
média (l/s)

Demanda
máxima diária
(l/s)

Demanda
máxima horária
(l/s)

18,53
18,77
19,02
19,26
19,52
19,77
20,03
20,30
20,50
20,71
20,91
21,12
21,33
21,55
21,76
21,98
22,21
22,43
22,66
22,89
23,12
23,36

21,54
21,83
22,12
22,42
22,73
23,03
23,35
23,66
23,91
24,15
24,40
24,65
24,90
25,16
25,42
25,69
25,95
26,22
26,49
26,77
27,05
27,33

30,57
31,01
31,45
31,89
32,35
32,81
33,28
33,76
34,12
34,49
34,86
35,24
35,62
36,00
36,39
36,79
37,19
37,59
38,00
38,42
38,84
39,26

Previsão de carga orgânica e concentração de DBO e coliformes fecais

(termo tolerantes) ao longo dos anos, decorrentes dos esgotos sanitários gerados,
segundo as alternativas (a) sem tratamento e (b) com tratamento dos esgotos
(assumir eficiência típica de remoção)
A tabela a seguir apresenta a previsão de carga orgânica e concentração de DBO e
coliformes fecais (termo tolerantes) ao longo dos anos, decorrentes dos esgotos
sanitários gerados, sem tratamento.
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Tabela 40 – Previsão de carga orgânica e concentração de DBO e coliformes fecais (termo
tolerantes) sem tratamento - sede

Ano

Projeção
populacional

Demanda
máxima
diária (l/s)

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034

10.837
11.010
11.186
11.365
11.547
11.732
11.919
12.110
12.255
12.403
12.551
12.702
12.854
13.009
13.165
13.323
13.483
13.644
13.808
13.974
14.142
14.311

21,54
21,83
22,12
22,42
22,73
23,03
23,35
23,66
23,91
24,15
24,40
24,65
24,90
25,16
25,42
25,69
25,95
26,22
26,49
26,77
27,05
27,33

Demanda
máxima
horária (l/s)

Carga de
DBO
(kg/dia)

Carga de Coliformes
fecais
(termotolerantes)
org/dia

30,57
31,01
31,45
31,89
32,35
32,81
33,28
33,76
34,12
34,49
34,86
35,24
35,62
36,00
36,39
36,79
37,19
37,59
38,00
38,42
38,84
39,26

585,198
594,54
604,044
613,71
623,538
633,528
643,626
653,94
661,77
669,762
677,754
685,908
694,116
702,486
710,91
719,442
728,082
736,776
745,632
754,596
763,668
772,794

1,0849E+14
1,10222E+14
1,11984E+14
1,13776E+14
1,15598E+14
1,1745E+14
1,19322E+14
1,21234E+14
1,22685E+14
1,24167E+14
1,25649E+14
1,2716E+14
1,28682E+14
1,30234E+14
1,31795E+14
1,33377E+14
1,34979E+14
1,36591E+14
1,38233E+14
1,39894E+14
1,41576E+14
1,43268E+14

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS
PRODUTO K - RELATÓRIO FINAL
- PMSB/ 2014
Página 239

Tabela 41– Previsão de carga orgânica e concentração de DBO e coliformes fecais
(termotolerantes) com tratamento - sede

Ano

Projeção
populacional

Demanda
máxima
diária (l/s)

Demanda
máxima
horária (l/s)

Carga de
DBO (kg/dia)

Carga de
Coliformes fecais
(termotolerantes)
org/dia

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034

10.837
11.010
11.186
11.365
11.547
11.732
11.919
12.110
12.255
12.403
12.551
12.702
12.854
13.009
13.165
13.323
13.483
13.644
13.808
13.974
14.142
14.311

21,54
21,83
22,12
22,42
22,73
23,03
23,35
23,66
23,91
24,15
24,40
24,65
24,90
25,16
25,42
25,69
25,95
26,22
26,49
26,77
27,05
27,33

30,57
31,01
31,45
31,89
32,35
32,81
33,28
33,76
34,12
34,49
34,86
35,24
35,62
36,00
36,39
36,79
37,19
37,59
38,00
38,42
38,84
39,26

116,94
118,81
120,71
122,64
124,60
126,60
128,62
130,68
132,24
133,84
135,44
137,07
138,71
140,38
142,06
143,77
145,50
147,23
149,00
150,79
152,61
154,43

2,1698E+13
2,20443E+13
2,23967E+13
2,27551E+13
2,31195E+13
2,34899E+13
2,38643E+13
2,42468E+13
2,45371E+13
2,48334E+13
2,51297E+13
2,54321E+13
2,57364E+13
2,60468E+13
2,63591E+13
2,66754E+13
2,69958E+13
2,73182E+13
2,76465E+13
2,79789E+13
2,83153E+13
2,86536E+13

10.3.2.2 - Definição de alternativas técnicas de engenharia para o atendimento da
demanda calculada.

As ETE’s localizadas na sede do município estão dimensionadas da seguinte forma:
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Tabela 42 – Projeção de demanda

População
ETE

de projeto
(2030)

Extensão
da rede (m)

Vazão

Vazão

máxima

máxima

diária (l/s)

horária (l/s)

Palmeira

4.776

11.550

9,12

13,09

Flores

4.776.

11.550

9,12

13,09

Roseira

4.776

11.550

9,12

13,09

TOTAL

14.328

34.650

27,36

39,21

Posição

Em
operação
Em
operação
Projeto

Conforme relatado no diagnóstico, a sede do município conta com 70 % de esgoto
tratado. As ETE’s Palmeira e Flores estão em processo de ampliação de sua
capacidade de forma a atingir os dados do quadro acima. Desta forma, com a
ampliação da ETE’s e construção da ETE Roseira, o esgoto da sede municipal será
100% tratado até o ano de 2034, de acordo com a projeção populacional.

Para o Distrito de Bom Jardim das Pedras e povoado de Japão Grande deve ser
prevista a construção de ETE.

Para as comunidades rurais sistema individual de tratamento do tipo fossa séptica
seguida de filtro e sumidouro ou o biodigestor

Fossa Séptica

As fossas sépticas são unidades de tratamento primário de esgoto doméstico nas
quais são feitas a separação e a transformação físico-química da matéria sólida
contida no esgoto. É uma maneira simples e barata de disposição dos esgotos
indicada, sobretudo, para a zona rural ou residências isoladas.

O esgoto in natura deve ser lançado em um tanque ou em uma fossa para que com
o menor fluxo da água, a parte sólida possa se depositar, liberando a parte líquida.
Uma vez feito isso bactérias anaeróbias agem sobre a parte sólida do esgoto
decompondo-o. Esta decomposição é importante, pois torna o esgoto residual com
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menor quantidade de matéria orgânica pois a fossa remove cerca de 40% da
demanda biológica de oxigênio e o mesmo agora pode ser lançado de volta à
natureza, com menor prejuízo à mesma. Devido a possibilidade da presença de
organismos patogênicos, a parte sólida deve ser retirada, através de um caminhão
limpa-fossas e transportada para um aterro sanitário.

Esse tipo de fossa consiste em um tanque enterrado, que recebe os esgotos
(dejetos e água servidas), retém a parte sólida e inicia o processo biológico de
purificação da parte líquida (efluente). Mas é preciso que esses efluentes sejam
filtrados no solo para completar o processo biológico de purificação e eliminar o risco
de contaminação. Pode-se ainda implantar o sistema filtro sumidouro para
complementar o tratamento.

O filtro anaeróbio consiste em um reator biológico onde o efluente recebido da fossa
é depurado por meio de microrganismos anaeróbios
Sumidouro

O sumidouro é um poço sem laje de fundo que permite a penetração do efluente da
fossa séptica no solo. O diâmetro e a profundidade dos sumidouros dependem da
quantidade de efluentes e do tipo de solo. Mas, não deve ter menos de 1m de
diâmetro e mais de 3m de profundidade, para simplificar a construção.
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Figura 76 - Esquema típico fossa, filtro e sumidouro

Fonte: SESAM

10.3.2.3 - Quadros de objetivos e metas para o serviço de abastecimento de
esgotamento sanitário

Após análise de cenário pela ferramenta SWOT, o quadro a seguir foi elaborado e
utilizado para a descrição do cenário atual e as ações a serem realizadas (objetivos)
para se atingir o cenário futura, como metas de ações imediatas, curto, médio e
longo prazo.

Os objetivos serão posteriormente planejados para serem executados, através do
Produto F - Plano de Execução.

Apresentamos a seguir os Quadros de Objetivos e Metas.
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ESGOTO

ITEM

1

2

3

QUADRO DE OBJETIVOS E METAS (Plano Diretor Sistema de Esgotamento Sanitário e Legislação )
CENÁRIO ATUAL
CENÁRIO FUTURO
METAS
CONSEQUÊNCIAS
SITUAÇÃO ATUAL
OBJETIVOS
Curto
Médio
Imediata
Prazo
Prazo
Não existe uma lei de Uso e Ocupação do
Solo para a orientação do crescimento da
população e não existe a fiscalização para
evitar as construções nas áreas às
margens dos Córregos e áreas de APP,
provocando inundações nessas margens e
consequentemente nas residências.

Há Plano Diretor de coleta e tratamento de
esgoto, porém desatualizado.

Não existe uma regulamentação para o
tratamento, pelo usuário, de esgoto fora
dos padrões estabelecidos pelo SESAM

Possibilidade de
implantação de
loteamento em áreas
impróprias com
prejuízo ao
desenvolvimento
urbano sustentável

Obras e serviços em
locais inadequados

1. Elaborar Lei de
Uso e ocupação do
solo;

X

2. Elaborar legislação
e implantar sistema
de fiscalização para o
uso e ocupação do
solo

X

1. Elaborar Lei de
Uso e ocupação do
solo;
2. Atualizar Plano
Diretor de Esgoto
existente

1 – Elaboração de
Termo de Referência
Contaminação do solo para projetos
(esgoto não doméstico Técnicos de efluentes
com água pluvial e/ou
líquidos para
lançamento de esgoto lançamento no
não doméstico na rede sistema de
podendo contribuir para esgotamento sanitário
a não eficiência da
ETE)
2 – Regulamentação
do procedimento

X

X

X

X

Longo
Prazo
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QUADRO DE OBJETIVOS E METAS (Coleta, Tratamento de Esgoto, infraestrutura - SEDE)
CENÁRIO ATUAL
CENÁRIO FUTURO
METAS
ITEM
CONSEQUÊNCIAS
SITUAÇÃO ATUAL
OBJETIVOS
Curto
Médio
Imediata
Prazo
Prazo
1- Ampliação da ETE
Palmeiras
A ETE Palmeiras não
X
atende satisfatoriamente a
Não atendimento da
Legislação Ambiental no
4
Legislação e poluição no
quesito DBO (70% tendo
2-Tratar 100% do esgoto
córrego receptor
que chegar em 80% no
sanitário da bacia do Bairro
X
mínimo)
Santo Antônio e parte do
centro
1- Facilitar a operação e
Parte da rede de esgoto
X
manutenção dos sistemas de
sanitário da área central
possui caixas de
Dificuldade na operação e esgotamento sanitário
5
passagem, no lugar de
manutenção do sistema 2- Substituição das caixas de
poços de visita na rede
de esgotamento sanitário passagem da rede coletora
X
coletora de esgoto
de esgoto sanitário por poços
sanitário.
de visita na área central
1- Ampliação da ETE Várzea
A ETE Várzea das Flores
das Flores
não atende
satisfatoriamente a
Não atendimento da
6 Legislação Ambiental no
Legislação e poluição no
2-Tratar 100% do esgoto
quesito DBO (70% tendo
córrego receptor
sanitário da bacia do LavaX
que chegar em 80% no
pés
mínimo)

Longo
Prazo
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QUADRO DE OBJETIVOS E METAS (Coleta, Tratamento de Esgoto, infraestrutura - SEDE)
CENÁRIO ATUAL
CENÁRIO FUTURO
METAS
ITEM
CONSEQUÊNCIAS
SITUAÇÃO ATUAL
OBJETIVOS
Curto
Médio
Imediata
Prazo
Prazo
1 – Estudo de viabilidade
técnica/operacional de local
X
para instalação da ETE da
bacia
do
bairro
Amaral
(ETE
Todo o esgoto coletado da
Várzea das Roseiras)
bacia do bairro Amaral
Não atendimento da
está sendo lançado “in
7
Legislação e poluição no
natura” no Córrego
córrego receptor
2 – Elaboração de projeto da
X
Ribeirão Japão em quatro
ETE
pontos
3 – Construção da ETE

8

9

Todo o esgoto coletado da
bacia do bairro Amaral
está sendo lançado “in
natura” no Córrego
Ribeirão Japão em quatro
pontos

1 – Definição do projeto do
interceptor //ETE Várzea das
Roseiras
Não atendimento da
Legislação e poluição no
córrego receptor

Execução prevista pela
SESAM, de substituição
em alguns pontos críticos
Vazamentos e
das manilhas cerâmicas
dificuldade na
utilizadas como coletores
manutenção
de efluentes por tubos de
PVC OCRE com diâmetro
apropriado.

2 – Elaboração de projeto de
interceptor de esgoto (quatro
pontos de lançamento “in
natura”)
3 – Construção de
interceptores
1Definir as prioridades
para substituição

2. Proceder substituições

X

X

X

X
X

X

Longo
Prazo
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QUADRO DE OBJETIVOS E METAS (Coleta, Tratamento de Esgoto, infraestrutura - DISTRITOS)
CENÁRIO ATUAL
CENÁRIO FUTURO
METAS
ITEM
CONSEQUÊNCIAS
SITUAÇÃO ATUAL
OBJETIVOS
Curto
Médio
Imediata
Prazo
Prazo
Possibilidade de poluição hídrica,
No povoado de Japão Grande
solo e proliferação de doenças
são utilizados fossas
1 – Construção da
10
X
ligadas à veiculação hídrica.
individuais não possuindo rede
rede coletora de
coletora de esgoto sanitário.
esgotamento sanitário
Dificuldade de fiscalização.
1 – Construção da
Possibilidade de poluição hídrica,
ETE
O povoado de Japão Grande
solo e proliferação de doenças
11 não possui ETE. No distrito são ligadas à veiculação hídrica.
PROGRAMA
X
utilizados fossas individuais
ESGOTO NO JAPÃO
Dificuldade de fiscalização.
GRANDE
Possibilidade de poluição hídrica,
1– Construção da
solo e proliferação de doenças
No Distrito de Bom Jardim de
ligadas à veiculação hídrica.
ETE
Minas existe rede coletora,
12 interceptor de esgoto, porém o
PROGRAMA
X
Dificuldade de fiscalização.
esgoto é lançado “in natura” no
ESGOTO NO BOM
córrego..
JARDIM
Não atendimento da legislação
ambiental
1Verificação
da existência de
algum motivo técnico
X
Possibilidade de poluição hídrica, que impossibilite a
ligação
na
rede
solo e proliferação de doenças
Existência de casas com
coletora existente
13
ligadas à veiculação hídrica.
fossas no Bairro Fátima
Dificuldade de fiscalização.

2Ligação das
casas na rede de
esgoto existente

X

Longo
Prazo
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QUADRO DE OBJETIVOS E METAS (Satisfação)
CENÁRIO ATUAL
CENÁRIO FUTURO
METAS
ITEM
CONSEQUÊNCIAS
SITUAÇÃO ATUAL
OBJETIVOS
Curto
Médio
Imediata
Prazo
Prazo
1- Compra de
caminhão Limpa fossa
Possibilidade
pelo SESAM
Limpeza das fossas
contaminação de solo,
14 localizadas na zona rural
lançamentos clandestinos,
2- Implantação de
pela SESAM
limpeza inadequada pelos
sistema de limpeza de
moradores
Fossas na zona rural

15

Forte odor próximo às
ETE’s Lava-pés e Santo
Antônio

16

Falta de tratamento de
esgoto do Córrego Bicudo

1 –Estudo de medidas
de minimização do
odor como a instalação
Insatisfação da população
de “aspersores” de
produto biodegradável
odorizante, por
exemplo.

Contaminação das águas

1 Construção de rede
para os lançamentos
clandestinos no
córrego

X

X

X

Longo
Prazo
X

X

10.3.3 – Infraestrutura de águas pluviais

10.3.3.1

- Proposta de medidas mitigadoras para os principais impactos

identificados, em particular:

Medidas de controle para reduzir o assoreamento de cursos d’água e de bacias
de detenção e Disciplinamento do uso e da ocupação do solo.

A preservação de um curso depende entre outros dos usos e atividades que se
desenvolvem em sua bacia hidrográfica. Assim, é importante adotar medidas
visando a disciplinar o uso e a ocupação do solo na bacia, tendo como objetivo
assegurar a qualidade desejada para o corpo d'água. Entre essas medidas pode-se
destacar:
i.

Plano de utilização integrada do solo e da água da bacia hidrográfica,
constando de Macrozoneamento, com a definição de usos para as diversas
áreas, em função das características ambientais e do potencial poluidor dos
mesmos;

ii.

Estabelecer os múltiplos usos da água, procurando-se evitar utilizações
conflitantes;

iii.

Os usos do solo devem ser definidos em função da infraestrutura sanitária
existente (principalmente, sistemas de esgotamento) e da capacidade dos
corpos d'água de "absorver" as cargas poluidoras resultantes;

iv.

Identificar as áreas especiais e adotar restrições aos seus usos: áreas
marginais aos recursos hídricos, encostas; áreas de recarga de aquíferos;
alagados e pântanos; manguezais; etc.

O controle da ocupação do solo, considerando a infraestrutura sanitária existente e
as características do meio. Como exemplo, cita-se a definição de taxas de ocupação
de terrenos, densidades, áreas mínimas dos lotes, percentuais de áreas livres,
recuos, entre outros índices urbanísticos, em função da existência, ou não, da
infraestrutura sanitária (sistemas de abastecimento de água e de esgotamento
sanitário). Onde existirem sistemas coletores de esgoto, pode-se permitir uma
ocupação com maior intensidade, ao contrário das áreas onde se faz necessária a
utilização de soluções individuais para destino dos despejos.
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As faixas de proteção, às margens de recursos hídricos, têm sido utilizadas como
forma de garantir a preservação da mata ciliar e como medida de proteção para os
mananciais pois:
 Asseguram proteção sanitária aos reservatórios e cursos d'água, impedindo o
acesso superficial e sub superficial de poluentes;
 Garantem a adequada drenagem das águas pluviais, protegendo as áreas
adjacentes da ocorrência de cheias;
 Proporcionam a preservação e fomentação da vegetação, às margens dos
recursos hídricos, garantindo a proteção da fauna e flora típicas; o
sombreamento

resultante

da

vegetação

contribui,

também,

para

a

manutenção da temperatura da água adequada à fauna aquática;
 Representam

ação

preventiva

contra

a

erosão

e

o

consequente

assoreamento das coleções de água;
 Podem constituir áreas para recreação ou de preservação paisagística e
ecológica.

Controle da Erosão do Solo:

A erosão do solo resulta no carreamento de partículas do mesmo para os corpos
d'água, alterando a sua qualidade (turbidez, principalmente) e provocando o
assoreamento. As medidas de controle da erosão do solo contribuem para a
proteção da água.

Medidas de controle para reduzir o lançamento de resíduos sólidos nos corpos
d’água:

A adoção de práticas corretas de coleta e tratamento e/ou disposição final do lixo
constitui medida de controle da poluição da água. Depósitos inadequados de
resíduos sólidos, no solo ou diretamente em corpos d'água, podem resultar na
poluição da água. Um dos problemas da disposição de lixo no solo, mesmo em
aterros sanitários, é a produção do chorume, líquido resultante da decomposição
dos resíduos mais a água infiltrada a partir de precipitações, o qual tem alta
demanda de oxigênio. Em aterros sanitários, devem ser executados drenos para o
chorume, o qual deve ser tratado antes do lançamento em recursos hídricos.
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Controle da utilização de fertilizantes e agrotóxicos:

Deve-se evitar a utilização desses produtos químicos em áreas próximas aos
recursos hídricos. As embalagens e restos dos produtos devem ser enterrados em
locais afastados dos corpos d'água e os equipamentos de aplicação não devem ser
lavados diretamente nos mananciais. A conscientização dos usuários e dos
aplicadores desses produtos é indispensável para a redução dos impactos
ambientais decorrentes dos mesmos.

Reuso da Água:

A reutilização de águas residuais pode ser considerada como uma medida de
controle da poluição, pois, com a adoção de tal prática, evita-se o lançamento de
esgotos nos corpos d'água. Essa é uma solução indicada, principalmente, para
regiões onde há carência de água, por duas razões principais: garante o suprimento
para outros fins, liberando os mananciais para o abastecimento humano; evita a
disposição de esgotos em mananciais, os quais, muitas vezes, secam durante
grande parte do ano. Mesmo tratados, os esgotos oferecem riscos ao ambiente. O
reuso dos mesmos, de forma controlada, pode significar a proteção de recursos
hídricos.

Na adoção do reuso de águas residuais, devem ser tomados alguns cuidados para
evitar

problemas

ambientais,

recomendando-se,

entre

outros:

afastamento

adequado de mananciais de superfície; distância satisfatória para o lençol freático;
tratamento prévio do esgoto, em função do tipo de reutilização.

Afastamento das Fontes de Poluição:

Algumas fontes de poluição devem situar-se a distâncias adequadas de mananciais
superficiais e subterrâneos, como medida preventiva de controle da poluição. Alguns
exemplos podem ser citados:
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Sistemas de disposição de esgotos no solo (fossas secas, sumidouros, valas de
infiltração, lagoas de estabilização) devem ficar a uma distância de, no mínimo, 1,50
m do nível máximo do lençol freático.

Aterros sanitários, cemitérios, lagoas de estabilização, e outros sistemas poluidores,
devem ter distância satisfatória (no mínimo, 500 metros) de poços e de recursos
hídricos superficiais, a ser estabelecida em função das condições do solo e dos usos
da água.

Modificações no Processamento Industrial:

Uma forma de reduzir a carga poluidora de indústrias é promover alterações no
processamento, de modo a diminuir a produção de despejos e eliminar ou minimizar
a quantidade de poluentes. Entre essas medidas, citam-se: modificações das
matérias primas, mudanças nos processos de fabricação, reciclagem das águas;
reaproveitamento de resíduos sólidos.

Manutenção de vias vicinais

A perda de solo por processos erosivos nas estradas vicinais tem grande poder de
evolução, visto a inexistência de uma camada capaz de proteger a via da ação do
tempo. Dessa forma, esse dano se torna mais visível nessas áreas, comprometendo
as mesmas, gerando o carreamento desses sedimentos para os cursos d’água ou
para os fundos de vale mais próximos. Nos mananciais, além do assoreamento, os
enxurros podem levar das áreas de cultivo resíduo de defensivos agrícolas, bem
como de adubos químicos e outros elementos de correção do solo para cultivo.

As condições, boas ou más, das estradas vicinais dependem de atributos
relacionados com as especificidades de cada região tais como: tipo de solo, clima,
topografia, tráfego e frequência de manutenção. Estes fatores influenciam
diretamente no aparecimento de defeitos com grau de severidade maiores ou
menores no leito das vias, o que acarreta problemas que comumente, quando não
reduzem a velocidade de tráfego, são responsáveis pela interrupção da via (NUNES,
2003).
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A avaliação das condições da superfície de rolamento de estradas de terra é feita
através de levantamento da área. Para fins de utilização em sistemas de
gerenciamento de vias, o levantamento de campo envolve a seleção dos defeitos
mais significativos, com suas respectivas medidas, e a avaliação da extensão e
severidade de cada um deles.

A redução dos problemas de erosão nas estradas de terra pode ser obtida pela
adoção de medidas que evitem que a água proveniente do escoamento superficial,
tanto aquele gerado na própria estrada como o proveniente das áreas às suas
margens, acumule-se na estrada e passe a utilizá-la para o seu escoamento. A água
escoada pela estrada deve ser coletada nas suas laterais e encaminhada, de modo
controlado, para os escoadouros naturais, artificiais, bacias de acumulação ou outro
sistema de retenção localizado no terreno marginal (GRIEBELER et al., 2005).

Dessa forma, torna-se premente a adoção de tecnologias alternativas que
possibilitem a manutenção das estradas não pavimentadas em níveis aceitáveis de
custo e que proporcionem boas condições de tráfego durante o ano todo.

Identificou-se como principais medidas de intervenção para controlar e mitigar os
processos erosivos e o processo de assoreamento dos cursos d'água e veredas:
• Proteção de cabeceiras de nascentes e veredas com implantação de cerca e
medidas de conservação do solo em áreas a montante das mesmas.
• Estabilização e recuperação de voçorocas: deve-se prevenir e corrigir a
formação de voçorocas restaurando a superfície do solo e reconstituindo a
cobertura vegetal e o revestimento dos taludes de corte e aterro geralmente
realizado com gramíneas e leguminosas. (sugestão);
• Adequação trechos de estradas de circulação no entorno e principalmente
nas vertentes de acesso aos cursos de água com a construção de terraços,
lombadas e bacias de contenção de águas pluviais (barraginhas), com o
objetivo de conter os processos erosivos e o consequente carreamento de
sedimentos para o leito dos cursos de água quando da ocorrência de chuvas
intensas. Deverá ser executada a adequação da faixa de rolamento das
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estradas e implantados dispositivos para dissipação de energia e desvio da
drenagem das águas pluviais;
• Educação para as águas e mobilização dos moradores através da realização
de dias de campo, bem como trabalhos e atividades específicos para
mulheres e crianças.
•
Diretrizes para o controle de escoamentos

Soluções que favoreçam o armazenamento, a infiltração e a percolação, ou a
jusante, adotando-se bacias de detenção, tem que levar em consideração as
características topográficas locais e listar as soluções de controle que melhor se
adaptariam.

Diretrizes para o tratamento de fundos de vale: Aspectos ambientais da utilização
dos fundos de vale no meio urbano.

Os rios e córregos e suas várzeas, são frequentemente tratados como um único
sistema, genericamente denominado de fundo de vale.

Conservar os fundos de vale: uma vez que as alterações imprimidas pela
urbanização nas bacias hidrográficas inviabilizam a preservação de todas as
características naturais das várzeas e córregos, mas parte destas características
pode e deve ser mantida, pois contribui eficazmente para a minoração dos
problemas socioambientais relacionados com a água.

Implantar ações para monitorar e controlar os fundos de vale: Inundações e
impactos negativos na saúde pública são as principais preocupações de
desenvolvimento urbano associado aos fundos de vales. Porém, há outros
problemas socioambientais difusos que, por apresentarem relações causais cuja
compreensão é mais difícil e para os quais não há uma percepção social e, muitas
vezes, unanimidade científica, acabam sendo preteridos quando da escolha entre as
diversas formas de tratamento das várzeas urbanas. Entre estes problemas estão
àqueles relacionados com a qualidade e a quantidade de água - produzida,
precipitada e superficial - e também aquelas relacionadas à qualidade do ar e
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manutenção de áreas verdes. Sobre esta última, embora a diminuição de vegetação
intra urbana não seja observada somente em áreas de várzea, nesta ganha uma
dimensão importante, visto que estes espaços apresentam um processo de
ocupação muitas vezes posterior às demais áreas de uma bacia, sendo, via de
regra, os últimos lugares a serem urbanizados. Ademais tais áreas são protegidas
por lei, apesar da fragilidade e complexidade da legislação para aplicação nas áreas
urbanas.

Controlar e manter as matas ciliares: Estas áreas possuem uma série de funções
ecológicas, como controlar a descarga hidráulica do córrego, armazenar água,
remover suas impurezas e promover habitat para diversas espécies de plantas e
animais. Apesar de ser possível, na maioria das vezes, destacar os fundos de vale
do ecossistema envoltório, eles são bastante vulneráveis às mudanças que ocorrem
em qualquer parte da bacia hidrográfica. Quando estas mudanças são superiores à
capacidade de resiliência ou readaptação do ecossistema, o equilíbrio dinâmico
pode ser perdido, causando inadequações ambientais, e impactos sociais negativos
como:


Degradação na qualidade de água e na capacidade de estoque desta água
no solo, rebaixamento do lençol freático e baixa recarga dos aquíferos, perda
de espécies e perda de espaços para recreação e dos valores estéticos deste
ecossistema. As atividades humanas são as principais responsáveis por estas
alterações tanto no meio urbano quanto no meio rural, principalmente pela
forma como utiliza o solo, ou pelo uso excessivo dos recursos hídricos.



Controlar os lixiviados: As interações entre a água e os demais materiais e
nutrientes presentes ou que chegam aos fundos de vales acontecem em uma
dinâmica espacial e temporal. Espacial porque são sistemas geomorfológicos
abertos recebendo energia através de agentes climáticos e dissipando-a
através do deflúvio, em um processo onde as cabeceiras e as vertentes
fornecem sedimentos e nutrientes para a foz e o fundo de vale. Grande
parcela destes movimentos está intimamente ligada aos caminhos da água na
bacia hidrográfica. A dinâmica espacial que acontece na direção nascente-foz
é chamada de longitudinal e a dinâmica curso d’água/várzea/vertente é
chamada transversal. A dinâmica é também temporal, porque depende da
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quantidade de chuvas e do clima, que varia em diversas escalas – dentro de
um ano e em períodos maiores – e também porque sofre alterações cujos
impactos variam com o tempo. A dinâmica temporal e espacial interage
especialmente nos fundos de vales, onde a extravazão periódica das águas
molda e altera os limites das áreas inundáveis.

Existem diversos padrões de drenagem: dendrítico, paralelo, radial, treliça,
retangular, anelar, cárstico, que resultam de diferentes climas agindo durante
milhares de anos em solos com diferentes topografias e estruturas geológicas. O
padrão de drenagem do Município pode ser considerado do tipo dendrítico devido a
configuração do fluxo de escoamento dos cursos d’água


10.3.3.2 - Quadros de objetivos e metas para o serviço de abastecimento de água.

Após análise de cenário pela ferramenta SWOT, o quadro a seguir foi elaborado e
utilizado para a descrição do cenário atual e as ações a serem realizadas (objetivos)
para se atingir o cenário futura, como metas de ações imediatas, curto, médio e
longo prazo.
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DRENAGEM PLUVIAL
QUADRO DE OBJETIVOS E METAS ( Manutenção do sistema de drenagem)
CENÁRIO ATUAL
CENÁRIO FUTURO
ITEM

1

2

SITUAÇÃO ATUAL

A totalidade das ruas da sede de
Carmópolis de Minas não
contempla o sistema de drenagem
urbana, não possuindo sarjeta,
boca de bolo (exceto algumas em
pontos críticos sem caminhamento
posterior adequado) e manilhas
coletoras de águas pluviais.

Na superfície da maioria das vias
ocorre escoamento laminar
superficial, sobre o pavimento
asfáltico

CONSEQUÊNCIAS

Alagamento de vias,
danos a pavimentação e
acidentes de trânsito

Possibilidade de causar
danos a pavimentação e
erosão na parte mais
baixa das ruas

OBJETIVOS
1 Elaboração de projeto de
drenagem pluvial dividido
para as bacias do Córrego
Lava-pés e Japão Grande
2- Implantar o sistema de
micro drenagem em 100%
da sede urbana
PROGRAMA DRENAGEM
DE CARMÓPOLIS
1. Implantar o sistema de
micro drenagem em 100%
da sede urbana
2. Definir programa de
educação para o destino
adequado de resíduos
3. Implantar PROGRAMA
DE LIXO NO LIXO

3

Direcionamento para descarte de
águas pluviais para os dois
córregos (Japão Grande e Lavapés)

Possibilidade de erosão

1. Implantar o sistema de
macro drenagem em 100%
da sede urbana

4

No Setor Industrial, não existe
sistema de drenagem pluvial

Possibilidade de erosão

Implantar o sistema de
micro drenagem

Imediata

METAS
Curto
Médio
Prazo
Prazo

Longo
Prazo

X

X

X

X

X

X
X

X

X
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QUADRO DE OBJETIVOS E METAS ( Manutenção do sistema de drenagem)
CENÁRIO ATUAL
CENÁRIO FUTURO
METAS
CONSEQUÊN
ITEM
SITUAÇÃO ATUAL
CIAS
OBJETIVOS
Curto Médio
Imediata
Prazo
Prazo
As ações de desobstrução das bocas de lobo
1 – Elaboração de uma
instaladas em alguns pontos críticos são
executadas a partir das demandas da população Inundação dos rotina de trabalho com
e não com planejamento prévio com frequências pontos críticos frequência definida
X
necessárias. Elas têm por finalidade garantir a com
5
capacidade de escoamento de águas pluviais. possibilidade
Inicialmente é feita uma desobstrução para de ocorrerem
2 – Execução das
eliminar os resíduos existentes na rede. Essas acidentes
limpezas
ações têm por finalidade evitar que a obstrução
X
de das bocas de lobo.
- 1 – Elaboração dos
Inundações
estudos de máximas
Não há estudo de máximas cheias nas bacias
rotineiras de
cheias nas bacias dos
6
dos Córregos Lava-pés e Japão Grande nos
áreas lindeiras Córregos Lava-pés e
trechos urbanos.
aos Córregos Japão Grande nos
X
trechos urbanos.
1 Elaboração de projeto
de drenagem pluvial do
Possibilidade
Distrito
Não há projeto de drenagem para o POVOADO
de
X
7
de Japão Grande
alagamentos e
2. Implantar o sistema de
erosão
micro drenagem em
100% da área projetada
1 Elaboração de projeto
Possibilidade de drenagem pluvial do
X
Distrito
Não há projeto de drenagem para o Distrito de
de
8
Bom Jardim de Minas
alagamentos e 2. Implantar o sistema de
erosão
micro drenagem em
100% da área projetada

Longo
Prazo

X

X

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS
PRODUTO K - RELATÓRIO FINAL
- PMSB/ 2014
Página 259

QUADRO DE OBJETIVOS E METAS (Problemas específicos nas redes de drenagem ou redes de esgoto )
CENÁRIO ATUAL
CENÁRIO FUTURO
METAS
ITEM
CONSEQUÊNCIAS
SITUAÇÃO ATUAL
OBJETIVOS
Curto Médio
Imediata
Prazo
Prazo
1 – Elaboração de
x
projeto
2 – Implantação de
Existem pontos de aquaplanagem na confluência Possibilidade
de sistema de micro
9
das avenidas padre Jair Pereira e Rua São acidentes de trânsito na drenagem
(anteparos para
Genaro
rotatória
x
conduzir as águas
pluviais laminares e
dispersores de
energia cinética).

10

11

12

Não se identificou a necessidade de intervenção no
sistema de drenagem nos aglomerados rurais. A água
pluvial infiltra no próprio terreno, não verifica-se pontos
alagados. Porém, não existe uma rotina de fiscalização
para verificar a existência de erosão, ou não, nos locais
e falta manutenção em estradas vicinais

Alagamento de água pluvial na rede coletora de
esgoto nas ruas maestro Antônio Alvin/Rodolfo
Pacheco/Travessa Padre José Costa e Avenida
Ipê Amarelo, todas na bacia do Lava-pés

Alagamento de água pluvial na rede coletora de
esgoto no final da rua Joviano Santos e na
marginal da BR 381, próxima à travessia da
rodovia, todas na bacia do Bairro Amaral.

Possibilidade de erosão

1Contaminação de
água pluvial com esgoto;
2 Aumento da vazão na
tubulação de esgoto
podendo acarretar
transbordamento nos PV’s
3- Comprometimento da
capacidade da ETE
1-Contaminação de água
pluvial com esgoto;
2 -Aumento da vazão na
tubulação de esgoto
podendo acarretar
transbordamento nos PV’s
3- Comprometimento da
futura capacidade da ETE

1 – Fiscalizar
periodicamente as
localidades a fim de
evitar algum tipo de
erosão

x

1.
Implantar o
sistema de micro
drenagem

x

2.
Fiscalização
do sistema de
lançamento
clandestino

x

1.
Implantar o
sistema de micro
drenagem
2.
Fiscalização
do sistema de
lançamento
clandestino

Longo
Prazo

x

x
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QUADRO DE OBJETIVOS E METAS ( Descuido ou desrespeito às áreas de preservação ambiental e outros itens de passivos
ambientais )
CENÁRIO ATUAL
CENÁRIO FUTURO
METAS
ITEM
CONSEQUÊNCIAS
SITUAÇÃO ATUAL
OBJETIVOS
Curto
Médio
Longo
Imediata
Prazo
Prazo
Prazo
1 -Ações antrópicas às
margens dos Córregos
precisam ser corrigidas e
x
Existência
de
ações
monitoradas com
1 Assoreamento do córrego e
antrópicas (entulho) às
mais frequência (fiscalização)
13
possível transbordamento.
margens
do
Córrego
2 – Poluição
Lava-pés
2 – Limpeza e desobstrução
dos locais
x
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QUADRO DE OBJETIVOS E METAS ( Legislação e fiscalização)
CENÁRIO ATUAL
CENÁRIO FUTURO
ITEM

14

15

16

17

CONSEQUÊNCIAS

SITUAÇÃO ATUAL
O Município de Carmópolis de
Minas não possui uma lei
municipal
que
regularize
a
Drenagem Urbana, utilizando-se
das diretrizes da Lei federal nº
11.445, de 5 de janeiro de 2007,
de saneamento básico

Generalização dos
sistema sem estudo
1 – Elaboração de Lei Municipal
das necessidades
específica para o município
específicas
do
município

Falta
de
Termo
de
Referência/Diretrizes formal que Possibilidade
regularizasse projetos e obras de informalidade
drenagem pluvial específicas para procedimentos
o município

Não existe um plano
de
Ocorrência
Evacuação e alerta da População
acidentes
em períodos de enchentes

Não existe Plano
Drenagem Pluvial

Diretor

OBJETIVOS

Todo
projeto
de
edificação
e
implantação de loteamento urbano deve
ser
primeiramente
aprovado
pela
Prefeitura Municipal de Carmópolis de
Minas, por meio da Secretaria Municipal
de Obras, que solicita o enquadramento
de
do projeto nas diretrizes da Legislação
dos
Federal de Drenagem Urbana. Cabe a
esta Secretaria o acompanhamento da
execução das obras, verificando se estas
obras estão sendo executadas dentro
das normas e diretrizes da Legislação
vigente – Elaboração de termo de
Referência/Diretrizes

de

Falta
de
planejamento
e
de
padronização
do
sistema
de
drenagem pluvial

Imediata

METAS
Curto Médio
Prazo
Prazo

x

x

1 – Elaboração de um plano de
evacuação e alerta em área de risco

x

2 – Implantação do Plano

x

1 – Elaboração do Plano Diretor de
Drenagem Pluvial

x

2 – Implantação do plano Diretor de
drenagem Pluvial

x

Longo
Prazo
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QUADRO DE OBJETIVOS E METAS ( Alagamentos )
CENÁRIO ATUAL
CENÁRIO FUTURO
ITEM

18

19

20

21

SITUAÇÃO ATUAL

Em época das cheias, o
Córrego
Lava-pés
transborda, transpondo a •
vazão de suas calhas
•
atingindo a Av. Ipê
Amarelo na bacia do
Lava-pés

Alagamento na área de
encontro
das
ruas
Formosa com Av. Ipê
Amarelo na bacia do
Córrego Lava-pés
Alagamento na área de
encontro das ruas José
Marques da Silva, 21 de
abril e 7 de setembro
com Joaquim Marjano da
Silva na bacia do bairro
Santo Antônio
Alagamento na área de
encontro
das
ruas
Altamiro F. Borges com a
rua Santa Luzia na bacia
do Bairro Amaral

CONSEQUÊNCIAS

OBJETIVOS

1 -Ações antrópicas às
margens dos Córregos
precisam ser corrigidas e
Assoreamento do córrego monitoradas com
mais frequência (fiscalização)
Poluição
2 – Limpeza e desobstrução
dos locais

Imediata

METAS
Curto
Médio
Prazo
Prazo

X

X

Possibilidade de ocorrência de
erosão, pavimento danificado e
acidentes de trânsito

1. Implantar o sistema de
micro drenagem em 100% da
sede urbana

X

Possibilidade de ocorrência de
erosão, pavimento danificado e
acidentes de trânsito

1. Implantar o sistema de
micro drenagem em 100% da
sede urbana

X

Possibilidade de ocorrência de
erosão, pavimento danificado e
acidentes de trânsito

1. Implantar o sistema de
micro drenagem em 100% da
sede urbana

X

Longo
Prazo

10.3.4 - Infraestrutura de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

Para facilitar a compreensão dos textos e relacioná-los ao Diagnóstico Técnico Participativo, serão mantidas as evidências fotográficas apresentadas naquele
relatório para que as imagens ilustrem a concepção para o cenário futuro.

As projeções das carências dos serviços de saneamento, os objetivos e metas, para
o horizonte de 20 (vinte) anos, serão agrupadas, conforme o Plano de Trabalho, em
Imediato: até 03 anos, Curto prazo: de 04 a 08 anos; Médio prazo: de 09 a 12 anos,
e; Longo prazo: de 13 a 20 anos.
Tabela – Quadro geral de prospectiva, objetivos e metas.
QUADRO DE OBJETIVOS E METAS (sistema geral)
Cenário Atual
Item

Cenário Futuro
Metas

Situação
Atual

01

Necessidade
de
elaboração
de PGIRS
pelas
empresas do
município

02

Necessidade
de
elaboração
de PRSS
pelos
geradores de
resíduos de
serviços de
saúde

Consequências

Objetivos
Imediata

Não
atendimento da
legislação
vigente

Preservação
do Meio
Ambiente
Local e
garantia da
sustentabilidad
e de recursos
naturais do
município

X

Não
atendimento da
legislação
vigente

Atendimento à
legislação da
ANVISA e
garantia da
saúde pública
e laboral

X

Curto
Prazo

Médio
Prazo

Longo
Prazo
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QUADRO DE OBJETIVOS E METAS (sistema administrativo de limpeza urbana)
Cenário Atual
Item

03

04

Cenário Futuro
Metas

Situação
Atual

Consequências

Ausência
de inserção
de técnicas
de
educação
ambiental
no
gerenciame
nto de
resíduos
sólidos

Distanciamento
entre a população
e o sistema de
limpeza urbana

Aumento da
interação da
população com
os serviços de
limpeza urbana

X

Falta de
racionalismo na
execução dos
serviços

Evitar que os
diversos
serviços de
limpeza urbana
sejam
realizados de
forma isolada
sem
racionalização
de ações

X

Ausência
de uma
sistemática
integrada
de limpeza
urbana

Objetivos
Imediata

Curto
Prazo

Médio
Prazo

Longo
Prazo

QUADRO DE OBJETIVOS E METAS (coleta de lixo domiciliar e comercial)
Cenário Atual
Item

05

Cenário Futuro
Metas

Situação
Atual

Ausência da
função de
Encarregado
Geral de
Limpeza
Urbana

Consequências

Objetivos
Imediata

Fragmentação
da coordenação
dos serviços

Centralização
da
responsabilidad
e de chefia para
evitar a
fragmentação
de ordens em
dissonância com
o sistema de
limpeza urbana

Curto
Prazo

Médio
Prazo

Longo
Prazo

X
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QUADRO DE OBJETIVOS E METAS (coleta de lixo domiciliar e comercial)
Cenário Atual
Item

Cenário Futuro
Metas

Situação
Atual

Consequências

Objetivos
Imediata

Falta de
interação entre
a coordenação
dos serviços de
limpeza urbana
e os munícipes

Disponibilizar
um canal de
comunicação
entre a
população e o
setor de
limpeza
urbana para a
compreensão
das falhas do
serviço,
promovendo a
interação e a
integração da
população
com o
sistema.

X

07

Ausência de
capacitação
dos
funcionários
do setor

Falta de
especialização
laboral

Garantir a
melhoria na
qualidade do
serviço
executado e
garantir a
segurança dos
funcionários

X

08

Ausência de
campanha
para eliminar
o uso de
tambores e
baldes
plásticos
para a
disponibilizaç
ão de lixo
domiciliar e
comercial

Uso de
recipientes
inadequados
para a
disponibilização
de resíduos
para as equipes
de coleta

Melhorar a
qualidade dos
serviços de
coleta e
garantir a
segurança
laboral dos
funcionários
do setor

X

06

Ausência de
número de
telefone do
tipo “tele-lixo”
para a
população

Curto
Prazo

Médio
Prazo

Longo
Prazo
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QUADRO DE OBJETIVOS E METAS (coleta seletiva)
Cenário Atual
Item

Metas
Situação
Atual

09

Ausências de
racionalização
da
organização
física de
operação e
estocagem de
materiais no
galpão da UTC

10

Ausência de
determinação
do nível de
auxílio
administrativo
pela
administração
pública para a
ASCAR

11

12

Cenário Futuro

Ausências de
capacitação
dos agentes
envolvidos

Ausência de
plano de
segurança na
UTC

Consequências

Objetivos
Imediata

Perda de
espação
administrativo e
operacional,
ambiente de
trabalho caótico

Organizar o
setor e
conduzir as
atividades com
segurança
para os
agentes
envolvidos e a
vizinhança

X

Apoio
administrativo
insuficiente para
as demandas da
ASCAR

Auxiliar a
ASCAR a
organizar as
operações da
UTC

X

Falta de
especialização
laboral

Determinar a
especialização
dos agentes
para aumentar
o ganho e a
produtividade

X

Exposição dos
agentes
envolvidos a
riscos

Organizar as
operações
com o material
reciclável e
criar
protocolos de
segurança,
principalmente
em relação ao
risco de
incêndio

X

Curto
Prazo

Médio
Prazo

Longo
Prazo
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QUADRO DE OBJETIVOS E METAS (coleta de RCC)
Cenário Atual
Item

Cenário Futuro
Metas

Situação
Atual

Consequências

Objetivos
Imediata

13

Ausência
da função
de
Encarregad
o Geral de
Limpeza
Urbana

Fragmentação
da coordenação
dos serviços

Centralização
da
responsabilidad
e de chefia para
evitar a
fragmentação
de ordens em
dissonância
com o sistema
de limpeza
urbana

14

Ausência
de
programaç
ão do
serviço de
RCC como
um sistema
integrado
aos outros
serviços de
limpeza
urbana

Perda do
potencial de
racionalidade
custo x benefício
para os serviços
de limpeza
urbana

Melhoria na
qualidade do
serviço
executado,
racionalização
operacional e
diminuição do
custo
operacional

X

Falta de
interação entre a
coordenação
dos serviços de
limpeza urbana
e os munícipes

Disponibilizar
um canal de
comunicação
entre a
população e o
setor de
limpeza urbana
para a
compreensão
das falhas do
serviço,
promovendo a
interação e a
integração da
população com
o sistema

x

15

Ausência
de número
de telefone
do tipo
“tele-lixo”
para a
população

X

Curto
Prazo

Médio
Prazo

Longo
Prazo

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS
PRODUTO K - RELATÓRIO FINAL
- PMSB/ 2014
Página 267

QUADRO DE OBJETIVOS E METAS (coleta de RCC)
Cenário Atual
Item

Cenário Futuro
Metas

Situação
Atual

Consequências

Objetivos
Imediata

16

Ausência
de
capacitaçã
o dos
funcionário
s do setor

Falta de
especialização
laboral

Garantir a
melhoria na
qualidade do
serviço
executado e
garantir a
segurança dos
funcionários

17

Deficiência
no uso de
lona nos
caminhões
caçamba
no trajeto
para
descarrega
mento

Descumprimento
de legislação
específica e
derramamento
de resíduos nas
vias urbana

Evitar o
derramamento
de resíduos
sólidos nas vias
urbanas

X

18

Ausência
de
procedimen
tos para a
utilização
de pácarregadeir
a com
caminhões
caçamba

Perda do
potencial custo x
benefício da pá
carregadeira

Aproveitar ao
máximo a
funcionalidade
de pácarregadeira

X

19

Inexistência
de ponto de
transbordo
de RCC
com
licenciamen
to
ambiental
AAF

Descumprimento
de legislação
específica e
perda de
qualidade
ambiental

Racionalizar a
disposição de
RCC para
preservação do
meio ambiente
e dos resíduos
como matéria
prima

X

X

Curto
Prazo

Médio
Prazo

Longo
Prazo
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QUADRO DE OBJETIVOS E METAS (coleta de RCC)
Cenário Atual
Item

20

21

Cenário Futuro
Metas

Situação
Atual

Ausência
de
gerenciame
nto de
coleta de
RCC formal

Inexistência
de Usina
de
beneficiam
ento de
entulhos de
construção
civil

Consequências

Objetivos
Imediata

Perda de dados
referentes a
geração de RCC

Implantação de
procedimentos
e planilhas para
a criação de
uma banco de
dados
estatístico em
relação à
geração de
RCC no
município

Perda de
material
reciclável de
RCC

Reciclagem de
materiais de
construção civil.
Produção de
insumos para a
administração
pública e a
população
(blocos, meiofio, etc).
Preservação do
meio ambiente

Curto
Prazo

Médio
Prazo

Longo
Prazo

X

X
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QUADRO DE OBJETIVOS E METAS (coleta de RSSS)
Cenário Atual
Item

22

23

24

25

Cenário Futuro
Metas

Situação
Atual

Ausência de
capacitação
dos
funcionários
dos postos
de saúde
sobre os
procediment
os com
RSSS

Consequências

Objetivos
Imediata

Falta de
especialização
laboral

Garantir a
melhoria na
qualidade do
serviço
executado e
garantir a
segurança dos
funcionários

X

Inexistência
de vala
séptica na
área do
aterro de
resíduos

Ineficácia da
destinação de
RSSS no caso
de situação de
contingência

Caso o serviço
terceirizado
falhe na coleta
é necessário
que o
município
tenha um
plano de
contingência

X

Inexistência
de
programação
de coleta de
RSSS

Ineficácia nas
operações de
recolhimento e
destinação de
RSSS no caso
de situação de
contingência

Como plano
de
contingência a
administração
pública deve
ter um sistema
de coleta
elaborado

X

Perda da
eficácia de
fiscalização e
registro
estatístico da
geração de
RSSS

Constituir um
cadastro
completo de
todos os
pontos de
geração de
RSSS para
racionalização
de fiscalização
pelos agentes
sanitários

X

Ausência de
procediment
o de
atualização
do cadastro
dos pontos
de geração
de RSSS

Curto
Prazo

Médio
Prazo

Longo
Prazo
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QUADRO DE OBJETIVOS E METAS (varrição de vias e logradouros públicos)
Cenário Atual
Item

26

27

Cenário Futuro
Metas

Situação
Atual

Necessidade de
modernização
da frota de
equipamentos
de coleta de
resíduos de
varrição de vias
e logradouros
públicos

Ausência da
função de
Encarregado
Geral de
Limpeza
Urbana

28

Ausência da
padronização
do horário de
início do
serviço de
varrição de
vias e
logradouros
públicos

29

Necessidade
de
reprogramaçã
o das rotas de
varrição de
vias e
logradouros
públicos

Consequências

Objetivos
Imediata

Perda da
eficiência dos
serviços de
varrição de vias
e aumento da
demanda de
mão de obra

Melhoria na
qualidade dos
serviços
prestados,
melhoria na
segurança dos
funcionários do
setor e
diminuição do
custo
operacional

X

Fragmentação
da coordenação
dos serviços

Centralização
da
responsabilidad
e de chefia para
evitar a
fragmentação
de ordens em
dissonância com
o sistema de
limpeza urbana

X

Ineficiência no
acompanhamen
to dos serviços
e falta de
interação com o
sistema de
limpeza urbana

Racionalizar
os
procedimentos
de
gerenciamento
da mão de
obra do setor
e padronizar a
interação da
população
com o serviço

X

Ineficiência dos
serviços em
relação às
atuais
demandas do
município

Melhoria na
qualidade do
serviço
executado,
racionalização
operacional e
diminuição do
custo
operacional

X

Curto
Prazo

Médio
Prazo

Longo
Prazo
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QUADRO DE OBJETIVOS E METAS (varrição de vias e logradouros públicos)
Cenário Atual
Item

Cenário Futuro
Metas

Situação
Atual

Consequências

Objetivos
Imediata

30

Ausência de
número de
telefone do
tipo “tele-lixo”
para a
população

Falta de
interação entre
a coordenação
dos serviços de
limpeza urbana
e os munícipes

Disponibilizar
um canal de
comunicação
entre a
população e o
setor de limpeza
urbana para a
compreensão
das falhas do
serviço,
promovendo a
interação e a
integração da
população com
o sistema.

31

Ausência de
fornecimento
regular de EPI
para os
funcionários
do serviço de
varrição de
vias e
logradouros
públicos

Descumpriment
o de legislação
específica,
desmotivação
de equipes e
exposição de
funcionários a
riscos laborais

Garantir a
segurança dos
funcionários
na execução
dos serviços e
promover a
motivação na
execução dos
serviços

X

32

Ausência de
capacitação
dos
funcionários
do setor

Falta de
especialização
laboral

Garantir a
melhoria na
qualidade do
serviço
executado e
garantir a
segurança dos
funcionários

X

33

Necessidade
de
redimensiona
mento de
equipes de
varrição

Ineficiência dos
serviços em
relação às
atuais
demandas do
município

Ampliar a
abrangência
do serviço de
varrição para
todas as vias
públicas
pavimentadas

X

X

Curto
Prazo

Médio
Prazo

Longo
Prazo
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QUADRO DE PROGNÓSTICO, OBJETIVO E META (capina e roçada urbana)
Cenário Atual
Item

Cenário Futuro
Metas

Situação
Atual

Consequências

Objetivos
Imediata

34

Ausência da
função de
Encarregado
Geral de
Limpeza
Urbana

Fragmentação
da
coordenação
dos serviços

Centralização da
responsabilidade
de chefia para
evitar a
fragmentação de
ordens em
dissonância com
o sistema de
limpeza urbana

35

Ausência da
padronização
do horário de
início dos
serviços de
capina e
roçada
urbana

Ineficiência no
acompanhame
nto dos
serviços e falta
de interação
com o sistema
de limpeza
urbana

Racionalizar os
procedimentos de
gerenciamento da
mão de obra do
setor e padronizar
a interação da
população com a
coleta

X

36

Ausência de
programação
do serviço de
capina e
roçada como
sistema
integrado
aos outros
serviços

Perda do
potencial de
racionalidade
custo x
benefício para
os serviços de
limpeza
urbana

Melhoria na
qualidade do
serviço
executado,
racionalização
operacional e
diminuição do
custo operacional

X

37

Ausência de
equipes de
manutenção
de capina e
roçada
urbana

Perda da
qualidade do
serviço
executado nas
vias urbanas
ao longo do
ano

Garantir as
condições das
vias durante todo
o ano

X

X

Curto
prazo

Médio
Prazo

Longo
Prazo
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QUADRO DE PROGNÓSTICO, OBJETIVO E META (capina e roçada urbana)
Cenário Atual
Item

Cenário Futuro
Metas

Situação
Atual

Consequências

Objetivos
Imediata

38

Ausência de
número de
telefone do
tipo “tele-lixo”
para a
população

Falta de
interação entre
a coordenação
dos serviços
de limpeza
urbana e os
munícipes

Disponibilizar um
canal de
comunicação
entre a população
e o setor de
limpeza urbana
para a
compreensão das
falhas do serviço,
promovendo a
interação e a
integração da
população com o
sistema.

39

Ausência de
fornecimento
regular de
EPI para os
funcionários
do serviço de
capina e
roçada
urbana

Descumprimen
to de
legislação
específica,
desmotivação
de equipes e
exposição de
funcionários a
riscos laborais

Garantir a
segurança dos
funcionários na
execução dos
serviços de coleta
e promover a
motivação na
execução dos
serviços

X

40

Ausência de
capacitação
dos
funcionários
do setor

Falta de
especialização
laboral

Garantir a
melhoria na
qualidade do
serviço executado
e garantir a
segurança dos
funcionários

X

41

Deficiência
no uso de
lona nos
caminhões
caçamba no
trajeto para
descarregam
ento

Descumprimen
to de
legislação
específica e
derramamento
de resíduos
nas vias
urbana

Evitar o
derramamento de
resíduos sólidos
nas vias urbanas

X

x

Curto
prazo

Médio
Prazo

Longo
Prazo
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QUADRO DE PROGNÓSTICO, OBJETIVO E META (capina e roçada urbana)
Cenário Atual
Item

42

Cenário Futuro
Metas

Situação
Atual

Consequências

Necessidade
de
contratação
de empresa
para a
execução de
capina e
roçada
urbana em
todo o
município em
por prazo
determinado

Recuperação
das vias
públicas em
relação à
capina e à
roçada urbana

Objetivos
Imediata

Implantar
dimensionamento
de equipes de
capina e roçada
urbana para a
manutenção de
vias públicas

Curto
prazo

Médio
Prazo

Longo
Prazo

X

QUADRO DE OBJETIVOS E METAS (poda e supressão de árvores)
Cenário Atual
Item

Cenário Futuro
Metas

Situação
Atual

Consequências

Objetivos
Imediata

43

Ausência da
função de
Encarregado
Geral de
Limpeza
Urbana

Fragmentação
da
coordenação
dos serviços

Centralização da
responsabilidade
de chefia para
evitar a
fragmentação de
ordens em
dissonância com
o sistema de
limpeza urbana

44

Ausência de
padronizaçã
o do horário
de início do
serviço de
poda e
supressão
de árvores

Ineficiência no
acompanhame
nto dos
serviços e falta
de interação
com o sistema
de limpeza
urbana

Racionalizar os
procedimentos de
gerenciamento da
mão de obra do
setor e padronizar
a interação da
população com os
serviços de poda

X

x

Curto
Prazo

Médio
Prazo

Longo
Prazo
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QUADRO DE OBJETIVOS E METAS (poda e supressão de árvores)
Cenário Atual
Item

Cenário Futuro
Metas

Situação
Atual

Consequências

Ausência de
programação
dos serviços
de poda
integrados
ao sistema
de limpeza
urbana

Perda do
potencial de
racionalidade
custo x
benefício para
os serviços de
limpeza
urbana

Melhoria na
qualidade do
serviço
executado,
racionalização
operacional e
diminuição do
custo operacional

X

46

Ausência de
número de
telefone do
tipo “telelixo” para a
população

Falta de
interação entre
a coordenação
dos serviços
de limpeza
urbana e os
munícipes

Disponibilizar um
canal de
comunicação
entre a população
e o setor de
limpeza urbana
para a
compreensão das
falhas do serviço,
promovendo a
interação e a
integração da
população com o
sistema.

X

47

Ausência de
fornecimento
regular de
EPI para os
funcionários
do serviço
de poda e
supressão
de árvores

Descumprimen
to de
legislação
específica,
desmotivação
de equipes e
exposição de
funcionários a
riscos laborais

Garantir a
segurança dos
funcionários na
execução dos
serviços de coleta
e promover a
motivação na
execução dos
serviços de poda

X

48

Ausência de
capacitação
dos
funcionários
do setor

Falta de
especialização
laboral

Garantir a
melhoria na
qualidade do
serviço executado
e garantir a
segurança dos
funcionários

X

45

Objetivos
Imediata

Curto
Prazo

Médio
Prazo

Longo
Prazo

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS
PRODUTO K - RELATÓRIO FINAL
- PMSB/ 2014
Página 276

QUADRO DE OBJETIVOS E METAS (limpeza de boca-de-lobo)
Cenário Atual
Item

Cenário Futuro
Metas

Situação
Atual

Consequências

Objetivos
Imediata

Fragmentação
da
coordenação
dos serviços

Centralização da
responsabilidade de
chefia para evitar a
fragmentação de
ordens em
dissonância com o
sistema de limpeza
urbana

x

50

Ausência de
padronizaçã
o do horário
de início do
serviço de
limpeza de
boca de lodo

Ineficiência no
acompanhame
nto dos
serviços e falta
de interação
com o sistema
de limpeza
urbana

Racionalizar os
procedimentos de
gerenciamento da
mão de obra do
setor

X

51

Ausência de
fornecimento
regular de
EPI para os
funcionários
do serviço
de limpeza
de boca de
lodo

Descumprime
nto de
legislação
específica,
desmotivação
de equipes e
exposição de
funcionários a
riscos laborais

Garantir a
segurança dos
funcionários na
execução dos
serviços de coleta
e promover a
motivação na
execução dos
serviços

X

Deficiência
nos serviços
de limpeza de
boca de lodo

Garantir a
manutenção de
limpeza das
bocas de lodo,
principalmente
nas zonas
urbanas de
inundação pluvial.

X

Falta de
especialização
laboral

Garantir a
melhoria na
qualidade do
serviço executado
e garantir a
segurança dos
funcionários

X

49

Ausência da
função de
Encarregado
Geral de
Limpeza
Urbana

52

Ausência de
equipe
específica de
limpeza de
boca de lodo

53

Ausência de
capacitação
dos
funcionários
do setor

Curto
Prazo

Médio
Prazo

Longo
Prazo
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QUADRO DE OBJETIVOS E METAS (limpeza de boca-de-lobo)
Cenário Atual
Item

54

Cenário Futuro
Metas

Situação
Atual

Consequências

Ineficiência
no uso de
lona nos
caminhões
caçamba no
trajeto para
descarregam
ento

Descumprime
nto de
legislação
específica e
derramamento
de resíduos
nas vias
urbana

Objetivos
Imediata

Evitar o
derramamento de
resíduos sólidos
nas vias urbanas

Curto
Prazo

Médio
Prazo

Longo
Prazo

X

QUADRO DE OBJETIVOS E METAS (pintura de meio-fio)
Cenário Atual
Item

Cenário Futuro
Metas

Situação
Atual

Consequências

Objetivos
Imediata

55

Ausência da
função de
Encarregado
Geral de
Limpeza
Urbana

Fragmentação
da
coordenação
dos serviços

Centralização da
responsabilidade
de chefia para
evitar a
fragmentação de
ordens em
dissonância com o
sistema de
limpeza urbana

56

Ausência de
padronizaçã
o do horário
de início do
serviço de
pintura de
meio fio

Ineficiência no
acompanhame
nto dos
serviços e falta
de interação
com o sistema
de limpeza
urbana

Racionalizar os
procedimentos de
gerenciamento da
mão de obra do
setor

X

x

Curto
Prazo

Médio
Prazo

Longo
Prazo
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QUADRO DE OBJETIVOS E METAS (pintura de meio-fio)
Cenário Atual
Item

Cenário Futuro
Metas

Situação
Atual

Consequências

57

Ausência de
forneciment
o regular de
EPI para os
funcionários
do serviço
de pintura
de meio fio

Descumprimen
to de
legislação
específica,
desmotivação
de equipes e
exposição de
funcionários a
riscos laborais

Garantir a
segurança dos
funcionários na
execução dos
serviços de
pintura de meio fio
e promover a
motivação na
execução dos
serviços

X

58

Ausência de
capacitação
dos
funcionários
do setor

Falta de
especialização
laboral

Garantir a
melhoria na
qualidade do
serviço executado
e garantir a
segurança dos
funcionários

X

Objetivos
Imediata

Curto
Prazo

Médio
Prazo

Longo
Prazo

QUADRO DE OBJETIVOS E METAS (aterro de resíduos)
Cenário Atual
Item

59

Cenário Futuro
Metas

Situação
Atual

Ausência da
função de
Encarregad
o Geral de
Limpeza
Urbana

Consequências

Objetivos
Imediata

Fragmentação
da
coordenação
dos serviços

Centralização da
responsabilidade
de chefia para
evitar a
fragmentação de
ordens em
dissonância com
o sistema de
limpeza urbana

Curto
Prazo

Médio
Prazo

Longo
Prazo

X
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QUADRO DE OBJETIVOS E METAS (aterro de resíduos)
Cenário Atual
Item

60

Cenário Futuro
Metas

Situação
Atual

Ausência de
forneciment
o regular de
EPI para os
funcionários
do serviço
de operação
do aterro
controlado

Consequências

Objetivos
Imediata

Descumpriment
o de legislação
específica,
desmotivação
de equipes e
exposição de
funcionários a
riscos laborais

Garantir a
segurança dos
funcionários na
execução dos
serviços de
operação do
aterro controlado
e promover a
motivação na
execução dos
serviços

X

Falta de
especialização
laboral

Garantir a
melhoria na
qualidade do
serviço executado
e garantir a
segurança dos
funcionários

x

X

61

Ausência de
capacitação
dos
funcionários
do setor

62

Deficiências
no
cumpriment
o dos
requisitos
COPAM
para
operação de
aterro
controlado

Descumpriment
o de legislação
específica

Garantir a
caracterização da
área como aterro
controlado para
atendimento da
legislação
ambiental
específica

63

Morosidade
na
implantação
de aterro
sanitário

Perda da
qualidade
ambiental na
destinação de
RSU

Implantação de
aterro sanitário
conjugado com a
UTC

Curto
Prazo

Médio
Prazo

Longo
Prazo

X
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Tabela 43 - Estimativas mensais e per capta de volumes e pesos de produção de resíduos
sólidos do sistema de limpeza urbana

QUADRO ESTIMATIVO DE PRODUÇÃO DE RESÍDUOS DOMICILIARES E
COMERCIAIS PER CAPTA NO MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS - MG
Quantidade estimada de viagens de coleta domiciliar e
comercial

51,35 viagens

Capacidade volumétrica dos caminhões compactadores

12 m3

Volume mensal estimado de RSU domiciliar e comercial
coletado
Peso mensal estimado de RSU domiciliar e comercial coletado
(0,45 t/m3)13
Produção per capta estimada para população de 18.20514
habitantes

616,2 m3/mês

277,29 t/mês

0,507 kg/hab/dia

Fonte: Diagnóstico Técnico.

10.3.4.1 - Critérios para ponto de apoio ao sistema de limpeza urbana na área de
planejamento

O SESAM deve manter o sistema de limpeza urbana de Carmópolis de Minas com
infraestrutura adequada para a operação de coordenação e planejamento dos
diversos serviços. Para que os coordenadores do sistema possam adequar o
planejamento dos serviços às demandas dos munícipes é necessário que seja
criado um banco de dados para o acompanhamento do processo evolutivo do
sistema.

13

Os compactadores são utilizados com os escudos recolhidos o que diminui a densidade de resíduos
3
compactados. O padrão, quando compactado, é 0,65 t/m .
14
Dados referenciais do IBGE.
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Para tanto, o sistema deve criar rotinas de procedimentos para a obtenção de
informações sobre a produtividade operacional das equipes envolvidas nos diversos
serviços, bem como informações sobre os equipamentos para a manutenção
preventiva e corretiva dos mesmos e também, rotinas e procedimentos para garantir
a qualidade funcional dos membros das equipes. Este fluxograma de informações é
fundamental para garantir a interação do sistema com os munícipes.

Para garantir os pressupostos anteriores será necessário que a administração
pública mantenha e adapte o sistema para a seguinte infraestrutura mínima:
• Sala de coordenação administrativa do sistema de limpeza urbana;
• Sala de mapeamento dos diversos serviços, inclusive mapeamento de
reclamações e sugestões de munícipes;
• Central telefônica de atendimento aos munícipes (“tele-lixo”);
• Espaço físico unificado para a guarda e controle de estoque de insumos dos
serviços;
• Instalações sanitárias adequadas para os funcionários do sistema de limpeza
urbana;
• Oficina com ferramental adequado para a manutenção preventiva de
equipamentos;
• Sistema de manutenção preventiva de equipamentos;
• Almoxarifado com estoque de peças para manutenção preventiva de
equipamentos, insumos e equipamentos de proteção individual e coletiva.
Em relação à coleta seletiva, o município deve elaborar procedimento para manter o
cadastramento das pessoas que atuam na atividade de catação de material
reciclável atualizado, para auxiliar essas pessoas a se inserir em uma associação
com o objetivo de atuar nesta atividade de forma regular.

10.3.4.2 - Procedimentos operacionais e especificações mínimas para os serviços
de limpeza urbana
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A seguir é apresentada tabela com os procedimentos operacionais mínimos a serem
adotados pela administração pública nos serviços de limpeza urbana, fundamentado
no diagnóstico técnico.

Tabela 44 - Procedimentos mínimos para os serviços de limpeza urbana

PROCEDIMENTOS MÍNIMOS PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA
SERVIÇO
Coleta de
lixo
domiciliar e
comercial
Coleta
Seletiva

Coleta de
RCC

Coleta de
RSSS

Varrição de
vias e
logradouros

Capina e
roçada
urbana

Capina e
roçada
urbana

PROCEDIMENTO

DIMENSIONAMENTO

Recolhimento de 100 % 02 equipes de coleta com 02
dos resíduos urbanos e caminhões compactadores de
rurais

12 m3

Recolhimento de

02 equipes com 02

recicláveis em todo o caminhões compactadores ou
município

caçamba

Recolhimento

01 pá-carregadeira, 02

programado de montes caminhões caçamba com 02
de entulho
Recolhimento de RSSS
nos postos de saúde
municipais

Região central
diariamente; bairros 03
x semana; zona rural 02
x semana
Diária, alternada entre
lixo seco e úmido

Diária, programada

ajudantes em cada caminhão
01 equipe de coleta com 01
veículo do tipo Furgão

Diária, programada

Diária na região central,

Varrição de sarjetas,
praças e canteiros

PERIODICIDADE

Equipes formadas por 02

centrais na sede urbana varredeiras e 01 carrinheiro
e comunidades rurais

03 x semana nos
bairros adjacentes e 02
x semana nos bairros
periféricos

Capina e roçada das

01 caminhão caçamba por

vias da sede urbana e

equipe, formada por

região rural e de prédios capinadores equipados com
públicos municipais

ferramentas para a capina

(incluindo escolas)

manual e roçada mecanizada

Capina e roçada das

01 caminhão caçamba por

vias da sede urbana e

equipe, formada por

região rural e de prédios capinadores equipados com
públicos municipais

ferramentas para a capina

(incluindo escolas)

manual e roçada mecanizada

02 x ao ano com
manutenção de vias
principais

02 x ao ano com
manutenção de vias
principais
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SERVIÇO

PROCEDIMENTO
Poda de segurança,

Poda e

arquitetônica e de

Supressão de controle fitossanitário e,
Árvores

supressão de árvores
mediante laudo técnico

DIMENSIONAMENTO
01 caminhão carroceria, equipe
de podadores e ajudantes,
equipamentos de segurança e
poda e, moto-poda

PERIODICIDADE
Programado
através de vistoria
técnica

Manutenção de rede
Limpeza de

pluvial através da

01 caminhão caçamba e

boca de lodo

limpeza de bocas de

equipe de limpeza

Diário, programado

lodo
Programação
Pintura de

Pintura de meio-fio nas

meio-fio

vias urbanas

01 pintor de meio-fio

integrada aos
serviços de capina
urbana

Operação de
aterro
controlado (o
município irá
implantar aterro
sanitário)

Coordenação

Manutenção
de
equipamentos

Operação de
compactação e
aterramento dos
resíduos sólidos
urbanos

01 trator de esteiras, 01 pácarregadeira (esporádico) e 02
caminhões caçamba
(esporádico); 01 responsável
técnico, 01 encarregado e 03

Operação de
compactação e
aterramento diária

vigias

Planejamento e

01 encarregado geral, 01

coordenação dos

auxiliar administrativo, equipe

serviços de limpeza

de educação ambiental e

urbana e educação

equipe administrativa do

ambiental

almoxarifado central

Manutenção

01 sistema informatizado de

preventiva e

manutenção preventiva,

manutenção corretiva

equipes da oficina do

de equipamentos

almoxarifado central

Diária

Diária

Fonte: Autor.
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10.4 - Plano de Emergência e Contingências

Os Planos de Contingências são documentos normativos que descrevem, de forma
clara e concisa, os riscos, atores e as suas responsabilidades além das ações a
serem desempenhadas em casos de eventos adversos. São documentos que
também possuem caráter executivo e preventivo, que buscam conferir grau
adequado de segurança aos processos e instalações operacionais enfrentando
possíveis descontinuidades.

Toda

atividade

com

potencial

de

gerar

uma

ocorrência

anormal,

cujas

consequências possam provocar danos às pessoas, ao meio ambiente e a bens
patrimoniais, inclusive de terceiros, devem ter, como atitude preventiva, um
planejamento para ações de emergências e contingências.

O objetivo é prever as situações de anormalidade nos serviços de abastecimento de
água, esgotamento sanitário, limpeza pública e manejo de resíduos sólidos e
drenagem e manejo de águas pluviais, sendo que, para estas situações de
prestação de serviços devem-se estabelecer as ações mitigadoras e de correção,
garantindo funcionalidade e condições operacionais aos serviços, mesmo que em
caráter precário.

Os Planos de Contingências devem se concentrar nos incidentes de maior
probabilidade e não nos catastróficos que, normalmente, são menos prováveis de
acontecer. Paralelamente, determinados tipos de falhas com alta probabilidade de
ocorrência devem ser, pelo tipo e duração de seus efeitos, incorporados às rotinas
funcionais cotidianas de processos produtivos e instalações operacionais.

As ações que fazem parte de um Plano de Contingências podem ser:
• Preventivas - desenvolvidas no período de normalidade, consistindo na
elaboração de planos e aperfeiçoamento dos sistemas e, também, no
levantamento de ações necessárias para a minimização de acidentes;
• Emergencial - quando as ações são concentradas no período da ocorrência,
por meio do emprego de profissionais e equipamentos necessários à
superação de anormalidades. Nesta fase, os trabalhos são desenvolvidos em
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regime de “força tarefa” que podem envolver órgãos de todas as esferas
governamentais, além de empresas especializadas;
• Readequação - concentram-se no período e após o evento, com o objetivo
de aperfeiçoamento do sistema a partir da dos acontecimentos.

Para a estruturação de um Plano de Contingência devemos ter como estrutura
básica informações básicas do Plano e de seu gestor, objetivos e a abrangência.
Deve dar uma visão geral da operação do sistema, a localização geográfica e a
natureza dos riscos ou eventos para os quais o Plano é aplicável, devem; ser
prestadas informações sobre o sistema, identificação dos recursos humanos
necessários para a tomada de decisão e a avaliação da vulnerabilidade a que estão
sujeitos os sistemas considerados.

Os Planos de Contingências devem estar sempre atualizados sendo revisados
periodicamente.

Um segundo tema contemplado num Plano de Contingências são os Planos de
Emergências que devem detalhar as etapas essenciais necessárias para se iniciar,
dar continuidade e encerrar uma ação de resposta a uma emergência. Esta etapa
deve ser concisa, objetiva e de fácil aplicação.

O Plano de Emergências deve conter um plano de ação, que deverá ser descritivo,
ilustrado e possuir diagrama de fluxo operacional indicando todos os envolvidos e
suas respectivas responsabilidades.

10.4.1 - AÇÕES – Plano de Emergências
Para o estabelecimento das ações dos planos de emergências, tentou-se prever as
diversas situações atípicas a que podem ficar expostos os sistemas de saneamento
básico. As medidas foram abordadas para cada um dos setores do saneamento
básico: abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e gestão
de resíduos sólidos.
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10.4.1.1 - Planejamento para estruturação operacional das ações de emergência e
contingencia - AEC

Conforme destacado o Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB, que prevê
os cenários de emergência e contingência e as respectivas ações para mitigação,
entretanto, estas ações deverão ser detalhadas de forma a permitir sua efetiva
operacionalização.

Os procedimentos operacionais das AEC estão baseados nas funcionalidades gerais
de uma situação de emergência. Assim, as AEC deverão estabelecer as
responsabilidades das agências públicas, privadas e não governamentais envolvidas
na resposta às emergências, para cada cenário e respectiva ação.
A fim de subsidiar os procedimentos para operacionalização das AEC, destaca-se a
seguir aspectos a serem contemplados nesta estruturação.

10.4.1.2 - Identificação das responsabilidades de organizações e indivíduos que
desenvolvem ações específicas ou relacionadas às emergências.

Os dados deverão ser preenchidos para cada componente do saneamento básico e
atualizados mensalmente ou em prazo menor, quando necessários. Essas
informações deverão estar disponíveis e de acesso a todos os encarregados,
durante 24 horas initerruptamente.

Tabela 45 – Modelo de tabelas de responsabilidades

Componente Abastecimento de Água
Nome

Função

E- mail

Endereço

Telefone

Celular
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Componente Esgotamento Sanitário
Nome

Função

E- mail

Endereço

Telefone

Celular

Componente Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos
Nome

Função

E- mail

Endereço

Telefone

Celular

Componente Drenagem e Manejo de Águas Pluviais
Nome

Função

E- mail

Endereço

Telefone

Celular

10.4.1.3 - Abastecimento de Água
De acordo com o Diagnóstico, o serviço de abastecimento de água, tanto zona
urbana como rural, é realizado pelo SESAM.

O sistema de abastecimento de água engloba as fases que vão desde a captação
de água bruta, passando pelo tratamento, reserva e distribuição. Deve-se, então,
prever os acidentes que podem ocorrer em todas essas fases do sistema.

As anomalias que ocorrem no sistema de abastecimento de água trazem, como
consequência, a falta de água, que pode ocorrer de forma parcial ou generalizada,
dependendo do tipo e local do acidente ocorrido.
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As ações mitigadoras ou emergenciais levam em conta o meio ambiente natural e
urbano, já que os acidentes e imprevistos podem englobar tanto o entorno dos
mananciais de água, ao longo dos sistemas de tratamento até a distribuição.
Causas:
 Período de cheia do manancial com a ocorrência de inundação, em geral, da
captação, da elevatória de água bruta e da unidade de tratamento,
comprometendo a qualidade e o fornecimento dos equipamentos e
promovendo avarias em seus componentes e estruturas;
 Período pluviométrico extensos com chuvas intensas leva à ocorrência de
deslizamentos e movimentação do solo, que atingirão tubulações e estruturas
localizadas

à

jusante,

causando

obstruções

dos

dispositivos

e

comprometendo a distribuição e/ou qualidade da água;
 Interrupção prolongada no fornecimento de energia elétrica às instalações de
produção de água, o que ocasionará a interrupção da captação de água bruta
e de seu tratamento;
 Situação de seca prolongada que venham a comprometer a vazão dos
mananciais;
 Contaminação dos mananciais por acidentes como derramamento de
substâncias tóxicas e,
 Ações de vandalismo e/ou sinistros.
AÇÕES CORRETIVAS A SEREM TOMADAS

As ações corretivas devem ser executadas pelo prestador do serviço em tempo
hábil, de forma a minimizar o impacto no abastecimento da população da área
afetada dentro dos passos seguintes:
 Comunicar à população, hospitais, unidades básicas de saúde, policias,
autoridades e defesa civil, através dos meios disponíveis;
 Contratar obras emergenciais de reparos das instalações atingidas;
 Disponibilizar caminhões pipa para fornecimento emergencial de água;
 Comunicar à concessionária de energia elétrica para a disponibilização de
gerador de emergência na falta continuada de energia;
 Executar rodízio de abastecimento e,
 Comunicar a polícia no caso de vandalismo.
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No Quadro a seguir são apresentados eventos gerais de emergência e contingência
para o município de Carmópolis de Minas

Tabela 46 – Medidas para situações emergenciais e contingências nos serviços de
Abastecimento de Água

Item

Ações Emergenciais e Contingenciais

Responsável

1
2
3
4

Paralização completa da operação
Paralização parcial da operação
Comunicação ao responsável técnico
Comunicação à administração pública - secretaria ou órgão
responsável
Comunicação à defesa Civil e/ou corpo de bombeiros
Comunicação ao órgão ambiental e/ou policia ambiental
Comunicação à população
Substituição de equipamento
Substituição de pessoal
Manutenção corretiva
Uso de equipamento ou veículo reserva
Solicitação de apoio a municípios vizinhos
Manobra operacional
Descarga de rede
Isolamento de área e remoção de pessoas

SESAM
SESAM
SESAM
SESAM

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

SESAM
SESAM
SESAM
SESAM
SESAM
SESAM
SESAM
SESAM
SESAM
SESAM
Defesa Civil
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Tabela 47 - Eventos emergenciais previstos para o sistema de abastecimento de água
Ações Para os Componentes do Sistema de Abastecimento de Água
Cenários

Adutora de
água bruta

Rede de
Distribuição

Sistemas
Alternativos

1,2,3,4,5,6,7
2,3,4,5,7

2,3,4,5,7
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6,7
2,3,4,5,7

2,3,4,4,8,10,11

2,3,4,4,8,10,11

2,3,4,10,11,13

2,3,4,10,11,13

2,3,4,10,11,13
2,3,4,10
2,3,4,6,10

1,2,3,4,5,6,7,10

1,2,3,4,5,6,7,10

1,2,3,4,5,6,7,10

1,2,3,4,5,6,7,10

3,4,5,10
1,2,3,4,5,6,7

3,4,5,10
1,2,3,4,5,6,7

3,4,5,10
1,2,3,4,5,6,7

3,4,5,10
1,2,3,4,5,6,7

Manancial

Captação

2,3,4,5 e 7
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6,7

2,3,4,5,7
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6,7
2,3,4,5,7

1,2,3,4,5,6,7
2,3,4,5,7

2,3,4,5,7
1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6,7
2,3,4,5,7

Falha mecânica

2,3,4,8,10,11

2,3,4,8,10,11

2,3,4,4,8,10,11

Rompimento
Entupimento
Represamento

2,3,4,10,11,13
2,3,4,10

2,3,4,10,11,13
2,3,4,10

2,3,4,10,11,13
2,3,4,10

Estiagem
Precipitações intensas
Enchentes
Falta de energia elétrica

Escorregamento
Impedimento de acesso
Acidente ambiental
Vazamento de gás (cloro
/ GLP)
Greve
Falta ao trabalho
Sabotagem
Depredação
Incêndio
Explosão

2,3,4,6,10
1,2,3,4,5,6,7,1
0
3,4,5,10
1,2,3,4,5,6,7

1,2,3,4,5,6,7,10
3,4,5,10

1,2,3,4,5,6,7,1
0
3,4,5,10

ETA

Recalque de
água tratada

2,3,4,5,7
2,3,4,4,8,10,1
1
2,3,4,10,11,13
2,3,4,10

Reservatórios

2,3,4,5,7

1,2,3,4,5,6,7,8,10
2,3,4,7,9,13
2,3,4,9
1,2,3,4,5,6,7,1
0
3,4,5,6,7,8,10,
11

1,2,3,4,5,6,7,10
3,4,5,6,7,8,10,11
1,2,3,4,5,6,7,8,10,
11

2,3,4,7,9,13
2,3,4,9
1,2,3,4,5,6,7,1
0
3,4,5,6,7,8,10,
11

2,3,4,7,9,13
2,3,4,9
1,2,3,4,5,6,7,10
3,4,5,6,7,8,10,11
1,2,3,4,5,6,7,8,10,
11
1,2,3,4,5,6,7,8,10,
11

1,2,3,4,5,6,7,8,10
2,3,4,7,9,13
2,3,4,7,9,13
2,3,4,7,9,13
2,3,4,9
2,3,4,9
2,3,4,9
1,2,3,4,5,6,7,1
1,2,3,4,5,6,7,10,
1,2,3,4,5,6,7,10
0
13,14
3,4,5,6,7,8,10,
3,4,5,6,7,8,10,11 3,4,5,6,7,8,10,11
11

2,3,4,7,9,13
2,3,4,9
1,2,3,4,5,6,7,10
3,4,5,6,7,8,10,11
1,2,3,4,5,6,7,8,10,
11
1,2,3,4,5,6,7,8,10,
11

10.4.1.4 - Esgotamento sanitário
De acordo com o Diagnóstico, o serviço de esgotamento sanitário, tanto zona
urbana como rural, é realizado pelo SESAM.
Os impactos causados em emergências em sistemas de esgotamento sanitário
comumente refletem-se mais significativamente sobre as condições gerais do
ambiente externo através da contaminação do solo e das águas superficiais e
subterrâneas, entretanto, estas condições conferem à população impactos sobre a
qualidade das águas captadas por poços ou mananciais superficiais, odores
desagradáveis entre outros inconvenientes.
Nenhum sistema de coleta de efluente ou mesmo de distribuição de água está livre
de sofrer danos, como por exemplo, em condições climáticas adversas, sejam por
baixas temperaturas ou elevados índices pluviométricos.

Outro fator de constantes manutenções de redes de coleta de efluente é decorrente
do desgaste natural do material utilizado na confecção de canalizações e nas
bombas de recalque de efluente. Pode-se atribuir ao próprio efluente uma grande
parcela neste desgaste, causado pela corrosão e formação de gases ácidos
liberados pelo efluente.

No caso de interrupção da coleta do efluente por motivo de obstrução ou ruptura,
cabe a realização de manutenção preventiva e periódica em toda a extensão da
rede coletora, pelos responsáveis do sistema de esgotamento sanitário.

Possíveis eventos que afetarão o sistema de esgotamento sanitário levando a
possíveis focos de contaminação estão vinculados ao comprometimento dos
dispositivos e equipamentos pertencentes a esse sistema, seja por condições
climáticas ou por ação antrópica.

As ações mitigadoras deverão levar em conta as obras de reparo emergenciais de
possíveis equipamentos e instalações que porventura tenham sido danificadas.
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EVENTOS QUE PODEM INTERROMPER O SISTEMA DE ESGOTAMENTO
SANITÁRIO
 Ligações clandestinas;
 Vazamento em redes;
 Comprometimento dos equipamentos;
 Extravasamentos;
 Falta de energia elétrica por período prolongado;
 Movimentação de terra e deslizamentos;
 Lançamento de esgoto bruto em rios e córregos e,
 Poluição ambiental.
SITUAÇÕES CRÍTICAS CARACTERIZADAS PELA PARALISAÇÃO DA ETE OU
EXTRAVASAMENTO DE ELEVATÓRIAS
 Extravasamento das instalações da ETE com danificação de equipamentos
 Interrupção prolongada do fornecimento de energia elétrica às instalações
comprometendo todo o sistema de tratamento;
 Chuvas intensas com ocorrência de deslizamentos e movimentação do solo
atingindo tubulações e estruturas da ETE, de emissários e tubulações de
recalque comprometendo o tratamento de efluentes e,
 Vandalismo e outros acidentes.
AÇÕES CORRETIVAS A SEREM TOMADAS
 Comunicar à população, hospitais, unidades básicas de saúde, polícia,
autoridades e defesa civil (quando presente), através dos meios de
comunicação.
 Instalar tanque de acumulação para armazenamento do esgoto durante o
período de interrupção do sistema de tratamento de forma a não ocorrer
extravasamento e consequentemente, contaminar o solo e a água;
 Instalar equipamento reserva para caso de avarias;
 Contratar de forma emergencial obras de reparo das instalações atingidas;
 Comunicar aos órgãos de controle ambiental
 Comunicar à concessionária de energia elétrica a necessidade de gerador de
emergência na falta continuada de energia;
 Comunicar a policia no caso de vandalismo ou sinistros;
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 Sinalizar e isolar a área como medida preventiva de acidentes;
 Implantar sistema de desvio e isolamento do trecho avariado para não
prejudicar as áreas circunvizinhas em caso de coletores de esgoto.

Tabela 48 - Medidas para situações emergenciais e contingências nos serviços de
Esgotamento Sanitário

Item
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Ações Emergenciais e
Contingenciais

Responsável

Paralização completa da
operação
Paralização parcial da operação
Comunicação ao responsável
técnico
Comunicação à administração
pública - secretaria ou órgão
responsável
Comunicação à defesa Civil e/ou
corpo de bombeiros
Comunicação ao órgão ambiental
e/ou policia ambiental
Comunicação à população
Substituição de equipamento
Substituição de pessoal
Manutenção corretiva
Uso de equipamento ou veículo
reserva
Solicitação de apoio a municípios
vizinhos
Manobra operacional
Desinfecção/Remediação da área
Isolamento de área e remoção de
pessoas

SESAM
SESAM
SESAM
SESAM

SESAM
SESAM
SESAM
SESAM
SESAM
SESAM
SESAM
SESAM
SESAM
SESAM
DEFESA CIVIL
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Tabela 49 - Eventos emergenciais previstos para o sistema de esgotamento sanitário.
Ações Para Componentes do Sistema de Esgotamento Sanitário
Cenários
Rede coletora

Interceptores

Elevatórias

ETE

Precipitações intensas

1,2,3,4,5,6,7

1,2,3,4,5,6,7

1,2,3,4,5,6,7

1,2,3,4,5,6,7

Enchentes

1,2,3,4,5,6,7

1,2,3,4,5,6,7

1,2,3,4,5,6,7

1,2,3,4,5,6,7

2,3,4,5,7

2,3,4,5,7

2,3,4,5,7

2,3,4,8,10,11

2,3,4,8,10,11

2,3,4,8,10,11

Rompimento

2,3,4,10,11

2,3,4,10,11

2,3,4,10,11

Entupimento

2,3,4,10

2,3,4,10

2,3,4,10

Corpo
receptor

Estiagem

Falta de energia elétrica
Falha mecânica

Represamento
Escorregamento
Impedimento de acesso

2,3,4,6,10
1,2,3,4,5,6,7,10

1,2,3,4,5,6,7,10

1,2,3,4,5,6,7,10

1,2,3,4,5,6,7,10

3,4,5,10

3,4,5,10

3,4,5,10

3,4,5,10

Acidente ambiental
Vazamento de efluente
Greve

1,2,3,4,5,6,7
1,2,3,4,5,6,7,8,10

1,2,3,4,5,6,7,8,10

1,2,3,4,5,6,7,8,10

1,2,3,4,5,6,7,8,10

2,3,4,7,9,13

2,3,4,7,9,13

2,3,4,7,9,13

2,3,4,7,9,13

2,3,4,9

2,3,4,9

2,3,4,9

Falta ao trabalho
Sabotagem

1,2,3,4,5,6,7,10

1,2,3,4,5,6,7,10

1,2,3,4,5,6,7,10

1,2,3,4,5,6,7,10

Depredação

3,4,5,6,7,8,10,11

3,4,5,6,7,8,10,11

3,4,5,6,7,8,10,11

3,4,5,6,7,8,10,11

1,2,3,4,6,7,8,10,11

1,2,3,4,6,7,8,10,11

Incêndio
Explosão

2,3,4,10,11

1,2,3,4,6,7,8,10,11

1,2,3,4,5,6,7

10.4.1.5 - Manejo dos resíduos sólidos
O sistema de manejo de resíduos sólidos de Carmópolis de Minas é de
responsabilidade da SESAM.

O objetivo de prever situações emergenciais é criar procedimentos para
contingências objetivando evitar que essas situações redundem em desastres
antrópicos ou ambientais ou queda na qualidade dos serviços prestados à
população, criando situações de reação imediata por parte do sistema de limpeza
pública para prevenir ou remediar os possíveis danos.

Para compreensão melhor das situações foi elaborada tabela com relacionamento
de possíveis impactos, danos e ações de remediação.

Tabela 50- Eventos de emergência e contingência

PROCEDIMENTOS MÍNIMOS PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA
SERVIÇOS

IMPACTOS

DANOS

AÇÕES
Manutenção preventiva e corretiva
de equipamentos. Monitoramento

Coleta de
lixo
domiciliar e
comercial

Acidentes com
os equipamentos

de equipes. Capacitação de
equipes. Fornecimento de celular
para os motoristas.

Interrupção da
coleta

Coleta
Seletiva

Antrópico e
ambiental

Paralisação do
recolhimento de
recicláveis pela
entidade de
catadores

Acúmulo de
resíduos.
Descrédito da
população
Acúmulo de
resíduos nas
vias.
Descrédito da
população

Coleta de
RCC

Acidentes com
os equipamentos

Antrópico e
ambiental

Coleta de
RSSS

Acidentes com
os equipamentos

Antrópico e
ambiental

Acionamento de equipe reserva
ou término da rota interrompida
com outra equipe
Recolhimento emergencial dos
recicláveis pela prefeitura.
Manutenção preventiva e corretiva
de equipamentos. Monitoramento
de equipes. Capacitação de
equipes. Fornecimento de celular
para os motoristas.
Manutenção preventiva e corretiva
de equipamentos. Monitoramento
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PROCEDIMENTOS MÍNIMOS PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA
SERVIÇOS

Varrição de
vias e
logradouros

IMPACTOS

DANOS

AÇÕES
de equipes. Capacitação de
equipes. Fornecimento de celular
para os motoristas.
Acionamento de equipe reserva
ou utilização de outro
equipamento

Interrupção da
coleta de RSSS

Acúmulo de
resíduos

Interrupção na
destinação de
resíduos para
autoclave ou
incinerador

Destinação
inadequada
de RSSS

Abertura de vala séptica no aterro
controlado para a utilização em
caso de emergência

Descumprimento
de rotas

Acúmulo de
resíduos nas
vias

Monitoramento de equipes.
Acionamento de equipes reservas
Manutenção preventiva e corretiva
de equipamentos. Monitoramento
de equipes. Capacitação de
equipes. Fornecimento de celular
para os motoristas.
Acionamento de brigada de
incêndio. Eficiência no tempo de
recolhimento e destinação de
resíduos
Manutenção preventiva e corretiva
de equipamentos. Monitoramento
de equipes. Capacitação de
equipes. Fornecimento de celular
para os motoristas.
Manutenção preventiva e corretiva
de equipamentos. Monitoramento
de equipes. Capacitação de
equipes. Fornecimento de celular
para os motoristas.

Acidentes com
os equipamentos

Antrópico e
ambiental

Incêndio em
montes de
resíduos de
capina

Antrópico e
ambiental

Poda e
Supressão
de Árvores

Acidentes com
os equipamentos

Antrópico e
ambiental

Limpeza de
boca de
lobo

Acidentes com
os equipamentos

Antrópico e
ambiental

Pintura de
meio-fio

Interrupção da
pintura de meiofio

Queda de
produtividade

Acionamento de equipe reserva

Interrupção da
operação de
compactação e
aterramento

Acúmulo de
resíduos a
céu aberto,
Dano
Ambiental

Acionamento de equipamento
reserva

Antrópico e
ambiental

Acionamento de brigada de
incêndio

Paralisação

Acompanhamento constante das

Capina e
roçada
urbana

Operação
do aterro
controlado

Sistema de

Incêndio no
maciço de
resíduos sólidos
Greve de
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PROCEDIMENTOS MÍNIMOS PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA
SERVIÇOS
limpeza
pública

IMPACTOS
funcionários

Acidentes de
trabalho ou
ausência de
funcionário

DANOS
parcial ou
total dos
serviços

Diminuição
da
produtividade
e qualidade
dos serviços
prestados

AÇÕES
equipes com reuniões periódicas.
Cumprimento das obrigações
trabalhistas. Contratação de
empresa terceirizada no caso de
paralisação

Acionamento de equipe reserva

O município deverá capacitar uma brigada de incêndio formada por funcionários da
limpeza pública para operar o caminhão pipa em caso de acionamento.
Os possíveis eventos que comprometem a sistemática levando ao acúmulo de
resíduos sólidos em locais abertos ou ruas estão vinculados justamente à gestão da
coleta, ou seja, a frequência e equipe (guarnição) com que o caminhão passa nos
bairros, transporte dos resíduos e destinação final.

As ações mitigadoras de acidentes devem estar relacionadas a essas atividades,
aos serviços de comunicação e conscientização da população e ao gerenciamento
das equipes de trabalho.

Coleta  Frequência e equipe (guarnição)
Transporte  veículos coletores
Destinação Final  infraestrutura do aterro, equipamentos e equipe (guarnição)

As situações críticas no caso da limpeza urbana normalmente ocorrem por conta de
paralisação no serviço de coleta e limpeza, ou no serviço de operação da destinação
final.
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Acidentes e imprevistos na coleta e limpeza
 Paralização dos serviços do pessoal responsável pelo serviço;
 Avaria/falha mecânica nos veículos coletores;
 Rompimento ou escorregamento em célula de disposição final;
 Ações de vandalismo e/ou sinistros
Causas de acidentes e imprevistos na destinação final
 Inundação ou processo erosivo da área;
 Avaria/falha mecânica nos equipamentos;
 Operação na área de destinação final sem critérios e normas;
 Interrupção prolongada no fornecimento de energia elétrica às instalações;
Ações corretivas a serem tomadas
 Comunicar à população, hospitais, unidades básicas de saúde, polícia,
autoridades e defesa civil (quando presente), através dos meios de
comunicação disponíveis;
 Reordenar as equipes responsáveis pelo atendimento a outras áreas do
município e desloca-las para a limpeza e coleta dos locais classificados como
críticos;
 Contratar

empresa

especializada

em

caráter

de

emergência

para

disponibilização de pessoal ou veículos e equipamentos;
 Agilizar o reparo/substituição de veículos avariados;
 Deslocar os resíduos para instalação similar em município vizinho, caso o
problema esteja ocorrendo na disposição final;
 Comunicar aos órgãos de controle ambiental;
 Reparar as instalações danificadas, e
 Comunicar a polícia no caso de vandalismo.
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Tabela 51 - Medidas para situações emergenciais e contingências nos serviços de Limpeza
Pública e Manejo de Resíduos Sólidos

ITEM
1

AÇÕES
Manutenção corretiva e preventiva de equipamentos

2

Monitoramento de equipes

3

Capacitação de equipes

4

Fornecimento de celular para os motoristas e operadores

5

Acionamento de equipe reserva

6

Recolhimento emergencial dos recicláveis pela prefeitura municipal

7

Acionamento de equipamento reserva

8

Operação de vala séptica no aterro sanitário

9

Acionamento de brigada de incêndio

10

Monitoramento da eficiência do recolhimento de resíduos

11

Realização de reuniões periódicas com equipes

12

Cumprimento das obrigações trabalhistas

13

Contratação de empresa terceirizada

14

Gerenciamento de contrato com empresa terceirizada
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CLASSIFICA
ÇÃO

AÇÕES

CENÁRIOS
E

Acidentes com os
equipamentos
Interrupção da
coleta de resíduos
Interrupção da
coleta seletiva
Interrupção da
coleta 3a. de
RSSS
Interrupção da
destinação 3a. de
RSSS
Descumprimento
de rotas
Incêndio em
montes de
resíduos
Interrupção na
pintura de 1/2 fio
Interrupção das
operações do
aterro
Greve de
funcionários
Ausência de
funcionário
Interrupção das
operações da
UTC

C

Sistema
de RSU

x
x

Coleta
convencional

Coleta
Seletiva

Coleta
de RCC

Coleta
de
RSSS

1, 2, 3 e 4

1, 2, 3 e
4

1, 2, 3 e
4

1, 2, 3
e4

5

5

5

x

Varrição
de Vias

5 e 14

Capina
Urbana

Poda de
Árvores

Limpeza
de Boca
Lobo

1, 2, 3 e
4

1, 2, 3 e
4

1, 2, 3 e
4

5

5

5

Pintura
de 1/2
fio

Operaçã
o do
Aterro
1, 2, 3 e
4

RESPON
SABILI
DADE

SESAM
SESAM
SESAM

6

x

5 e 14

SESAM

x

8

SESAM

x

2e5

x

2e5

9 e 10
x

SESAM

2e5

9 e 10

9

SESAM

5
1, 2, 3,
4, 5, e
13

x

SESAM

SESAM

x

11, 12,
13 e 14

SESAM

x

5 e 14

SESAM

x

1, 3, 11,
14

SESAM /
ASCAR

10.4.1.6 - Manejo de águas pluviais
O sistema de drenagem urbana e manejo de águas pluviais de Carmópolis de Minas
é de responsabilidade da Prefeitura Municipal através da Secretaria de Obras.

Planejar a drenagem significa definir a melhor maneira de transportar, armazenar e
infiltrar as águas pluviais, prevendo pontos onde se localizam ou localizarão os
setores voltados às atividades econômicas e todos os demais usos do espaço
urbano.

Acidentes e imprevistos de drenagem urbana geralmente ocorrem em períodos de
intenso índice pluviométrico, que associado ao desnudamento do solo, ou da
ausência/dimensionamento incorreto dos dispositivos de coleta da água pluvial,
acaba por gerar problemas sérios para a população como deslizamento de terra,
inundações, doenças de veiculação hídrica, entre outros.

OUTRAS AÇÕES - GERAIS

Com o objetivo da segurança, outras ações deverão ser implantadas, a saber:
 Implantar sistemas de proteção contra descargas atmosféricas nas unidades
que compõem o sistema de abastecimento de água e de esgotamento
sanitário;
 Atualizar os procedimentos de licenciamento ambiental para prevenir
interrupção por ação legal;
 Realizar o cadastro das unidades que compõem os sistemas de saneamento
básico, minimizando a possibilidade de interferências indesejadas, danos e
possibilitando a localização mais ágil de um dado componente dos sistemas,
 Implantar marcos sobre as redes para facilitar a identificação visual.
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Tabela 52 - Medidas para situações emergenciais e contingências nos serviços de
Drenagem e Manejo de Águas Pluviais
Item

Ações Emergenciais e Contingenciais

1
2
3
4

Paralização completa da operação
Paralização parcial da operação
Comunicação ao responsável técnico
Comunicação à administração pública secretaria ou órgão responsável
Comunicação à defesa Civil e/ou corpo
de bombeiros
Comunicação ao órgão ambiental e/ou
policia ambiental
Comunicação à população
Substituição de equipamento
Substituição de pessoal
Manutenção corretiva
Uso de equipamento ou veículo reserva
Solicitação de apoio a municípios
vizinhos
Manobra operacional
Remediação da área
Isolamento de área e remoção de
pessoas

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Responsável
SECRETARIA DE OBRAS
SECRETARIA DE OBRAS
SECRETARIA DE OBRAS
SECRETARIA DE OBRAS
SECRETARIA DE OBRAS
SECRETARIA DE OBRAS
SECRETARIA DE OBRAS
SECRETARIA DE OBRAS
SECRETARIA DE OBRAS
SECRETARIA DE OBRAS
SECRETARIA DE OBRAS
SECRETARIA DE OBRAS
SECRETARIA DE OBRAS
SECRETARIA DE OBRAS
DEFESA CIVIL
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Tabela 53 - Eventos emergenciais previstos para o sistema de drenagem e manejo das águas pluviais
Ações Para os Componentes do Sistema de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais
Cenário
Bocas de lobo

Rede de
drenagem

Estiagem
Precipitações intensas

Encostas

Áreas de
alagamento

3,4,5,6,7,10,12

3,4,5,6,7,10,12

3,4,5,6,7,10,12

3,4,5,6,7,15

3,4,5,6,7,15

3,4,5,6,7,15

Corpo receptor
3,4,5,6

3,4,5,6,7,10,12

3,4,5,6,7,10,12

Enchentes
Rompimento (barramento)
Entupimento
Represamento

3,4,5,6,7,15
2,3,4,10

2,3,4,10

2,3,4,6,10

2,3,4,6,10

2,3,4,6,10

Escorregamento (aterro)
Impedimento de acesso

3,4,5,6,7,15
4,5

4,5

Acidente ambiental
Vazamento

3,4,5,6,7,8,10

Greve

4,5

4,5

4,5

1,2,3,4,5,6,7

1,2,3,4,5,6,7

1,2,3,4,5,6,7

3,4,5,6,7,8,10

2,3,4,7,9,13

Falta ao trabalho

2,3,4,9

Sabotagem
Depredação

2,3,4,6,10

1,2,3,4,5,6,7,10
3,4,5,6,7

3,4,5,6,7

3,4,5,6,7

10.4.1.7 – Outras ações gerais

A Plano de sinalização de mananciais e área de proteção ambiental em rodovias

Instituído pelo Código de Trânsito Brasileiro - Lei 9.503/1997 e pela Resolução
160/2004, que estabelece normas para a sinalização em vias e estradas.

A Padronização das placas de identificação deverão estar de acordo com as
diretrizes estipuladas pelo DENATRAN, contendo: nome do curso d’água e
identificada como área do manancial de proteção. Estas devem ser utilizadas junto a
pontes, viadutos, túneis, passarelas e cursos d’água, que representem marcos
referenciais nos deslocamentos, ou quando sua denominação for estabelecida por
legislação. No caso de mananciais de abastecimento público e áreas de
preservação ambiental devem ser usadas para identificar seu início e fim, facilitando
ações de preservação.
B Medidas para a validação das ações de emergências e contingências – AEC

São medidas previstas para a validação das AEC:
 Definição de Programa de treinamento;
 Desenvolvimento de práticas de simulados;
 Avaliação de simulados e ajustes nas AEC;
 Aprovação das AEC e
 Distribuição das AEC às partes envolvidas.
Regras de atendimento e funcionamento operacional para situação crítica na
prestação de serviços públicos de saneamento básico, inclusive com adoção de
mecanismo tarifário de contingência.

C Medidas para a atualização das ações de emergências e contingências – AEC

São medidas previstas para a atualização das AEC:
 Análise crítica de resultados das ações desenvolvidas;
 Adequação de procedimentos com base nos resultados da análise crítica;
 Registro de revisões
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 Atualização e distribuição às partes envolvidas, com substituição da versão
anterior.
A partir destas orientações, a administração municipal, através de pessoal
designado para as finalidades específicas e de um coordenador geral das AEC,
poderá se estabelecer um planejamento estratégico (Plano de Execução), de forma
a consolidar e disponibilizar uma importante ferramenta de auxílio em condições
adversas dos serviços de saneamento básico, no município.

D Estabelecimento de planos de racionamento e aumento de demanda temporária

A SESAM terá que ter disponíveis os instrumentos necessários para o atendimento
dessas situações de emergências e contingências. Para novos tipos de ocorrências
que porventura venham surgir a este Plano de Ações deverá promover sua inclusão
de novas atuações.

É de sua responsabilidade confirmar a qualidade da água tratada e garantir o padrão
de potabilidade até o cavalete do cliente/consumidor. Dessa forma, a mesma deverá
implementar procedimentos que garantam esta qualidade, principalmente após a
execução de reparos e outros serviços na rede.

Outro aspecto relevante para manter a qualidade da água distribuída está
relacionado à manutenção da rede sob pressão, já que sua despressurização
aumenta o risco de contaminação.

Na sequência seguem algumas sugestões para situações de racionamento e
aumento da demanda temporária de água.

10.4.1.8 - Planos de racionamento de Água:
 Divulgação

na

mídia,

com

a

elaboração

de

projetos

especiais

e

aquisição/contratação de serviços não previstas nos projetos e programas do
PMSB;
 Formas alternativas temporárias de abastecimento de água no caso de
interrupção dos serviços (ex: caminhão pipa);
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 Interrupção parcial da oferta da vazão de água do sistema público;
 Mobilização social;
 Comunicação à população / instituições / autoridades / Defesa Civil;
 Comunicação à Polícia / bombeiros;
 Deslocamento de frota grande de caminhões tanque;
 Controle de água disponível em reservatórios e,
 Implementação de rodízio de abastecimento.
A Aumento da demanda temporária:
 Identificação de manancial alternativo (não é o caso para o horizonte de
planejamento do PMSB)
 Contratação emergencial de empresa especializada;
 Identificação de ponto de captação de água em manancial subterrâneo.
 Deslocamento de frota de caminhões tanque;
 Se possível transferir a água entre os setores de atendimento pelo sistema e,
 Articulação política e institucional.
B - Estabelecer regras de atendimento e funcionamento operacional para situações
críticas na prestação de serviço, inclusive para a adoção de mecanismos tarifários
de contingência

Em situações críticas devem-se estabelecer prioridades ao atendimento das áreas
de maior concentração populacional, oferecendo condições básicas a estas,
podendo incorporar mecanismos tarifários de contingência.

De acordo com o Decreto Federal 7.217 de 21 junho de 2010, que regulamento a Lei
Federal 11.445/07, temos:
Art.21 Em situações criticas de escassez ou contaminação de
recursos hídricos que obrigue à adoção de racionamento,
declarada pela autoridade gestora de recursos hídricos, o
ente regulador poderá adotar mecanismos tarifários de
contingência com objetivo de cobrir custos adicionais
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decorrentes, garantindo o equilíbrio financeiro da prestação
do serviço e a gestão da demanda.

Parágrafo único. A tarifa de contingência, caso adotada,
incidirá preferencialmente, sobre os consumidores que
ultrapassarem os limites definidos no racionamento.

Desta forma, observa-se que a aplicação de tarifas de contingência são
estabelecidas em princípio pela declaração, por Decreto do Executivo Municipal,
podendo esta ser amparada pelo ente regulador dos serviços, quer por Conselho
Municipal de Saneamento Básico (com função de regulação), consórcio público de
regulação, autoridade regulatória, ente regulador, ou qualquer outro órgão ou
entidade de direito público que possua competências próprias de natureza
regulatória, independência decisória e não acumule funções de prestador dos
serviços regulados.

C - Diretrizes para a articulação com os planos locais de risco e para a formulação
dos planos de segurança da água

O gerenciamento da qualidade da água, baseado em uma abordagem preventiva de
risco, auxilia na garantia da segurança da água para consumo humano. O controle
da qualidade microbiológica e química da água para consumo humano requer o
desenvolvimento de planos de gestão que, quando implementados, forneçam base
para a proteção do sistema e o controle do processo, garantindo-se que o número
de patógenos e as concentrações das substâncias químicas não representem risco
à saúde pública, e que a água seja aceitável pelos consumidores (WHO, 2011).

Tais planos de gestão são conceituados pela Organização Mundial da Saúde (OMS)
como Planos de Segurança da Água (PSA) e, de uma maneira geral, constituem-se
das seguintes etapas:
a) Etapas preliminares, que envolvem o planejamento das atividades; o
levantamento das informações necessárias; e a constituição da equipe
técnica multidisciplinar de elaboração e implantação do PSA;
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b) Avaliação do sistema, que envolve a descrição do sistema de abastecimento
de água, a construção e validação do diagrama de fluxo, a identificação e
análise de perigos potenciais e caracterização de riscos e o estabelecimento
de medidas de controle dos pontos críticos;
c) Monitoramento operacional, cujo objetivo é o de controlar os riscos e garantir
que as metas de saúde sejam atendidas. Envolve a determinação de medidas
de controle dos sistemas de abastecimento de água; a seleção dos
parâmetros de monitoramento; e o estabelecimento de limites críticos e de
ações corretivas;
d) Planos de gestão, que possibilitem a verificação constante do PSA e
envolvam o estabelecimento de ações em situações de rotina e emergenciais,
a organização da documentação da avaliação do sistema, o estabelecimento
de comunicação de risco; e a validação e verificação periódica do PSA;
e) Revisão do PSA, que deve considerar os dados coletados no monitoramento,
as alterações dos mananciais e das bacias hidrográficas, as alterações no
tratamento e na distribuição, a implementação de programas de melhoria e
atualização, e os perigos e riscos emergentes. O PSA deve ser revisado após
desastres e emergências para garantir que estes não se repitam;
f) Validação e verificação do PSA, com o objetivo de avaliar o funcionamento do
PSA e saber se as metas de saúde estão sendo alcançadas.

A abordagem do PSA baseia-se em muitos dos princípios e conceitos de outras
abordagens de gerenciamento de risco, em especial nos princípios de múltiplas
barreiras, nas boas práticas, na análise de perigo e pontos críticos de controle
(APPCC) e na análise de risco, resumidas a seguir:

O princípio de múltiplas barreiras constitui-se de etapas do sistema onde se
estabelecem procedimentos para prevenir, reduzir, eliminar ou minimizar a
contaminação. A legislação brasileira recomenda esse princípio, por meio da
avaliação sistemática do sistema de abastecimento de água, com base na ocupação
da bacia contribuinte ao manancial, no histórico das características de suas águas,
nas características físicas do sistema, nas práticas operacionais e na qualidade da
água distribuída (Brasil, 2011b).
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Entende-se por boas práticas as medidas de controle que possibilitem a eficácia de
cada uma das barreiras, com o objetivo de prevenir risco. São procedimentos
adotados nas fases de concepção, projeto, construção e, sobretudo, na operação e
manutenção de um sistema ou solução alternativa de abastecimento de água, que
minimizem os riscos à saúde humana (BASTOS et al., 2006).

Análise de perigos e pontos críticos de controle (APPCC) APPCC é um enfoque
sistemático para identificar perigos e estimar os riscos que podem afetar a
inocuidade da água, a fim de estabelecer as medidas para controlá-los (WHO,
1998).

A análise de risco tem por objetivo hierarquizar e priorizar os riscos para auxiliar na
avaliação e no gerenciamento. Inclui as etapas de Avaliação, Gestão e
Comunicação de Risco

D - Desenvolvimento do plano de segurança da água

De uma forma geral, as etapas para o desenvolvimento do PSA incluem a avaliação
do sistema, o monitoramento operacional e os planos de gestão (WHO, 2011).

A avaliação do sistema é um processo de análise e verificação. Os principais cursos
d’água que cortam a região de Carmópolis de Minas são:
 Rio Pará;
 Ribeirão Japão Grande;
 Ribeirão do Curral.
Fontes: Instituto de Geociências Aplicadas – IGA. Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística – IBGE.

O balanço das entradas e saídas de água – Balanço Hídrico Climatológico é
considerado excelente nos meses de dezembro a abril na região, porém deficitário
entre maio e setembro. Neste último mês, o nível de armazenamento de água no
solo é a menor ação de riscos, envolvendo todo o sistema de abastecimento, desde
a fonte até a torneira do consumidor. Visa a determinar se a qualidade final da água
distribuída aos consumidores atende aos padrões estabelecidos nas metas de
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saúde. O monitoramento operacional engloba a identificação e o monitoramento dos
pontos críticos de controle, de modo a reduzir os riscos identificados. Os planos de
gestão visam à gestão do controle dos sistemas de abastecimento para atender a
condições em operação de rotina e excepcionais, em que uma perda de controle do
sistema pode ocorrer (VIEIRA; MORAIS, 2005; WHO, 2011).

As etapas específicas de desenvolvimento do PSA são:
a) Constituição da equipe técnica multidisciplinar para realizar o levantamento
das informações e o planejamento, desenvolvimento, aplicação e verificação
do PSA;
b) Descrição e avaliação do sistema de abastecimento de água existente ou
proposto, com construção do diagrama de fluxo e sistematização;
c) Identificação e análise dos perigos potenciais e caracterização dos riscos;
d) Identificação, avaliação e monitoramento das medidas de controle;
e) Identificação dos pontos críticos de controle;
f) Monitoramento operacional da implementação do PSA;
g) Estabelecimento de limites críticos, procedimentos de monitoramento e ações
corretivas para condições normais e de incidentes;
h) Estabelecimento de planos de gestão;
i) Desenvolvimento de programas de apoio, como treinamentos, práticas de
higiene, procedimentos de operação-padrão, atualização, aperfeiçoamento,
pesquisa e desenvolvimento;
j) Estabelecimento de comunicação de risco; e
k) Validação e verificação do PSA, avaliando seu funcionamento.
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Figura 77 - Etapas específicas de desenvolvimento do PSA
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11 – PRODUTO E - PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES – PPA
O objetivo do relatório de Programas, Projetos e Ações – PPA - é a formulação de
estratégias para alcançar os objetivos, diretrizes e metas definidos para o PMSB de
Carmópolis de Minas, com base na realidade local e em estudos, planos e políticas
correlatos, assim como na análise dos recursos financeiros necessários para a sua
implementação.

As estratégias propostas consideram aspectos de cunho técnico e institucional,
voltados para a melhoria do acesso e da qualidade dos serviços de abastecimento
de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e
drenagem urbana e manejo de águas pluviais. Incluem a criação ou adequação da
estrutura municipal para o planejamento, a prestação dos serviços, a regulação, a
fiscalização e o controle social, fundamentais para uma adequada gestão dos
serviços de saneamento, além de ações específicas para cada setor, voltadas para
a ampliação do atendimento, otimização e melhoria dos serviços prestados, dentre
outras questões.

Os programas e as ações constantes deste documento, a serem implementados ao
longo do horizonte de 20 anos do Plano, dividem-se, de acordo com a sua
prioridade, em metas e ações imediatas e de curto, médio e longo prazo, visando à
melhoria das condições sanitárias em que vivem as populações urbanas e rurais, à
promoção da saúde pública e à proteção dos recursos hídricos e do meio ambiente,
atendendo aos princípios da Política Nacional de Saneamento Básico.

Objetivos específicos dos programas projetos e ações - PPA

A compatibilização dos Programas, Projetos e Ações - PPA estão diretamente
relacionados com a promoção da saúde, qualidade de vida, sustentabilidade
ambiental e melhoria da prestação dos serviços de saneamento.
Os programas, projetos e ações, necessários para atingir os objetivos e as metas,
foram estabelecidos considerando os resultados dos estudos de Diagnóstico
Técnico Participativo e Prognóstico do referido plano, e hierarquizados para o
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alcance de tempo imediato, curto, médio e longo. Nas ações do presente relatório
estão elencadas alternativas que visam à soluções dos problemas (carências atuais)
diagnosticados, tendo em vista atingir os objetivos estabelecidos no PMSB.

Os programas, projetos e ações estabelecidas no PMSB de Carmópolis de Minas
abrangem a sustentabilidade ambiental, social e econômica, dentro dos quatro eixos
do saneamento, visando o aumento da eficiência na prestação dos serviços, a
melhoria da qualidade de vida da população do município e o uso racional dos
recursos hídricos.

As ações do plano foram definidas com o objetivo de garantir a universalização e
eficácia dos serviços de saneamento prestados à comunidade, no intuito de
melhorar as condições de salubridade ambiental e de reduzir os riscos à saúde da
população.

Ao considerar o alcance da universalização dos serviços no município, dentro do
tempo de projeção do PMSB de Carmópolis de Minas, é possível afirmar que a
salubridade ambiental terá um grande impacto positivo na saúde pública em geral,
ou seja, a prática da medicina preventiva através do saneamento básico é um
importante instrumento para elevar os índices de saúde de uma comunidade. De
maneira geral, a população considera necessárias as mudanças que visam melhorar
as condições da saúde pública, porém, para isso, estas alterações precisam contar
com o comprometimento do poder público e dos próprios munícipes, que fazem uso
dos serviços de saneamento básico.

A definição dos projetos e programas também objetivou a revitalização dos serviços
de saneamento, valorizando a maior eficiência na prestação dos serviços e a
manutenção da qualidade e sustentabilidade econômica da atual organização,
através de ações, que auxiliam o melhor desenvolvimento técnico, gerencial
econômico e financeiro do município pela prestação dos seus serviços, assim
distribuídas:
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11.1 - -Definição dos Indicadores e Metas
O Plano Municipal de Saneamento Básico de Carmópolis de Minas visa determinar
as diretrizes, as metas e os programas a serem desenvolvidos na área do
saneamento em um horizonte de vinte anos, compatibilizados com os déficits atuais
e previstos para o futuro em relação à prestação desses serviços à população. Este
Plano se torna o marco de planejamento do município para a execução de ações e
mensuração de resultados e, inclusive, para a requisição de verbas para
investimento no setor.

O Plano Nacional de Saneamento Básico (BRASIL, 2013) levanta a importância de
se planejar o futuro com base em medidas estruturais e não estruturais. As primeiras
referem-se às intervenções físicas nas estruturas dos sistemas de abastecimento de
água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e drenagem pluvial,
estando, portanto, vinculadas a investimentos em projetos e obras. Estas medidas
são fundamentais para garantir o acesso e a qualidade dos serviços e a proteção da
população contra riscos relacionados ao saneamento inadequado.

Entretanto, somente as medidas estruturais não são suficientes para garantir o pleno
acesso

e

a

qualidade

dos

serviços,

devendo

haver,

conjuntamente,

o

aperfeiçoamento da gestão do saneamento, a educação e a participação da
população, por meio das medidas não estruturais. Estas, segundo o PLANSAB
(BRASIL, 2013) são entendidas como aquelas que fornecem suporte político e
gerencial para a sustentabilidade da prestação dos serviços.

Para nortear o processo de planejamento dos programas e ações em saneamento
do município de Carmópolis de Minas, foram aqui estabelecidas metas imediatas e
de curto, médio e longo prazo, a serem alcançadas ao longo dos 20 anos do Plano.
Para as medidas não estruturais com foco no aperfeiçoamento da gestão e
educação ambiental, as metas são traçadas com base em prazos para conclusão de
determinadas ações, sendo denominadas como metas institucionais. Já para as
medidas estruturais e para as medidas não estruturais que visam ao monitoramento
e à melhoria continuada da infraestrutura física dos sistemas, as metas são graduais

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS
PRODUTO K - RELATÓRIO FINAL
- PMSB/ 2014
Página 315

e progressivas, baseadas em indicadores e prazos, sendo denominadas como
metas físicas.

11.1.1 - Metas institucionais

As metas institucionais foram estabelecidas por meio da fixação de prazos para
efetivação de ações que têm por objetivo fornecer suporte para a melhoria da gestão
do planejamento, prestação, regulação e fiscalização dos serviços de saneamento,
bem como o efetivo controle social.

O processo de planejamento envolve a criação de programas, nos quais estão
inseridas as ações necessárias para atingir os objetivos. Os programas devem estar
alinhados com Planos mais amplos, de abrangência local a nacional que também
devem ser compatíveis entre si.

O PMSB é instrumento fundamental para o planejamento, devendo este ser editado
pelo titular e revisado em prazos não superiores a quatro anos, conforme
determinado na Lei Federal no. 11.445/2007.

Para cada eixo do saneamento, a prestação dos serviços pode ser realizada pela
própria administração municipal ou delegada para uma autarquia ou empresa
pública ou privada. Em Carmópolis de Minas, a SESAM responde pelo
abastecimento de água, bem como o esgotamento sanitário e os serviços de
limpeza urbana de todo o município. A drenagem pluvial é de responsabilidade da
Prefeitura Municipal.

As principais metas institucionais relacionadas ao aperfeiçoamento da gestão para
os prestadores de serviços são:

1. Utilizar indicadores para avaliação da situação e do cumprimento das metas.
Os prestadores de serviços deverão utilizar um sistema de indicadores
sanitários para auxiliar na avaliação da qualidade da prestação dos serviços e
verificação do cumprimento das metas físicas. Os indicadores deverão ser
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disponibilizados no sistema de informação em saneamento e, portanto, a sua
atualização deve ser feita com periodicidade mínima anual.
2. Auxiliar na revisão do Plano de Saneamento. Conforme discutido nas metas
de planejamento, o PMSB deve ser revisado pelo menos a cada quatro anos
pelo titular. Os estudos elaborados pelos prestadores devem servir de base
para a revisão e edição do Plano.
3. Designar o órgão ou entidade responsável pela regulação e fiscalização. A
designação de entidade reguladora é preconizada na Lei nº 11.445/2007 e,
portanto, deve ser realizada em prazo emergencial. A regulação pode ser
estadual, municipal ou por consórcios, conforme será discutido no item 8.2.1.

11.1.1.1 Regulação e fiscalização

O prestador de serviço, seja autarquia, empresa ou a própria Prefeitura Municipal,
deverá delegar os serviços de regulação e fiscalização a uma entidade que atenda
aos princípios de independência decisória, incluindo autonomia administrativa,
orçamentária e financeira, assim como transparência, tecnicidade, celeridade e
objetividade das decisões, conforme disposto no Art. 21 da Lei Federal no.
11.445/2007.

A entidade reguladora assume a responsabilidade de verificar se os serviços estão
sendo prestados de maneira adequada e fornece subsídios técnicos para a garantia
da satisfação dos usuários em conformidade com o equilíbrio econômico e financeiro
dos prestadores. Vários são os objetivos da regulação e fiscalização, definidos por
leis e pelos estatutos das entidades.

Em linhas gerais, as principais metas a serem atingidas pelas entidades reguladoras
relacionadas ao PMSB:

1. Estabelecer padrões e normas para a devida cobertura e qualidade, em
conformidade com as metas estabelecidas no PMSB. Conforme a Lei nº
11.445/2007, entre os objetivos da entidade reguladora estão: definir padrões
e normas para a adequada prestação dos serviços e garantir o cumprimento
das condições e metas estabelecidas. Portanto, as metas estabelecidas no
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presente Plano deverão ser consideradas pela entidade reguladora quando
da definição de padrões e indicadores, das metas de expansão e de
qualidade e os respectivos prazos, e da avaliação da eficiência e eficácia dos
serviços prestados. O monitoramento dos padrões, normas e indicadores
deve ser realizado com periodicidade mínima anual.
2. Definir tarifas que assegurem a sustentabilidade financeira e investimentos
necessários, sem que haja abuso econômico. A entidade reguladora deve
definir tarifas que assegurem o equilíbrio econômico e financeiro e prevenir o
abuso do poder econômico (Lei no. 11.445/2007). Portanto, a definição das
tarifas deverá ser feita mediante a compatibilização com os investimentos
necessários, previstos no PMSB. Recomenda-se que pelo menos uma vez
por ano a tarifa seja reavaliada.

11.1.1.2 - Controle social

Permeando o planejamento, a prestação e a regulação, está o controle social,
definido pela Lei Federal no. 11.445/2007 como 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”.

O efetivo controle social depende de medidas aplicadas em conjunto pelos titulares,
prestadores

e

entidades

reguladoras.

As

principais

metas

institucionais

estabelecidas para Carmópolis de Minas para o controle social são:

1. Instituir um Conselho Municipal de Saneamento. O Comitê Executivo,
instituído para auxiliar na elaboração do PMSB, constitui-se como um
mecanismo de controle social, porém não assegura a participação da
população nas edições e revisões do Plano. Dessa forma, deve ser
constituído um Conselho Municipal de Saneamento com caráter de órgão
colegiado e consultivo. Este deve possuir representantes dos titulares, de
órgãos governamentais relacionados ao saneamento, dos prestadores de
serviços, dos usuários e de entidades técnicas, organizações da sociedade
civil e de defesa do consumidor relacionadas ao setor de saneamento básico,
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conforme preconizado na Lei no. 11.445/2007. Recomenda-se que o
Conselho seja criado previamente à legitimação do PMSB e que reuniões
sejam realizadas periodicamente de forma a garantir que seja um órgão
atuante.
2. Disponibilizar para a população as informações do sistema de informações
sobre os serviços de saneamento. As informações do sistema a ser instituído,
conforme mencionado anteriormente, deverão ser atualizadas anualmente e
os respectivos relatórios hão de ser disponibilizados para a população por
meio eletrônico e pessoalmente.
3. Abertura de canais para atendimento aos usuários. Aos usuários dos serviços
públicos de saneamento devem ser assegurados meios adequados para
atendimento a solicitações, reclamações e também para o provimento de
instruções básicas para a devida utilização dos serviços de saneamento.

11.1.2 - Metas físicas
Para auxiliar o processo de planejamento, implementação e avaliação da eficiência,
eficácia e efetividade das ações em andamento e propostas para o saneamento básico,
propõe-se a utilização de indicadores que possibilitem mensurar os resultados a serem
obtidos. Os valores de referência para os indicadores consideram o município como um
todo. Este item está detalhado no item H – Indicadores.
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11.2 - Programas, Projetos e Ações

Os Programas e as Ações propostos para o município de Carmópolis de Minas
visam estabelecer os meios para que os objetivos e metas do seu PMSB possam
ser alcançados ao longo de um horizonte de 20 anos.

Para tanto, são abordados aspectos de cunho institucional (transversal aos quatro
eixos do saneamento básico) e especificamente relacionados ao abastecimento de
água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e
drenagem urbana e manejo de águas pluviais, de forma que todas as carências e
demandas identificadas nas fases de Diagnóstico e Prognóstico possam ser
supridas (ou significativamente equacionadas) dentro do período previsto.

11.2.1 - Considerações iniciais

A adequada prestação dos serviços de abastecimento de água, esgotamento
sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólido e drenagem urbana e manejo
de águas pluviais é condição primordial para a melhoria das condições do
saneamento básico e da qualidade ambiental. Todavia, o seu equacionamento
suplanta questões de ordem puramente técnica e com foco exclusivo no
saneamento, envolvendo outras variáveis de fundamental importância para que as
condições almejadas sejam alcançadas e mantidas.

Ainda na linha de transversalidade, a “interlocução” entre os planos e programas
afetos à saúde e à educação e as ações de saneamento deve ser a mais estreita
possível, haja vista a relação direta entre as áreas em foco. A participação ativa dos
agentes de saúde e dos educadores na disseminação de informações sobre o tema
deve ser incentivada, de modo a contribuir para a construção de um conhecimento
coletivo fundamental para a melhoria das condições de vida da população e do meio
ambiente. Somente a partir dessa mobilização social, aliada à execução de obras e
investimentos no setor, que mudanças no quadro do saneamento e da saúde pública
serão efetivamente alcançadas.
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A questão sanitária e ambiental é, portanto, uma questão social, merecendo o
devido cuidado de uma ampla gama de atores, que inclui desde os prestadores de
serviço até a população em geral. Esta, como mencionado, deve se mobilizar e
promover a cobrança de ações efetivas do Poder Público quanto à melhoria das
condições sanitárias, ambientais, de moradia e de saúde, entre outras, do município
em que vive. Nesse cenário, destaca-se a importância do controle social na
disponibilização de informações para que a população possa acompanhar e
monitorar o andamento das ações e metas previstas no PMSB.

No caso de Carmópolis de Minas, com vistas à universalização do acesso aos
serviços de saneamento e à articulação com as políticas de desenvolvimento
municipais e regionais, os programas e as ações propostos neste PMSB foram, na
medida do possível, compatibilizados com os principais planos municipais
identificados. Por sua própria natureza, os planos não são estáticos e devem,
sempre que preciso, sofrer alterações e adaptações para que as suas proposições
possam ser complementadas e coerentes com as de outros planos.

A seguir, os planos previamente mencionados são apresentados segundo seus
aspectos mais relevantes.

Planejamento ano 2014:

Do orçamento total estimado para o município no ano de 2014, equivalente à R$
10.972.000,00, apenas 3,5% (R$ 382.570,00) estão destinados para as atividades
diretamente relacionadas com o saneamento básico. Diante deste cenário e dos
investimentos necessários para a ampliação do acesso e aprimoramento da
qualidade dos serviços de saneamento prestados, será preciso recorrer a outros
órgãos e instituições financiadoras para a elaboração dos projetos e execução das
intervenções previstas nas ações descritas em cada um dos Programas constantes
deste documento.

Sugere-se que a primeira revisão deste PMSB ocorra anteriormente à conclusão do
próximo Plano plurianual (quadriênio 2018-2021), ou seja, até, no máximo, no
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primeiro semestre de 2017. Dessa forma, será possível compatibilizar as metas
físicas e financeiras propostas no PMSB com os investimentos previstos no plano.

Ressalta-se que todos os investimentos realizados no município, com a utilização de
recursos internos ou externos, necessariamente devem estar previstos no Plano
plurianual.

Destaca-se também a articulação do Plano plurianual

com a Lei Orçamentária

Anual (LOA), que estima as receitas e fixa as despesas do município para ano
subsequente e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que enuncia as
políticas públicas e respectivas prioridades para o exercício seguinte. Assim, a LDO
identifica no Plano plurianual as ações que receberão prioridade no exercício
seguinte, enquanto a LOA viabiliza a execução do plano de trabalho do exercício a
que se refere. Para a execução das propostas deste PMSB e das novas propostas
advindas da sua revisão, é imprescindível a sua articulação com estes três
instrumentos do modelo orçamentário brasileiro, previstos na Constituição Federal
de 1988.

11.2.2 - Programa de desenvolvimento institucional
Nas tabelas que seguem estão previstos os programas projetos e ações admitindo
soluções de forma emergencial, que visam atingir a universalização, a qualidade dos
serviços prestados e a sustentabilidade dos recursos naturais. Vale ressaltar, que
tais previsões por si só não asseguram a eficácia e eficiência do PMSB, necessitam
também de medidas de implementação, desenvolvimento de projetos e ações
efetivas, preconizadas neste Plano.

Considerando os valores estimados para as ações imediatas, relacionadas nas
Tabelas, abrangendo os quatro setores que compõem o saneamento básico e
aspectos

relacionados

aos

mesmos,

incluindo

medidas

de

fortalecimento

institucional, seriam necessários um investimento estimado de R$ 28.361.975,10
(Vinte e oito milhões, trezentos e sessenta e um mil, novecentos e setenta e cinco
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reais e dez centavos) visando a realização de todas as ações do Plano consideradas
com tempo de execução imediato.

Ponderando a distribuição deste montante num breve período de tempo, faz-se
necessária a busca por recursos por parte do município, junto às esferas estaduais e
federais, e até internacionais no intuito de viabilizar a realização do maior número
possível das ações previstas, sempre procurando um desenvolvimento gradativo em
busca da melhor situação possível dentro da condição econômico-financeira do
município.

Ações previstas e executadas na elaboração e consolidação do Relatório de
Prospectiva e Planejamento Estratégico, a saber:
•

Aplicação da Matriz GUT;

•

Definição dos Programas, Projetos e Ações;

•

Consolidação dos Objetivos e Metas;

•

Projeções de demandas técnicas em cada componente do saneamento;

•

Realização de Reunião Setorial.

A seguir apresentam-se as planilhas de Programas Projetos e Ações para o sistema de
abastecimento de água, sistema de esgotamento sanitário, sistema de limpeza urbana e
manejo dos resíduos sólidos, sistema de drenagem urbana e manejo das águas pluviais
e programa de desenvolvimento institucional.
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11.2.2.1 – PROGRAMAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Fundamentação

As ações propostas no âmbito deste programa visam, sobretudo, promover a
universalização plena e garantir o acesso ao serviço de abastecimento de água,
prestado com a devida qualidade, tanto nas áreas urbanas quanto nas áreas rurais
do município de Carmópolis de Minas. As metas para os indicadores propostos
relacionadas com este eixo do saneamento serão alcançadas pela execução
articulada de duas ou mais ações aqui propostas.
Para melhor compreensão da dimensão dessas ações, para cada uma delas foram
definidos os responsáveis, o prazo e os custos para a sua execução.

Em Carmópolis de Minas a SESAM, que é responsável pelo abastecimento de água
de todo o município (zona urbana e rural).

Objetivos

Os objetivos do Programa de Abastecimento de Água são:

-

Ampliar e garantir a toda população urbana e rural de Carmópolis de Minas o
acesso à água que atenda aos padrões de potabilidade vigentes e ofertar
serviços com qualidade e regularidade para atendimento das demandas
atuais e futuras;

-

Minimizar as perdas físicas e aparentes nos sistemas municipais de
abastecimento de água de tal forma a contribuir para a preservação dos
mananciais, melhorar a eficiência dos serviços prestados e o desempenho
financeiro dos prestadores;

-

Adequar os serviços prestados às legislações ambientais vigentes em relação
à outorga, regularização ambiental dos empreendimentos e atendimento aos
padrões de qualidade da água.

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS
PRODUTO K - RELATÓRIO FINAL
- PMSB/ 2014
Página 324

Situação

A cidade de Carmópolis de Minas conta com um sistema de abastecimento de água
operado pelo SESAM - Serviço de Saneamento Ambiental Municipal.

Atualmente, este sistema apresenta limitações e problemas especialmente no
bombeamento de água tratada, como também na distribuição.

O sistema de abastecimento de água da sede de Carmópolis de Minas é composto
por
• Estação elevatória de água bruta;.
• Estação de tratamento de água existente em concreto, operando com uma
vazão de 26 l/s;
• Estação elevatória de água tratada;
• Reservatório de 500 m3 de Fátima, reservatório de 500 m3 de Santo Antônio
e reservatório de

227 m3: responsável pelo atendimento da zona alta e

central da cidade.
• Rede de Distribuição sendo que parte : das tubulações em ferro galvanizado e
cimento amianto, que exibem problemas frequente

Como o sistema existente exibe limitações na produção de água tratada e,
sobretudo, no bombeamento da mesma para a cidade deve ser previsto melhorias
na captação do ribeirão Japão; a implantação de mais uma ETA para 24 l/s;
estações elevatórias de água tratada e adutoras de água tratada exclusivas para a
região do Fátima; região de Santo Antônio e região central.
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Tabela 54 – Programas, projetos e ações sistema de abastecimento de água

MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS
COMPONENTE

1

Serviço de Abastecimento de Água

ITEM

1

Plano diretor de abastecimento de água, plano de segurança, plano de emergência e contingência

OBJETIVO

1

Estabelecer diretrizes no controle e gerenciamento das águas para abastecimento do município

FUNDAMENTAÇÃO

Para disciplinar o crescimento e ocupação do município, evitando ocupações em APP, áreas de riscos ou de
interesse do poder público municipal.
METAS

IMEDIATA

CURTO PRAZO

MÉDIO PRAZO

LONGO PRAZO

X
PROGRAMA DE REGULAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA PARA GESTÃO E GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO
POSSÍVEIS

MEMÓRIA DE

FONTES

CÁLCULO

61.875,00

FUNASA

25% do PMSB
contratado = R$
61.875,00

100.000,00

FUNASA

Preços estimativo de
1.000 h técnicas a
R$ 100,00

PRAZO - ESTIMATIVA EM R$
CÓDIGO

DESCRIÇÃO
Imediato

1.1.1.1

Atualizar
o
Plano
Abastecimento de água

Diretor

Curto

Médio

Longo

prazo

prazo

prazo

de

Responsável: SESAM
Elaborar o Plano de Segurança da Água
1.1.1.2
Responsável: SESAM
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MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS
COMPONENTE

1

Serviço de Abastecimento de Água

ITEM

1

Plano diretor de abastecimento de água, plano de segurança, plano de emergência e contingência

OBJETIVO

1

Estabelecer diretrizes no controle e gerenciamento das águas para abastecimento do município
Para disciplinar o crescimento e ocupação do município, evitando ocupações em APP, áreas de riscos ou de
interesse do poder público municipal.
METAS

FUNDAMENTAÇÃO

IMEDIATA

CURTO PRAZO

MÉDIO PRAZO

LONGO PRAZO

X
PROGRAMA DE REGULAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA PARA GESTÃO E GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO
POSSÍVEIS

MEMÓRIA DE

FONTES

CÁLCULO

15.000,00

SESAM

Preços estimativo de
150 h técnicas a R$
100,00

X

SESAM

Sem custo
(absorvido pelo
SESAM)

PRAZO - ESTIMATIVA EM R$
CÓDIGO

DESCRIÇÃO
Imediato

1.1.1.3

Elaborar o Plano
Contingência

de

Emergência

Curto

Médio

Longo

prazo

prazo

prazo

e

Responsável: SESAM

1.1.1.4

Capacitação de funcionário para
monitoramento das causas da falta d’água
(manutenção do sistema, limpeza dos
reservatórios, rompimento de tubulação,
etc.)
Responsável: SESAM

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS
PRODUTO K - RELATÓRIO FINAL
- PMSB/ 2014
Página 328

MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS
COMPONENTE

1

Serviço de Abastecimento de Água

ITEM

1

Plano diretor de abastecimento de água, plano de segurança, plano de emergência e contingência

OBJETIVO

1

Estabelecer diretrizes no controle e gerenciamento das águas para abastecimento do município

FUNDAMENTAÇÃO

IMEDIATA

Para disciplinar o crescimento e ocupação do município, evitando ocupações em APP, áreas de riscos ou de
interesse do poder público municipal.
METAS
CURTO PRAZO

MÉDIO PRAZO

X

LONGO PRAZO

X

PROGRAMA DE REGULAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA PARA GESTÃO E GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO
PRAZO - ESTIMATIVA EM R$
CÓDIGO

DESCRIÇÃO
Imediato

1.1.1.5

1.1.1.6

Criação de canal de comunicação entre
SESAM e munícipes para aviso, com
antecedência, de manutenção do sistema
e outras providências.
Responsável: SESAM
Automação e monitoramento do sistema
de abastecimento de água dos núcleos
urbanos do município (sede, Bom Jardim
e Japão Grande)
Responsável: SESAM

Curto

Médio

Longo

prazo

prazo

prazo

X

223.154,35

POSSÍVEIS

MEMÓRIA DE

FONTES

CÁLCULO

SESAM

Sem custo
(absorvido pelo
SESAM)

BNDS/
CISAB/ BDMG
SANEAEMNTO

R$ 223.154,35
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MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS
COMPONENTE

1

Serviço de Abastecimento de Água

ITEM

1

Plano diretor de abastecimento de água, plano de segurança, plano de emergência e contingência

OBJETIVO

1

Estabelecer diretrizes no controle e gerenciamento das águas para abastecimento do município

FUNDAMENTAÇÃO

IMEDIATA

Para disciplinar o crescimento e ocupação do município, evitando ocupações em APP, áreas de riscos ou de
interesse do poder público municipal.
METAS
CURTO PRAZO

MÉDIO PRAZO

LONGO PRAZO

X
PROGRAMA DE REGULAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA PARA GESTÃO E GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO
PRAZO - ESTIMATIVA EM R$
CÓDIGO

DESCRIÇÃO
Imediato

1.1.1.7

Estudo de tarifação do sistema de
abastecimento de água, esgoto e resíduo
além da realização de estudo de
capacitação de pagamento e
endividamento da população.
Responsável: SESAM

X

Curto

Médio

Longo

prazo

prazo

prazo

POSSÍVEIS

MEMÓRIA DE

FONTES

CÁLCULO

SESAM

Sem custo
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MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS
COMPONENTE

1

Serviço de Abastecimento de Água

ITEM

2

Cobertura dos serviços de abastecimento de água

OBJETIVO

1

Ampliar os serviços de abastecimento de água tratada para 100% da população do município

FUNDAMENTAÇÃO

IMEDIATA

Ampliar o sistema de abastecimento de água da sede do município a fim de atender às necessidades futuras
METAS
CURTO PRAZO

MÉDIO PRAZO

LONGO PRAZO

X
PROGRAMA DE AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO
PRAZO - ESTIMATIVA EM R$
CÓDIGO

DESCRIÇÃO
Imediato

1.2.1.1
1.2.1.2

1.2.1.3

1.2.1.4

1.2.1.5

Construção de nova ETA com capacidade de 24l/s
em paralelo com a já em operação
Responsável: SESAM
Execução das obras do dique de proteção na área
da ETA
Construção de uma soleira de nível com o objetivo
de garantir a emergência mínima à tubulação de
tomada d’água no sistema de captações de água
no ribeirão Japão
Construção de três estações elevatórias de água
tratada e construção de nova adutora de água
tratada a fim de minimizar os problemas de
bombeamento e distribuição de água tratada
Troca de ramais de ligações domiciliares quando
necessário

Curto

Médio

Longo

prazo

prazo

prazo

POSSÍVEIS

MEMÓRIA DE

FONTES

CÁLCULO

FUNASA
FUNASA

4.564.705,87

FUNASA

FUNASA

FUNASA

Orçamento
elaborado pela
empresa BELBA
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MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS
COMPONENTE

1

Serviço de Abastecimento de Água

ITEM

2

Cobertura dos serviços de abastecimento de água

OBJETIVO

1

Ampliar os serviços de abastecimento de água tratada para 100% da população do município

FUNDAMENTAÇÃO

Ampliar o sistema de abastecimento de água da sede do município a fim de atender às necessidades futuras
METAS

IMEDIATA

CURTO PRAZO

X

X

MÉDIO PRAZO

LONGO PRAZO

PROGRAMA DE AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO
POSSÍVEIS

MEMÓRIA DE

FONTES

CÁLCULO

MINISTÉRIO
DAS
CIDADES/BD
MG/CAIXA

R$ 80,00 (preço
médio m) x 1500 m
(estimado)

X

SESAM

Sem custo

15.087,90

BDMG
SANEAEMNTO
/SESAM

5% do valor
estimado da obra

FUNASA

R$ 301.757,91
(orçamento Belba)

PRAZO - ESTIMATIVA EM R$
CÓDIGO

DESCRIÇÃO
Imediato

1.2.1.6

Troca das redes antigas de ferro galvanizado e
cimento amianto por tubulação de PVC e/ou ferro
fundido

60.000,00

Curto

Médio

Longo

prazo

prazo

prazo

60.000,00

Responsável: SESAM
Mapeamento das redes existentes antigas
1.2.1.7

Responsável: SESAM
Elaboração de projeto para novo reservatório

1.2.1.8

Responsável: SESAM
Construção de novo reservatório de água

1.2.1.9

Responsável: SESAM

301.757,91
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MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS
COMPONENTE

1

Serviço de Abastecimento de Água

ITEM

3

Melhorias no sistema de qualidade da água

OBJETIVO

1

Melhorias no sistema de qualidade da água

FUNDAMENTAÇÃO

Reclamação de moradores quanto a quantidade de cloro na água, lançamento de lodo da ETA diretamente no curso
d’água
METAS

IMEDIATA

CURTO PRAZO

MÉDIO PRAZO

X

X

X

LONGO PRAZO

PROGRAMA DE SEGURANÇA, QUALIDADE DA ÁGUA E PROTEÇÃO AMBIENTAL
POSSÍVEIS

MEMÓRIA DE

FONTES

CÁLCULO

X

SESAM

Sem custo

X

SESAM

PRAZO - ESTIMATIVA EM R$
CÓDIGO

DESCRIÇÃO
Imediato

1.3.1.1

1.3.1.2

1.3.1.3

1.3.1.4

Quantificar e monitorar os resíduos (lodo)
produzidos na operação da ETA
Responsável: SESAM
Monitorar quantidade de cloro na água
tratada
Responsável: SESAM
Elaboração de projeto de tratamento do
lodo proveniente da ETA - Unidade de
Tratamento de Resíduos
Responsável: SESAM
Construção da Unidade de Tratamento de
lodo da ETA
Responsável: SESAM

Curto

Médio

Longo

prazo

prazo

prazo

Sem custo

BDMG
SANEAMENTO

55.000,00

550.000,00

10% do valor da
obra

R$ 550.000,00
BDMG
SANEAMENTO conforme fabricante

11.2.2.2 - PROGRAMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Fundamentação

As ações propostas no âmbito deste programa visam, sobretudo, promover a
universalização plena e garantir o acesso aos serviços de coleta e tratamento de
esgotos, prestados com a devida qualidade, tanto nas áreas urbanas quanto nas
áreas rurais do município de Carmópolis de Minas.

Como descrito nos outros produtos deste PMSB, o serviço de esgotamento sanitário
é prestado pelo SESAM em todo o município (urbano e rural) de Carmópolis de
Minas.

Os sistemas de esgotamento sanitário da sede municipal e dos núcleos urbanos
também são de responsabilidade do SESAM de Carmópolis de Minas, sendo o
primeiro composto por rede coletora de esgotos atendendo a 100% da população da
sede, dividida em três sub-bacias. Duas sub-bacia já contam com Estações de
Tratamento de Esgotos (ETE) compostas de lagoas facultativas, que atendem à
cerca de 70% da população total da sede urbana.

Os distritos de Japão Grande e Bom Jardim das Pedras contam com redes coletoras
que aguardam a implantação dos respectivos interceptores e estações de
tratamento de esgotos para receberem as ligações dos domicílios.
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Tabela 55 - Programas, projetos e ações sistema de esgotamento sanitário

MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS
COMPONENTE

2

Serviço de Esgotamento Sanitário

ITEM

1

Regulação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município, legislação específica.

OBJETIVO

1

Atualizar o Plano Diretor do Sistema de Esgotamento Sanitário e Legislação específica.

FUNDAMENTAÇÃO

Há Plano Diretor de Esgotamento Sanitário necessitando de atualização e falta legislação especifica.
METAS

IMEDIATA

CURTO PRAZO

X

X

MÉDIO PRAZO

LONGO PRAZO

PROGRAMA DE REGULAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA PARA GESTÃO E GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE
ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO
PRAZO - ESTIMATIVA EM R$
CÓDIGO

POSSÍVEIS

MEMÓRIA DE

FONTES

CÁLCULO

61.875,00

SESAM

25% do PMSB
contratado = R$
61.875,00

X

Prefeitura
Municipal e
SESAM

Sem custo (
absorvida pela
equipe do
SESAM)

SESAM

Sem custo (
absorvida pela
equipe do
SESAM)

SESAM

R$ 15.000,00

DESCRIÇÃO
Imediato

2.1.1.1

2.1.1.2

2.1.1.3

2.1.1.4

Atualizar o Plano Diretor de Esgotamento
Sanitário incluindo as comunidades rurais
Responsável : SESAM
Planejar ações de Esgotamento Sanitário em
concomitância com as ações de manejo de
resíduos sólidos e drenagem pluvial (integração
do sistema de saneamento básico)
Responsável : SESAM
Elaborar e encaminhar para a Câmara Municipal
para apreciação Projeto de Regulamentação
para ser utilizado como Termo de Referência
para projetos técnicos de efluentes líquidos para
lançamento no sistema de esgotamento sanitário
Responsável : SESAM
Elaborar do manual de plano de Emergência e
Contingência

Curto

Médio

Longo

prazo

prazo

prazo

X

15.000,00
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MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS
COMPONENTE

2

Serviço de Esgotamento Sanitário

ITEM

2

Conscientização ambiental

OBJETIVO

1

Elaborar programas de educação em saneamento básico

FUNDAMENTAÇÃO

Inexistência de consciência ambiental
METAS

IMEDIATA

CURTO PRAZO

MÉDIO PRAZO

LONGO PRAZO

X

X

X

X

PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL - ESGOTAMENTO SANITÁRIO
PRAZO - ESTIMATIVA EM R$
CÓDIGO

DESCRIÇÃO
Imediato

2.2.1.1

Elaborar programas de educação em
saneamento básico para promover a
informação, conscientização e educação
em saneamento básico, contemplando
entre outros temas diretos e obrigações,
contaminação do solo e das águas, saúde
pública, custos, tarifas, dentre outros a fim
de minimizar problemas no sistema de
esgotamento sanitário.
Responsável: SESAM

10.000,00

Curto

Médio

Longo

prazo

prazo

prazo

25.000,00

20.000,00

35.000,00

POSSÍVEIS

MEMÓRIA DE

FONTES

CÁLCULO

FUNASA,
SESAM
(recurso
próprio)

R$ 5,00/cartilha x
1.000 cartilhas = R$
5.000,00/ano
Frequência de
distribuição das
cartilhas: 1 vez/ano x
18 anos = R$
90.000,00
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MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS
COMPONENTE

2

Serviço de Esgotamento Sanitário

ITEM

3

Fiscalização, limpeza e manutenção das redes de esgotamento sanitário do município.

OBJETIVO

1

Elaborar campanha de caça aos esgotos e capacitação de equipes para fiscalização

FUNDAMENTAÇÃO

Fiscalização insuficiente
METAS

IMEDIATA

CURTO PRAZO

MÉDIO PRAZO

LONGO PRAZO

X

X

X

X

PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO
POSSÍVEIS

MEMÓRIA DE

FONTES

CÁLCULO

R$
54.990,00

SESAM/BDMG

(5 + 6,97) x 4.594 =
R$ 54.990,00

x

SESAM

Sem custo (
absorvida pela
equipe do SESAM)

SESAM

51.840,00

PRAZO - ESTIMATIVA EM R$
CÓDIGO

DESCRIÇÃO
Imediato

2.3.1.1

Elaborar programas de identificação de
lançamentos cruzados entre redes de
drenagem pluvial e de esgoto
Responsável : SESAM

2.3.1.2

Capacitação de equipe para fiscalização
da rede (lançamentos clandestinos de
esgotos em rede pluvial, monitoramento
das margens dos cursos d’água, etc.) nas
áreas urbana e rural.
Responsável : SESAM

2.3.1.3

Eliminação de pontos de lançamentos
clandestinos de esgoto sanitário em
cursos d’água (urbana e rural)
Responsável : SESAM

5.760,00

Curto

Médio

Longo

prazo

prazo

prazo

14.400,00

11.520,00

20.160,00
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MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS
COMPONENTE

2

Serviço de Esgotamento Sanitário

ITEM

3

Fiscalização, limpeza e manutenção das redes de esgotamento sanitário do município.

OBJETIVO

1

Elaborar campanha de caça aos esgotos e capacitação de equipes para fiscalização

FUNDAMENTAÇÃO

Fiscalização insuficiente
METAS

IMEDIATA

CURTO PRAZO

MÉDIO PRAZO

LONGO PRAZO

X

X

X

X

PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO
PRAZO - ESTIMATIVA EM R$
CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Elaborar estudos de projetos de
minimização do odor nas áreas da ETE
Responsável : SESAM

2.3.1.5

Elaborar capacitação de equipes para
limpeza e manutenção dos sistemas de
esgotamento sanitário do município
Responsável : SESAM

2.3.1.6

Executar limpeza e manutenção do
sistema de esgotamento sanitário do
município
Responsável : SESAM

MEMÓRIA DE

FONTES

CÁLCULO

CAIXA/BDMG

R$ 90.000,00

SESAM

R% 5.000,00/ano

Longo
Imediato

2.3.1.4

POSSÍVEIS

Curto prazo Médio prazo

prazo

90.000,00

10.000,00

25.000,00

20.000,00

35.000,00

653.676,56 1.634.191,40 1.307.353,12 2.287.867,96

MINIST.
CIDADES

R$ 3.552,59/dom.
Dom: 4.594 =. Índice de
subst.. de rede = 2%/ano
2% de 4.594 = ~ 92
dom./ano
92 x 3.552,59 = R$

326.838,28/ano
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MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS
COMPONENTE

2

Serviço de Esgotamento Sanitário

ITEM

4

Operação e manutenção do sistema de esgotamento sanitário da Sede

OBJETIVO

1

Cobertura dos serviços de esgotamento sanitário

FUNDAMENTAÇÃO

Tratamento de 100% do esgoto sanitário da bacia do Bairro Santo Antônio e parte do Centro e bacia do Córrego
Lava-pés
METAS

IMEDIATA

CURTO PRAZO

MÉDIO PRAZO

LONGO PRAZO

X
PROGRAMA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO - SEDE
PRAZO - ESTIMATIVA EM R$
CÓDIGO

DESCRIÇÃO
Imediato

Curto

Médio

Longo

prazo

prazo

prazo

POSSÍVEIS

MEMÓRIA DE

FONTES

CÁLCULO

2.4.1.1.

Tratamento de 100% do esgoto sanitário da
bacia do Bairro Santo Antônio e parte do
Centro da Sede do município através da
ampliação da ETE Palmeiras
Responsável : SESAM

R$
543.953,74

FUNASA

R$ 543.953,74

2.4.1.2

Tratamento de 100% do esgoto sanitário da
bacia do Lava-pés através da ampliação da
ETE Várzea das Flores
Responsável : SESAM

R$
542.397,65

FUNASA

R$ 542.397,65
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MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS
COMPONENTE

2

Serviço de Esgotamento Sanitário

ITEM

4

Operação e manutenção do sistema de esgotamento sanitário da Sede

OBJETIVO

1

Cobertura dos serviços de esgotamento sanitário

FUNDAMENTAÇÃO

Tratamento de 100% do esgoto sanitário da bacia do Bairro Santo Antônio e parte do Centro e bacia do Córrego
Lava-pés
METAS

IMEDIATA

CURTO PRAZO

X

X

MÉDIO PRAZO

LONGO PRAZO

PROGRAMA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO - SEDE
PRAZO - ESTIMATIVA EM R$
CÓDIGO

DESCRIÇÃO
Imediato

Curto

Médio

Longo

prazo

prazo

prazo

POSSÍVEIS

MEMÓRIA DE

FONTES

CÁLCULO

2.4.1.3

Substituição das caixas de passagem por
poços de visita na rede coletora de esgoto
sanitário na área central da sede do município
Responsável : SESAM

189.600,00

FUNASA

2.4.1.4

Substituição de pontos críticos da rede coletora
de efluentes onde a tubulação é em manilha
cerâmica por PVC ocre com diâmetro
apropriado
Responsável : SESAM

135.600,00

FUNASA

2.4.1.5

Programa de ligação de todos os domicílios a
rede de esgoto existente na via, com
eliminação de fossas (sede do município).
Responsável : SESAM

X

SESAM

1.580,00 (unit.) x
120 pç
(estimado) = R$
189.600,00 (preço
COPASA)
Rede coletora –
aproximadamente
800 m (estimado) –
R$ 169,50 x 800 =
R$ 135.600,00.
Sem custo
(absorvida pela
equipe do SESAM)
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MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS
COMPONENTE

2

Serviço de Esgotamento Sanitário

ITEM

5

Tratamento de esgoto sanitário Várzea das Roseiras

OBJETIVO

1

Tratar 100% do esgoto sanitário da bacia do BAIRRO AMARAL

FUNDAMENTAÇÃO

Necessidade de ampliação do sistema de tratamento

METAS
IMEDIATA

CURTO PRAZO

X

X

MÉDIO PRAZO

LONGO PRAZO

PROGRAMA TRATAMENTO DE ESGOTO VÁRZEA DAS ROSEIRAS
PRAZO - ESTIMATIVA EM R$
CÓDIGO

DESCRIÇÃO
Imediato

Curto

Médio

Longo

prazo

prazo

prazo

POSSÍVEIS

MEMÓRIA DE

FONTES

CÁLCULO

5% do valor
estimado da obra –
R$ 92.576,68

2.5.1.1.

Estudo de viabilidade técnica/operacional de
local para instalação da ETE da Bacia do
Bairro Amaral (ETE Várzea das Roseiras)
Responsável : SESAM

92.576,68

BDMG

2.5.1.2

Elaboração de projeto de construção da ETE
Várzea das Palmeiras
Responsável : SESAM

148.122,70

MINIST.
CIDADES/CAIXA

8% do valor
estimado da obra –
R$ 148.122,70

2.5.1.3

Construção da ETE Várzea das Roseiras
Responsável : SESAM

FUNASA

R$ 1.313.447,68

1.313.447,68
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MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS
COMPONENTE

2

Serviço de Esgotamento Sanitário

ITEM

5

Tratamento de esgoto sanitário Várzea das Roseiras

OBJETIVO

1

Tratar 100% do esgoto sanitário da bacia do BAIRRO AMARAL

FUNDAMENTAÇÃO

Necessidade de ampliação do sistema de tratamento

METAS
IMEDIATA

CURTO PRAZO

X

X

MÉDIO PRAZO

LONGO PRAZO

PROGRAMA TRATAMENTO DE ESGOTO VÁRZEA DAS ROSEIRAS
PRAZO - ESTIMATIVA EM R$
CÓDIGO

DESCRIÇÃO
Imediato

2.5.1.4

Operação da ETE Várzea das Roseiras
Responsável : SESAM

2.5.1.5

Elaboração do projeto de interceptores da
ETE Várzea das Roseiras
Responsável : SESAM

2.5.1.6

Construção dos interceptores da ETE Várzea
das Roseiras
Responsável : SESAM

Curto

Médio

Longo

prazo

prazo

prazo

X

26.762,56

R$
535.251,29

POSSÍVEIS

MEMÓRIA DE

FONTES

CÁLCULO

SESAM

Sem custo
(absorvida pela
equipe do SESAM)

MINIST.
CIDADES/CAIXA

R$ 26.762,56

FUNASA

R$ 535.251,29
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MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS
COMPONENTE

2

Serviço de Esgotamento Sanitário

ITEM

6

Esgotamento sanitário dos povoados, distritos e zonas rurais.

OBJETIVO

1

Dotar os povoados, distritos e zonas rurais de um sistema de saneamento básico

FUNDAMENTAÇÃO

No Distrito de Bom Jardim e povoado de Japão Grande o esgoto sanitário é coletado porém lançado “in natura” no curso d’água

METAS
IMEDIATA

CURTO PRAZO

X

X

MÉDIO PRAZO

LONGO PRAZO

PROGRAMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS DOS POVOADOS, DISTRITOS E ZONAS RURAIS
POSSÍVEIS

MEMÓRIA DE

FONTES

CÁLCULO

1.128.063,67

FUNASA

Valor total – R$
1.128.063,67

93.225,00

FUNASA

550 m (estimado) –
R$ 169,50 x 550 =
R$ 93.225,00.

SESAM

Sem custo
(absorvida pela
equipe do SESAM)

PRAZO - ESTIMATIVA EM R$
CÓDIGO

DESCRIÇÃO
Imediato

2.6.1.1.

Construção da ETE no povoado Japão Grande
Responsável : SESAM

2.6.1.2

Construção da rede coletora de esgotamento
sanitário no povoado Japão Grande
Responsável : SESAM

2.6.1.3

Operação da ETE no povoado Japão Grande
Responsável : SESAM

Curto

Médio

Longo

prazo

prazo

prazo

X
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MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS
COMPONENTE

2

Serviço de Esgotamento Sanitário

ITEM

6

Esgotamento sanitário dos povoados, distritos e zonas rurais.

OBJETIVO

1

Dotar os povoados, distritos e zonas rurais de um sistema de saneamento básico

FUNDAMENTAÇÃO

No Distrito de Bom Jardim e povoado de Japão Grande o esgoto sanitário é coletado porém lançado “in natura” no curso d’água

METAS
IMEDIATA

CURTO PRAZO

X

X

MÉDIO PRAZO

LONGO PRAZO
X

PROGRAMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS DOS POVOADOS, DISTRITOS E ZONAS RURAIS
PRAZO - ESTIMATIVA EM R$
CÓDIGO

DESCRIÇÃO
Imediato

2.6.1.4

Construção da ETE do Distrito de Bom Jardim
das Pedras
Responsável : SESAM

2.6.1.5

Operação da ETE do Distrito de Bom Jardim
das Pedras
Responsável : SESAM

2.6.1.6

Criação e implantação de programas de
limpezas de fossas localizadas na zona rural
pelo SESAM
Responsável : SESAM

Curto

Médio

Longo

prazo

prazo

prazo

1.153.565,06

X

258.000,00

POSSÍVEIS

MEMÓRIA DE

FONTES

CÁLCULO

FUNASA

Valor total – R$
1.153.565,06

SESAM

Sem custo
(absorvida pela
equipe do SESAM)

BNDS

R$ 258.000,00

11.2.2.3 - PROGRAMA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS
SÓLIDOS URBANOS

O Programa de Manejo de Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana do município de
Carmópolis de Minas tem por finalidade promover a universalização e a garantia do
acesso ao serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, observando as
premissas da Política Nacional de Saneamento Básico e da Política Nacional de
Resíduos Sólidos.

O orçamento previsto no planejamento anual não é capaz de suprir todas as ações aqui
propostas, portanto, deve-se buscar parcerias que possam vira ser concretizadas com
instituições privadas (ensino, pesquisa, organizações sem fins lucrativos, prestadores de
serviços, entre outros) e também captar recursos de fontes externas de financiamento,
como fundos federais e estaduais, de instituições privadas, no exterior, e outras em que
os programas e ações propostos sejam elegíveis.
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Tabela 56 – Programa, projetos e ações para Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos Urbanos

MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS
COMPONENTE

3

Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos Urbanos

ITEM

1

Sistema Geral

OBJETIVO

1

Preservação do Meio Ambiente Local e garantia da sustentabilidade de recursos naturais do município

FUNDAMENTAÇÃO

Existem empresas no município que estão obrigadas a elaborar o PGIRS conforme a Lei No. 12.305/10.

METAS
IMEDIATA
X

CURTO PRAZO

MÉDIO PRAZO

LONGO PRAZO

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES
CÓDIGO

DESCRIÇÃO

PRAZO ESTIMATIVA
EM R$

POSSÍVEIS
FONTES

MEMÓRIA DE
CÁLCULO

sem custo

PM
CARMÓPOLIS
DE MINAS

Rotina
administrativa

sem custo

PM
CARMÓPOLIS
DE MINAS

Rotina
administrativa

IMEDIATO

3.1.1.1

Reunião com empresários para orientação referente à Lei No. 12.305

Inserção no PGIRS do município de exigências para a liberação de
3.1.1.2

alvarás condicionadas à elaboração de PGIRS pelas empresas
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MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS
COMPONENTE

3

Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos Urbanos

ITEM

2

Sistema Geral

OBJETIVO

1

Atendimento à legislação da ANVISA e garantia da saúde pública e laboral

FUNDAMENTAÇÃO

A legislação da ANVISA determina que os pontos geradores de RSSS devem elaborar o PGRSS

METAS
IMEDIATA
x

CURTO PRAZO

MÉDIO PRAZO

LONGO PRAZO

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES
CÓDIGO

DESCRIÇÃO

PRAZO ESTIMATIVA
EM R$

POSSÍVEIS
FONTES

MEMÓRIA DE
CÁLCULO

R$ 15.000,00

SESAM

Valor de
referência

R$ 15.000,00

SESAM

Valor de
referência

IMEDIATO
3.2.1.1

3.2.1.2

Elaboração de PGRSS para os pontos geradores de responsabilidade
da administração pública municipal

Capacitação dos funcionários municipais envolvidos no setor
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MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS
COMPONENTE

3

Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos Urbanos

ITEM

3

Setor administrativo do sistema de gerenciamento de RSU

OBJETIVO

1

Aumento da interação da população com os serviços de limpeza urbana

FUNDAMENTAÇÃO

Existe um hiato entre as rotinas do sistema de limpeza urbana e os procedimentos praticados por
munícipes em relação à geração, destinação e disponibilidade de resíduos sólidos urbanos.

METAS
IMEDIATA
x

CURTO PRAZO

MÉDIO PRAZO

LONGO PRAZO

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES
CÓDIGO

DESCRIÇÃO

PRAZO ESTIMATIVA EM
R$

POSSÍVEIS
FONTES

MEMÓRIA DE
CÁLCULO

FUNASA (já
conveniado)

Valor do
convênio

FUNASA

Valor de
referência

IMEDIATO

3.3.1.1

Adequação do PGIRS do município

incluso na
consultoria de
elaboração do
PMSB

3.3.1.2

Elaboração de Projeto de Educação Ambiental para o município

R$ 15.000,00
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MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS
COMPONENTE

3

Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos Urbanos

ITEM

4

Setor administrativo do sistema de gerenciamento de RSU

OBJETIVO

1

Racionalizar os serviços para melhorar a relação custo x benefício

FUNDAMENTAÇÃO

Os diversos serviços de limpeza urbana estão sendo realizados de forma independente sem a
interação entre as rotinas de produção, coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos.

METAS
IMEDIATA
x

CURTO PRAZO

MÉDIO PRAZO

LONGO PRAZO

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES
CÓDIGO

DESCRIÇÃO

PRAZO ESTIMATIVA EM
R$

POSSÍVEIS
FONTES

MEMÓRIA DE
CÁLCULO

incluso na
consultoria de
elaboração do
PMSB

FUNASA (já
conveniado)

Valor do
convênio

incluso na
consultoria de
elaboração do
PMSB

FUNASA (já
conveniado)

Valor do
convênio

IMEDIATO

3.4.1.1

Adequação do PGIRS do município

Instituir a execução programada de serviços para a integração dos
3.4.2.2

setores da limpeza urbana.
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MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS
COMPONENTE

3

Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos Urbanos

ITEM

5

Setor administrativo do sistema de gerenciamento de RSU

OBJETIVO

1

Centralização da responsabilidade de chefia para evitar a fragmentação de ordens em dissonância
com o sistema de limpeza urbana

FUNDAMENTAÇÃO

Os encarregados dos serviços de limpeza urbana estão planejando a execução das rotinas sem
interação e coordenação.

METAS
IMEDIATA
x

CURTO PRAZO

MÉDIO PRAZO

LONGO PRAZO

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES
CÓDIGO

DESCRIÇÃO

PRAZO ESTIMATIVA EM
R$

POSSÍVEIS
FONTES

MEMÓRIA DE
CÁLCULO

IMEDIATO
3.5.1.1

Capacitação de 01 encarregado geral de limpeza urbana

R$ 10.000,00

SESAM

Valor de
referência

3.5.1.2

Capacitação dos funcionários de limpeza urbana para a execução do
PGIRS

R$ 10.000,00

SESAM

Valor de
referência
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MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS
COMPONENTE

3

Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos Urbanos

ITEM

6

Setor administrativo do sistema de gerenciamento de RSU

OBJETIVO

1

Disponibilizar um canal de comunicação entre a população e o setor de limpeza urbana para a
compreensão das falhas do serviço, promovendo a interação e a integração da população com o
sistema.

FUNDAMENTAÇÃO

Não foi evidenciado registro de sugestões e reclamações da população em relação ao serviço de
coleta de resíduos domiciliares e comerciais, sendo que estas informações estão sendo perdidas por
falta de registro.

METAS
IMEDIATA
x

CURTO PRAZO

MÉDIO PRAZO

LONGO PRAZO

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES
CÓDIGO

DESCRIÇÃO

PRAZO ESTIMATIVA EM
R$

POSSÍVEIS
FONTES

MEMÓRIA DE
CÁLCULO

SESAM

Rotina
administrativa

IMEDIATO

3.6.1.1

Implantar número de comunicação entre a população e a prefeitura
(TELE-LIXO)

sem custo
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MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS
COMPONENTE

3

Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos Urbanos

ITEM

7

Coleta domiciliar e comercial

OBJETIVO

1

Regulamentar a forma de disponibilização de RSU pela população, eliminando o uso de tambores e
baldes plásticos para armazenamento de RSU

FUNDAMENTAÇÃO

Foi evidenciado que o uso de tambores e baldes plásticos para a disponibilização de resíduos diminui
a produtividade das equipes de coleta e traz risco para as equipes e equipamentos

METAS
IMEDIATA
x

CURTO PRAZO

MÉDIO PRAZO

LONGO PRAZO

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES
CÓDIGO

DESCRIÇÃO

PRAZO ESTIMATIVA EM
R$

POSSÍVEIS
FONTES

MEMÓRIA DE
CÁLCULO

CAIXA
SANEAMENTO

Valor de
referência

IMEDIATO
3.7.1.1

Inserir no Projeto de Educação Ambiental campanhas para eliminar o
uso de tambores e baldes plásticos para o acondicionamento de RSU

R$ 15.000,00
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MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS
COMPONENTE

3

Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos Urbanos

ITEM

8

Coleta Seletiva

OBJETIVO

1

Organizar o setor de coleta seletiva e conduzir as atividades com segurança para os agentes
envolvidos e para a circunvizinhança.

FUNDAMENTAÇÃO

Foi evidenciado que os galpões de triagem e o pátio de compostagem, bem como a infraestrutura da
UTC está deficiente em organização espacial e racionalização de métodos administrativos e
operacionais.

METAS
IMEDIATA
x

CURTO PRAZO

MÉDIO PRAZO

LONGO PRAZO

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES
CÓDIGO

DESCRIÇÃO

PRAZO ESTIMATIVA
EM R$

POSSÍVEIS
FONTES

MEMÓRIA DE
CÁLCULO

IMEDIATO
3.8.1.1

Elaborar sistemática organizacional para a UTC.

RS 15.000,00

SESAM

Valor de referência
para contratação de
consultoria

3.8.1.2

Auxiliar a ASCAR a implantar sistemática para a UTC

R$ 15.000,00

SESAM

Valor de referência
para contratação de
consultoria

3.8.1.3

Capacitar os agentes da ASCAR para aumentar o ganho e a
produtividade

R$ 15.000,00

SESAM

Valor de referência
para contratação de
consultoria

3.8.1.4

Criar protocolos de segurança para as operações da UTC,
principalmente em relação a riscos de incêndio

R$ 15.000,00

SESAM

Valor de referência
para contratação de
consultoria
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MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS
COMPONENTE

3

Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos Urbanos

ITEM

9

Coleta de RCC

OBJETIVO

1

Implantar a função de encarregado geral de limpeza urbana

FUNDAMENTAÇÃO

Foi evidenciado que os serviços de limpeza urbana estão sendo planejados independentemente. A
função de encarregado geral pode centralizar a execução do planejamento através de uma visão
macro do sistema, aumentando a produtividade da coleta de RCC

METAS
IMEDIATA
x

CURTO PRAZO

MÉDIO PRAZO

LONGO PRAZO

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES
CÓDIGO

DESCRIÇÃO

PRAZO ESTIMATIVA EM
R$

POSSÍVEIS
FONTES

MEMÓRIA DE
CÁLCULO

SESAM

Valor de
referência

IMEDIATO

3.9.1.1

Capacitar 01 encarregado geral de limpeza urbana para executar o
PGIRS

R$ 10.000,00
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MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS
COMPONENTE

3

Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos Urbanos

ITEM

10

Coleta de RCC

OBJETIVO

1

Promover aumento na qualidade e na produtividade do serviço de coleta de RCC

FUNDAMENTAÇÃO

Foi evidenciado que o serviço de coleta de RCC não está sendo executado integrado aos outros
serviços, dificultando a interação da população com as rotinas do setor

METAS
IMEDIATA
x

CURTO PRAZO

MÉDIO PRAZO

LONGO PRAZO

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES
CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Reprogramas o serviço de coleta de RCC integrado aos outros serviços
3.10.1.1

de limpeza urbana

PRAZO ESTIMATIVA EM
R$

POSSÍVEIS
FONTES

MEMÓRIA DE
CÁLCULO

FUNASA (já
conveniado)

Valor do
convênio

sem custo

SESAM

Rotina
administrativa

R$ 10.000,00

SESAM

Valor de
referência

incluso na
consultoria de
elaboração do
PMSB

FUNASA (já
conveniado)

Valor do
convênio

IMEDIATO
incluso na
consultoria de
elaboração do
PMSB

Implantar número de comunicação entre a população e a prefeitura
3.10.1.2

(TELE-LIXO)
Capacitação dos funcionários de limpeza urbana para a execução do

3.10.1.3

PGIRS
Implantar procedimentos e planilhas para a criação de um banco de

3.10.1.4

dados estatístico em relação à produção de RCC no município
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MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS
COMPONENTE

3

Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos Urbanos

ITEM

11

Coleta de RCC

OBJETIVO

1

Criar procedimentos para a operação dos equipamentos e para as rotinas operacionais de coleta de
resíduos

FUNDAMENTAÇÃO

Foi evidenciado que o potencial dos equipamentos pode ser melhor aproveitado e que nas operações
de descarga não está ocorrendo o lonamento das cargas, provocando derramamento de resíduos nas
vias públicas durante o trajeto de descarga

METAS
IMEDIATA
x

CURTO PRAZO

MÉDIO PRAZO

LONGO PRAZO

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES
CÓDIGO

DESCRIÇÃO

PRAZO ESTIMATIVA EM
R$

3.11.1.1

Criar procedimento para o uso de lona nas caçambas dos equipamentos

IMEDIATO
sem custo

SESAM

3.11.1.2

Criar procedimento quanto ao número de caminhões para o
acompanhamento das operações com pá carregadeira

sem custo

SESAM

POSSÍVEIS
FONTES

MEMÓRIA DE
CÁLCULO
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MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS
COMPONENTE

3

Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos Urbanos

ITEM

12

Coleta de RCC

OBJETIVO

1

Determinar local licenciado e adequado para a deposição e tratamento (beneficiamento) de RCC

FUNDAMENTAÇÃO

Foi evidenciado que a área que está sendo utilizada para a deposição de RCC não é adequada, pois
não atende aos parâmetros ambientais

METAS
IMEDIATA
x

CURTO PRAZO
x

MÉDIO PRAZO

LONGO PRAZO

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES
CÓDIGO

DESCRIÇÃO

PRAZO ESTIMATIVA EM
R$

POSSÍVEIS
FONTES

MEMÓRIA DE
CÁLCULO

SESAM

Valor de
referência para
consultoria

BNDS/CAIXA/MMA

Valor de
referência para
elaboração de
projeto,
licenciamento
ambiental e
implantação

IMEDIATO/CURTO
PRAZO

Implantar área de triagem, transbordo e armazenamento transitório de
3.12.1.1

3.12.1.2

materiais da construção civil e volumosos

Implantar usina de beneficiamento de entulho de construção civil

R$ 10.000,00

R$ 250.000,00
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MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS
COMPONENTE

3

Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos Urbanos

ITEM

13

Coleta de RSSS

OBJETIVO

1

Garantir a qualidade do serviço de coleta de RSSS, garantir a segurança dos agentes envolvidos
desde a geração dos resíduos, dar destinação adequada ao RSSS

FUNDAMENTAÇÃO

Foi evidenciado que o município não possui plano de contingenciamento para a coleta de RSSS que é
terceirizada e que os pontos geradores do município devem se adequar à legislação específica da
ANVISA

METAS
IMEDIATA
x

CURTO PRAZO

MÉDIO PRAZO

LONGO PRAZO

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES
CÓDIGO

DESCRIÇÃO

PRAZO ESTIMATIVA EM
R$

POSSÍVEIS
FONTES

MEMÓRIA DE
CÁLCULO

R$ 5.000,00

SESAM

Valor de
referência

incluso na
consultoria de
elaboração do
PMSB

FUNASA (já
conveniado)

Valor do
convênio

sem custo

PM

Rotina
administrativa

IMEDIATO
3.13.1.1

Implantar vala séptica no aterro controlado como plano de contingência

3.13.1.2

Elaborar sistema de coleta de RSSS como plano de contingência

3.13.1.3

Atualizar o cadastro de geradores de RSSS do município
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MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS
COMPONENTE

3

Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos Urbanos

ITEM

14

Varrição de vias e logradouros públicos

OBJETIVO

1

Planejar o setor de varrição de vias e logradouros públicos para alcançar melhorias na relação custo x
benefício

FUNDAMENTAÇÃO

Foi evidenciado que o setor de varrição pode ser melhorado com a adoção de novas técnicas produtivas,
traçado de rotas e rotinas administrativas

METAS
IMEDIATA
x

CURTO
PRAZO

MÉDIO PRAZO

LONGO PRAZO

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES
CÓDIGO

DESCRIÇÃO

PRAZO ESTIMATIVA EM
R$

POSSÍVEIS
FONTES

MEMÓRIA DE
CÁLCULO

R$ 700.000,00

FUNASA/BNDS/MI
NIST. CIDADES

R$ 10.000,00

SESAM

Valor de
referência
Valor de
referência

IMEDIATO/CURTO
PRAZO

3.14.1.1

Modernizar a frota de equipamentos disponíveis para a varrição de vias e
adotar a varrição mecanizada de vias

3.14.1.2

Capacitar 01 encarregado geral de limpeza urbana para executar o PGIRS

3.14.1.3

Padronizar os horários de início dos serviços de varrição de vias

sem custo

SESAM

Reprogramar as rotas de varrição de vias e logradouros públicos

incluso na consultoria
de elaboração do
PMSB

FUNASA (já
conveniado)

Valor do convênio

sem custo

SESAM

Rotina
administrativa

orçar

SESAM

R$ 10.000,00

SESAM

sem custo

SESAM

3.14.1.4
3.14.1.5
3.14.1.6

Implantar número de comunicação entre a população e a prefeitura (TELELIXO)
Implantar o fornecimento regular de EPI para os funcionários do setor de
varrição de vias e logradouros públicos

3.14.1.7

Capacitação dos funcionários de limpeza urbana para execução do PGIRS

3.14.1.8

Redimensionar as equipes de varrição de vias e logradouros públicos

Valor de
referência
Rotina
administrativa
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MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS
COMPONENTE

3

Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos Urbanos

ITEM

15

Capina e Roçada Urbana

OBJETIVO

1

Melhorar a qualidade dos serviços de capina e roçada urbana, garantir o nível de qualidade por todo o
ano, melhorar as condições de trabalho dos agentes desse setor e aumentar os níveis de segurança
laboral

FUNDAMENTAÇÃO

Foi evidenciado que a qualidade dos serviços de capina e roçada urbana pode melhorar, bem como as
condições de trabalho das equipes

METAS
IMEDIATA
x

CURTO PRAZO

MÉDIO PRAZO

LONGO PRAZO

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES
CÓDIGO

DESCRIÇÃO

PRAZO ESTIMATIVA EM
R$

POSSÍVEIS
FONTES

MEMÓRIA DE
CÁLCULO

R$ 10.000,00

SESAM

Valor de
referência

sem custo

SESAM

incluso na
consultoria de
elaboração do
PMSB

FUNASA (já
conveniado)

IMEDIATO
3.15.1.1

Capacitar 01 encarregado geral de limpeza urbana para executar o
PGIRS

3.15.1.2

Padronizar os horários de início dos serviços de capina e roçada urbana

3.15.1.3

Reprogramar os serviços de capina e roçada urbana como serviços
integrados ao sistema de limpeza urbana

Valor do
convênio
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MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS
COMPONENTE

3

Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos Urbanos

ITEM

15

Capina e Roçada Urbana

OBJETIVO

1

Melhorar a qualidade dos serviços de capina e roçada urbana, garantir o nível de qualidade por todo o
ano, melhorar as condições de trabalho dos agentes desse setor e aumentar os níveis de segurança
laboral

FUNDAMENTAÇÃO

Foi evidenciado que a qualidade dos serviços de capina e roçada urbana pode melhorar, bem como as
condições de trabalho das equipes

METAS
IMEDIATA
x

CURTO PRAZO

MÉDIO PRAZO

LONGO PRAZO

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES
CÓDIGO

DESCRIÇÃO

PRAZO ESTIMATIVA EM
R$

POSSÍVEIS
FONTES

MEMÓRIA DE
CÁLCULO

IMEDIATO
3.15.1.4

Implantar equipes de manutenção de capina e roçada urbana para todo
o ano

3.15.1.5

Implantar número de comunicação entre a população e a prefeitura
(TELE-LIXO)

3.15.1.6

Implantar o fornecimento regular de EPI e EPC para os funcionários do
setor de capina e roçada urbana

orçar (conforme
definições do
SESAM)

SESAM

sem custo

SESAM

orçar

SESAM

Rotina
administrativa
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MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS
COMPONENTE

3

Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos Urbanos

ITEM

15

Capina e Roçada Urbana

OBJETIVO

1

Melhorar a qualidade dos serviços de capina e roçada urbana, garantir o nível de qualidade por todo o
ano, melhorar as condições de trabalho dos agentes desse setor e aumentar os níveis de segurança
laboral

FUNDAMENTAÇÃO

Foi evidenciado que a qualidade dos serviços de capina e roçada urbana pode melhorar, bem como as
condições de trabalho das equipes

METAS
IMEDIATA
x

CURTO PRAZO

MÉDIO PRAZO

LONGO PRAZO

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES
3.15.1.7

Capacitação dos funcionários de limpeza urbana para a execução do
PGIRS

3.15.1.8

3.15.1.9

R$ 10.000,00

SESAM

Criar procedimento para o uso de lona nas caçambas dos equipamentos

sem custo

SESAM

Contratar empresa para a execução de capina e roçada urbana em todo
o município por prazo determinado

orçar (conforme
definições do
SESAM)

SESAM

Valor de
referência
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MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS
COMPONENTE

3

Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos Urbanos

ITEM

16

Poda e supressão de árvores

OBJETIVO

1

Melhorar a qualidade dos serviços de poda e supressão de árvores, garantir a segurança dos agentes
e da população envolvidos no setor e melhorar a relação custo x benefício

FUNDAMENTAÇÃO

Foi evidenciado que os serviços de poda e supressão de árvores pode ser melhorado para garantir
qualidade e segurança ambiental para o município

METAS
IMEDIATA
x

CURTO PRAZO

MÉDIO PRAZO

LONGO PRAZO

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES
CÓDIGO

DESCRIÇÃO

PRAZO ESTIMATIVA EM
R$

POSSÍVEIS
FONTES

MEMÓRIA DE
CÁLCULO

R$ 10.000,00

SESAM

Valor de
referência

IMEDIATO
3.16.1.1

Capacitar 01 encarregado geral de limpeza urbana para executar o
PGIRS

3.16.1.2

Padronizar os horários de início dos serviços de poda e supressão de
árvores

sem custo

SESAM

3.16.1.3

Reprogramar as rotinas de poda e supressão de árvores como serviço
integrado ao sistema de limpeza urbana

incluso na
consultoria de
elaboração do
PMSB

FUNASA (já
conveniado)

Valor do
convênio

sem custo

SESAM

Rotina
administrativa

orçar

SESAM

R$ 10.000,00

SESAM

3.16.1.4
3.16.1.5

3.16.1.6

Implantar número de comunicação entre a população e a prefeitura
(TELE-LIXO)
Implantar o fornecimento regular de EPI e EPC para os funcionários do
setor de capina e roçada urbana
Capacitação dos funcionários de limpeza urbana para a execução do
PGIRS

Valor de
referência
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MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS
COMPONENTE

3

Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos Urbanos

ITEM

17

Limpeza de boca de lodo

OBJETIVO

1

Melhorar os serviços de limpeza de boca de lodo para manutenção da rede de drenagem pluvial

FUNDAMENTAÇÃO

Foi evidenciado que o município, apesar de ter uma rede de drenagem pouco extensa necessita
reprogramar esse serviço em concernência ao sistema de limpeza urbana

METAS
IMEDIATA
x

CURTO PRAZO

MÉDIO PRAZO

LONGO PRAZO

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES
CÓDIGO

DESCRIÇÃO

PRAZO ESTIMATIVA EM
R$

POSSÍVEIS
FONTES

MEMÓRIA DE
CÁLCULO

R$ 10.000,00

SESAM

Valor de
referência

sem custo

SESAM

IMEDIATO
3.17.1.1

Capacitar 01 encarregado geral de limpeza urbana para executar o
PGIRS

3.17.1.2

Padronizar o horário de início dos serviços de limpeza de boca de lodo

3.17.1.3

Implantar fornecimento regular de EPI e EPC para os funcionários do
setor de limpeza de boca de lodo

orçar

SESAM

3.17.1.4

Implantar equipe específica de limpeza de boca de lodo

orçar

SESAM

3.17.1.5

Capacitação dos funcionários de limpeza urbana para a execução do
PGIRS

R$ 10.000,00

SESAM

3.17.1.6

Criar procedimento para o uso de lona nas caçambas dos equipamentos

sem custo

SESAM

Valor de
referência
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MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS
COMPONENTE

3

Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos Urbanos

ITEM

18

Pintura de meio-fio

OBJETIVO

1

Melhorar a qualidade do serviço de pintura de meio fio

FUNDAMENTAÇÃO

Foi evidenciado que o serviço de pintura de meio fio precisa ser integrado aos serviços de limpeza
urbana para atingir melhores resultados

METAS
IMEDIATA
x

CURTO PRAZO

MÉDIO PRAZO

LONGO PRAZO

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES
CÓDIGO

DESCRIÇÃO

PRAZO ESTIMATIVA EM
R$

POSSÍVEIS
FONTES

MEMÓRIA DE
CÁLCULO

R$ 10.000,00

SESAM

Valor de
referência

sem custo

SESAM

R$ 10.000,00

SESAM

IMEDIATO
3.18.1.1

Capacitar 01 encarregado geral de limpeza urbana para executar o
PGIRS

3.18.1.2

Padronizar o horário de início dos serviços de pintura de meio fio

3.18.1.3

Capacitação dos funcionários de limpeza urbana para a execução do
PGIRS

Valor de
referência
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MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS
COMPONENTE

3

Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos Urbanos

ITEM

19

Operação do aterro de resíduos

OBJETIVO

1

Melhoria na qualidade dos serviços prestados e adequação da área como aterro controlado

FUNDAMENTAÇÃO

Foi evidenciado que a operação do aterro controlado não está atendendo os requisitos do COPAM

METAS
IMEDIATA
x

CURTO PRAZO

MÉDIO PRAZO

LONGO PRAZO

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES
CÓDIGO

DESCRIÇÃO

PRAZO ESTIMATIVA EM
R$

POSSÍVEIS
FONTES

MEMÓRIA DE
CÁLCULO

R$ 10.000,00

SESAM

Valor de
referência

orçar

SESAM

R$ 10.000,00

SESAM

orçar

SESAM

IMEDIATO
3.19.1.1
3.19.1.2
3.19.1.3
3.19.1.4
3.19.1.5

Capacitar 01 encarregado geral de limpeza urbana para executar o
PGIRS
Implantar o fornecimento regular de EPI para os funcionários do aterro
de resíduos
Capacitação dos funcionários de limpeza urbana para a execução do
PGIRS
Implantar os requisitos do COPAM para a operação da área como aterro
controlado
Implantar aterro sanitário na área

R$ 500.000,00

SESAM

Valor de
referência

Valor de
referência

11.2.2.4 - DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS

As ações do Programa de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais para o
município de Carmópolis de Minas visam garantir a qualidade da prestação dos
serviços em questão, tendo em vista a redução das áreas críticas (inundações e
alagamentos), a segurança e o bem estar social, o controle da produção de
sedimentos e a preservação dos mananciais.

Nesse quadro, ressalta-se a importância de elaboração e implantação de diretrizes
para a regulação do solo urbano, com a determinação do tipo de ocupação e da taxa
de permeabilidade de cada zona de adensamento. No caso da implantação de
novos empreendimentos/loteamentos, deverá ser considerada, por meio de
legislação, a necessidade de implantação de medidas compensatórias de drenagem
urbana. Tais leis devem abordar a definição do método para cálculo do volume de
água a ser retido e da taxa de permeabilidade do lote. Por meio de diretrizes,
deverão ser definidas quais medidas poderão ser implantadas, sejam elas únicas ou
combinadas.

Conforme os levantamentos realizados no município, a drenagem urbana e o
manejo de águas pluviais apresentam várias carências. As ações aqui apresentadas
foram propostas a fim de promover uma melhoria contínua dessa estrutura, através
de medidas imediatas, de curto, médio e longo prazo.

São objetivos deste Programa:
• Implantar o sistema de macrodrenagem e microdrenagem do município,
proporcionando a redução/eliminação dos pontos críticos existentes de
inundação e alagamento e a formação de novos pontos;
• Regulamentar a operação do sistema de drenagem, visando uma maior
eficiência do mesmo;
• Implementar ferramentas de gestão, objetivando suprir a carência de
instrumentos técnicos adequados ao manejo de águas pluviais.
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Tabela 57 – Programas, projetos e ações para Drenagem e manejo de águas pluviais

MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS
COMPONENTE

4

Drenagem e manejo de águas pluviais

ITEM

1

Sistema Geral

OBJETIVO

1

Regulação do sistema de drenagem do município de Carmópolis de Minas

FUNDAMENTAÇÃO

Não existe mapeamento de máximas cheias e estudos das bacias dos Córregos lava-pés e Japão Grande nos
trechos urbanos da sede municipal. Desta forma, ocorrem inundações nas áreas lindeiras aos Córregos.
METAS

IMEDIATA

CURTO PRAZO

MÉDIO PRAZO

LONGO PRAZO

X
PROGRAMA DE REGULAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS
PRAZO - ESTIMATIVA EM R$
CÓDIGO

DESCRIÇÃO

Elaborar estudos de máximas cheias nas
bacias dos Córregos Lava pés e Japão
Grande nos trechos urbanos.

MEMÓRIA DE

FONTES

CÁLCULO

CAIXA PRO
MUNICÍPIOS

19.326,00

Longo
Imediato

4.1.1.1

POSSÍVEIS

19.326,00

Curto prazo Médio prazo

prazo
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MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS
COMPONENTE

4

Drenagem e manejo de águas pluviais

ITEM

1

Sistema Geral

OBJETIVO

1

Regulação do sistema de drenagem do município de Carmópolis de Minas

FUNDAMENTAÇÃO

Falta de planejamento e padronização no gerenciamento do sistema de drenagem e manejo de águas pluviais no
município
METAS

IMEDIATA

CURTO PRAZO

X

X

MÉDIO PRAZO

LONGO PRAZO

PROGRAMA DE REGULAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS
PRAZO - ESTIMATIVA EM R$
CÓDIGO

DESCRIÇÃO
Imediato

4.1.1.2

Contratação de empresa para elaboração do
plano Diretor de Drenagem Urbana (definição
das áreas de bacia para infiltração, de
ocupação rarefeita, áreas de contenção de
crescimento urbano, áreas de revitalização,
áreas especiais de interesse ambiental e
social, áreas de contenção, etc.)

4.1.1.3

Elaborar Termo de Referencia/diretrizes para
regulação de projetos e obras de drenagem
pluvial para o município

Curto prazo

150.000,00

9.663,00

Médio

Longo

prazo

prazo

POSSÍVEIS

MEMÓRIA DE

FONTES

CÁLCULO

CAIXA PRO
MUNICÍPIOS
Ministério das
Cidades

150.000,00

PREFEITURA
MUNICIPAL
/SECRETARIA
DE OBRAS

9.663,00
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MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS
COMPONENTE

4

Drenagem e manejo de águas pluviais

ITEM

1

Sistema Geral

OBJETIVO

1

Regulação do sistema de drenagem do município de Carmópolis de Minas

FUNDAMENTAÇÃO

Falta de planejamento e padronização no gerenciamento do sistema de drenagem e manejo de águas pluviais no
município
METAS

IMEDIATA

CURTO PRAZO

X

X

MÉDIO PRAZO

LONGO PRAZO

PROGRAMA DE REGULAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS
PRAZO - ESTIMATIVA EM R$
CÓDIGO

POSSÍVEIS

MEMÓRIA DE

FONTES

CÁLCULO

X

PREFEITURA
MUNICIPAL
/SECRETARIA DE
OBRAS

Sem custo
(custo
absorvido
pela
Prefeitura)

X

PREFEITURA
MUNICIPAL
/SECRETARIA DE
OBRAS/SESAM

Sem custo
(custo
absorvido
pela
Prefeitura

PREFEITURA
MUNICIPAL

17.393,00

DESCRIÇÃO
Imediato

4.1.1.4

4.1.1.5

4.1.1.6

Criar Lei Específica para drenagem pluvial
incluindo a regulamentação dos serviços tendo
em vista que o município não possui uma lei
municipal que regularize a Drenagem Urbana,
utilizando-se das diretrizes da Lei Federal nº
11.445, de 5 de janeiro de 2007, de
saneamento básico
Responsável: Secretaria de Obras
Planejar ações de drenagem urbana em
concomitância com as ações de coleta e
destinação dos esgotos sanitários e de manejo
de resíduos sólidos (integração do sistema de
saneamento básico)
Responsável: Secretaria de Obras
Elaboração de Manual de emergência e
contingência
Responsável: Secretaria de Obras

Curto

Médio

Longo

prazo

prazo

prazo

17.393,40
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MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS
COMPONENTE

4

Drenagem e manejo de águas pluviais

ITEM

2

Sistema de macro e micro drenagem

OBJETIVO

3

Construção das redes de macro e micro drenagem da sede de Carmópolis de Minas

FUNDAMENTAÇÃO

A totalidade das ruas da sede de Carmópolis de Minas não contempla o sistema de drenagem urbana, não possuindo
sarjeta, boca de bolo (exceto algumas em pontos críticos sem caminhamento posterior adequado) e manilhas
coletoras de águas pluviais. Não existe rede de macrodrenagem no município.
METAS

IMEDIATA

CURTO PRAZO

MÉDIO PRAZO

LONGO PRAZO

X

X

X

X

PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DAS REDES DE MICRO E MACRO DRENAGEM DA SEDE DE CARMÓPOLIS DE MINAS
PRAZO - ESTIMATIVA EM R$
CÓDIGO

DESCRIÇÃO
Imediato

4.2.3.1

4.2.3.2

Elaboração de projeto de macro e
micro drenagem pluvial para as
bacias do Córrego Lava-Pés e Japão
Grande da sede do município
contemplando 100% da área urbana
Responsável: Secretaria de Obras
Execução (obras) de implantação do
projeto de macro e micro drenagem
pluvial para as bacias do Córrego
Lava-Pés e Japão Grande da sede
do município contemplando 100% da
área urbana (número de habitantes
sede para 2013 aproximado de
12.670)
Responsável: Secretaria de Obras

Curto prazo

MEMÓRIA

Médio

Longo

prazo

prazo

POSSÍVEIS FONTES

DE
CÁLCULO

CAIXA PRO
5% do custo
MUNICÍPIOS/MINISTÉRIO estimado das
DAS CIDADES
obras

266.070,00

1.596.420,00

1.596.420,00 2.128.560,00

Ministério das Cidades

Estimativa de
R$
420,00/hab
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MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS
COMPONENTE

4

Drenagem e manejo de águas pluviais

ITEM

1

Sistema de macro e micro drenagem

OBJETIVO

4

Construção das redes de micro drenagem do Distrito de Bom Jardim das Pedras

FUNDAMENTAÇÃO

IMEDIATA

Não há projeto de drenagem para o Distrito de Bom Jardim das Pedras
METAS
CURTO PRAZO

MÉDIO PRAZO

X

X

LONGO PRAZO

PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DAS REDES DE MICRO DRENAGEM PARA O DISTRITO DE BOM JARDIM DAS PEDRAS
PRAZO - ESTIMATIVA EM R$
CÓDIGO

DESCRIÇÃO

4.2.4.1

4.2.4.2

Responsável: Secretaria de Obras
Execução (obras) de implantação do projeto
de micro drenagem pluvial (número de
habitantes 2013 aproximado de 1.700 hab)
Responsável: Secretaria de Obras

MEMÓRIA DE

FONTES

CÁLCULO

PREFEITURA
MUNICIPAL

5% do custo
estimado das
obras

Longo
Imediato

Elaboração de projeto de micro drenagem
pluvial para o Distrito de Bom jardim das
Pedras

POSSÍVEIS

Curto prazo Médio prazo

35.700,00

714.000,00

prazo

Ministério das Estimativa de
Cidades
R$ 420,00/hab
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MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS
COMPONENTE

4

Drenagem e manejo de águas pluviais

ITEM

2

Sistema de macro e micro drenagem

OBJETIVO

5

Construção das redes de micro drenagem do Distrito de Bom Jardim das Pedras

FUNDAMENTAÇÃO

IMEDIATA

Não há projeto de drenagem para o povoado de Japão Grande
METAS
CURTO PRAZO

MÉDIO PRAZO

X

X

LONGO PRAZO

PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DAS REDES DE MICRO DRENAGEM PARA O POVOADO DE JAPÃO GRANDE
PRAZO - ESTIMATIVA EM R$
CÓDIGO

DESCRIÇÃO
Imediato

4.2.5.1

4.2.5.2

Elaboração de projeto de micro drenagem
pluvial o povoado de Japão Grande
Responsável: Secretaria de Obras
Execução (obras)
de implantação do
projeto de micro drenagem pluvial (número
de habitantes 2013 aproximado de 1.200
hab)
Responsável: Secretaria de Obras

Curto prazo

Médio

Longo

prazo

prazo

25.200,00

504.000,00

POSSÍVEIS

MEMÓRIA DE

FONTES

CÁLCULO

PREFEITURA
MUNICIPAL

5% do custo
estimado das
obras

Ministério das
Cidades

Estimativa de
R$
420,00/hab
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MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS
COMPONENTE

4

Drenagem e manejo de águas pluviais

ITEM

2

Sistema de macro e micro drenagem

OBJETIVO

6

Construção das redes de micro drenagem do Distrito Industrial

FUNDAMENTAÇÃO

Não há projeto de drenagem para o Distrito Industrial
METAS

IMEDIATA

CURTO PRAZO

X

X

MÉDIO PRAZO

LONGO PRAZO

PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DAS REDES DE MICRO DRENAGEM DO DISTRITO INDUSTRIAL
PRAZO - ESTIMATIVA EM R$
CÓDIGO

DESCRIÇÃO
Imediato

4.2.6.1

4.2.6.2

Elaboração de projeto de micro drenagem
pluvial para o Distrito Industrial
Responsável: Secretaria de Obras
Execução (obras)
de implantação do
projeto de micro drenagem pluvial
(estimado 400 hab)
Responsável: Secretaria de Obras

Curto prazo

8.400,00

168.000,00

Médio

Longo

prazo

prazo

POSSÍVEIS

MEMÓRIA DE

FONTES

CÁLCULO

PREFEITURA
MUNICIPAL

5% do custo
estimado das
obras

Ministério das
Cidades

Estimativa de
R$
420,00/hab
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MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS
COMPONENTE

4

Drenagem e manejo de águas pluviais

ITEM

3

Manutenção do Sistema de drenagem

OBJETIVO

7

Plano de manutenção do sistema de captação e drenagem de águas pluviais

FUNDAMENTAÇÃO

IMEDIATA

O município não possui Plano de manutenção de sistemas de drenagem
METAS
CURTO PRAZO

MÉDIO PRAZO

LONGO PRAZO

X
PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS REDES DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL DO MUNICÍPIO
MEMÓRIA
PRAZO - ESTIMATIVA EM R$
CÓDIGO

4.3.7.2

Elaboração do plano de manutenção do
sistema de captação e drenagem de águas
pluviais do município incluindo frequência
par limpeza e manutenção dos sistemas de
drenagem
Responsável: Secretaria de Obras
Capacitação de funcionário para Limpeza
e obstrução de rede de drenagem e para
fiscalização da rede (lançamentos
clandestinos de esgoto em rede pluvial,
monitoramento de margens de curso
d’água, verificação de erosão, etc.)
Responsável: Secretaria de Obras

DE
CÁLCULO

DESCRIÇÃO

Imediato

4.3.7.1

POSSÍVEIS FONTES

10.400,00

X

Curto

Médio

Longo

prazo

prazo

prazo

PREFEITURA
MUNICIPAL

PREFEITURA
MUNICIPAL

Sem custo
(absorvido
pela
Secretaria
de obras)
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MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS
COMPONENTE

4

Drenagem e manejo de águas pluviais

ITEM

3

Manutenção do Sistema de drenagem

OBJETIVO

7

Plano de manutenção do sistema de captação e drenagem de águas pluviais

FUNDAMENTAÇÃO

O município não possui Plano de manutenção de sistemas de drenagem
METAS

IMEDIATA

CURTO PRAZO

MÉDIO PRAZO

LONGO PRAZO

X

X

X

x

PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS REDES DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL DO MUNICÍPIO
MEMÓRIA
PRAZO - ESTIMATIVA EM R$
CÓDIGO

4.3.7.3

POSSÍVEIS FONTES

CÁLCULO

DESCRIÇÃO

Limpeza e manutenção dos sistemas de
drenagem do município incluindo aquisição
de
equipamentos
para
manutenção
periódica dos dispositivos de drenagem
inclusive estradas vicinais na zona rural

Responsável: Secretaria de Obras

DE

Curto

Médio

Longo

Imediato

prazo

prazo

prazo

5.850,00

9.750,00

670.000,00 +
7.800,00

15.600,00

PREFEITURA/MINIS
TÉRIO DAS
CIDADES/BNDS
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MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS
COMPONENTE

4

Drenagem e manejo de águas pluviais

ITEM

4

Conscientização ambiental

OBJETIVO

8

Elaborar programas de educação em saneamento básico

FUNDAMENTAÇÃO

Inexistência de formalização de procedimentos de consciência ambiental
METAS

IMEDIATA

CURTO PRAZO

MÉDIO PRAZO

LONGO PRAZO

X

X

X

x

PROGRAMA CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL DO MUNICÍPIO
MEMÓRIA
PRAZO - ESTIMATIVA EM R$
CÓDIGO

Elaborar programas de educação em
saneamento básico para promover a
informação, conscientização e educação em
saneamento básico, contemplando entre
outros temas diretos e obrigações, educação
sócio ambiental quanto à disposição de lixo
em vias públicas e próximas a cursos
d’água, sensibilização da população quanto
a importância de não efetuar ligações
clandestinas de esgotos na rede de
drenagem, dentre outros assuntos
correlatos.
Responsável: Secretaria de Obras

DE
CÁLCULO

DESCRIÇÃO

Imediato

4.4.8.1

POSSÍVEIS FONTES

10.000,00

Curto

Médio

Longo

prazo

prazo

prazo

25.000,00

20.000,00

35.000,00

CAIXA
SANEAMENTO

R$
5,00/cartilha x
1.000
cartilhas = R$
5.000,00/ano
Frequência
de
distribuição
das cartilhas:
1 vez/ano x
18 anos = R$
90.000,00

11.2.2.5 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Fundamentação

As ações propostas no âmbito deste programa envolvem tanto os aspectos jurídicoinstitucionais da organização e da gestão como os aspectos administrativos,
técnicos e econômico-financeiros da prestação, regulação e fiscalização dos
serviços de saneamento, bem como ações para o efetivo controle social, para
estruturação de um programa permanente de educação sanitária e ambiental e para
promoção de capacitação profissional em saneamento.

Para cada uma das ações foram definidos o(s) responsável(is), o prazo e os custos
para a sua execução.

Assim, neste Programa, além das ações relacionadas à adequação jurídicoinstitucional e administrativa, desenvolvimento e implementação de instrumentos de
gestão e controle social dos serviços de saneamento, também foram propostas
intervenções para elaboração de programas de educação sanitária e ambiental e de
capacitação profissional em saneamento, com o intuito de promover um processo
contínuo de aprendizado e compreensão acerca de tudo que diz respeito ao
saneamento por todos os atores sociais envolvidos direta ou indiretamente com o
assunto.

Objetivos
•

Integrar e constituir o arcabouço jurídico-normativo da Política Municipal de
Saneamento Básico;

•

Instituir o fundo especial previsto no art. 13 da Lei Federal nº 11.445/2007, como
instrumento financeiro auxiliar, de natureza contábil, para a gestão dos recursos
destinados ao financiamento de investimentos e a subsídios sociais dos serviços
de saneamento e o Núcleo de Gestão do Saneamento Básico para organizar,
otimizar e concentrar as questões relativas ao saneamento;

•

Direcionar o desenvolvimento e implementação de mecanismos de gestão do
saneamento, através de orientações para instituição da cobrança pelos serviços
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de saneamento e implantação do Sistema Municipal de Informações de
Saneamento Básico, informações sobre aquisição de recursos financeiros,
gestão compartilhada do saneamento e elaboração de estudos específicos e
manuais operacionais;
•

Implementar instrumentos para o controle social dos serviços de saneamento e a
estruturação de meios de Comunicação Social, proporcionando à população
efetiva participação nas decisões e exposição de opiniões, além de informar
quanto aos fóruns de fiscalização dos serviços de saneamento;

•

Incentivar a implementação de programas de educação sanitária e ambiental e
de capacitação profissional em saneamento, com o intuito de promover ações
contínuas, contextualizadas e enriquecedoras de formação das pessoas e
aprendizado transformador para melhor atuação nos diferentes aspectos
relacionados ao saneamento, desde seu planejamento até sua execução pela
operação dos sistemas.

Programa de adequação da estrutura jurídico-institucional e administrativa do
saneamento básico

Instituição da Política Municipal de Saneamento Básico e revisão do PMSB: A
Política Municipal de Saneamento Básico deverá estar em consonância com as
demais políticas cuja temática possua interface com o tema tratado: saúde, meio
ambiente, recursos hídricos, desenvolvimento urbano e rural, dentre outras. Além
disso, o município deverá embasar as proposições da Política Municipal nos
princípios e diretrizes da Política Federal, considerando suas peculiaridades. No
tocante aos objetivos da Política Municipal deve-se primar pela universalização do
acesso aos serviços e pela promoção da efetividade das ações de saneamento
básico, através da execução de obras e serviços, bem como pela realização de uma
gestão eficiente e eficaz para a garantia da função social (SNSA, 2013).

O PMSB deverá ser apresentado pelo Poder Executivo, em forma de projeto de lei, e
instituída pela aprovação do Poder Legislativo. Ressalta-se que o Produto G que
compõe o PMSB de Carmópolis de Minas contém as minutas de legislação e
regulação

básica

dos

serviços

de

saneamento

(abastecimento

de

água,
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esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, e drenagem
de águas pluviais urbanas).

Sugere-se a elaboração de uma única lei para instituição da Política Municipal de
Saneamento Básico e criação do Fundo Municipal de Saneamento Básico.

A discussão da minuta de lei da Política Municipal de Saneamento Básico na
Câmara Municipal deve contar com o apoio dos prestadores dos serviços de
saneamento (Prefeitura e SESAM) e representantes das Secretarias envolvidas.
Além disso, recomenda-se que seja incentivada a participação da população,
através de ampla divulgação nos principais meios de comunicação.

A Política também deve prever a revisão do PMSB de Carmópolis de Minas a cada
quatro anos, pelo menos, como previsto na Lei no. 11.445/2007. A Lei Federal de
Saneamento Básico também determina que o PMSB deva ser revisado
anteriormente à elaboração do Plano Plurianual (PPA), preferencialmente em
períodos coincidentes de vigência. Dessa forma, como o período de vigência do
atual PPA é de 2014 a 2017, a primeira revisão do PMSB de Carmópolis de Minas
deve ser realizada em 2016 ou, no máximo, no primeiro semestre de 2017, de forma
a propiciar a incorporação das metas físicas e financeiras do Plano Municipal de
Saneamento Básico no próximo PPA, que vigorará de 2018 a 2021, e que deverá
ser aprovado no segundo semestre de 2017.

Designação do órgão ou entidade para regulação e fiscalização dos serviços de
saneamento básico – Os serviços de saneamento são indispensáveis à promoção
da qualidade de vida da população, à promoção e manutenção da salubridade
ambiental e à proteção dos ambientes naturais. Portanto, sua necessidade de
regulação e fiscalização por meio de princípios legais é evidente.

A Lei nº. 11.445/2007 preconiza que a atividade de regular e fiscalizar os serviços é
função que pode ser realizada diretamente pelo titular ou delegada a outro ente
federativo. Além disso, no seu artigo 21, define os princípios que o exercício da
regulação deve atender:
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Art. 21. O exercício da regulação atenderá aos seguintes princípios:
I – independência decisória, incluindo autonomia administrativa, orçamentária
e financeira da entidade reguladora;
II – transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade de decisões.

Conforme estabelecido no Decreto nº. 7.217/2010, a regulação envolve todo e
qualquer ato, normativo ou não, que discipline ou organize determinado serviço
público,

incluindo

suas

características,

padrões

de

qualidade,

impactos

socioambientais, direitos e obrigações dos usuários e dos responsáveis por sua
públicos.

Nas atividades de regulação dos serviços de saneamento básico, estão incluídas a
interpretação e a fixação de critérios para a fiel execução dos contratos, dos serviços
e para a correta administração de subsídios. Além disso, a entidade reguladora
também deve garantir os direitos de cidadania com a prestação adequada dos
serviços, favorecendo a participação da sociedade civil (através de audiências e
consultas públicas, a constituição de ouvidorias e o funcionamento efetivo dos
conselhos), ampliando e reforçando, dessa forma, os espaços de controle social
sobre as políticas públicas.

Na Tabela a seguir são apresentadas as principais formas de regulação dos serviços
de saneamento, autorizadas pela Lei no. 11.445/2007, com as respectivas
vantagens e desvantagens de cada modelo.
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Tabela 58 - Vantagens e desvantagens dos modelos de regulação

Modelo

Vantagens

Desvantagens

Regulação
estadual

Redução
dos
custos
da
regulação;
Existência de órgão colegiado
de dirigentes;
Vencimentos compatíveis para o
quadro técnico;
Troca de expertise adquirida
entre os serviços públicos
regulados.
Proximidades com o serviço
público;
Facilidade
de
fiscalização
constante;
Participação dos usuários no
controle social.
Apresenta as vantagens dos
modelos anteriores;
Minimiza as desvantagens dos
modelos anteriores.

O
distanciamento
dos
entes
estaduais em relação ao serviço
público e aos usuários acarreta a
necessidade
de
previsão
de
mecanismos mais eficientes para
garantir a eficiência e celeridade da
regulação, bem como o acesso à
regulação pela sociedade.

Regulação
municipal

Falta de escala e de escopo pode
conduzir
à
inviabilidade
da
regulação;
Baixos salários levam à baixa
qualidade técnica da atividade da
regulação.
Consórcios de
Forma de escolha do quadro
regulação
dirigente e do processo de decisões,
que poderá gerar conflitos de
caráter político;
Insegurança da continuidade do
consórcio quando da ocorrência de
mudanças de governo, em razão de
seu caráter pactuado
Fonte: Plano Nacional de Saneamento Básico – PLANSAB

É recomendável que os responsáveis pelos serviços de saneamento básico reúnam
seus representantes para discutir sobre o melhor modelo de regulação e fiscalização
a ser adotado no município. Após esta escolha, a entidade reguladora deve ser
legitimada, com descrição detalhada das suas finalidades e competências, regime
econômico e financeiro, formas de fiscalização e estrutura orgânica.

Estruturação de meios para a Comunicação Social - Através desta ação pretende-se
desenvolver mecanismos para aumentar o diálogo com a população, garantindo que
a mesma possa expressar sua opinião sobre a prestação dos serviços de
saneamento, fazer reclamações, tirar suas dúvidas e obter informações. Tais
mecanismos de comunicação social também possibilitam à administração municipal
realizar uma avaliação da satisfação da população e, ainda, mapear áreas com
maior incidência de reclamações para investigação e tomada de ações corretivas.
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As seguintes atividades são sugeridas para implementação desta ação:
•

Realização de pesquisas de satisfação junto à população. A Prefeitura/SESAM
pode elaborar questionários para a população, contendo informações quanto aos
serviços nos quatro eixos do saneamento (abastecimento de água, esgotamento
sanitário, resíduos sólidos e drenagem urbana). Devem ser abordadas todas as
questões relativas às necessidades da população, desde qualidade e
regularidade da prestação dos serviços, assim como saúde e questão tarifária.
Funcionários da Prefeitura/SESAM podem ser designados para a aplicação dos
questionários periodicamente. Posteriormente, os questionários devem ser
analisados, identificando os problemas relatados e mapeando os locais com
maior ocorrência de problemas, para futuro planejamento de ações corretivas. As
informações devem ser arquivadas para permitir uma análise temporal da
situação da satisfação da população. Deve ser esclarecida à mesma a
importância da aplicação deste questionário, ou seja, como através deste
mecanismo o atendimento e a prestação dos serviços de saneamento básico
poderão ser melhorados;

•

Manutenção de um canal de comunicação direto com a população. É
disponibilizado, no site da Prefeitura Municipal e SESAM, um canal de
comunicação onde a população pode dar sugestões, fazer reclamações e
denúncias quanto à qualidade dos serviços prestados e esclarecer dúvidas.
Porém, deve-se capacitar um funcionário da Prefeitura/SESAM para ser
responsável por este atendimento, fornecendo informações, esclarecendo
dúvidas e relatando as reclamações às secretarias correspondentes. Esse canal
de comunicação entre a população e os setores responsáveis pelo saneamento
proporciona ao município não só o registro das reclamações como o
acompanhamento da evolução e análise da qualidade do atendimento e tomada
de decisão para melhoria dos serviços.

Estruturação do Programa Permanente de Educação Sanitária e Ambiental – Para
que haja eficiência, eficácia e continuidade das ações de educação sanitária e
ambiental em Carmópolis de Minas é necessária uma articulação entre a Prefeitura,
suas Secretarias Municipais, SESAM, instituições de ensino, associações de
moradores, grupos/movimentos/pastorais de instituições religiosas, entre outras.
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Nesse sentido, as ações e atividades de educação sanitária e ambiental devem
estar articuladas com as diferentes políticas setoriais em meio ambiente, saúde,
recursos hídricos, entre outras.

Recomenda-se a implementação de um Programa Permanente de Educação
Sanitária e Ambiental a ser desenvolvido junto à comunidade, instituições de ensino
e demais setores do município (comercial, de serviços e industrial), envolvendo
aspectos de todas as áreas do saneamento, incentivando a discussão sobre a
importância da cobrança pelos serviços de saneamento e a adoção de posturas
adequadas, tendo em vista a preservação e conservação ambiental, não geração,
redução, reutilização, reciclagem e manejo adequado dos resíduos, coleta seletiva,
limpeza das vias e logradouros, uso racional da água, reaproveitamento da água da
chuva, dentre outros. Este programa deve ser integrado com as ações municipais de
saúde, para redução do número de casos de doenças relacionadas à falta de
saneamento, e com ações de educação formal, para atuação mais ativa dos
professores da rede municipal de ensino.

Devem ser objetivos do programa:
• Formar e capacitar professores da rede municipal de ensino para trabalhar
temas ambientais em salas de aula e outros locais predefinidos;
• Formar e capacitar agentes de saúde da rede municipal para divulgarem e
orientarem a população quanto à importância das ações de saneamento;
• Desenvolver o debate comunitário sobre os quatro eixos do saneamento;
• Promover mobilização social para divulgação do Plano Municipal de
Saneamento Básico;
• Promover o esclarecimento da população sobre seus direitos e obrigações em
relação à utilização sustentável dos recursos naturais;
• Sensibilizar a população sobre uso consciente da água, disposição adequada
dos resíduos sólidos, coleta seletiva e uso correto das redes coletoras de
esgoto; dentre outros.
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Desenvolvimento e promoção de atividades de educação sanitária e ambiental Devem ser desenvolvidos ou empregados materiais de divulgação e utilização nas
atividades de educação sanitária e ambiental que tenham a preocupação quanto à
forma de abordagem dos conteúdos, tipos de linguagem e recursos de
interatividade. Sobretudo, é importante a manutenção das atividades e a verificação
da sua eficácia.

Deve ser criado um link para divulgação e informação no site da Prefeitura/SESAM a
fim de manter a população informada sobre os projetos de educação sanitária e
ambiental que estiverem sendo desenvolvidos no município. Para os cidadãos que
não possuem acesso à internet, as informações poderão ser obtidas tanto na
Prefeitura quanto no escritório da COPASA.

A Prefeitura e a SESAM devem organizar um cronograma detalhado, a cada ano,
onde constem as atividades e projetos previstos para serem desenvolvidos no
período, divulgando o calendário em diverso locais.

Recomenda-se que as atividades de educação sanitária e ambiental sejam
desenvolvidas, rotineiramente.

Podem ser desenvolvidas atividades através de cursos, palestras, roda de conversa,
apresentações teatrais e musicais, campanhas, oficinas de arte, dinâmicas,
exposições, gincanas ambientais, mostra de filmes, encontros e seminários, visitas
guiadas a infraestruturas de saneamento (como, por exemplo, estações de
tratamento de água e esgoto), atividades no entorno de mananciais ou cursos
d’água de relevância para a cidade, caminhadas ecológicas pelo município ou em
locais próximos etc.

Também pode ser fomentada a criação de uma “Biblioteca do Saneamento” que
priorize as temáticas de educação, meio ambiente, saneamento e desenvolvimento
sustentável e social. É importante, também, incentivar a participação de agentes que
executam os serviços de saneamento no município (como, por exemplo, os garis, os
catadores de materiais recicláveis, os operadores de ETA e de ETE), assim como os
agentes de saúde e da assistência social.
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Como base para o desenvolvimento das atividades, podem ser consultados
materiais disponíveis no site http://www.capacidades.gov.br/ que apresenta o
Programa de Educação Ambiental e Mobilização Social em Saneamento
coordenado pelo Ministério das Cidades por meio da Secretaria Nacional de
Saneamento Ambiental.
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Tabela 59 – Programas, projetos e ações para Programa de Desenvolvimento Institucional

MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS
COMPONENTE

5

Programa de Desenvolvimento Institucional

ITEM

1

Adequação da estrutura jurídica institucional e administrativa do saneamento básico

OBJETIVO

1

Integrar e constituir o arcabouço jurídico-normativo da Política Municipal de Saneamento Básico

FUNDAMENTAÇÃO

Promover ações relacionadas à carência de programas relacionados à adequação jurídico-institucional e
administrativa, desenvolvimento e implementação de instrumentos de gestão e controle social dos serviços de
saneamento, intervenções para elaboração de programas de educação sanitária e ambiental e de capacitação
profissional em saneamento.
METAS

IMEDIATA

CURTO PRAZO

MÉDIO PRAZO

LONGO PRAZO

X

X

X

X

PROGRAMA DE ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA JURÍDICO-INSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVA DO SANEAMENTO BÁSICO
PRAZO - ESTIMATIVA EM R$
CÓDIGO

DESCRIÇÃO
Imediato

5.1.1.1

Instituição da Política Municipal de
Saneamento Básico e revisão do PMSB
incluindo mobilização social para a
divulgação e revisão do PMSB
Responsáveis pela execução: Prefeitura
Municipal de Carmópolis de Minas,
SESAM, Câmara Municipal.

SEM CUSTO

Curto

Médio

Longo

prazo

prazo

prazo

24.750,00

12.375,00

24.750,00

POSSÍVEIS

MEMÓRIA DE

FONTES

CÁLCULO

Prefeitura
Municipal de
Carmópolis
de Minas,
SESAM,
FUNASA

Instituição da
Política: Sem custos;
Revisão do PMSB:
R$ 12.375,00/revisão
(5% do valor
contratado para o
PMSB) Total: R$
61.875,00
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MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS
COMPONENTE

5

Programa de Desenvolvimento Institucional

ITEM

1

Adequação da estrutura jurídica institucional e administrativa do saneamento básico

OBJETIVO

1

Integrar e constituir o arcabouço jurídico-normativo da Política Municipal de Saneamento Básico

FUNDAMENTAÇÃO

IMEDIATA

Promover ações relacionadas à carência de programas relacionados à adequação jurídico-institucional e
administrativa, desenvolvimento e implementação de instrumentos de gestão e controle social dos serviços de
saneamento, intervenções para elaboração de programas de educação sanitária e ambiental e de capacitação
profissional em saneamento.
METAS
CURTO PRAZO

MÉDIO PRAZO

LONGO PRAZO

X
PROGRAMA DE ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA JURÍDICO-INSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVA DO SANEAMENTO BÁSICO
POSSÍVEIS

MEMÓRIA DE

FONTES

CÁLCULO

Sem custo

Prefeitura
Municipal de
Carmópolis de
Minas

Sem custo

30.000,00

Prefeitura
Municipal de
Carmópolis de
Minas

R$ 100,00 X 300
horas

PRAZO - ESTIMATIVA EM R$
CÓDIGO

DESCRIÇÃO
Imediato
Designação do órgão ou entidade para regulação e
fiscalização dos serviços de saneamento básico

5.1.1.2

5.1.1.3

Responsáveis pela execução: Executiva da
Prefeitura Municipal de Carmópolis de Minas
Elaborar e encaminhar à Câmara para aprovação
da Lei de Uso e Ocupação do solo do município
com apontamentos referentes ao Saneamento
Básico
Responsáveis pela execução: Secretaria Municipal
de Obras

Curto

Médio

Longo

prazo

prazo

prazo
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MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS
COMPONENTE

5

Programa de Desenvolvimento Institucional

ITEM

1

Adequação da estrutura jurídica institucional e administrativa do saneamento básico

OBJETIVO

1

Integrar e constituir o arcabouço jurídico-normativo da Política Municipal de Saneamento Básico

FUNDAMENTAÇÃO

Promover ações relacionadas à carência de programas relacionados à adequação jurídico-institucional e
administrativa, desenvolvimento e implementação de instrumentos de gestão e controle social dos serviços de
saneamento, intervenções para elaboração de programas de educação sanitária e ambiental e de capacitação
profissional em saneamento.
METAS

IMEDIATA

CURTO PRAZO

X

X

MÉDIO PRAZO

LONGO PRAZO

PROGRAMA DE ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA JURÍDICO-INSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVA DO SANEAMENTO BÁSICO
PRAZO - ESTIMATIVA EM R$
CÓDIGO

DESCRIÇÃO
Imediato

Curto

Médio

Longo

prazo

prazo

prazo

Atualização do Código de Posturas do Município
5.1.1.4

5.1.1.5

Responsáveis pela execução: Prefeitura Municipal
de Carmópolis de Minas e Câmara Municipal
Atualizar o Código de Obras do Município
Responsáveis pela execução: Prefeitura Municipal
de Carmópolis de Minas
Elaboração do Plano Diretor Municipal com
apontamentos referentes ao Saneamento Básico

5.1.1.6

MEMÓRIA DE

FONTES

CÁLCULO

Prefeitura
Municipal de
Carmópolis de
Minas,
Prefeitura
Municipal de
Carmópolis de
Minas

Sem custo

Sem custo

320.000,00

Responsáveis pela execução: Prefeitura Municipal
de Carmópolis de Minas

POSSÍVEIS

Sem custo

Sem custo

Valor de
referencia em
MINISTÉRIO
Planos Diretores
DAS CIDADES
de cidades de
porte similar
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MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS
COMPONENTE

5

Programa de Desenvolvimento Institucional

ITEM

1

Adequação da estrutura jurídica institucional e administrativa do saneamento básico

OBJETIVO

2

Integrar e constituir o arcabouço administrativo e técnico da Política Municipal de Saneamento Básico

FUNDAMENTAÇÃO

IMEDIATA

Promover ações relacionadas à carência de programas relacionados à adequação jurídico-institucional e
administrativa, desenvolvimento e implementação de instrumentos de gestão e controle social dos serviços de
saneamento, intervenções para elaboração de programas de educação sanitária e ambiental e de capacitação
profissional em saneamento.
METAS
CURTO PRAZO

MÉDIO PRAZO

LONGO PRAZO

X
PROGRAMA DE ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA JURÍDICO-INSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVA DO SANEAMENTO BÁSICO
POSSÍVEIS

MEMÓRIA DE

FONTES

CÁLCULO

Sem custo

Prefeitura
Municipal de
Carmópolis de
Minas e
SESAM

Sem custo
(absorvido pela
Prefeitura e
SESAM)

Sem custo

Prefeitura
Municipal de
Carmópolis de
Minas e
SESAM

Sem custo
(absorvido pela
Prefeitura e
SESAM)

PRAZO - ESTIMATIVA EM R$
CÓDIGO

DESCRIÇÃO
Imediato

5.1.2.1

Elaboração de procedimentos formais entre a
Secretaria de Obras e o SESAM para obtenção de
alvarás de funcionamento, habite-se e aprovação
de loteamentos.
Responsáveis pela execução: Prefeitura Municipal
de Carmópolis de Minas e SESAM
Estruturação de meios para a Comunicação Social

5.1.2.2

Responsáveis pela execução: Prefeitura Municipal
de Carmópolis de Minas e SESAM

Curto

Médio

Longo

prazo

prazo

prazo
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MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS
COMPONENTE

5

Programa de Desenvolvimento Institucional

ITEM

1

Adequação da estrutura jurídica institucional e administrativa do saneamento básico

OBJETIVO

2

Integrar e constituir o arcabouço administrativo e técnico da Política Municipal de Saneamento Básico

FUNDAMENTAÇÃO

IMEDIATA

Promover ações relacionadas à carência de programas relacionados à adequação jurídico-institucional e
administrativa, desenvolvimento e implementação de instrumentos de gestão e controle social dos serviços de
saneamento, intervenções para elaboração de programas de educação sanitária e ambiental e de capacitação
profissional em saneamento.
METAS
CURTO PRAZO

MÉDIO PRAZO

LONGO PRAZO

X
PROGRAMA DE ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA JURÍDICO-INSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVA DO SANEAMENTO BÁSICO
PRAZO - ESTIMATIVA EM R$
CÓDIGO

DESCRIÇÃO
Imediato

5.1.2.3

Implantar Sistema de Informação Municipal
Saneamento Básico - PMSB

em

5.1.2.4

Adesão a órgão regulador do sistema de
abastecimento de água, esgotamento sanitário e
resíduos

Sem custo

Sem custo

Curto

Médio

Longo

prazo

prazo

prazo

Sem
custo

Sem custo

Sem custo

POSSÍVEIS

MEMÓRIA DE

FONTES

CÁLCULO

Prefeitura
Municipal de
Carmópolis de
Minas e
SESAM

Sem custo
(absorvido pela
Prefeitura e
SESAM)

SESAM/PRE
FEITURA

Sem custo
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MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS
COMPONENTE

5

Programa de Desenvolvimento Institucional

ITEM

2

Conscientização ambiental

OBJETIVO

3

Elaborar programas de educação em saneamento básico

FUNDAMENTAÇÃO

Inexistência de formalização de procedimentos de consciência/ educação ambiental
METAS

IMEDIATA

CURTO PRAZO

MÉDIO PRAZO

LONGO PRAZO

X

X

X

X

PROGRAMA CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL DO MUNICÍPIO
PRAZO - ESTIMATIVA EM R$
CÓDIGO

DESCRIÇÃO
Imediato

5.2.3.1

Estruturação do Programa Permanente de
Educação
Sanitária
e
Ambiental
com
regulamentação

Curto

Médio

Longo

prazo

prazo

prazo

20.000,00

Desenvolvimento e promoção de atividades de
educação sanitária e ambiental
30.000,00

Responsáveis pela execução: Prefeitura Municipal
de Carmópolis de Minas e SESAM

MEMÓRIA DE

FONTES

CÁLCULO

Prefeitura
Municipal de
Carmópolis
de Minas e
SESAM

Responsáveis pela execução: Prefeitura Municipal
de Carmópolis de Minas e SESAM

5.2.3.2

POSSÍVEIS

50.000,00

40.000,00

80.000,00

FUNASA/
CAIXA
SANEAMEN
TO/BDMG

R$ 100,00 X 200
horas

10.000,00/ano sendo,
por ano:
Consultor/palestrante R$
5.000,00 e Confecção
de material didático,
cartilhas – R$
5,00/cartilha x 200 x 4
vezes = 4.000,00
Material de divulgação –
R$ 1.000,00

11.2.3 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os Programas, Projetos e Ações apresentados neste relatório tratam-se de
instrumentos que visam equacionar, ao longo do horizonte de 20 anos de
planejamento do PMSB de Carmópolis de Minas, as principais fragilidades
identificadas no município, tomando-se por base os estudos e levantamentos
realizados nas etapas de Diagnóstico e Prognóstico para os quatro eixos do
saneamento básico: abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos
sólidos e drenagem urbana.

Visando o alcance de melhorias na qualidade dos serviços prestados e à
universalização do seu acesso às populações urbanas e rurais do município, foram
consideradas questões afetas à ampliação, melhoria e otimização dos sistemas,
assim como aspectos de ordem jurídico-institucional e administrativa, numa
abordagem integrada de medidas estruturais e não estruturais (ou de planejamento
e gestão).

As propostas para equacionamento das carências identificadas foram também
elaboradas à luz de planos, estudos e projetos correlatos existentes, assim como de
obras já em andamento, o que permitiu, juntamente com a análise dos recursos
necessários para a sua implementação, estipular prazos compatíveis com as
demandas.

No caso dos recursos necessários para investimentos no setor, além dos aportes
advindos da Prefeitura Municipal, será necessário buscar outras fontes de
financiamento, a exemplo do Ministério das Cidades, FUNASA e Governo Estadual.

Conforme previsto na Lei 11.445/2007, o Plano deverá ser revisto a cada quatro e
anos e, obviamente, adaptações serão necessárias para a sua atualização periódica
frente a futuras mudanças. O PMSB, portanto, não é um instrumento estático de
planejamento, mas uma ferramenta continuamente dinâmica e interligada a outras
áreas que se encontram em constante processo de transformação. Nesse sentido,
considerando que as questões sanitárias são, também, urbanísticas, ambientais e
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sociais, as intervenções em cada uma dessas áreas devem ser sempre realizadas
dentro de uma visão ampla e sistêmica, levando-se em conta a escala de bacia
hidrográfica e as interferências e impactos entre as mesmas, permitindo, assim, uma
efetiva possibilidade de melhoria da qualidade de vida da população e da cidade de
Carmópolis de Minas.
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12 – PRODUTO F – PLANO DE EXECUÇÃO
O presente relatório foi elaborado com o intuito de criar um instrumento de ligação
entre as demandas de serviços e ações existentes nas administrações do município.

A descrição completa do Plano de Execução do município de Carmópolis de Minas
encontra-se no caderno F – Plano de Execução da situação do Saneamento Básico.

Saneamento na área Rural

O Plano Municipal de Saneamento Básico contempla todo o município de
Carmópolis de Minas, ou seja, toda a área urbana e rural.

Abastecimento de água:
Conforme detalhado no diagnóstico, a sede do município possui água tratada,
proveniente da ETA. A zona rural é abastecida com água clorada. A captação é em
poço

artesiano,

de

controle

do

SESAM.

A

água

captada

em

cada

comunidade/povoado é direcionada para reservatório onde é clorada e distribuída
posteriormente à população. São as seguintes as comunidades/povoados/distrito
atendido:
• Comunidade de Paciência;
• Distrito de Bom Jardim das Pedras;
• Comunidade Japão Grande;
• Comunidade do Pará;
• Povoado das Gerais;
• Comunidade do Córrego do Paiol;
• Comunidade de São José.
Para as comunidades isoladas, a captação é feita através de poço e ou diretamente
no curso d’água e não é tarifado pelo SESAM.
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Faz parte do PMSB de Carmópolis de Minas a

atualização do Plano Diretor de

abastecimento de água. e programas de conscientização da utilização da água tanto
para moradores da área urbana como rural.

Esgotamento sanitário:
Os sistemas de esgotamento sanitário da sede municipal e dos núcleos urbanos
também são de responsabilidade do SESAM de Carmópolis de Minas, sendo o
primeiro composto por rede coletora de esgotos atendendo a 100% da população da
sede, dividida em três sub-bacias. Duas sub-bacia já contam com Estações de
Tratamento de Esgotos (ETE) compostas de lagoas facultativas, que atendem à
cerca de 70% da população total da sede urbana.

O Distrito de Bom Jardim de Pedras é provido de rede coletora de esgoto sanitário
bem como de um interceptor em PVC diâmetro de 150 mm, e um projeto de sistema
de tratamento. Até que seja definida esta situação, o esgoto coletado pela rede
instalada é lançado, in natura, em um córrego próximo.

A comunidade de

Japão Grande é totalmente desprovida de rede coletora de

esgotamento sanitário, utilizando-se de fossas negras em toda sua totalidade. Existe
implantado um interceptor e um projeto de unidade de tratamento, que da mesma
forma, aguarda para sua implantação a aprovação pela FUNASA de uma nova
concepção de tratamento, igualmente ao núcleo Bom Jardim de Pedras.

O povoado de São José possui cerca de 270 m de rede coletora que recolhe parte
dos efluentes do povoado e os lança diretamente no Córrego Tombador, sem
nenhum tratamento. As demais residências não atendidas pela rede coletora contam
com fossas rudimentares ou lançam seus efluentes diretamente nos cursos d’água
que cortam a localidade.

As demais localidades contam com fossas rudimentares ou lançam seus efluentes
diretamente nos cursos d’água que cortam a localidade. O SESAM fornece um
projeto básico do tipo fossa séptica seguida de filtro e sumidouro ou o biodigestor.
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Para o Distrito de Bom Jardim das Pedras e povoado de Japão Grande está previsto
no PMSB a construção de ETE. Além disso, está previsto no PMSB a adequação do
Plano Diretor de esgotamento sanitário para todo município.

São programadas as seguintes ações também para a área rural:
• Campanhas de educação e conscientização do tratamento e lançamento de
esgoto estão previsto para todo o município;
• Capacitação de equipe para fiscalização da rede (lançamentos clandestinos
de esgotos em rede pluvial, monitoramento das margens dos cursos d’água,
etc.) nas áreas urbana e rural;
• Eliminação de pontos de lançamentos clandestinos de esgoto sanitário em
cursos d’água (urbana e rural);
• Criação e implantação de programas de limpezas de fossas localizadas na
zona rural pelo SESAM.

Drenagem pluvial:
A preservação de um curso depende entre outros dos usos e atividades que se
desenvolvem em sua bacia hidrográfica. Assim, é importante adotar medidas
visando a disciplinar o uso e a ocupação do solo na bacia, tendo como objetivo
assegurar a qualidade desejada para o corpo d'água. Entre essas medidas pode-se
destacar:
i.

Plano de utilização integrada do solo e da água da bacia hidrográfica,

constando de Macrozoneamento, com a definição de usos para as diversas áreas,
em função das características ambientais e do potencial poluidor dos mesmos;
ii.

Estabelecer os múltiplos usos da água, procurando-se evitar utilizações

conflitantes;
iii.

Os usos do solo devem ser definidos em função da infraestrutura sanitária

existente (principalmente, sistemas de esgotamento) e da capacidade dos corpos
d'água de "absorver" as cargas poluidoras resultantes;
iv.

Identificar as áreas especiais e adotar restrições aos seus usos: áreas

marginais aos recursos hídricos, encostas; áreas de recarga de aquíferos; alagados
e pântanos; manguezais; etc.
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O controle da ocupação do solo, considerando a infraestrutura sanitária existente e
as características do meio. Como exemplo, cita-se a definição de taxas de ocupação
de terrenos, densidades, áreas mínimas dos lotes, percentuais de áreas livres,
recuos, entre outros índices urbanísticos, em função da existência, ou não, da
infraestrutura sanitária (sistemas de abastecimento de água e de esgotamento
sanitário)

Assim, dentre as medidas propostas para o PMSB para a drenagem pluvial incluindo
toda a área rural temos:
• Elaborar e encaminhar à Câmara para aprovação da Lei de Uso e Ocupação
do solo do município com apontamentos referentes ao Saneamento Básico;
• Elaboração do Plano Diretor Municipal com apontamentos referentes ao
Saneamento Básico;
• Elaboração de projeto de micro drenagem pluvial para o Distrito de Bom
jardim das Pedras;
• Elaboração de projeto de micro drenagem pluvial o povoado de Japão
Grande;
• Limpeza e manutenção dos sistemas de drenagem do município incluindo
aquisição de equipamentos para manutenção periódica dos dispositivos de
drenagem inclusive estradas vicinais na zona rural;
• Elaborar programas de educação em saneamento básico para promover a
informação,

conscientização

e

educação

em

saneamento

básico,

contemplando entre outros temas diretos e obrigações, educação sócio
ambiental quanto à disposição de lixo em vias públicas e próximas a cursos
d’água, sensibilização da população quanto a importância de não efetuar
ligações clandestinas de esgotos na rede de drenagem, dentre outros
assuntos correlatos.

Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos Urbanos
A adoção de práticas corretas de coleta e tratamento e/ou disposição final do lixo
constitui medida de controle da poluição da água, dentre outros fatores. Depósitos
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inadequados de resíduos sólidos, no solo ou diretamente em corpos d'água, podem
resultar na poluição da água.

O município de Carmópolis de Minas possui um sistema de coleta de resíduos,
incluindo Coleta seletiva, não somente na área urbana mas também na zona rural.
• Comunidade do Bananal;
• Comunidade de Paciência;
• Distrito de Bom Jardim das Pedras;
• Comunidade Japão Grande;
• Comunidade do Pará;
• Povoado das Gerais;
• Comunidade do Córrego do Paiol;
• Comunidade de São José;
• Comunidade Formiga;
• Comunidade Olhos D´água;
• Comunidade Chácara dos Limas.
Apesar de satisfatório para a zona rural, faz-se necessário, conforme detalhado no
prognóstico:
• Adequação do PGIRS do município e
• Elaboração de Projeto de Educação Ambiental para o município.
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Tabela 60 – Tabelas componente Sistema de Abastecimento de Água

ITEM

COMPONENTE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
PROGRAMA DE REGULAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA PARA GESTÃO E GERENCIAMENTO DO
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO
ATIVIDADE/
CÓDIGO

1.1.1.1

Atualizar Plano
Diretor de
Abastecimento
de Água
(incluindo
comunidades
rurais).

O QUE

Elaborar Plano
Diretor de
Abastecimento
de Água

COMO

QUEM

ONDE

QUANDO

1. Verificar e disponibilizar o
recurso financeiro

SESAM

Diretoria do
SESAM

Imediato

Secretaria Municipal de
Administração e FUNASA

2. Contratar o Plano Diretor

SESAM

Diretoria do
SESAM

Imediato

Secretaria de
Administração, Comissão
de Licitação e FUNASA

SESAM

Nos meios de
Comunicação
no Município

Imediato

Executivo
Municipal e
SESAM

Câmara
Municipal

Imediato

Assessoria jurídica

SESAM

Na Diretoria
da SESAM

Imediato

FUNASA e Secretaria de
Meio Ambiente

SESAM

Na Diretoria
da SESAM

Imediato

Secretaria de Meio
Ambiente

SESAM

Na Diretoria
da SESAM

Imediato

SESAM

Na Diretoria
da SESAM

Imediato

5. Identificar pontos críticos
de controle

SESAM

Na Diretoria
da SESAM

Imediato

6. Identificar efeitos e
impactos de eventos
adversos

SESAM

Na Diretoria
da SESAM

Imediato

3. Dar publicidade e envolver
a sociedade
4. Encaminhar para
aprovação do legislativo
1. Desenvolver as etapas do
Plano de Segurança da
Água
2. Realizar fluxograma do
Sistema de Abastecimento
de Água

1.1.1.2

Elaborar e
Instituir o Plano
de Segurança
da Água

3 Identificar os riscos
Elaborar e
Instituir o Plano
de Segurança 4. Priorizar os riscos
da água
qualitativos e sem
quantitativos

QUANTO

R$
61.875,00

R$
100.000,00

OUTROS ATORES

Município (poderá ser
delegado ao SESAM)

Vigilância Sanitária e
Secretaria de Meio
Ambiente
Vigilância Sanitária e
Secretaria de Meio
Ambiente
Vigilância Sanitária e
Secretaria de Meio
Ambiente
Vigilância Sanitária e
Secretaria de Meio
Ambiente
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ITEM

COMPONENTE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
PROGRAMA DE REGULAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA PARA GESTÃO E GERENCIAMENTO DO
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO
ATIVIDADE/
CÓDIGO

O QUE

COMO
7. Monitorar as atividades
previstas no Plano
8. Fiscalizar a execução do
Plano

1.1.1.3

1.1.1.4

Elaborar do
manual de plano
de Emergência e
Contingência

Capacitação de
funcionários para
monitoramento das
causas de falta
d’água

1. Detalhar as atividades
previstas no Plano de
Emergência e Contingência
do PMSB.
2. Detalhar as atividades
Elaborar e
previstas no Plano de Ações
Instituir o
Emergenciais da SESAM.
plano de
3. Executar as atividades
Emergência e
previstas nos Planos.
Contingência
4 Capacitar todos os
envolvidos.
5. Monitorar os riscos e
perigos
1. Preparar material gráfico
(identidade visual, arte e
impressos - cartilhas, folders,
cartazes e textos
explicativos)
Capacitação

2. Realizar capacitação.

3. Dar publicidade ao evento

QUEM

ONDE

QUANDO

SESAM

Na Diretoria da
SESAM

Imediato

Núcleo de
Fiscalização

No Município

Imediato

SESAM

Na Diretoria da
SESAM e
Município

Imediato

Secretaria de Obras e
SESAM

SESAM

Diretoria da
SESAM

Imediato

Secretaria de Obras e
SESAM

SESAM

No Município

Imediato

SESAM

Nas
dependências
da SESAM

Imediato

Secretaria de Obras e
SESAM

SESAM

No Município

Imediato

Secretaria de Obras e
SESAM

SESAM

No Município

Imediato

Município (Secretaria
de obras)

SESAM

No Município

Imediato

SESAM

Nos jornais,
internet, rádio e
outros meios de
comunicação.

Imediato

QUANTO

OUTROS ATORES
Vigilância Sanitária e
Secretaria de Meio
Ambiente
Vigilância Sanitária e
Secretaria de Meio
Ambiente

R$
15.000,00

Sem custo
(absorvido
pelo
SESAM)

Secretaria de Obras e
SESAM

Município (Secretaria
de obras)
Assessoria de
Comunicação
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ITEM

COMPONENTE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
PROGRAMA DE REGULAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA PARA GESTÃO E GERENCIAMENTO DO
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO
ATIVIDADE/
CÓDIGO

1.1.1.5

O QUE

COMO

QUEM

ONDE

QUANDO

1. Estabelecer o
Coordenador responsável

SESAM

Diretoria da
SESAM

Imediato

Prefeitura Municipal

SESAM

SESAM

Imediato

Prefeitura Municipal

2. Lançar e monitorar os
dados
Criação de canal
de comunicação Implantar sistema
entre o SESAM e de comunicação
os munícipes
3. Gerenciar os dados

4. Realizar revisões para
a melhoria contínua dos
resultados - metas

QUANTO

Custeio
mensal do
sistema

OUTROS ATORES

SESAM

Diretoria da
SESAM

Imediato

SESAM

No Município

Imediato

Prefeitura Municipal

SESAM

Diretoria da
SESAM

Médio
prazo

Administração, BNDS/
CISAB/ BDMG
SANEAEMNTO

Prefeitura Municipal

Secretaria de

1.1.1.6

Automação e
monitoramento
do sistema de
água dos núcleos
urbanos do
município (sede,
Japão grande e
Bom Jardim)

1. Verificar e
disponibilizar o recurso
financeiro
Executar as
obras

2. Priorizar as obras

3. Contratar as obras

4 Execução das obras

SESAM

Diretoria da
SESAM

Médio
prazo

Executivo Municipal
R$
223.154,35

SESAM

Diretoria da
SESAM

Médio
prazo

Comissão de Licitação

Empresa
contratada

Município

Médio
prazo

SESAM
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ITEM

COMPONENTE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
PROGRAMA DE REGULAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA PARA GESTÃO E GERENCIAMENTO DO
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO
ATIVIDADE/
CÓDIGO

1.1.1.7

Estudar tarifação
do sistema de
abastecimento de
água, esgoto e
resíduo sólido do
município.

O QUE

Estudo técnico
financeiro

COMO

QUEM

ONDE

QUANDO

1 Estudo técnico
financeiro do sistema de
tarifação com
planejamento de receitas
e despesas e capacidade
de pagamento e
endividamento da
população

SESAM

Diretoria da
SESAM

Imediato

2 Encaminhar propostas
à Câmara de Vereadores

3. Dar publicidade ao
evento

SESAM

SESAM

Câmara dos
vereadores
Nos jornais,
internet, rádio e
outros meios de
comunicação.

Imediato

Imediato

QUANTO

OUTROS ATORES

Prefeitura (Secretaria
de Administração)

Sem custo
(absorvido
pelo
SESAM)

Executivo Municipal,
Assessoria Jurídica, e
Câmara dos
Vereadores
Executivo Municipal,
Assessoria de
Comunicação e
Câmara dos
Vereadores
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ITEM

COMPONENTE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
PROGRAMA DE AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO
MUNICÍPIO
ATIVIDADE/ CÓDIGO

1.2.1.1

1.2.1.2

1.2.1.3

1.2.1.4

1.2.1.5

1.2.1.6

O QUE

Construção de nova ETA com
capacidade de 24l/s em paralelo
com a já em operação
Execução das obras do dique de
proteção na área da ETA
Construção de uma soleira de nível
com o objetivo de garantir a
emergência mínima à tubulação de
tomada d’água no sistema de
captações de água no ribeirão Japão
Construção de três estações
elevatórias de água tratada e
construção de nova adutora de água
tratada a fim de minimizar os
problemas de bombeamento e
distribuição de água tratada

COMO

QUEM

ONDE

1. Verificar e
disponibilizar o
recurso financeiro

SESAM

Diretoria da
SESAM

2. Priorizar as obras

SESAM

No
Município

SESAM

Diretoria da
SESAM

3. Contratar as
Executar as obras
obras

4 Execução das
obras

Empresa
contratada

Município

SESAM

Diretoria
da SESAM

QUANDO

QUANTO

OUTROS ATORES
Secretaria de
Administração,
FUNASA
Executivo Municipal

Imediato

R$
4.564.705,87

Comissão de Licitação

SESAM

Troca de ramais de ligações
domiciliares quando necessário

Troca das redes antigas de ferro
galvanizado e cimento amianto
por tubulação de PVC e/ou ferro
fundido

Executar
as obras

1. Verificar e
disponibilizar o
recurso financeiro
2. Priorizar as
obras
3. Contratar as
obras
4. Execução das
obras

SESAM
SESAM
Empresa
contratada

No
Município
Diretoria
da SESAM
Município

Secretaria de
Administração,
MINISTÉRIO DAS
CIDADES/BDMG/CAIXA

Imediato e
Curto
prazo

R$
120.000,00

Município
Comissão de Licitação
SESAM
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ITEM

COMPONENTE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
PROGRAMA DE AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO
MUNICÍPIO
ATIVIDADE/ CÓDIGO

1.2.1.7

1.2.1.8

1.2.1.9

Mapeamento das
redes existentes
antigas

Elaboração de projeto
para novo reservatório

Construção de novo
reservatório de água

O QUE

Executar
mapeamento

Elaborar Projetos
Básicos e
Executivos

Executar as obras

COMO

QUEM

ONDE

QUANDO

1. Preparar corpo
técnico para
execução dos
trabalhos

SESAM

Diretoria da
SESAM

Imediato e
Curto prazo

2. Mapear redes

SESAM

No
Município

Imediato e
Curto prazo

3. Lançar redes
mapeadas de
forma digital

SESAM

Diretoria da
SESAM

Imediato e
Curto prazo

1. Verificar e
disponibilizar o
recurso financeiro
2. Contratar os
Projetos
1. Verificar e
disponibilizar o
recurso financeiro
2. Priorizar as
obras
3. Contratar as
obras
4. Executar as
obras

QUANTO

Sem custo
(absorvido pelo
SESAM)

OUTROS
ATORES
Município e
Secretaria
Municipal de
Obras
Município e
Secretaria
Municipal de
Obras
Município e
Secretaria
Municipal de
Obras
Município,
Secretaria de
Administração,
BDMG
SANEAEMNTO

Diretoria da
SESAM

Imediato

SESAM

Diretoria da
SESAM

Imediato

SESAM

Diretoria da
SESAM

SESAM

No
Município

SESAM

Diretoria da
SESAM

Comissão de
Licitação

Empresa
contratada

Município

SESAM

SESAM

R$ 15.087,90

Curto Prazo

R$ 301.757,91

Comissão de
Licitação
Secretaria de
Administração,
FUNASA
Executivo
Municipal

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS
PRODUTO K - RELATÓRIO FINAL
- PMSB/ 2014
Página 405

ITEM

COMPONENTE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
PROGRAMA DE SEGURANÇA, QUALIDADE DA ÁGUA E PROTEÇÃO AMBIENTAL DO SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO
ATIVIDADE/
CÓDIGO

1.3.1.1

1.3.1.2

1.3.1.3

1.3.1.4

Quantificar e
monitorar os
resíduos (lodo)
produzidos na
operação da
ETA

Monitorar
quantidade de
cloro na água
tratada

Elaboração de
projeto para
novo
reservatório
Construção da
Unidade de
Tratamento de
Resíduos

O QUE

COMO

1. Preparar corpo técnico
para execução dos
trabalhos
Executar
2. Monitoramento da
monitoramento
quantidade de lodo
3. Lançar mapeamento no
sistema
1. Preparar corpo técnico
para execução dos
trabalhos
Executar
2. Monitoramento da
monitoramento quantidade de cloro
(ensaios)
3. Lançar mapeamento no
sistema
1.
Verificar e disponibilizar o
Elaborar
recurso
financeiro
Projetos
Básicos e
2. Contratar os Projetos
Executivos

Executar as
obras

ONDE

QUANDO

SESAM

Diretoria da
SESAM

Imediato

SESAM

No Município

Imediato

SESAM

Diretoria da
SESAM

Imediato

Município

SESAM

Diretoria da
SESAM

Imediato

Município

SESAM
SESAM
SESAM

No Município
Diretoria da
SESAM
Diretoria da
SESAM

Imediato

Município
Sem custo
(absorvido
pelo SESAM)

Sem custo
(absorvido
pelo SESAM)

Município

Município

Imediato

Município

Curto Prazo

Município, BDMG
SANEAMENTO
R$ 55.000,00

SESAM

Diretoria da
SESAM

Curto Prazo

1. Verificar e disponibilizar o
recurso financeiro

SESAM

Diretoria da
SESAM

Médio prazo

2. Priorizar as obras

SESAM

No Município

Médio prazo

3. Contratar as obras

SESAM

Diretoria da
SESAM

Médio prazo

4. Executar as obras

QUANTO

OUTROS
ATORES

QUEM

Empresa
Município
Médio prazo
contratada
VALOR TOTAL ESTIMADO Abastecimento
de Água

R$
500.000,00

Município, BDMG
SANEAMENTO
Secretaria de
Administração,
FUNASA
Executivo
Municipal
Comissão de
Licitação
SESAM

R$ 5.956.581,03

Tabela 61 – Tabelas componente Sistema de Esgotamento Sanitário
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COMPONENTE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Item

2.1.1.1

2.1.1.2

PROGRAMA DE REGULAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA PARA GESTÃO E GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO
SANITÁRIO DO MUNICÍPIO
ATIVIDADE/
O QUE
COMO
QUEM
ONDE
QUANDO
QUANTO
OUTROS ATORES
CÓDIGO
Secretaria municipal
Imediato
SESAM
SESAM
1.
Verificar
e
de finanças e
disponibilizar
o
recurso financeiro
Secretaria municipal
de obras
Imediato
SESAM
SESAM
2. Contratar plano
diretor
Atualizar o plano
R$ 61.875,00 Secretaria municipal
(atualização)
Atualizar plano
diretor de
de ação social
Imediato
SESAM
Município
diretor de
esgotamento
esgotamento
3. Dar publicidade
sanitário incluindo as
Delegado
do
sanitário
e envolver a
comunidades rurais
conselho municipal
sociedade
de
saneamento
SESAM e
Câmara
Imediato
básico e secretaria
4. Secretaria
executivo
municipal
municipal
de
municipal de ação
municipal
governo
social

Planejar ações de
esgotamento
sanitário em
concomitância com
as ações de manejo
de resíduos sólidos e
drenagem pluvial
(integração do
sistema de
saneamento básico).

1.
Definir
metodologia

Elaborar ações

a

2.
Definir
capacidade
equipe
para
programa

a
da
o

3. Aquisição
equipamentos

de

SESAM e Secretaria
municipal de obras
SESAM e
secretaria
municipal
de obras

No município

Imediato

Sem custo
(absorvido
pelo SESAM)

SESAM e Secretaria
municipal de obras

SESAM e Secretaria
municipal de obras
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COMPONENTE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Item

2.1.1.3

2.1.1.4

PROGRAMA DE REGULAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA PARA GESTÃO E GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE
ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO
ATIVIDADE/
OUTROS
O QUE
COMO
QUEM
ONDE
QUANDO
QUANTO
CÓDIGO
ATORES
Elaborar (e encaminhar para
a Câmara Municipal para a
apreciação) projeto de
regulamentação para ser
utilizado como termo de
referência para projetos
técnicos de efluentes
líquidos para lançamento no
sistema de esgotamento
sanitário.

Elaborar o manual de Plano de
Emergência e Contingência

1. Contratar o
projeto

Elaborar
projeto

2. Dar publicidade
e envolver a
sociedade
3, Encaminhar para
aprovação do
legislativo

Elaborar e
Instituir o plano
de Emergência
e Contingência

1. Detalhar as
atividades previstas
no Plano de
Emergência e
Contingência do
PMSB.
2. Detalhar as
atividades previstas
no Plano de Ações
Emergenciais da
SESAM.
3. Executar as
atividades previstas
nos Planos.

Curto prazo
SESAM

SESAM

SESAM

Município

Curto prazo

SESAM e
Executivo
municipal

Câmara
municipal

Curto prazo

Sem
custo
(absorvid
o pelo
SESAM)

Secretaria
de Obras

SESAM

Na Diretoria da
SESAM e
Município

Imediato

Secretaria de
Obras e
SESAM

SESAM

Diretoria da
SESAM

Imediato

Secretaria de
Obras e
SESAM

SESAM

No Município

Imediato

Capacitar todos os
envolvidos.

SESAM

Nas
dependências
da SESAM

Imediato

4. Monitorar os riscos
e perigos

SESAM

No Município

Imediato

R$
15.000,00

Secretaria de
Obras e
SESAM
Secretaria de
Obras e
SESAM
Secretaria de
Obras e
SESAM
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Item

PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL - ESGOTAMENTO SANITÁRIO
ATIVIDADE/
CÓDIGO

O QUE

COMO

1. Disponibilizar
recursos
financeiros

2.2.1.1

Elaborar programas de educação
em saneamento básico para
promover a informação,
conscientização e educação em
saneamento básico, contemplando
entre outros temas diretos e
obrigações, contaminação do solo
e das águas, saúde pública,
custos, tarifas, dentre outros a fim
de minimizar problemas no
sistema de esgotamento sanitário.

Elaborar
programas de
educação em
saneamento
básico

2. Definir os
programas (dar
nome e
formato, com
prazos e
metas).

3. Dar
publicidade e
envolver toda a
sociedade

QUEM

SESAM

SESAM

SESAM

QUANTO

OUTROS
ATORES

ONDE

QUANDO

SESAM

Imediato,
curto,
médio e
longo
prazo

SESAM

Imediato,
curto,
médio e
longo
prazo

Prefeitura e
Secretarias de
Assistência
R$ 90.000,00 Social, Saúde e
Educação.

SESAM e
município

Imediato,
curto,
médio e
longo
prazo

Prefeitura e
Secretarias de
Assistência
Social, Saúde e
Educação

Secretaria de
Administração,
FUNASA e
município

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS
PRODUTO K - RELATÓRIO FINAL
- PMSB/ 2014
Página 409

COMPONENTE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Item

PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO
ATIVIDADE/
CÓDIGO

2.3.1.1

Elaborar programas de
identificação de
lançamentos cruzados
entre redes de
drenagem pluvial e de
esgoto

O QUE

COMO

Elaborar
programa de
1. Definir a metodologia
identificação
de
lançamentos
cruzados
2. Definir e capacitar equipe
para o programa

Capacitação de equipe
para fiscalização da
rede (lançamentos
Capacitar
clandestinos de
equipes
2.3.1.2 esgotos em rede
para
pluvial, monitoramento
fiscalização
das margens dos
cursos d’água, etc.) nas
áreas urbana e rural.
Eliminação de pontos
Elaborar
de lançamentos
clandestinos de esgoto programa de
2.3.1.3
sanitário em cursos
caça aos
d’água (urbana e rural)
esgotos
Responsável : SESAM
Elaborar estudos e
Elaborar
projetos de
2.3.1.4
estudos e
minimização de odor
projetos
nas áreas da ETE

QUEM

ONDE

QUANDO

Secretaria
Municipal de
Obras e
SESAM

No município

Imediato

No município

Imediato

1. Estruturar a unidade do
núcleo de fiscalização (local,
veículos e outros) para
execução das atividades.

SESAM

No município

Imediato

2. Capacitar os membros do
núcleo de fiscalização
municipal

SESAM

No município

No município
No município
SESAM

3. – Execução de obras
pontuais

OUTROS
ATORES

Secretaria de
Administração,
BDMG
R$
54.990,00

Secretaria
Municipal de
Obras e
SESAM

1. Definir a metodologia
2. Definir recursos
financeiros

QUANTO

No município

Imediato

Imediato,
curto, médio
e longo
prazo.

1. Verificar e disponibilizar
recursos financeiros

SESAM

No município

Curto prazo

2. Contratar os projetos

SESAM

No município

Curto prazo

Secretaria de
Obras

Sem custo
(absorvido
pelo
SESAM)

Secretaria
Municipal de
Obras e Saúde.

R$
51.840,00

Secretaria de
Administração
/SESAM

R$
90.000,00

Secretaria de
Administração,
CAIXA/BDMG
Prefeitura
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Item

PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO
ATIVIDADE/
CÓDIGO

2.3.1.5

O QUE

COMO

1. Identificar e constituir as
equipes de manutenção
2. Capacitar às equipes
Elaborar capacitação
Capacitar às 3. Estabelecer Normas e
de equipe para limpeza
equipes de Procedimentos de trabalho
e manutenção dos
manutenção
sistemas de
4. Criar indicadores de
esgotamento sanitário
desempenho para as
equipes e suas funções

QUEM

SESAM

ONDE

QUANDO

QUANTO

OUTROS
ATORES

No município

Imediato,
curto,
médio e
longo
prazo.

R$ 90.000,00

Prefeitura
(Secretaria de
Obras)

Ministério das
Cidades,
Secretaria de
Administração
Prefeitura
(Secretaria de
Obras)

1 Verificar e disponibilizar
recursos financeiros
2. Definir equipe de
manutenção

2.3.1.6

Executar limpeza e
Executar
3. Normatizar as atividades
manutenção do sistema
Limpeza e de manutenção do sistema
de esgotamento
Manutenção de esgoto
sanitário do município
4. Definir destino correto
dos sedimentos oriundos da
manutenção
5 Adquirir equipamentos
6 Executar manutenção e
limpeza

SESAM

No município

Imediato,
curto,
médio e
longo
prazo.

R$
5.883.089,04

Prefeitura
(Secretaria de
Obras)
Prefeitura
(Secretaria de
Obras)
Secretaria de
Administração
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COMPONENTE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Item

PROGRAMA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO - SEDE
ATIVIDADE/
CÓDIGO

2.4.1.1.

2.4.1.2

2.4.1.3

Tratamento de
100% do esgoto
sanitário da bacia
do bairro Santo
Antônio e parte do
centro da se do
município através
da ampliação da
ETE Palmeiras

Tratamento de
100% do esgoto
sanitário da bacia
do Lava-pés
através da
ampliação da ETE
Várzea das
Roseiras

Substituição das
caixas de
passagem por
poços de visita na
rede coletora de
esgoto sanitário na
área central da
sede

O QUE

COMO

QUEM

ONDE

QUANDO

QUANTO

FUNASA,
Secretaria de
Administração.

1. Verificar e disponibilizar
o recurso financeiro

Executar as
obras

Executar as
obras

Realizar
substituição

2. Priorizar as obras

OUTROS
ATORES

SESAM

No município

Imediato

R$
543.953,74

Prefeitura

3. Contratar as obras

Prefeitura

1. Verificar e disponibilizar
o recurso financeiro

FUNASA,
Secretaria de
Administração.

2. Priorizar as obras

SESAM

No município

Imediato

R$
542.397,65

Prefeitura

3. Contratar as obras

Prefeitura

1. Definir a metodologia

Prefeitura

2. Definir recursos
financeiros

FUNASA,
Secretaria de
Administração

SESAM
3. Aquisição de
equipamentos
4. Definir e capacitar
equipe para o programa

No município

Curto prazo

R$
189.600,00

Prefeitura

Prefeitura
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Item

PROGRAMA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO - SEDE
ATIVIDADE/
CÓDIGO

2.4.1.4

Substituição de
pontos críticos da
rede coletora de
efluentes onde a
tubulação é em
manilha cerâmica
por PVC ocre com
diâmetro
apropriado

O QUE

Realizar
substituição

COMO

QUEM

ONDE

QUANDO

QUANTO

OUTROS
ATORES

1. Definir a metodologia

Prefeitura

2. Definir recursos
financeiros

FUNASA,
Secretaria de
Administração.

3. Aquisição de
equipamentos

SESAM

No município

Curto prazo

R$
135.600,00

4. Definir e capacitar
equipe para o programa

Prefeitura,
Secretaria de
Administração

Prefeitura

1. Definir a metodologia

2.4.1.5

Programa de
ligação de todos os
domicílios à rede
coletora de esgoto
existente na via,
com eliminação de
fossas.

2. Definir e capacitar
equipe para o programa
Elaborar
programa

SESAM
3 Executar trabalhos de
ligação de domicílios à
rede coletora de esgoto
existente

No município

Imediato

Sem custo
(absorvido
pelo
SESAM)

Prefeitura
(Secretaria de
Obras)
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COMPONENTE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Item

PROGRAMA TRATAMENTO DE ESGOTO VÁRZEA DAS ROSEIRAS
ATIVIDADE/
CÓDIGO

2.5.1.1

2.5.1.2

2.5.1.3

Estudo de viabilidade
técnica/operacional de
local para instalação
da ETE da bacia do
bairro Amaral (ETE
Várzea das Roseiras).

Elaboração do projeto
de construção da ETE
Várzea das Flores

Construção da ETE
Várzea das Roseiras

O QUE

Elaborar
estudos de
viabilidade
técnica/opera
cional

Elaborar
projetos
básicoexecutivo

Executar as
obras

COMO

QUEM

1. Verificar e disponibilizar
o recurso financeiro

SESAM

2. Contratar os estudos

SESAM

3. Elaboração dos estudos

Empresa
contratada

ONDE

QUANDO

QUANTO

OUTROS
ATORES

BDMG, Secretaria
de Administração
No
município

Imediato

R$ 92.576,68

Comissão de
Licitação
SESAM

1. Verificar e disponibilizar
o recurso financeiro

MINIST.
CIDADES/CAIXA

2. Contratar os projetos

Secretaria de
Administração

SESAM

No
município

Imediato

R$ 148.122,70

3. Priorizar as obras para a
verificação de fontes de
recursos financeiros
1. Buscar recursos
financeiros

SESAM

2. Elaborar Termo de
Referência e Edital

SESAM

3. Contratar os serviços

SESAM

4. Realizar o Licenciamento
Ambiental
5 Execução das obras
6. Fiscalizar a execução do
serviço

Empresa
contratada
Empresa
contratada
SESAM

Comissão de
Licitação
Executivo
Municipal
FUNASA, Min.
das Cidades,
Secretaria de
Administração

No
município

Curto
prazo

R$
1.313.447,68

Comissão de
Licitação
SESAM
SESAM
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COMPONENTE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Item

PROGRAMA TRATAMENTO DE ESGOTO VÁRZEA DAS ROSEIRAS
ATIVIDADE/
CÓDIGO

O QUE

COMO

QUEM

ONDE

QUANDO

QUANTO

1. Definir a metodologia de
operação

2.5.1.4

Operação da ETE
Várzea das
Roseiras

Definir operação

2. Definir recursos
financeiros

Executivo
Municipal

SESAM

No
município

Curto prazo

3. Preparação de todo o
material didático
4. Definir e capacitar equipe
para operação do sistema
1. Verificar e disponibilizar o
recurso financeiro

2.5.1.5

2.5.1.6

Elaboração do
projeto de
interceptores da
ETE Várzea das
Roseiras.

Construção dos
interceptores da
ETE Várzea das
Roseiras

Elaborar
projetos básicoexecutivo

OUTROS
ATORES

Sem custo
(absorvido
pelo SESAM)

Secretaria de
Administração
Comunicação
Social

MINIST.
CIDADES/CAIXA,

2. Contratar os projetos
SESAM
3. Priorizar as obras para a
verificação de fontes de
recursos financeiros
1. Buscar recursos
financeiros

SESAM

2. Elaborar Termo de
Referência e Edital

SESAM

3. Contratar os serviços

SESAM

No
município

Imediato

R$ 26.762,56

Comissão de
Licitação
Executivo
Municipal
FUNASA,
Secretaria de
Administração

No
município

Executar obras

Secretaria de
Administração

Curto prazo

R$
535.251,29

Comissão de
Licitação
SESAM

4 Execução das obras
5. Fiscalizar os trabalhos

Empresa
Contratada
SESAM

SESAM
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COMPONENTE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Item

PROGRAMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS DOS POVOADOS, DISTRITOS E ZONAS RURAIS
ATIVIDADE/
CÓDIGO

2.6.1.1
.

Construção da ETE
no Povoado Japão
Grande

O QUE

Executar as
obras

COMO

1. Buscar recursos
financeiros

SESAM

2. Elaborar Termo de
Referência e Edital

SESAM

3. Contratar os serviços

SESAM

4. Realizar o Licenciamento
Ambiental

Empresa
contratada

5 Execução das obras

Empresa
contratada

6. Fiscalizar a execução do
serviço
1. Buscar recursos
financeiros

2.6.1.2

Construção da rede
coletora de
esgotamento
sanitário no
povoado Japão
Grande

Executar obras

QUEM

SESAM
SESAM

2. Elaborar Termo de
Referência e Edital

SESAM

3. Contratar os serviços

SESAM

ONDE

QUANDO

Empresa
contratada

5 Execução das obras

Empresa
contratada

6. Fiscalizar a execução do
serviço

SESAM

OUTROS
ATORES

FUNASA, Min.
das Cidades,
Secretaria de
Administração

No
município

Imediato

R$
1.128.063,67

Comissão de
Licitação
SESAM

SESAM

FUNASA,
Ministério do
das Cidades,
Secretaria de
Administração

Município
e Brasília

SESAM

Imediato
4. Realizar o Licenciamento
Ambiental

QUANTO

R$ 93.225,00

Comissão de
Licitação
SESAM
SESAM

Município
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COMPONENTE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Item

PROGRAMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS DOS POVOADOS, DISTRITOS E ZONAS RURAIS
ATIVIDADE/
CÓDIGO

O QUE

COMO

QUEM

ONDE

QUANDO

QUANTO

1. Definir a metodologia de
operação

2.6.1.3

Operação da ETE
Japão Grande

Executivo
Municipal

2. Definir recursos
financeiros
Definir operação

SESAM
3. Preparação de todo o
material didático
4. Definir e capacitar
equipe para operação do
sistema
1. Buscar recursos
financeiros
2. Elaborar Termo de
Referência e Edital

OUTROS
ATORES

No
município

Curto prazo

Sem custo
(absorvido
pelo SESAM)

Secretaria de
Administração
Comunicação
Social

SESAM

FUNASA,
Ministério do
das Cidades,
Secretaria de
Administração

Município
e Brasília

SESAM
SESAM

2.6.1.4

Construção da ETE
do Distrito de Bom
Jardim das Pedras

3. Contratar os serviços
Executar as
obras

SESAM
Imediato

4. Realizar o Licenciamento
Ambiental

Empresa
contratada

5 Execução das obras

Empresa
contratada

6. Fiscalizar a execução do
serviço

SESAM

R$
1.153.565,06

Comissão de
Licitação
SESAM

Município

SESAM
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Item

PROGRAMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOS DOS POVOADOS, DISTRITOS E ZONAS RURAIS
ATIVIDADE/
CÓDIGO

O QUE

COMO

QUEM

ONDE

QUANDO

QUANTO

1. Definir a metodologia de
operação

2.6.1.5

Operação da ETE
do Distrito de Bom
Jardim das Pedras

Executivo
Municipal

2. Definir recursos
financeiros
Definir operação

SESAM
3. Preparação de todo o
material didático

No
município

Curto prazo

Sem custo
(absorvido
pelo SESAM)

2.6.1.6

Prefeitura

2. Definir recursos
financeiros
Criação e
implantação de
programa

Secretaria de
Administração
Comunicação
Social

4. Definir e capacitar
equipe para operação do
sistema
1. Definir a metodologia

Criação e
implantação de
limpeza de fossas
localizadas na
Zona Rural pelo
SESAM

OUTROS
ATORES

SESAM

No
município

Longo
prazo

3. Aquisição de
equipamentos

BNDS
Secretaria de
Administração
R$
258.000,00

Prefeitura

Prefeitura
4. Definir e capacitar
equipe para o programa

VALOR TOTAL ESTIMADO
Esgotamento Sanitário

R$ 12.497.360,07
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Tabela 62 – Tabelas componente Sistema de manejo dos resíduos sólidos

COMPONENTE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
Manejo dos serviços de limpeza urbana

ITEM
ATIVIDADE/
CÓDIGO

3.1.1.1

3.1.1.2

3.1.1.3

Capacitação de 01
encarregado geral de
limpeza urbana de
forma a centralizar a
responsabilidade de
chefia para evitar a
fragmentação de
ordens em
dissonância com o
sistema de limpeza
urbana

Capacitação dos
funcionários de
limpeza urbana para
a execução do
PGIRS

Adequar o PGIRS

O QUE

Capacitar o
funcionário
identificado nas
funções de
encarregado geral
de limpeza urbana

Capacitar os
funcionários dos
diversos serviços de
limpeza urbana

Desenvolver os
sistemas de
controle,
planejamento,
racionalização e
registros do setor de
limpeza urbana

COMO

QUEM

ONDE

QUANDO

QUANTO

OUTROS
ATORES

1. Identificar 01
funcionário

SESAM

SESAM

Imediato

Sem custo

Secretarias
Municipais

2. Contratar
consultoria

Comissão
de licitação

SESAM

Imediato

R$ 10.000,00

Secretarias
Municipais

3. Executar
capacitação

Consultoria
contratada

SESAM

Imediato

Sem custo (absorvido
pelo SESAM)

SESAM

Município

Imediato

Sem custo

Secretarias
Municipais

SESAM

Imediato

R$ 10.000,00

Secretarias
Municipais

SESAM

Imediato

Sem custo (absorvido
pelo SESAM)

SESAM/PM

1. Identificar os
funcionários para SESAM/PM
a capacitação
2. Contratar
consultoria
3. Executar
capacitação

Comissão
de licitação
Consultoria
contratada

1. Contratar
consultoria

Comissão
de licitação

SESAM

Imediato

Aditivo ao contrato de
elaboração do PMSB

FUNASA

2. Executar
adequação

Consultoria
contratada

SESAM

Imediato

R$ 15.000,00

Secretarias
Municipais
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COMPONENTE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
Manejo dos serviços de limpeza urbana

ITEM
ATIVIDADE/
CÓDIGO

3.1.1.4

3.1.1.5

O QUE

Elaboração de
PGRSS para os
pontos geradores de Elaborar e implantar
responsabilidade da PGRSS nos pontos
de serviços de
administração pública
saúde municipais
municipal segundo
determinação da
ANVISA

Capacitação dos
funcionários
municipais
envolvidos no setor
de saúde no
gerenciamento e
fiscalização do
PGRSS público e
privado

Garantir a execução
dos PGRSS
desenvolvidos no
município

COMO

QUEM

ONDE

QUANDO

QUANTO

OUTROS
ATORES

1. Contratar
consultoria

Comissão
de licitação

SESAM

Imediato

R$ 15.000,00

Secretarias
Municipais

2. Elaborar o
PGRSS
3. Implantar o
PGRSS

Consultoria
contratada
Consultoria
contratada

Município

Imediato

Sem custo (absorvido
pelo SESAM)

SESAM/PM

Pontos
geradores

Imediato

Sem custo (absorvido
pelo SESAM)

SESAM/PM

4. Atualizar o
cadastro de
geradores de
RSSS no
município

PM

Município

Imediato

Sem custo

Secretarias
Municipais

1. Contratar
consultoria

Comissão
de licitação

SESAM

Imediato

R$ 15.000,00

Secretarias
Municipais

2. Executar
capacitação

Consultoria
contratada

Município

Imediato

Sem custo (absorvido
pelo SESAM)

SESAM/PM
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Manejo dos serviços de limpeza urbana

ITEM

3.1.1.6

3.1.1.7

3.1.1.8

ATIVIDADE/
CÓDIGO

O QUE

COMO

QUEM

ONDE

QUANDO

QUANTO

OUTROS
ATORES

Fiscalização dos
pontos geradores do
setor privado quanto
a obrigatoriedade da
elaboração de
PGRSS segundo
determinação da
ANVISA

Garantir a
elaboração do
PGRSS pelos
geradores privados
no município

1. Elaboração de
procedimentos

PM

Município

Imediato

Sem custo

SESAM

2. Implantação
de
procedimentos

PM

Município

Imediato

Sem custo

SESAM

1. Contratar
consultoria

Comissão
de licitação

SESAM

Imediato

R$ 15.000,00

Secretarias
Municipais

2. Elaborar
sistema de coleta
de RSSS

Consultoria
contratada

Município

Imediato

Valor contratual

SESAM/PM

3. Implantar
sistema de coleta
de RSSS

SESAM

Município

Imediato

Estimado em projeto

Consultoria
contratada/PM

1. Implantar vala
séptica

SESAM

Aterro
controlado

Imediato

R$ 5.000,00

PM

Elaborar sistema de
coleta de RSSS
como plano de
contingência

Implantar vala
séptica no aterro
controlado como
plano de
contingência

Garantir a
continuidade da
coleta de RSSS no
município

Garantir a
destinação
adequada do RSSS
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COMPONENTE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
Manejo dos serviços de limpeza urbana

ITEM
ATIVIDADE/
CÓDIGO

3.1.1.9

3.1.1.10

O QUE

Elaboração de
Projeto de Educação
Ambiental para o
município como
campanhas para
eliminar o uso de
tambores e baldes
plásticos para o
acondicionamento de
RSU, programas de
educação
socioambiental
quanto a disposição
de lixo em vias
públicas e nos leitos
dos córregos e rios,
etc.

Garantir a
integração e
interação da
população com o
sistema de limpeza
urbana

Reprogramar o
serviço de coleta de
RCC integrado aos
outros serviços de
limpeza urbana

Garantir a
racionalidade na
utilização de mão de
obra e
equipamentos e a
qualidade do serviço
prestado

QUANTO

OUTROS
ATORES

Imediato

R$ 15.000,00

Secretarias
Municipais/
CAIXA
SANEAMENTO

Município

Imediato

Valor contratual

SESAM/PM

SESAM

Município

Imediato

Estimado no projeto

Secretarias
Municipais

Comissão
de licitação

SESAM

Imediato

R$ 15.000,00

Pref Munic

Consultoria
contratada

Município

Imediato

Valor contratual

SESAM/PM

SESAM

Município

Imediato

Estimado no projeto

Consultoria
contratada/PM

COMO

QUEM

1. Contratar
consultoria

Comissão
de licitação

SESAM

2. Elaborar o
Projeto
Ambiental

Consultoria
contratada

3. Implantar o
Projeto
Ambiental
1. Contratar
consultoria para
a elaboração do
PGRCC
1. Elaborar o
PGRCC
3. Implantar o
PGRCC

ONDE

QUANDO
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Manejo dos serviços de limpeza urbana

ITEM

3.1.1.11

ATIVIDADE/
CÓDIGO

O QUE

COMO

QUEM

ONDE

QUANDO

QUANTO

OUTROS
ATORES

Implantar
procedimentos e
planilhas para a
criação de um banco
de dados estatístico
em relação à
produção de RCC no
município

Garantir dados
matemáticos para a
análise e o
planejamento
estratégico do setor

1. Implantar os
procedimentos
previstos no
PGRCC

SESAM

Município

Imediato

Estimado no PGRCC

Secretarias
Municipais

1. Identificar área

SESAM

Município

Imediato

Sem custo

Secretarias
Municipais

Comissão
de licitação

SESAM

Imediato

R$ 10.000,00

PM

Consultoria
contratada

Município

Imediato

Sem custo
(absorvido pelo
SESAM)

SESAM/PM

Implantar área de
Atender a legislação
triagem, transbordo e
ambiental vigente,
armazenamento
2. Contratar
preservar o meio
3.1.1.12
transitório de
consultoria
para
ambiente e
materiais da
a
elaboração
de
armazenar o RCC
construção civil e
projeto
e
como matéria prima
volumosos
licenciamento da
área
3. Elaborar
projeto e
licenciamento da
área
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COMPONENTE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
Manejo dos serviços de limpeza urbana

ITEM
ATIVIDADE/
CÓDIGO

O QUE

COMO

QUEM

1. Cadastrar para
PM/SESAM
convênio

3.1.1.13

Implantar Usina de
Beneficiamento de
Entulho de
Construção Civil

Elaborar sistemática
3.1.1.14 organizacional para a
UTC

Implantar Usina de
Beneficiamento de
Entulho

Garantir a
funcionalidade da
UTC

ONDE

QUANDO

QUANTO

OUTROS
ATORES

FUNASA

Curto Prazo

R$ 250.000,00

BNDS/CAIXA/
MMA

2. Contratar
consultoria para a
elaboração de
projeto e
licenciamento
ambiental da usina

Comissão
de licitação

SESAM

Curto Prazo

R$ 50.000,00

PM

3. Elaborar
projeto e
licenciamento da
usina

Consultoria
contratada

município

Curto Prazo

Valor contratual

SESAM/PM

4. Contratar
empresa para a
implantação da
usina de
beneficiamento de
entulho de RCC

Comissão
de licitação

SESAM/PM

Curto Prazo

Estimado no
projeto

Consultoria
contratada

Comissão
de licitação

SESAM

Imediato

R$ 15.000,00

PM

Consultoria
contratada

SESAM

Imediato

Valor contratual

SESAM/PM

SESAM/Ass
ociação de
catadores

UTC

Imediato

Estimado no
projeto

Consultoria
Contratada

1. Contratar
consultoria
2. Elaborar
projeto
organizacional
para a UTC
3. Implantar
projeto
organizacional
na UTC
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Manejo dos serviços de limpeza urbana

ITEM

3.1.1.15

ATIVIDADE/
CÓDIGO

O QUE

Auxiliar a instituição
de catadores de
materiais recicláveis
a implantar
sistemática para a
UTC

Garantir a
funcionalidade e
produtividade da
UTC

Capacitar os agentes
da instituição de
Garantir a
catadores de
sustentabilidade das
3.1.1.16 materiais recicláveis
famílias dos
para aumentar o
associados nas
ganho e a
operações da UTC
produtividade

3.1.1.17

Criar protocolos de
segurança para as
operações da UTC,
principalmente a
riscos de incêndio

Garantir a
integridade física
dos operadores e
usuários da UTC e
garantir a
integridade dos
equipamentos
locados na UTC

COMO

QUEM

ONDE

QUANDO

QUANTO

OUTROS
ATORES

1. Contratar
consultoria

Comissão
de licitação

SESAM

Imediato

R$ 15.000,00

PM

2. Executar
capacitação dos
associados

Consultoria
contratada

UTC

Imediato

Valor contratual

SESAM

1. Contratar
consultoria

Comissão
de licitação

SESAM

Imediato

R$ 15.000,00

PM

2. Executar
capacitação dos
associados

Consultoria
contratada

UTC

Imediato

Valor contratual

SESAM

1. Contratar
consultoria

Comissão
de licitação

SESAM

Imediato

R$ 15.000,00

PM

2. Elaborar
projeto
organizacional
para a UTC

Consultoria
contratada

SESAM

Imediato

Valor contratual

SESAM/PM

3. Implantar
projeto
organizacional
na UTC

SESAM/Ass
ociação de
catadores

UTC

Imediato

Estimado no projeto

Consultoria
Contratada
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COMPONENTE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
Manejo dos serviços de limpeza urbana

ITEM
ATIVIDADE/
CÓDIGO

3.1.1.18

3.1.1.19

Implantar lixeiras
públicas de coleta
seletiva nas vias
públicas de maior
fluxo de trânsito de
transeuntes

Implantar central
telefônica de
comunicação entre a
população e o
SESAM/PM

O QUE

Garantir a limpeza
das vias criando
ferramentas de
conscientização da
população para o
descarte de
resíduos

Criar canal de
comunicação com a
população através
de telefone

COMO

QUEM

ONDE

QUANDO

QUANTO

OUTROS
ATORES

1. Contratar
consultoria para
a elaboração da
adequação do
PGIRS

Comissão
de licitação

SESAM

Imediato

R$ 15.000,00

PM

2. Elaborar
projeto de
implantação de
lixeiras para
coleta seletiva
em vias públicas

Consultoria
contratada

Município

Imediato

Valor contratual

SESAM/PM

3. Adquirir as
lixeiras para a
coleta seletiva

Comissão
de licitação

SESAM

Imediato

Estimado em projeto

SESAM/PM

4. Implantar as
lixeiras nas vias
públicas

SESAM/PM

Município

Imediato

Estimado em projeto

SESAM/PM

1. Implantar
número de
telefone para
atendimento à
população

SESAM

SESAM

Imediato

A apurar

Secretarias
Municipais

2. Contratar
consultoria
3. Capacitar os
atendentes

Comissão
de licitação
Consultoria
contratada

SESAM

Imediato

R$ 15.000,00

SESAM

Imediato

Valor contratual

Secretarias
Municipais
Secretarias
Municipais
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Manejo dos serviços de limpeza urbana

ITEM

3.1.1.20

ATIVIDADE/
CÓDIGO

O QUE

Instituir a execução
programada para a
integração dos
serviços de limpeza
urbana

Criar e implantar
procedimentos
operacionais para o
aproveitamento
pleno da mão de
obra e dos
equipamentos
disponíveis no
sistema de limpeza
urbana

Reunião com
empresários para
3.1.1.21 orientação referente
à Lei 12.305 elaboração de PGRS

Realizar atividades
com empresários
para orientação
referente à Lei No.
12.305

COMO

QUEM

ONDE

QUANDO

QUANTO

OUTROS
ATORES

1. Contratar
consultoria para
a elaboração e
implantação de
procedimentos

Comissão
de licitação

SESAM

Imediato

R$ 15.000,00

Secretarias
Municipais

2. Elaboração de
procedimentos

Consultoria
contratada

SESAM

Imediato

Valor contratual

Secretarias
Municipais

3. Implantação
de
procedimentos

Consultoria
contratada

SESAM

Imediato

Valor contratual

Secretarias
Municipais

1. Convidar
empresários

PM/SESAM

Município

Imediato

Sem custo

Secretarias
Municipais

2. Orientar aos
empresários

PM/SESAM

Município

Imediato

Sem custo

Secretarias
Municipais

PM

PM

Imediato

Sem custo

SESAM

PM

PM

Imediato

Sem custo

SESAM

Inserção no PGIRS
Implantar
1. Elaboração de
do município de
procedimento no
procedimentos
exigências para a
PGIRS e rotinas
3.1.1.22 liberação de alvarás
administrativas da
condicionado à
PM para a exigência 2. Implantação
de
elaboração de PGRS
dos PGRS pelas
procedimentos
pelas empresas
empresas
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COMPONENTE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
Manejo dos serviços de limpeza urbana

ITEM
ATIVIDADE/
CÓDIGO

O QUE

Adquirir varredeira
Modernizar a frota de
mecânica para
equipamentos
melhorar a
3.1.1.23
disponíveis para a
qualidade dos
varrição de vias
serviços de varrição
de vias

3.1.1.24

Padronizar os
horários de início de
varrição de vias

3.1.1.25

Reprogramar as
rotas de varrição de
vias e logradouros
públicos

3.1.1.26

Implantar o
fornecimento regular
de EPI para os
funcionários do setor
de varrição de vias e
logradouros públicos

Racionalizar a
execução dos
serviços e melhorar
a relação custo x
benefício
Racionalizar a
execução dos
serviços e melhorar
a relação custo x
benefício
Garantir a
segurança laboral
dos funcionários e
atender à legislação
trabalhista

COMO

QUEM

ONDE

QUANDO

QUANTO

OUTROS
ATORES

1. Adquirir 01
varredeira
mecânica

Comissão
de licitação

SESAM

Curto Prazo

R$ 700.000,00

FUNASA/BNDS/
MINIST.
CIDADES

2. Implantar
procedimentos
para a varrição
mecanizada de
vias

SESAM

Município

Imediato

Conforme previsto
no PGIRS

Secretarias
Municipais

1. Implantar os
procedimentos
previstos no
PGIRS

SESAM

SESAM

Imediato

Sem custo

Consultoria
contratada

1. Implantar os
procedimentos
previstos no
PGIRS

SESAM

SESAM

Imediato

Conforme previsto
no PGIRS

Consultoria
contratada

1. Implantar os
procedimentos
previstos no
PGIRS

SESAM

SESAM

Imediato

Conforme previsto
no PGIRS

Consultoria
contratada
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COMPONENTE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
Manejo dos serviços de limpeza urbana

ITEM
ATIVIDADE/
CÓDIGO

COMO

QUEM

ONDE

QUANDO

QUANTO

OUTROS
ATORES

1. Implantar os
procedimentos
previstos no
PGIRS

SESAM

SESAM

Imediato

Conforme previsto no
PGIRS

Consultoria
contratada

1. Implantar os
procedimentos
previstos no
PGIRS

SESAM

SESAM

Imediato

Sem custo

Consultoria
contratada

3.1.1.29

Reprogramar os
serviços de capina e
roçada urbana como
serviços integrados
ao sistema de
limpeza urbana

Racionalizar a
execução dos
serviços e melhorar
a relação custo x
benefício

1. Implantar os
procedimentos
previstos no
PGIRS

SESAM

SESAM

Imediato

Conforme previsto no
PGIRS

Consultoria
contratada

3.1.1.30

Implantar equipes de Garantir a qualidade
manutenção de
dos serviços de
capina e roçada
capina e roçada
urbana para todo o urbana no município
ano
durante todo o ano

1. Implantar os
procedimentos
previstos no
PGIRS

SESAM

SESAM

Imediato

Conforme previsto no
PGIRS

Consultoria
contratada

3.1.1.31

Implantar o
fornecimento regular
de EPI e EPC para
os funcionários do
setor de capina e
roçada urbana

1. Implantar os
procedimentos
previstos no
PGIRS

SESAM

SESAM

Imediato

Conforme previsto no
PGIRS

Consultoria
contratada

O QUE

Garantir a
Redimensionar as
abrangência dos
equipes de varrição
serviços de varrição
3.1.1.27
de vias e logradouros
para todas as vias
públicos
públicas
Racionalizar a
Padronizar os
execução dos
horários de início de
3.1.1.28
serviços e melhorar
capina e roçada
a relação custo x
urbana
benefício

Garantir a
segurança laboral
dos funcionários e
atender à legislação
trabalhista
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COMPONENTE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
Manejo dos serviços de limpeza urbana

ITEM
ATIVIDADE/
CÓDIGO

O QUE

Garantir que não
ocorra
Criar procedimento
derramamento de
para o uso de lona na
3.1.1.32
resíduos nas vias do
caçamba dos
município durante
equipamentos
os trajetos para a
descarga
Retirar o excesso de
mato existente nas
Contratar empresa
vias do município
para a execução de
atualmente para
capina e roçada
3.1.1.33
iniciar os trabalhos
urbana em todo o
com equipes de
município por prazo
manutenção de
determinado
capina e roçada
urbana
Racionalizar a
Padronizar os
execução dos
horários dos serviços
3.1.1.34
serviços e melhorar
de poda e supressão
a relação custo x
de árvores
benefício
Reprogramar as
Racionalizar a
rotinas de poda e
execução dos
supressão de árvores
3.1.1.35
serviços e melhorar
como serviço
a relação custo x
integrado ao sistema
benefício
de limpeza urbana

COMO

QUEM

ONDE

QUANDO

QUANTO

OUTROS
ATORES

1. Implantar os
procedimentos
previstos no
PGIRS

SESAM

SESAM

Imediato

Conforme previsto no
PGIRS

Consultoria
contratada

1. Implantar os
procedimentos
previstos no
PGIRS

SESAM

SESAM

Imediato

Conforme previsto no
PGIRS

Consultoria
contratada

1. Implantar os
procedimentos
previstos no
PGIRS

SESAM

SESAM

Imediato

Sem custo

Consultoria
contratada

1. Implantar os
procedimentos
previstos no
PGIRS

SESAM

SESAM

Imediato

Conforme previsto no
PGIRS

Consultoria
contratada
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COMPONENTE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
Manejo dos serviços de limpeza urbana

ITEM
ATIVIDADE/
CÓDIGO

O QUE

COMO

QUEM

ONDE

QUANDO

QUANTO

OUTROS
ATORES

Implantar o
fornecimento de EPI
e EPC para os
3.1.1.36
funcionários do setor
de poda e supressão
de árvores

Garantir a
segurança laboral
dos funcionários e
atender à legislação
trabalhista

1. Implantar os
procedimentos
previstos no
PGIRS

SESAM

SESAM

Imediato

Conforme previsto no
PGIRS

Consultoria
contratada

Padronizar o horário
de início dos serviços
3.1.1.37
de limpeza de boca
de lodo

Racionalizar a
execução dos
serviços e melhorar
a relação custo x
benefício

1. Implantar os
procedimentos
previstos no
PGIRS

SESAM

SESAM

Imediato

Sem custo

Consultoria
contratada

Implantar
fornecimento regular
de EPI e EPC para
os funcionários do
setor de limpeza de
boca de lodo

Garantir a
segurança laboral
dos funcionários e
atender à legislação
trabalhista

1. Implantar os
procedimentos
previstos no
PGIRS

SESAM

SESAM

Imediato

Conforme previsto no
PGIRS

Consultoria
contratada

1. Implantar os
procedimentos
previstos no
PGIRS

SESAM

SESAM

Imediato

Conforme previsto no
PGIRS

Consultoria
contratada

1. Implantar os
procedimentos
previstos no
PGIRS

SESAM

SESAM

Imediato

Conforme previsto no
PGIRS

Consultoria
contratada

3.1.1.38

Garantir a
manutenção da
desobstrução da
rede de drenagem
pluvial do município
Garantir que não
ocorra
Criar procedimento
derramamento de
para o uso de lona na
3.1.1.40
resíduos nas vias do
caçamba dos
município durante
equipamentos
os trajetos para a
descarga
Implantar equipe
3.1.1.39 específica de limpeza
de boca de lodo
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Manejo dos serviços de limpeza urbana

ITEM
ATIVIDADE/
CÓDIGO

O QUE

COMO

QUEM

ONDE

QUANDO

QUANTO

OUTROS
ATORES

Padronizar o início
dos horários dos
serviços de pintura
de meio fio

Racionalizar a
execução dos
serviços e melhorar
a relação custo x
benefício

1. Implantar os
procedimentos
previstos no
PGIRS

SESAM

SESAM

Imediato

Sem custo

Consultoria
contratada

Implantar o
Garantir a
fornecimento regular
segurança laboral
3.1.1.42
de EPI para os
dos funcionários e
funcionários do aterro atender à legislação
de resíduos
trabalhista

1. Implantar os
procedimentos
previstos no
PGIRS

SESAM

Aterro de
resíduos

Imediato

Conforme previsto no
PGIRS

Consultoria
contratada

1. Implantar os
procedimentos
previstos no
PGIRS

SESAM

Aterro de
resíduos

Imediato

Conforme previsto no
PGIRS

Consultoria
contratada

1. Implantar os
procedimentos
previstos no
PGIRS

SESAM

Aterro de
resíduos

Imediato

Conforme previsto no
PGIRS

Consultoria
contratada

1. Implantar os
procedimentos
previstos no
projeto do aterro
sanitário

SESAM

Aterro de
resíduos

Imediato

Estimado em projeto

PM

3.1.1.41

3.1.1.43

Capacitação dos
funcionários de
limpeza urbana para
a execução do
PGIRS

Garantir a correta
operação do aterro
controlado

Implantar os
Garantir o
requisitos do COPAM
cumprimento da
3.1.1.44 para a operação da legislação ambiental
área como aterro
em vigor e preservar
controlado
o meio ambiente

3.1.1.45

Implantar aterro
sanitário na área

Garantir a correta
destinação de RSU
e rejeitos da UTC
com a preservação
do meio ambiente

VALOR TOTAL ESTIMADO Manejo dos
serviços de limpeza urbana

R$ 1.230.000,00

Tabela 63 - Tabelas de componente drenagem e manejo de águas pluviais
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COMPONENTE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS
ITEM

PROGRAMA DE REGULAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS
ATIVIDADE/ CÓDIGO

4.1.1.1

4.1.1.2

4.1.1.3

Elaboração de estudos de
máxima cheia nas Bacias
dos Córregos Lava-pés e
Japão Grande nos trechos
urbanos

O QUE

COMO
1. Verificar e
disponibilizar o recurso
financeiro

Elaborar
projetos
2. Contratar os projetos
básicos e
executivos
3. Priorizar as obras
para a verificação de
fontes de recursos
financeiros

Elaborar o Plano Diretor
de Drenagem (definição
de áreas de bacia para
infiltração, de ocupação
rarefeita, áreas de
contenção de crescimento
urbano, áreas de
revitalização, especiais de
interesse ambiental e
social, áreas de
contenção, etc.).

Elaborar o
Plano de
drenagem

Elaborar termo de
Referência/Diretrizes para
regulação de projetos e
obras de drenagem pluvial
para o município

Elaborar
termo de
referência

QUEM

ONDE

QUANDO

QUANTO

No
município

Imediato

R$ 19.326,00

Secretaria
Municipal de
Obras
Secretaria
Municipal de
Obras
Empresa
contratada

Secretaria
Municipal de
Obras

Na
Prefeitura

2. Contratar o plano
diretor

Comissão de
Licitação

Na
Prefeitura

3. Dar publicidade e
envolver a sociedade

Executivo
municipal

No
município

4. Encaminhar para
aprovação do legislativo

Executivo
municipal

Câmara
municipal

Secretaria
municipal
obras

Município

Município

1. Verificar e
disponibilizar o recurso
financeiro

1. Elaborar termo de
referência

OUTROS
ATORES
CAIXA PRO
MUNICÍPIOS,
Secretaria de
Administração.

de

Na
prefeitura

Curto prazo

R$ 150.000,00

CAIXA PRO
MUNICÍPIOS
Ministério das
Cidades e
outros
Secretaria
Municipal de
Obras
Secretaria
Municipal de
Obras
Secretaria
Municipal de
Obras e Câmara
Municipal

Imediato

R$ 9.663,00

Município
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PROGRAMA DE REGULAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS

ITEM
ATIVIDADE/
CÓDIGO

O QUE

COMO

1. Elaborar minuta de
Lei

4.1.1.4

4.1.1.5

Criar Lei específica
para drenagem pluvial
incluindo
regulamentação dos
serviços

Planejar as ações de
drenagem urbana em
concomitância com as
ações de coleta e
destinação dos
esgotos sanitários e
manejo dos resíduos
sólidos (integrar o
sistema de
saneamento básico)

Elaboração de
lei

Integrar o
sistema de
saneamento
básico e
otimizar os
recursos

QUEM

ONDE

QUANTO

No município

Secretaria de
2 Encaminhar
Obras
propostas à Câmara de
No Município
Vereadores
Nos jornais,
3. Dar publicidade ao
internet, rádio e
evento
outros meios de
comunicação.
1. Estabelecer
reuniões periódicas
das secretarias
envolvidas e SESAM
2 .Realizar
planejamento
estratégico e integrado
SESAM
Na Prefeitura
3. Estabelecer normas
Secretaria
Na Prefeitura
e procedimentos em
Municipal de
conjunto com as
Obras
secretarias municipais
4. Analisar e
acompanhar os
resultados em reunião
mensal
5. Dar publicidade

QUANDO

No Município

Imediato

Sem custo
(absorvido pela
Prefeitura)

OUTROS
ATORES
Secretaria
Municipal
de
Obras e Setor
jurídico
da
Prefeitura
Prefeitura e
Câmara dos
Vereadores
Prefeitura e
Câmara dos
Vereadores

Imediato

Sem custo
(absorvido pela
Prefeitura)

SESAM e
Secretaria
Municipal de
Obras
Secretaria
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COMPONENTE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS
PROGRAMA DE REGULAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS

ITEM
ATIVIDADE/
CÓDIGO

4.1.1.6

Elaborar o manual de
Plano de Emergência e
Contingência

O QUE

Elaborar e
Instituir o plano
de Emergência
e Contingência

COMO

QUEM

1. Detalhar as
atividades previstas no
Secretaria
Plano de Emergência e Municipal de
Contingência do
Obras
PMSB.
2. Detalhar as
atividades previstas no
Secretaria
Plano de Ações
Municipal de
Emergenciais da
Obras
SESAM.
3. Executar as
Secretaria
atividades previstas
Municipal de
nos Planos.
Obras
Secretaria
4 Capacitar todos os
Municipal de
envolvidos.
Obras
Secretaria
5. Monitorar os riscos e
Municipal de
perigos
Obras

QUANTO

OUTROS
ATORES

ONDE

QUANDO

Secretaria de
Obras

Imediato

SESAM

Secretaria de
Obras

Imediato

SESAM
R$ 15.000,00

No Município

Imediato

SESAM

Nas
dependências
da Prefeitura

Imediato

SESAM

No Município

Imediato

SESAM
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COMPONENTE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS
ITEM

PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DAS REDES DE MICRO E MACRO DRENAGEM DA SEDE DE CARMÓPOLIS DE MINAS
ATIVIDADE/
CÓDIGO

4.2.3.1

4.2.3.2

O QUE

Elaboração de projeto
de macro e
microdrenagem
pluvial para as Bacias Elaborar projetos
dos Córregos Lavabásicos e
pés e Japão Grande
executivos
da Sede do município
contemplando 100%
da área urbana

Execução (obras) de
implantação do
projeto de macro e
microdrenagem
pluvial para as Bacias
dos Córregos Lavapés e Japão Grande
da Sede do município
contemplando 100%
da área urbana

Executar obras

COMO
1. Verificar e
disponibilizar o
recurso financeiro

QUEM

ONDE

Na
Secretaria
Prefeitura e
Municipal de
em Brasília
Obras
DF
Executivo
No
Municipal
município

QUANDO

QUANTO

Imediato
R$
266.070,00

OUTROS ATORES
CAIXA PRO
MUNICÍPIOS/MINIST
ÉRIO DAS CIDADES,
Secretaria de
Administração

2. Contratar os
projetos
3. Priorizar as obras
para a verificação
Empresa
de fontes de
contratada
recursos financeiros
1. Buscar recursos
Secretaria
financeiros
de Obras

No
município

2. Elaborar Termo
de Referência e
Edital

Secretaria
de Obras

Secretaria
de Obras

3. Contratar os
serviços

Secretaria
de Obras

4. Realizar o
Licenciamento
Ambiental

Secretaria
de Obras

Prefeitura

Empresa
contratada

Prefeitura

5 Execução das
obras

Secretaria
6. Fiscalizar a
de Obras
execução do serviço

Imediato

Imediato

Município

Município
Ministério do das
Cidades, Secretaria
de Administração

Prefeitura

Curto,
médio e
longo prazo

Prefeitura
R$
5.321.400,00

Município

Prefeitura
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COMPONENTE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS
ITEM

PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DAS REDES DE MICRO DRENAGEM PARA O DISTRITO DE BOM JARDIM DAS PEDRAS
ATIVIDADE/
CÓDIGO

4.2.4.1

Elaboração de projeto
de micro drenagem
pluvial para o Distrito
de Bom jardim das
Pedras

O QUE

Elaborar
projetos
básicos e
executivos

Execução (obras) de
implantação
do
projeto
de
micro
drenagem
pluvial
4.2.4.2 (número
de Executar obras
habitantes
2013
aproximado de 1.700
hab)

COMO
1. Verificar e
disponibilizar o
recurso financeiro
2. Contratar os
projetos
3. Priorizar as obras
para a verificação de
fontes de recursos
financeiros
1. Buscar recursos
financeiros

2. Elaborar Termo de
Referência e Edital

QUEM

ONDE

Na
Secretaria
Prefeitura e
Municipal de
em Brasília
Obras
DF
Executivo
No
Municipal
município
Empresa
contratada

QUANDO

QUANTO

Secretaria de
Administração
Curto prazo

R$ 35.700,00

No
município

Ministério do
das Cidades,
Secretaria de
Administração
Secretaria
de Obras

Prefeitura

3. Contratar os
serviços
4. Realizar o
Licenciamento
Ambiental

Município

Município

Secretaria
de Obras

Secretaria
de Obras

OUTROS
ATORES

Secretaria de
Administração
Secretaria
de Obras

Longo prazo

Secretaria
de Obras

R$ 714.000,00

Prefeitura

Prefeitura

5 Execução das obras
6. Fiscalizar a
execução do serviço

Empresa
contratada
Secretaria
de Obras

Município

Prefeitura
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ITEM

PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DAS REDES DE MICRO DRENAGEM PARA O POVOADO DE JAPÃO GRANDE
ATIVIDADE/
CÓDIGO

O QUE

COMO
1. Verificar e
disponibilizar o
recurso financeiro

QUEM

Na
Secretaria
Prefeitura e
Municipal de
em Brasília
Obras
DF
Executivo
No
Municipal
município

Elaboração de projeto
de micro drenagem
Elaborar projetos
pluvial o povoado de
2. Contratar os
4.2.5.1
básicos e
Japão Grande
projetos
executivos
3. Priorizar as obras
para a verificação
Empresa
de fontes de
contratada
recursos financeiros
1. Buscar recursos
Secretaria
financeiros
de Obras

Execução (obras) de
implantação
do
projeto
de
micro
drenagem
pluvial
4.2.5.2 (número
de
habitantes
2013
aproximado de 1.200
hab)

2. Elaborar Termo
de Referência e
Edital

Executar obras

3. Contratar os
serviços

ONDE

Secretaria
de Obras

QUANDO

QUANTO

Curto prazo

R$ 25.200,00

No
município

OUTROS
ATORES
Minist. das
cidades,
Secretaria de
Administração
Município

Município
Ministério do
das Cidades,
Secretaria de
Administração

Secretaria
de Obras

Prefeitura

Secretaria de
Administração
Secretaria
de Obras

4. Realizar o
Licenciamento
Ambiental

Secretaria
de Obras

5 Execução das
obras

Empresa
contratada

6. Fiscalizar a
Secretaria
execução do serviço de Obras

Longo prazo

R$ 504.000,00

Prefeitura

Prefeitura
Município

Prefeitura
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COMPONENTE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS
PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DAS REDES DE MICRO DRENAGEM DO DISTRITO INDUSTRIAL

ITEM
ATIVIDADE/
CÓDIGO

Elaboração de projeto
de micro drenagem
4.2.6.1 pluvial para o Distrito
Industrial

O QUE

Elaborar
projetos
básicos e
executivos

COMO
1. Verificar e
disponibilizar o
recurso financeiro
2. Contratar os
projetos
3. Priorizar as obras
para a verificação de
fontes de recursos
financeiros
1. Buscar recursos
financeiros
2. Elaborar Termo de
Referência e Edital

QUEM
Secretaria
Municipal de
Obras
Executivo
Municipal
Empresa
contratada

QUANTO

Na
Prefeitura
No
município

Secretaria
de Obras

OUTROS ATORES
Secretaria de
Administração

Imediato

R$ 8.400,00

No
município

Município

Município
Ministério do das
Cidades, Secretaria
de Administração
Prefeitura

Secretaria
de Obras

Secretaria
de Obras

Curto
prazo

Secretaria de
Administração
R$
168.000,00

Prefeitura

Secretaria
de Obras

5 Execução das obras
6. Fiscalizar a
execução do serviço

QUANDO

Secretaria
de Obras

3. Contratar os
serviços

Execução (obras) de
implantação
do
4. Realizar o
projeto
de
micro
4.2.6.2
Executar obras Licenciamento
drenagem
pluvial
Ambiental
(estimado 400 hab)

ONDE

Prefeitura
Empresa
contratada
Secretaria
de Obras

Município

Prefeitura
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COMPONENTE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS
ITEM

PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS REDES DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL DO MUNICÍPIO
ATIVIDADE/
CÓDIGO

4.3.7.1

Elaborar rotinas de
trabalho incluindo
frequência para
limpeza e
manutenção do
sistema de drenagem
pluvial no município

Capacitação de
funcionário para
Limpeza e obstrução
de rede de drenagem
e para fiscalização da
rede (lançamentos
clandestinos de
4.3.7.2
esgoto em rede
pluvial,
monitoramento de
margens de curso
d’água, verificação de
erosão, etc.)

O QUE

COMO

Elaborar rotinas
de trabalho

1. Definir equipe de
manutenção do
sistema de
drenagem
2. Normatizar as
atividades de
manutenção dos
sistemas de micro e
macrodrenagem
3. Definir destino
correto dos
sedimentos
oriundos da
manutenção dos
sistemas de
drenagem

Capacitar
equipes para
fiscalização

QUEM

ONDE

Secretaria
Municipal de
Obras

Na
Prefeitura

Secretaria
Secretaria
municipal de municipal de
obras
obras

Secretaria
municipal de
obras

QUANDO

QUANTO

OUTROS
ATORES

Executivo
municipal
Executivo
municipal
Imediato

R$ 10.400,00

No
município

Secretaria
Municipal de
Meio Ambiente

Secretaria
municipal de
Meio Ambiente,
secretaria
municipal de
governo e
conselho
municipal de
saneamento
básico

1. Estruturar a
unidade do núcleo
de fiscalização para
execução das
atividades.

Secretaria
de Obras

No
município

Imediato

2. Capacitar os
membros do núcleo
de fiscalização
municipal

Secretaria
de Obras

No
município

Imediato

Sem custo
(absorvido pela
Secretaria de
obras)

Comissão de
licitação
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ITEM

PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS REDES DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL DO MUNICÍPIO
ATIVIDADE/
CÓDIGO

O QUE

COMO
1. Definir equipe de
manutenção do
sistema de
drenagem
2. Buscar recursos
financeiros

4.3.7.3

Limpeza e
manutenção dos
sistemas de
drenagem pluvial do
município incluindo
desobstrução de
córregos assoreados
e manutenção de vias
vicinais em áreas
rurais

Elaborar rotinas
de trabalho

3. Definir destino
correto dos
sedimentos
oriundos da
manutenção dos
sistemas de
drenagem
4. Contratar os
serviços
5 Execução dos
serviços obras

QUEM

ONDE

QUANDO

QUANTO

Secretaria Na
Municipal de Prefeitura
Obras
Secretaria Secretaria
Municipal de Municipal de
Obras
Obras

Secretaria No
Municipal de município
Obras

Secretaria
de Obras

No
município

Secretaria
de Obras

No
município

OUTROS
ATORES
Executivo
municipal

Ministério das
Cidades, BNDS,
Secretaria de
Administração

Imediato,
Curto, médio
e longo prazo

R$
709.000,00

Secretaria
Municipal de Meio
Ambiente

Secretaria de
Administração
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COMPONENTE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS
PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL

ITEM
ATIVIDADE/
CÓDIGO
Elaborar programas
de educação em
saneamento básico
para promover a
informação,
conscientização e
educação em
saneamento básico,
contemplando entre
outros temas diretos e
obrigações, educação
sócio ambiental
quanto à disposição
4.4.8.1
de lixo em vias
públicas e próximas a
cursos d’água,
sensibilização da
população quanto a
importância de não
efetuar ligações
clandestinas de
esgotos na rede de
drenagem, dentre
outros assuntos
correlatos.

O QUE

COMO
1. Estabelecer o
coordenador
responsável
pelas
campanhas

2. Definir os
materiais e
formato das
campanhas

QUEM

ONDE

QUANTO

Secretaria
municipal de
obras

OUTROS
ATORES

Prefeitura/CAIXA
SANEAMENTO

Coordenador

Implantar
campanhas
educativas

No
município

3. Definir as
metas e divulgar
os resultados

QUANDO

Imediato,
curto, médio e
longo prazo

Coordenador

VALOR TOTAL ESTIMADO SISTEMA
DE DRENAGEM PLUVIAL DO
MUNICÍPIO

R$ 90.000,00

SESAM,
Secretaria
municipal de
Saúde,
Secretaria de
Administração
e Secretaria
municipal de
Educação.

SESAM,
Secretaria
municipal de
Saúde e
Secretaria
municipal de
Educação.

R$ 8.046.159,00
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COMPONENTE GERAL
ITEM

PROGRAMA DE ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA JURÍDICO-INSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVA DO SANEAMENTO BÁSICO
ATIVIDADE/
CÓDIGO

O QUE

COMO
1. Verificar e disponibilizar o
recurso financeiro

Instituição da
Instituir a
Política Municipal
Política
de Saneamento
Municipal de
Básico e revisão
Saneamento
do PMSB
5.1.1.1
Básico e
incluindo
prever
mobilização
revisões
social para a
periódicas no
divulgação e
PMSB
revisão do PMSB

2. Elaborar Termo de
Referência

3. Contratar empresa
terceirizada para revisões

4. Dar publicidade e
envolver a sociedade
4. Encaminhar para
aprovação do legislativo

Designação do
órgão
ou
entidade
para
regulação
e
5.1.1.2 fiscalização dos
serviços
de
saneamento
básico

1. Preparar texto de
Justificativa da Proposição
2. Encaminhar e
acompanhar o Projeto na
Câmara

3. Dar publicidade

QUEM
Secretaria
Municipal de
Finanças
Secretaria
Municipal de
Meio
Ambiente
Secretaria de
Obras

ONDE

QUANDO

QUANTO

Na Prefeitura

Imediato

Município e
FUNASA

Na Prefeitura

Imediato

Assessoria jurídica

R$
61.875,00

OUTROS ATORES

Secretaria de
Administração
(Comissão de
Licitação)
Município e
Secretarias de Ação
Social, Saúde e
Educação

Na Prefeitura

Imediato

Nos meios de
Comunicação
no Município

Imediato

Câmara
Municipal

Imediato

Assessoria Jurídica

Na Prefeitura

Imediato

Executivo Municipal

Executivo
Municipal

Câmara
Municipal

Imediato

Executivo
Municipal

Diário Oficial
e nos meios
de
Comunicação
no Município

Secretaria
Municipal de
Obras e
SESAM
Executivo
Municipal
Secretaria
Municipal de
Obras e
SESAM

Imediato

Sem custo
(absorvido
pela
Prefeitura)

Assessoria Jurídica
Assessoria de
Governo
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COMPONENTE GERAL
ITEM

PROGRAMA DE ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA JURÍDICO-INSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVA DO SANEAMENTO BÁSICO

ATIVIDADE/
O QUE
CÓDIGO
Elaborar
e
encaminhar
à
Câmara
para
aprovação da Lei
de
Uso
e
Elaborar Lei
Ocupação
do
de Uso e
5.1.1.3 solo do município
Ocupação do
com
Solo
apontamentos
referentes
ao
Saneamento
Básico

COMO
1 Elaborar Lei de Uso e
Ocupação do Solo e
preparar justificativa

2. Dar publicidade e
envolver a sociedade

3. Encaminhar para
aprovação do legislativo

1. Atualizar o Código de
Obras

5.1.1.4

Atualizar o
Código de Obras

Atualizar o
Código de
Obras

2. Encaminhar para Câmara
Municipal

QUEM

ONDE

QUANDO

QUANTO

OUTROS ATORES

Secretaria
Municipal de
Obras

Executivo da
prefeitura e SESAM

Secretaria
Municipal de
Obras

Nos meios de
Comunicação
no Município

Imediato

Executivo da
prefeitura, SESAM,
Secretaria de
Assistência Social, e
setor de
comunicação.

Executivo
Municipal

Câmara
Municipal

Imediato

Assessoria Jurídica
da prefeitura

Imediato

Assessoria Jurídica
da prefeitura,
Executiva municipal
e SESAM

Secretaria de
Obras

Executivo
Municipal

Na Prefeitura

Na Câmara
Municipal

Imediato

R$
30.000,00

Sem custo
(absorvido
pela
Prefeitura)

Assessoria Jurídica
da prefeitura
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COMPONENTE GERAL
ITEM

PROGRAMA DE ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA JURÍDICO-INSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVA DO SANEAMENTO BÁSICO
ATIVIDADE/
CÓDIGO

5.1.1.5

Atualizar o Código de
Obras

O QUE

Atualizar o Código
de Obras

COMO

QUEM

1. Atualizar o
Código de Obras

Secretaria de
Obras

2. Encaminhar
para Câmara
Municipal

1. Verificar e
disponibilizar o
recurso
financeiro

5.1.1.6

Elaboração do Plano
Diretor Municipal com
apontamentos
referentes ao
Saneamento Básico

Elaborar Plano
Diretor Municipal

2. Contratar
empresa para
executar o plano
Diretor
3. Dar
publicidade e
envolver a
sociedade
4. Encaminhar
para aprovação
do legislativo

Executivo
Municipal

ONDE

Na Prefeitura

Na Câmara
Municipal

QUANDO

QUANTO

Imediato

Imediato

Sem custo
(absorvido
pela
Prefeitura)

OUTROS ATORES
Assessoria Jurídica
da prefeitura,
Executiva municipal
e SESAM

Assessoria Jurídica
da prefeitura

Secretaria Municipal
de Finanças,
Secretaria Municipal
de Administração e
Ministério das
Cidades

Executivo
Municipal

Prefeitura

Executivo
Municipal

Prefeitura

Executivo
Municipal

Nos meios de
Comunicação
no Município

Assessoria de
Comunicação,
Secretaria de Obras
e SESAM

Executivo
Municipal

Câmara
Municipal

Assessoria Jurídica
da prefeitura

Curto
prazo

R$
320.000,00

Comissão de
Licitação, Secretaria
de Obras, SESAM
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COMPONENTE GERAL
ITEM

PROGRAMA DE ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA JURÍDICO-INSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVA DO SANEAMENTO BÁSICO
ATIVIDADE/ CÓDIGO

5.1.2.1

5.1.2.2

Elaboração
de
procedimentos formais
entre a Secretaria de
Obras e o SESAM para
obtenção de alvarás de
funcionamento, habitese e aprovação de
loteamentos.

Estruturação de meios
para a Comunicação
Social

O QUE
Procedimentos
com a finalidade
de evitar
construção e/ou
funcionamento de
estabelecimentos
sem serviços de
saneamento
básico

Pretende-se
desenvolver
mecanismos para
aumentar o
diálogo com a
população,
garantindo que a
mesma possa
expressar sua
opinião sobre a
prestação dos
serviços de
saneamento, fazer
reclamações, tirar
suas dúvidas e
obter informações

COMO

QUEM

ONDE

QUANDO

QUANTO

OUTROS ATORES

1. Definir a
metodologia

Secretaria
Municipal de
Obras e
SESAM

Secretaria de
Obras e
SESAM

2. Elabora
Procedimento

Secretaria
Municipal de
Obras e
SESAM

Secretaria de
Obras e
SESAM

3. Dar
publicidade e
envolver a
sociedade

Executivo
Municipal

Nos meios de
Comunicação
no Município

Assessoria de
Comunicação

1. Definir a
metodologia

Secretaria
Municipal de
Obras e
SESAM

Secretaria de
Obras e
SESAM

Assessoria de
planejamento

2. Elabora
Procedimento

Secretaria
Municipal de
Obras e
SESAM

Secretaria de
Obras e
SESAM

3. Dar
publicidade e
envolver a
sociedade

Executivo
Municipal

Nos meios de
Comunicação
no Município

Assessoria de
planejamento

Imediato

Imediato

Sem custo
(absorvido
pela
Prefeitura)

Sem custo
(absorvido
pela
Prefeitura)

Assessoria de
planejamento e
assessoria jurídica

Assessoria de
planejamento e
assessoria jurídica

Assessoria de
Comunicação

COMPONENTE GERAL
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ITEM

PROGRAMA DE ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA JURÍDICO-INSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVA DO SANEAMENTO BÁSICO
ATIVIDADE/ CÓDIGO

O QUE

Implantar o SIMSB
Implantar Sistema de
- Sistema de
Informação Municipal
Informação
5.1.2.3.
em Saneamento Básico
Municipal em
- PMSB
Saneamento
Básico

5.1.2.4

Adesão a órgão
regulador do sistema
de abastecimento de
água, esgotamento
sanitário e resíduos

Aderir a órgão
regulador seja
ARSAE ou
Consórcio

COMO

QUEM

1. Estabelecer
o(s) responsável
(is)
2. Lançar e
monitorar os
dados

Secretaria de
Obras e
SESAM
Secretaria de
Obras e
SESAM
Secretaria de
Obras e
SESAM

3. Gerenciar os
dados

4. Encaminhar
dados ao
Secretaria de
Executivo
Obras e
Municipal e
SESAM
população
4. Realizar
revisões para a
Secretaria de
melhoria
Obras e
contínua dos
SESAM
resultados metas
1. Estabelecer
o(s) responsável
SESAM/
(is)
Prefeitura
2 – Assinatura do
Contrato

ONDE

QUANDO

QUANTO

OUTROS ATORES

Prefeitura e
SESAM

Assessoria de
Planejamento

Prefeitura e
SESAM

Assessoria de
Planejamento

Prefeitura e
SESAM

Prefeitura

Imediato,
curto,
médio e
longo
prazo

Assessoria de
Planejamento
Custeio
mensal do
sistema

Prefeitura e
SESAM

SESAM/
Prefeitura

Assessoria de
Planejamento

Assessoria de
Planejamento

Imediato

Sem custo

Departamento
jurídico Prefeitura
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COMPONENTE GERAL
ITEM

PROGRAMA DE ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA JURÍDICO-INSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVA DO SANEAMENTO BÁSICO
ATIVIDADE/
CÓDIGO

O QUE

5.2.3.1

COMO

Executivo
municipal
e
SESAM
Secretaria de
2. Definir os Programas Obras, SESAM
e Assessoria
( dar nome e formato,
com prazos e metas)
de
Comunicação
Secretaria de
3. Preparar os
Obras, SESAM
educadores.
e Secretaria de
Educação
Secretaria de
Obras, SESAM
4. Dar visibilidade do
e Assessoria
programa à população
de
Comunicação
1. Disponibilizar o
recurso financeiro

Estruturação
do
Programa
Permanente
de
Educação
Sanitária e
Ambiental

Elaborar
programa de
informação,
conscientização
e educação
sanitária e
ambiental

QUEM

ONDE

QUANDO

QUANTO

OUTROS ATORES

Prefeitura

Secretaria de Administração
e
Assessoria
de
planejamento

Prefeitura

Secretarias de Assistência
Social, Educação, Saúde e
Meio Ambiente
Imediato

R$
20.000,00

Prefeitura

Secretarias de Assistência
Social, Educação, Saúde e
Meio Ambiente

No
Município

Secretarias de Assistência
Social, Educação, Saúde e
Meio Ambiente
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COMPONENTE GERAL
ITEM

PROGRAMA DE ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA JURÍDICO-INSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVA DO SANEAMENTO BÁSICO
ATIVIDADE/
CÓDIGO

O QUE

COMO

QUEM

ONDE

QUANDO

QUANTO

5.2.3.2
1. Disponibilizar o
recurso financeiro

Estruturação
do
Programa
Permanente
de
Educação
Sanitária e
Ambiental

Desenvolver ou
empregador
materiais de
divulgação e
utilização nas
atividades de
educação
sanitária e
ambiental .

Executivo
municipal
SESAM

e

Secretaria de
2. Definir os Programas Obras, SESAM
( dar nome e formato,
e Assessoria
com prazos e metas)
de
Comunicação
Secretaria de
Obras, SESAM
3. Executar as tarefas,
e Assessoria
cursos, palestras, etc.
de
Comunicação
Secretaria de
Obras, SESAM
4. Dar visibilidade do
e Assessoria
programa à população
de
Comunicação

Secretaria de Administração
e
Assessoria
de
planejamento,
FUNASA,
CAIXA
SANEAMENTO/BDMG
Governo Estadual

Prefeitura

Prefeitura

No
município

OUTROS ATORES

Imediato,
Curto,
Médio e
Longo
prazo

R$
200.000,00

Secretarias de Assistência
Social, Educação, Saúde e
Meio Ambiente

Secretarias de Assistência
Social, Educação, Saúde e
Meio Ambiente

No
Município

VALOR TOTAL ESTIMADO

Secretarias de Assistência
Social, Educação, Saúde e
Meio Ambiente

R$

631.875,00

12.1 – Possíveis fontes de financiamentos
A discussão de alternativas de financiamento deve-se principalmente a falta de
recursos dos municípios, já que as receitas correntes são insuficientes para financiar
grandes investimentos.

Para suprir os custos no investimento em infraestrutura de Saneamento Básico
existem meios possíveis, entre estas pode-se citar:

a - BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social)

Apoia projetos de investimentos, públicos ou privados, de caráter social nas áreas
de geração de emprego e renda, serviços urbanos, saúde, educação e desportos,
justiça,

meio

ambiente,

desenvolvimento

rural

e

outras

vinculadas

ao

desenvolvimento regional e social.

A linha Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos financia investimentos
relacionados a: Abastecimento de água, esgotamento sanitário, efluentes e resíduos
industriais, resíduos sólidos, gestão de recursos hídricos (tecnologias e processos,
bacias

hidrográficas),

recuperação

de

áreas

ambientalmente

degradadas,

desenvolvimento institucional, despoluição de bacias, em regiões onde já estejam
constituídos Comitês e macrodrenagem.

A participação máxima do BNDES será de até 100% dos itens financiáveis.

b – FUNASA - Fundação Nacional de Saúde
A missão institucional da Fundação Nacional de Saúde compreende duas vertentes
principais que se vão desenvolver mediante a elaboração de planos estratégicos nos
segmentos de Saneamento Ambiental e de Atenção Integral à Saúde Indígena. A
FUNASA, como integrante do componente de infraestrutura social e urbana do
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), atua em articulação com os
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Ministérios das Cidades e da Integração Nacional, e priorizou cinco eixos de atuação
sendo:
• Saneamento em Áreas Especiais;
• Saneamento em áreas de relevante interesse epidemiológico;
• Saneamento em municípios com população total de até 50.000 habitantes;
• Saneamento Rural e;
• Ações complementares de saneamento.
A FUNASA financia obras que contemplem uma etapa útil por convênio como forma
de beneficiar a população em curto espaço de tempo.

c- FGTS
Através da Caixa Econômica Federal, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS) foi criado na década de 60 para proteger o trabalhador demitido sem justa
causa. Sendo assim, no início de cada mês, os empregadores depositam, em contas
abertas na CAIXA, em nome dos seus empregados e vinculadas ao contrato de
trabalho, o valor correspondente a 8% do salário de cada funcionário.

Com o fundo, o trabalhador tem a chance de formar um patrimônio, bem como
adquirir sua casa própria, com os recursos da conta vinculada. Além de favorecer os
trabalhadores, o FGTS financia programas de habitação popular, Saneamento
Básico

e

infraestrutura

urbana,

que

beneficiam

a

sociedade,

em

geral,

principalmente a de menor renda.

O Programa Saneamento para Todos visa financiar empreendimentos ao setor
público e ao setor privado. Os recursos do programa são oriundos do FGTS e da
contrapartida do solicitante. O programa se destina ao:
• Setor Público - Estados, municípios, Distrito Federal, concessionárias públicas
de saneamento, consórcios públicos de direito público e empresas públicas
não dependentes;
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• Setor Privado - Concessionárias ou sub-concessionárias privadas de serviços
públicos de saneamento básico, ou empresas privadas.

Existem diversas modalidades como:
• Abastecimento de água;
• Saneamento integrado

destinado à promoção de ações integradas de

saneamento em áreas ocupadas por população de baixa renda, onde esteja
caracterizada a precariedade ou a inexistência de condições sanitárias e
ambientais mínimas;
• Esgotamento sanitário;
• Promoção de ações articuladas, visando o aumento da eficiência dos
prestadores de serviços públicos;
• Manejo de águas pluviais;
• Manejo de resíduos sólidos;
• Manejo de resíduos da construção civil;
• Prevenção e recuperação de mananciais.
A contrapartida mínima em operações com o setor público correspondente à
contrapartida mínima de 5% do valor do investimento, exceto na modalidade
abastecimento de água, onde a contrapartida mínima é de 10%.

d - FAT (Fundo de Amparo ao trabalhador)

O “site” do BNDES informa que existe saldo dos depósitos especiais do FAT
vinculados à infraestrutura. Esses recursos destinam-se a programas de
financiamento a projetos de infraestrutura nos setores de energia, transporte,
saneamento, telecomunicações e logística, e a projetos de infraestrutura industrial,
nos setores de papel e celulose, siderurgia, petroquímica e bens de capital sob
encomenda.

e. Fundos de Investimentos internacionais
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As prefeituras têm acesso também a fontes de financiamentos internacionais, as
quais poderiam com isso ampliar suas opções de condições, taxas e amortizações
para a contratação de empréstimos. As fontes são inúmeras e as taxas
diferenciadas, porém os requisitos para a contratação são grandes, o que absorve
do tomador muita organização e atenção nos procedimentos a serem adotados.

Uma das principais fontes de financiamento internacional é o BIRD (International
Bank for Reconstruction and Development). Juntamente com a IDA (Associação
Internacional de Desenvolvimento), constitui o Banco Mundial, organização que tem
como principal objetivo à promoção do progresso econômico e social dos países
membros mediante o financiamento de projetos com vistas a melhoria das condições
de vida nesses países.

O BIRD é uma das maiores fontes de conhecimento e financiamento do mundo, que
oferece apoio aos governos dos países membros em seus esforços para investir em
escolas e centros de saúde, fornecimento de água e energia, combate a doenças e
proteção ao meio ambiente.

f - Fundo Nacional de Meio Ambiente (Ministério do Meio Ambiente)

O Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA), tendo como público alvo instituições
públicas pertencentes à administração direta e indireta nos níveis federal, estadual e
municipal, e instituições privadas brasileiras sem fins lucrativos cadastradas no
CNEA, disponibiliza recursos para ações que contribuam para a implementação da
Política Nacional do Meio Ambiente. As ações são distribuídas por núcleos
temáticos: água e florestas, conservação e manejo da biodiversidade, sociedades
sustentáveis,

qualidade

ambiental,

gestão

e

pesqueira

compartilhada

e

planejamento e gestão territorial.

g - Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das
Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais – Fhidro (IGAM)

“O Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias
Hidrográficas do Estado de Minas Gerais – Fhidro, tem por objetivo dar suporte
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financeiro a programas e projetos que promovam a racionalização do uso e a
melhoria dos recursos hídricos, quanto aos aspectos qualitativos e quantitativos,
inclusive os ligados à prevenção de inundações e o controle da erosão do solo, em
consonância com as Leis Federais 6.938/1981 e 9.433/1997, e com a Lei Estadual
13.199/1999.
Os projetos devem ser protocolados por meio do Sistema de Cadastramento de
Projetos do Fhidro e a documentação elencada no Decreto n° 44.314 de 2006 e na
Resolução Conjunta SEMAD/IGAM 1162/2010, deverá ser encaminhada à
Secretaria Executiva do Fhidro (SEFHIDRO/ IGAM), conforme prazo estabelecido no
Edital. Os projetos na modalidade não reembolsável são submetidos à comissão de
análise técnica do IGAM, caso considerados viáveis, seguirão para aprovação do
Grupo Coordenador do Fhidro e posterior celebração de convênio. Os projetos na
modalidade reembolsável também serão submetidos à comissão de analise técnica
do IGAM e pelo Grupo Coordenador, caso estejam aptos seguirão para o BDMG
para celebração de contrato”. Fonte: http://www.igam.mg.gov.br/fhidro
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13 – PRODUTO G - MINUTA DO PROJETO DE LEI DO PLANO DE
SANEAMENTO BÁSICO
Dispõe sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico
de Carmópolis de Minas.

TITULO I
Da Política Municipal do Saneamento Básico

CAPÍTULO I
Das Disposições Preliminares

Art. 1º. A Política Municipal de Saneamento Básico tem por finalidade, respeitadas
às competências da União e do Estado, garantir a salubridade ambiental urbana e
rural no Município de Carmópolis de Minas, a proteção à saúde e qualidade de vida
de seus habitantes.

Art. 2º. Para efeitos desta Lei, consideram-se saneamento básico as estruturas e
serviços dos seguintes sistemas:
I - Abastecimento de Água;
II - Esgotamento Sanitário;
III - Drenagem e Manejo de Águas Pluviais;
IV- Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos.

Art. 3º. A gestão, entendendo como planificação, organização e execução da Política
Municipal de Saneamento Básico, é de responsabilidade do poder público municipal,
através da Administração Direta e/ou Indireta do Município.

Art. 4º. O Município de Carmópolis de Minas poderá realizar programas em conjunto
com a União, Estado, outros Municípios e com instituições Públicas e/ou Privadas,
mediante convênios de mútua cooperação, assistência técnica e/ou apoio
institucional, com vistas a assegurar a operação e a administração eficiente dos
serviços de saneamento Básico.
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Art. 5º. Os serviços públicos de saneamento básico deverão ser executados por
profissionais qualificados e legalmente habilitados.

Art. 6º. A gestão dos serviços de Saneamento Básico terão como instrumentos
básicos os programas, projetos e ações específicos nas áreas de abastecimento de
água, esgotamento sanitário, drenagem e manejo de águas pluviais, limpeza pública
e manejo de resíduos sólidos, tendo como meta a universalização dos serviços de
saneamento básico e o perfeito controle social, além do controle dos efeitos
ambientais.

SEÇÃO I
Dos Princípios

Art. 7º. Para estabelecimento do Plano Municipal de Saneamento Básico do
Município de Carmópolis de Minas serão observados os seguintes princípios
fundamentais:
I - A universalização, a integralidade e a disponibilidade;
II - Preservação da saúde pública e a proteção do meio ambiente;
III - A adequação de métodos, técnicas e processos que considerem a peculiaridade
local e regional;
IV – A articulação com outras políticas públicas;
V - A eficiência e sustentabilidade econômica, técnica, social e ambiental;
VI - A utilização de tecnologias apropriadas;
VII - A transparência das ações;
VIII - O controle social;
IX - A segurança, qualidade e regularidade;
X - A integração com a gestão eficiente dos recursos hídricos.

SEÇÃO II
Das Diretrizes Gerais

Art. 8º. A formulação, implantação, funcionamento e aplicação dos instrumentos da
Política Municipal de Saneamento Básico orientar-se á pelas seguintes diretrizes:
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I – Administrar os recursos financeiros destinados ao Saneamento Básico com
eficácia e eficiência visando a melhoria da qualidade de vida e da saúde coletiva da
população;
II – Desenvolver a capacidade técnica para realizar ações que levem a otimização
das instituições responsáveis;
III – Valorizar o processo de planejamento e decisão, coordenando e integrando as
políticas, planos, programas e ações governamentais de saneamento, saúde, meio
ambiente, recursos hídricos, desenvolvimento urbano e rural, habitação, uso e
ocupação do solo, tanto em nível municipal, como entre os diferentes níveis
governantes;
IV – Considerar as exigências e característica locais, a organização social e as
demandas socioeconômicas da população;
V – Buscar a máxima produtividade e excelência na gestão dos serviços de
saneamento básico;
VI – Respeitar a legislação, normas, planos, programas e procedimentos relativos ao
saneamento básico, saúde pública e meio ambiente existentes, quando da execução
das ações.
VII – Incentivar o desenvolvimento científico na área de saneamento básico, a
capacitação tecnológica, a formação de recursos humanos e a busca de alternativas
adaptadas às condições locais;
VIII – Adotar e aplicar os indicadores e parâmetros sanitários, epidemiológicos e da
dualidade de vida da população como norteadores das ações de saneamento
básico;
IX – Promover programas de educação ambiental e sanitária com ênfase em
saneamento básico;
X – Realizara investigação e divulgação sistemáticas de informações sobre os
problemas de saneamento básico e educação sanitária;
XI – Dar publicidade a todos os atos dos gestores dos serviços de saneamento
básico em especial às planilhas de composição de custos e as de tarifas e preços;
XII – Garantir condições de acesso a toda a população a água em quantidade e
qualidade que assegure a proteção à saúde, observadas as normas relativas à
qualidade da água para o consumo humano, bem como a legislação ambiental e a
de recursos hídricas;
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XIII – fixar os direitos e deveres dos usuários através de normatização própria de
saneamento básico, observadas a legislação Municipal, Estadual e Federal.

SEÇÃO III
Da Regulação e Fiscalização

Art. 9º. A regulamentação e fiscalização da prestação dos serviços de Saneamento
Básico serão exercidas pelo SESAM nos itens referentes a abastecimento de água,
esgotamento sanitário e limpeza pública e manejo de resíduos sólidos de todo o
município (urbano e rural) enquanto que a Secretaria Municipal de Obras será
responsável pela drenagem e manejo de águas pluviais do município (urbano e
rural).

SEÇÃO IV
Do Conselho Municipal de Saneamento Básico

Art. 10º. Fica autorizado a criação do Conselho Municipal de Saneamento Básico,
paritário entre representantes do poder Público (50%) e dos usuários (50%), que
terá caráter consultivo das atividades decorrentes da execução da Política Municipal
de Saneamento Básico de Carmópolis de Minas.

Parágrafo Único: Cabe ao Poder Executivo de Carmópolis de Minas e o SESAM
proporcionarem as condições físicas e funcionais para o bom desempenho do
Conselho Municipal de Saneamento Básico.

Art. 11º. O Conselho deliberará em reunião própria, suas regras de funcionamento
que comporão seu regimento interno, a ser homologado pelo Chefe do Poder
Executivo, onde constará entre outras, a periodicidade de suas reuniões.

Art. 12º. Compete ao Conselho Municipal de Saneamento Básico:
I - Auxiliar na formulação, planificação e execução da Política de Saneamento
Básico, definir estratégias e prioridades, acompanhar e avaliar a sua execução;
II – Opinar e dar parecer sobre projetos de leis que estejam relacionados a Política
Municipal de saneamento Básico;
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III – Opinar sobre propostas de alteração da Política Municipal de saneamento
Básico;
IV - Acompanhar a execução das metas e ações dos planos relativos a cobertura da
qualidade dos serviços de água potável, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e
drenagem de forma a garantir a universalização do acesso;
V – Acompanhar a execução das metas e ações relativas á cobertura e otimização
dos serviços contidos nos planos;
VI – Acompanhar as atividades desenvolvidas pelo município e SESAM sobre o
Saneamento Básico emitindo opiniões;
VII – Avaliar e opinar sobre os orçamentos anuais propostos pelo município
referentes ao Saneamento Básico;
VIII – Avaliar e acompanhar os indicadores de desempenho constantes nos planos;
Elaborar e aprovar seu regimento interno;
IX - Estabelecer diretrizes para formulação de programas de aplicação dos recursos
do Fundo Municipal de saneamento Básico;
X - Estabelecer diretrizes e mecanismos para o acompanhamento, fiscalização e
controle do Fundo Municipal de saneamento Básico;
XI – Facilitar e defender a efetiva participação da sociedade civil no processo de
monitoramento e avaliação do Plano Municipal de Saneamento Básico;
XII – Participar e opinar sobre a elaboração e implementação dos Planos Diretores
de Abastecimento de Água, Drenagem e Esgotamento Sanitário.

SEÇÃO V
Do Plano Municipal de Saneamento Básico

Art. 13º. O Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB do município de
Carmópolis de Minas, destinado a articular, integrar e coordenar recursos
tecnológicos, humanos, econômicos e financeiros é instrumento essencial para o
alcance de níveis crescentes de salubridade ambiental.

Art. 14º. O Plano Municipal de Saneamento Básico de Carmópolis de Minas deverá
ser alvo de contínuo estudo, desenvolvimento, ampliação e aperfeiçoamento, tendo
como marco inicial os estudos que integram o Anexo desta lei, a saber:
Anexo I - Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB.
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Art. 15º. O Plano Municipal de Saneamento Básico, instituído por esta Lei, será
revisto periodicamente, no máximo a cada quatro anos, sempre anteriormente à
elaboração do Plano Plurianual do Município de Carmópolis de Minas.
§ 1º. O Poder Executivo Municipal deverá encaminhar a proposta de revisão do
Plano Municipal de Saneamento Básico à Câmara dos Vereadores, devendo constar
as alterações, caso necessário, a atualização e a consolidação dos planos
anteriormente vigentes.

SEÇÃO VI
Da Conferência Municipal de Saneamento Básico

Art. 16º. A Conferência Municipal de Saneamento Básico reunir-se-á no máximo a
cada quatro anos, com representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a
evolução e situação do Saneamento Básico no Município.

Art. 17º. A Conferência Municipal de Saneamento Básico será convocada pelo Poder
Executivo ou, extraordinariamente, pelo Conselho Municipal de saneamento Básico.
§ 1º. A Conferência Municipal de Saneamento Básico terá a sua organização e
normas de funcionamento definidas em Regimento Próprio, aprovadas pelo
Conselho Municipal de Saneamento Básico.

SEÇÃO VII
Do Fundo Municipal de Saneamento Básico

Art. 18º - Fica criado o Fundo Municipal de Saneamento Básico destinado a
financiar, isolada ou complementarmente, os instrumentos da Política Municipal de
saneamento Básico previstos nesta Lei, cujos programas tenham sido submetidos à
apreciação do Conselho Municipal de saneamento Básico.

§1º Os recursos do Fundo Municipal de Saneamento Básico serão aplicados
exclusivamente em saneamento básico no espaço geopolítico do Município.

Art. 19º. Constitui receita do Fundo Municipal de Saneamento Básico:
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I – Recursos provenientes de dotações orçamentárias do Município;
II – recursos provenientes de fundos estadual e federal, inclusive orçamentários do
Estado e da União;
III - Transferência de outros fundos dos Municípios, estado ou da União para a
realização de obras de interesse comum,
IV - Valores a Fundo Perdido, recebidos de pessoas jurídicas de direito privado ou
público, nacionais ou estrangeiras;
V - Doações e legados de qualquer ordem;
VI – parcelas de amortização e juros de empréstimos concedidos;
VII Rendas provenientes das aplicações de seus recursos;
VIII - Outros recursos, legalmente constituídos destinados para o saneamento
básico.

Art. 20º. A administração executiva do Fundo Municipal de Saneamento Básico será
de exclusiva responsabilidade do Município.

SEÇÃO VIII
Do Sistema Municipal de Informações em Saneamento Básico

Art. 21º. Fica criado o Sistema Municipal de Informações em Saneamento Básico,
cujas finalidades, em âmbito Municipal, são:
I – Constituir banco de dados com informações e indicadores sobre os serviços de
saneamento básico e a qualidade sanitária do Município;
II – Subsidiar o Conselho Municipal de Saneamento Básico na definição e
acompanhamento de indicadores de desempenho dos serviços públicos de
saneamento básico;
III - Avaliara e divulgar os indicadores de desempenho dos serviços públicos de
saneamento básico.
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CAPÍTULO II
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 22º. O Conselho Municipal de Saneamento Básico deverá ser instalado pelo
poder executivo Municipal no prazo máximo de 90 (noventa) dias a partir da data de
publicação desta lei.

Art. 23º. O Poder executivo Municipal instalará o Fundo Municipal de Saneamento
Básico a partir da promulgação desta Lei.

Art. 24º. Nos casos omissos, deverão prevalecer a Lei Federal 11.445/2007 e o seu
Decreto Regulamentador nº 7.217/2010.

Art. 25º. Essa Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Carmópolis de Minas, XX de XXXXXXXX de 2014.

GERALDO ANTÔNIO DA SILVA
PREFEITO
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14 - PRODUTO H – RELATÓRIO INDICADORES DE DESEMPENHO E
PRODUTO I – SISTEMA DE INFORMAÇÃO
O objetivo principal dos indicadores para o monitoramento do PMSB é avaliar se as
metas estabelecidas estão sendo atingidas, com o consequente alcance dos
objetivos, o efetivo funcionamento das ações de emergência e contingência
definidas, a consistência na participação e no controle social na tomada de decisões,
dentre outros.

Assim, monitorar o desempenho da implantação de um Plano Municipal de
Saneamento Básico passa a ser tarefa rotineira, sistematizada e cotidiana, garantido
a melhoria da qualidade de vida da população.

14.1 - Diretrizes gerais adotadas

A fim de maximizar a eficiência da gestão e demonstrar os mecanismos necessários
para ampliar o controle social e a transparência das ações foram definidos alguns
instrumentos a seguir detalhados. A avaliação dos indicadores de desempenho
facilita a análise dos resultados e procedimentos na implementação do Plano, assim
como os impactos e benefícios causados à população.

14.2 – Gestão para avaliação dos resultados das ações:

A objetividade de uma boa gestão deve considerar alguns instrumentos que
potencializam a avaliação dos resultados e das ações pertinentes do PMSB local.

No caso dos instrumentos de políticas ambientais, estes podem ser diretos ou
indiretos. Os diretos são elaborados para resolver questões ambientais, cujo
comando e controle são exclusivamente de natureza ambiental, e os indiretos não
são desenvolvidos para resolver problemas ambientais, mas pela sua natureza,
acabam colaborando para as soluções do meio ambiente.
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Os instrumentos diretos de políticas ambientais, geralmente referem-se às
legislações, normas de controle e mecanismos de regulação. Já os instrumentos
indiretos

são

mecanismos

de

mercado

e

incentivos

ou

penalidades

de

comportamento e são caracterizados pela imagem da empresa junto ao mercado,
certificados de conduta, incentivos fiscais, imposição de taxas e tarifas.

14.2.1 - Definição de instrumentos de controle social e de transparência e
divulgação das ações

A participação e controle social representam a democratização da gestão dos
serviços, processo que enfrenta, como um dos maiores desafios, a proposição de
articulações interdisciplinares, em um campo cada vez mais complexo, tendo em
vista a influência de fatores não apenas técnicos, mas também, de caráter político,
econômico e cultural (PLANSAB, 2011; JACOBI, 2004). Porém, a gestão dos
serviços de saneamento, tradicionalmente, é relegada à dimensão técnicoadministrativa, artificialmente, separando-se dos processos socioeconômicos e
políticos, os quais estruturam, dão marco e até determinam a forma como esses
serviços devem ser organizados e geridos (PLANSAB, 2011).

O controle social e a transparência têm o objetivo da divulgação das ações e
medidas implementadas no saneamento básico, de forma que a população possa
participar das tomadas de decisões e exercer o controle das atividades.

14.2.2 -

Definição de instrumentos de avaliação de indicadores de

desempenho

Os indicadores são instrumentos essenciais às atividades de monitoramento e
avaliação dos Programas, Projetos e Ações estabelecidos pelo PMSB, pois
permitem acompanhar, identificar avanços, melhorias de qualidade, correção de
problemas e necessidades de mudança.

De acordo com o Ministério do Planejamento Federal, Secretaria de Gestão (2009),
os indicadores servem para mensurar os resultados e gerir o desempenho; embasar
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS
PRODUTO K - RELATÓRIO FINAL
- PMSB/ 2014
Página 463

a análise crítica dos resultados obtidos e do processo de tomada de decisão;
contribuir para a melhora contínua dos processos organizacionais; facilitar o
planejamento e o controle do desempenho; e viabilizar a análise comparativa do
desempenho dos atores envolvidos e das diversas atuantes.

Em síntese, os indicadores não são meros números, são atribuições de valor a
objetivos, metas e ações, que serão aplicados nos critérios de avaliação, como, por
exemplo, eficácia, efetividade e eficiência.

14.3 - Definição dos indicadores para os quatro componentes do saneamento
básico e do PMSB

Para o monitoramento e avaliação dos Planos, Projetos e Ações e do Plano de
Execução foram definidos alguns Indicadores de Desempenho. São valores
utilizados para medir e descrever um evento ou fenômeno de forma simplificada
(neste caso, gerir os Projetos, Planos e Ações do PMSB para o Abastecimento de
Água, Esgotamento Sanitário, Resíduos Sólidos e Drenagem e Manejo de Águas
Pluviais e o próprio PMSB) de modo a gerar resultados que nos permitam analisar e
perceber a evolução destes em um determinado período de tempo.
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Tabela 64 – Tabela resumo dos indicadores

DEFINIÇÃO DO
PROPÓSITO

INDICADOR DE

SENTIDO1 PERFIL2

FÓRMULA

UNIDADE

SP47
SP46

h/ligação

A

CM01 X 100
CM03

%

A

SP27 X 100
SP25

%

A

00 SP25 X 100
SP23

%

A

%

A

DESEMPENHO
Tempo
médio
de
Eficiência do serviço de ligação de
execução de ligação de
água.
água.
Mercado – Medir o nível do
Índice de atendimento
atendimento urbano do serviço de
urbano de água.
fornecimento de água.
Incidência das análises
Medir a qualidade da água de aferição da qualidade
distribuída.
da água distribuída fora
do padrão.
Índice de conformidade
Medir
a
conformidade
na da
quantidade
de
quantidade de amostragem da água amostras para aferição
distribuída.
da qualidade da água
distribuída.

((SP07 + SP11 – SP15
Medir o desperdício de água no Índice de desperdício de
– SP17 – SP 19) X
sistema.
água no sistema
100) / (SP07 + SP11 –
SP 17 – SP 19)
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DEFINIÇÃO DO
PROPÓSITO

INDICADOR DE

FÓRMULA

UNIDADE

CM06 x 100
CM08

%

SENTIDO1 PERFIL2

DESEMPENHO
Medir o mercado de atendimento
Índice
de
atendimento
urbano do serviço de coleta de
urbano de esgoto sanitário
esgoto sanitário, é o indicador In047
(Indicador IN047 do SNIS).
do SNIS.
Índice de produtividade da
Medir a produtividade do sistema de força de trabalho para os
trabalho.
sistemas de água e esgoto
sanitário.
Medir o mercado de atendimento Índice
de
atendimento
urbano dos serviços de coleta de urbano da coleta de resíduos
resíduos.
sólidos.
Índice de resíduos sólidos
Medir o nível da destinação
totais
com
destinação
adequada de resíduos sólidos.
adequada.
Índice de produtividade da
Medir a produtividade do sistema de força de trabalho para o
trabalho.
serviço
de
coleta
de
resíduos sólidos urbanos.
Medir o mercado de atendimento
Índice
de
atendimento
urbano dos serviços de drenagem
urbano de águas pluviais.
urbana.

SP01 + SP71
PE01

Ligações/
emprego

E

A E

CM18 x 100
CM19

%

R

SP93 x 100
SP94

%

R

empregados/
PE01 x 100
CM19
CM20 x 100
CM21

1000

R

habitantes
%

D

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS
PRODUTO K - RELATÓRIO FINAL
- PMSB/ 2014
Página 467

DEFINIÇÃO DO
PROPÓSITO

INDICADOR DE

SENTIDO1 PERFIL2

FÓRMULA

UNIDADE

Índice de produtividade da
Medir a produtividade do sistema de
força de trabalho para a
trabalho.
coleta de esgotos pluviais.

PE01 x 100
CM21

%

D

Planejamento – Medir a eficácia do Efetividade do planejamento
Planejamento.
estratégico.

PA 13 x 100
PA 14

%

A E R D

Medir a quantidade de reclamações Índice de reclamações de
recebidas.
comunicação de problemas.

CM11
SP01 + SP71

DESEMPENHO

Medir o tempo gasto para dar
resposta
às
reclamações
dos Tempo médio de resposta à
cidadãos/usuários. Quanto menor o reclamação dos cidadãos/
tempo médio gasto, melhor para o usuários.
município.
Medir a satisfação dos clientes.

Índice de
clientes.

satisfação

dos

CM22
CM23

Por meio da
informação CM14.

Reclamação
/Ligação
Horas/
Reclamação

%

A E R D

A E R D

A E R D

Notas:
1 - A coluna SENTIDO indica como o indicador em questão deve ser tratado. Se a seta está apontada para cima, significa que o
Município deve ter como meta um indicador cada vez maior (quanto maior melhor para o município); se a seta está apontada
para baixo, significa que a meta do município deve ser diminuir cada vez mais o indicador (quanto menor, melhor para o
município).
2 - A coluna PERFIL indica os componentes de serviços de saneamento básico aplicáveis para o indicador referenciado, sendo
A para Abastecimento de Água, E para Esgotamento Sanitário, R para Resíduos Sólidos e D para Drenagem e Manejo de
Águas Pluviais.

15 –AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E CONFERÊNCIA MUNICIPAL
A descrição completa das Audiências e Conferências realizadas em Carmópolis de
Minas encontram-se detalhadas no Relatórios J – Relatórios Mensais (sete volumes)
de acompanhamento do desenvolvimento do Plano Municipal de Saneamento
Básico.

15.1 – Audiência de consolidação do diagnóstico

O Relatório do Diagnóstico Técnico Participativo é a base orientadora do PMSB,
abrange os quatro componentes do saneamento básico e consolida as informações
sobre as condições dos serviços prestados, quadro epidemiológico e de saúde,
indicadores socioeconômicos e ambientais, além de, todas as informações
correlatas de setores que integram o saneamento básico municipal.

O processo de consolidação do Relatório do Diagnóstico ocorreu durante a
Audiência Pública, como ato de plena participação social e integração dos interesses
pela melhoria da qualidade de vida, tendo como o principal norteador o saneamento
básico, nos seus quatro componentes, a saber:

-

Abastecimento de água;

-

Esgotamento sanitário;

-

Resíduos sólidos e;

-

Drenagem pluvial.

A população atuou como protagonista nesta fase de elaboração e consolidação do
Relatório do Diagnóstico Técnico Participativa do PMSB participando efetivamente
dos encontros sociais, conforme detalhamento das atividades previstas no Plano de
Trabalho e do Plano de Mobilização Social (Produto B) e do relatório fotográfico, que
compõe este documento.
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A consolidação do Relatório do Diagnóstico Técnico Participativo, como parte do
PMSB, contou com a elaboração e apresentação do Diagnóstico pela equipe técnica
da DIEFRA Engenharia e Consultoria Ltda.; pela contribuição e validação da
sociedade; pela apreciação do Comitê Executivo e pela aprovação do trabalho pelo
Comitê de Coordenação.

A Audiência Pública teve forte publicidade com afixação de faixas por todo o
município (zona urbana e rural) cartazes afixados em diversos pontos (escolas,
igrejas, padaria, posto de saúde, prefeitura), divulgação por rádio, carro de som,
convite enviado à autoridades e divulgação no site da Prefeitura conforme
documentado no relatório mensal de andamento dos trabalhos – Produto J.

Figura 78 – Publicação Jornal do aviso da Audiência Pública
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Figura 79 – Fotos da Audiência Pública

Figura 80 – Fotos da Audiência Pública
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Figura 81 – Fotos da Audiência Pública

15.2 – Audiência de consolidação do prognóstico

Os prognósticos das necessidades referentes aos serviços públicos de saneamento
básico e a análise e seleção das alternativas devem projetar os estados
progressivos de desenvolvimento, visando à melhoria das condições em que vivem
as populações urbana e rural, no que diz respeito à sua capacidade de inibir,
prevenir ou impedir a ocorrência de doenças relacionadas com o meio ambiente.

A partir dos resultados das propostas de intervenção nos diferentes cenários, foram
selecionados conjunto de alternativas que promoverá a compatibilização qualiquantitativa entre demandas e disponibilidade de serviços, o qual se caracterizará
como o cenário normativo que deverá nortear as ações do setor para atingir a
situação desejada e necessária, tendo em vista as projeções realizadas

A população atuou como protagonista nesta fase de elaboração e consolidação do
Relatório do prognóstico do PMSB participando efetivamente dos encontros sociais,
conforme detalhamento das atividades previstas no Plano de Trabalho e do Plano de
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Mobilização Social (Produto B) e do relatório fotográfico, que compõe este
documento.

A consolidação do Relatório do prognóstico, como parte do PMSB, contou com a
elaboração e apresentação do relatório pela equipe técnica da DIEFRA Engenharia
e Consultoria Ltda.; pela contribuição e validação da sociedade; pela apreciação do
Comitê Executivo e pela aprovação do trabalho pelo Comitê de Coordenação.

A Audiência Pública teve forte publicidade com afixação de faixas por todo o
município (zona urbana e rural) cartazes afixados em diversos pontos (escolas,
igrejas, padaria, posto de saúde, prefeitura), divulgação por rádio, carro de som,
convite enviado à autoridades e divulgação no site da Prefeitura conforme
documentado no relatório mensal de andamento dos trabalhos – Produto J.

Figura 82 – Publicidade Audiência

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO – PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS
PRODUTO K - RELATÓRIO FINAL
- PMSB/ 2014
Página 472

Figura 83 – Fotos da Audiência Pública
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Figura 84 – Fotos da Audiência Pública
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15.3 - Realização da conferência municipal do saneamento

A Conferência Municipal de Saneamento de Carmópolis de Minas foi realizada no
dia 11 de março de 2014 no auditório da Ascincar como evento culminante do
processo de elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico.

A Conferência teve como finalidade apresentar e consultar os cidadãos submetendo
a aprovação destes a versão preliminar do relatório final do PMSB do município, no
qual constam as análises e proposições das condições do saneamento na cidade,
bem como os projetos, programas, mecanismos e ações que serão implantadas.

Cumpre esclarecer que a Conferência Municipal se configura como um instrumento
facilitador do processo decisório, de acompanhamento e consulta à sociedade, e
representa a última etapa da elaboração do PMSB. A principal característica do
evento foi reunir membros do poder público municipal, da sociedade civil organizada
e cidadãos para debater, avaliar e deliberar as prioridades da política de
saneamento na cidade de Carmópolis de Minas, por meio de um processo amplo e
participativo.

Às 14:00 horas, no auditório da Ascincar conforme previsto, iniciou-se o acolhimento
e credenciamento dos participantes que receberam o material da conferência, a
saber:
• Uma garrafa squizz,
• Sacola comemorativa do evento;
• Cartilha com todo o programa;
• Uma ficha verde, uma ficha branca e uma ficha vermelha;
• Caneta comemorativa do PMSB.
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Figura 85 – Material conferencia

Às 14:30 horas procedeu-se a abertura oficial da conferência, momento no qual se
ouviu a palavra do Prefeito, Sr. Geraldo Antônio da Silva. A abertura da conferência
culminou com a leitura de como seria regida a Conferencia. Registra-se que na
leitura dos procedimentos da Conferência foi aprovada unanimemente de que todos
os presentes, cerca de 99 pessoas, fossem considerados delegados, ou seja, com
direito a voz e a voto, já que todos são igualmente cidadãos carmopolitanos,
comprometidos com o desenvolvimento da municipalidade.

Figura 86 – Abertura da Conferência pelo Prefeito Sr. Geraldo Antônio da Silva
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Posteriormente foi feita exposição do Plano Municipal de Saneamento Básico de
Carmópolis de Minas pela equipe técnica da DIEFRA, fazendo inicialmente um
resgate do processo de elaboração do Plano até o momento da conferência, com
breve relato das fases de diagnóstico, prognóstico, ressaltando o objetivo específico
da conferência em relação à apreciação, eventual alteração e aprovação das
minutas de projetos de lei que consolidam e aprovam o Plano Municipal de
Saneamento Básico de Carmópolis de Minas.

Figura 87 – Apresentação dos itens do PMSB pela equipe da Diefra

Figura 88 – Apresentação dos itens do PMSB pela equipe da Diefra
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Ressalta-se que, a participação da população da zona rural foi bastante expressiva,
como também dos técnicos do SESAM, possibilitando assim, importantes
discussões e contribuições para o PMSB do município.

Figura 89 – Presença do prefeito, presidente da Câmara de vereadores, Secretários e
vereadores.

Após breve explanação foi iniciada a fase de votação de cada item do planejamento
para os quatro eixos da saneamento. Os presentes, no ato do credenciamento,
receberam o caderno da 1ª Conferencia com resumo de todos os itens que seriam
discutidos e votados e 3 fichas de cores diferentes:
• Verde concordando com o item em questão aberto para votação;
• Vermelho para rejeição do item aberto para votação e ,
• Branca para solicitação da palavra para maiores esclarecimentos ou
ponderações.

Após a contagem de cada voto para o item em aberto, era passado a votação para o
próximo item e assim sucessivamente.
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Figura 90 – Vista do auditório na Conferencia Municipal

Figura 91 – Momento de votação na Conferencia Municipal
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A Prefeitura Municipal e a sociedade em geral deram um passo muito
importante para o município com a realização da Conferência Municipal de
Saneamento Básico ao promoverem a construção do PMSB de Carmópolis de
Minas de forma democrática e participativa.

A Conferencia Municipal teve forte publicidade com afixação de faixas por todo o
município (zona urbana e rural) cartazes afixados em diversos pontos (escolas,
igrejas, padaria, posto de saúde, prefeitura), divulgação por rádio, carro de som,
convite enviado às autoridades e divulgação no site da Prefeitura.

Figura 92 – Publicidade
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16 – APROVAÇÃO PELOS COMITÊS
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