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OBJETIVO
O presente documento tem como objetivo apresentar o diagnóstico dos quatro
componentes integrantes do PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO
DO MUNICÍPIO DE CEDRO DO ABAETÉ– MG.
A elaboração do PMSB do Município de Cedro do Abaeté é objeto de contrato
entre a Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté ela Empresa Rodrigues e Souza
Consultoria e Capacitação SS LTDA, Contrato Nº 06/2019, firmado em 28/01/2019.
O contrato prevê a Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico.
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EQUIPE TÉCNICA DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE
SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE CEDRO DO ABAETÉ- MG.
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1 MOBILIZAÇÃO SOCIAL
Introdução
O presente documento corresponde ao Produto B - Plano de Mobilização
Social – PMS, referente ao Contrato n° 06/2019, para a elaboração do Plano Municipal
de Saneamento Básico – PMSB de Cedro do Abaeté-MG, firmado entre o Município de
Cedro do Abaeté e a empresa Rodrigues e Souza Consultoria e Capacitação SS LTDA.
Marcos legais e teóricos do Plano de Mobilização Social
O Plano de Mobilização Social – PMS é um documento integrante do Plano
Municipal de Saneamento Básico e visa, em linhas gerais, traçar as diretrizes para o
trabalho junto à população, contribuindo para o desenvolvimento e o acompanhamento
de ações de mobilização e participação popular no processo de elaboração do Plano
Municipal de Saneamento Básico.
Embora entendida como fundamental para o desenvolvimento do PMSB, o
protagonismo popular está longe de ser um processo espontâneo, por isso há
necessidade de construção de equipamentos públicos e legais que fomentem essa prática
junto à população.
O inciso IV do art. 3º, da Lei 11.445/07, define o controle social, garantindo
ferramentas sociais de participação da população junto aos processos de “formulação de
políticas, de planejamento e de avaliação relacionados aos serviços públicos de
saneamento básico”.
A presença do conceito de participação e controle social nas políticas públicas
conduz ao entendimento do processo de democratização da sociedade brasileira; a
participação é a luta por melhores condições de vida e pelos benefícios da civilização. O
presente plano objetiva, para além da esfera legal, construir junto aos indivíduos
mecanismos de controle e participação sociais, incentivando-os a refletirem sobre a
importância desses mecanismos, além do fortalecimento de uma cultura participativa e
democrática.
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Para Cruz (2004) “participação social é justamente aquela situada nos espaços
da macro participação que se efetiva nos processos sociais mais amplos, nos quais o
sujeito tem a possibilidade de intervir na dinâmica social, modificando a história da
sociedade”.
Os processos de mobilização e participação, nesse âmbito, são compreendidos
como um produto que está sempre em construção, no sentido de conquistas que vão se
aglutinando, se incorporando nos espaços sociais. A participação real é, justamente,
aquela que interfere nos processos decisórios por meio da participação política voltada
ao bem coletivo.
Assim, a emergência de ações coletivas nas mais diferenciadas formas pode ser
entendida como esforços para essa construção, e é dentro desse campo que se situam as
ações de mobilização empreendidas neste plano de trabalho.
As ações caminharão no sentido de instrumentalizar a população com
elementos que possibilitem seu maior protagonismo, com a clara idéia de que tal
questão não se constrói de um dia para outro, mas se manifesta com avanços e
retrocessos, por meio de processos complexos presentes no dia-a-dia da própria
comunidade.
Objetivo geral do Plano de Mobilização Social
A partir das questões elencadas, o Plano de Mobilização Social proposto tem
os seguintes objetivos gerais:
Garantir a participação social em todas as etapas do processo de desenvolvimento do
Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB, visando atender às necessidades e
aos anseios da população;
Garantir que a participação social tenha natureza democrática;
Desenvolver junto à sociedade a noção de responsabilidade coletiva na preservação e
conservação dos recursos naturais;
Dispor dos mecanismos de divulgação e comunicação, para a disseminação e o
acesso às informações sobre o diagnóstico e estudos preliminares dos serviços
prestados, e sua avaliação, das futuras etapas do PMSB, dos eventos previstos e das
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propostas relativas ao plano;
Estabelecer canais para recebimento de sugestões e comentários, garantindo-se a
avaliação e resposta a todas as propostas apresentadas;
Desenvolver eventos abertos à comunidade local, a exemplo de reuniões e audiências
públicas, para discussão e participação popular na formulação do PMSB, incluindo a
recepção de dados de saneamento;
Desenvolver e estimular forma de acompanhamento e participação, no processo de
elaboração do PMSB, dos Conselhos Municipais, Secretarias Municipais e lideranças
locais e.
Estimular a criação e a perenização de grupos representativos da sociedade para
discutir o assunto ‘saneamento’, pós-elaboração do PMSB.
Objetivos específicos
Encontra-se, a seguir, os objetivos específicos que devem ser atingidos com a
implementação do processo participativo de elaboração do Plano de Mobilização Social
proposto:
Fases
I
Atividades
Preliminares

Etapas
1

II Elaboração
do PMSB

2
3
4
5
6

III Aprovação
do PMSB

7

Descrição
Organização administrativa do processo: instituir as Comissões
de Coordenação e Executiva, e o plano de comunicação social;
definição do conteúdo mínimo do PMSB, das atividades e
respectivos responsáveis.
Elaboração do diagnóstico situacional e de seus impactos nas
condições de vida da população.
Elaboração de prognósticos e análise de alternativas para a gestão.
Definição de objetivos e metas, programas, projetos e ações.
Definir ações para emergências e contingências.
Proposição de mecanismo e procedimentos para a avaliação
sistemática da eficiência, eficácia e efetividade das ações
programadas.
Proposição do Sistema Municipal de Informações sobre
Saneamento Básico.
Aprovação do PMSB

Quadro 1: Objetivos específicos
Fonte: Alfa, 2019.
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Plano de trabalho para Mobilização Social
Será apresentado o planejamento geral para o desenvolvimento do Plano de
Mobilização Social, composto pelos seguintes elementos:
Formação dos Comitês de Coordenação e Executivo;
Fluxograma Geral do PMS e PMSB;
Quadro de realização dos eventos e
Divulgação.
Grupo de trabalho
Este item está apresentando o planejamento geral para o desenvolvimento do
Plano de Mobilização Social, composto pelos seguintes elementos:
• Formação dos Comitês de Coordenação e Executivo;
• Fluxograma Geral do PMS e PMSB e
• Quadro geral de realização dos eventos.
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2 FLUXOGRAMA GERAL DO PMS E PMSB
Será apresentado, a seguir, o fluxograma de ações propostas para envolvimento
da sociedade local, entidades representativas e autoridades.
VISITA TÉCNICA
Reunião para formação dos
comitês de coordenação (CC) e
executivo (CE)
APRESENTAÇÃO DAS
NECESSIDADES DE ELABORAÇÃO DO
PMSB
O QUE É PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
BÁSICO (PMSB)?
PLANO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL (PMS)
PROPOSTO.

DISCUSSÃO DO
MATERIAL

VERSÃO APROVADA
PELOS COMITÊS

VERSÃO PRELIMINAR
DO PLANO DE
TRABALHO DO PMS

PLANO DE TRABALHO
DE MOBILIZAÇÃO
SOCIAL

PMSB APROVADO PELOS COMITÊS
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Fluxograma de atividades referente à elaboração do PMSB de Cedro do
Abaeté

FORMAÇÃO DOS COMITÊS DE
COORDENAÇÃO E

ELABORAÇÃO DO
DIAGNÓSTICO
REUNIÃO COM OS
COMITÊS
Reunião na área central
do Município
PMSB (versão Preliminar)
Disponibilizada para consulta
PMSB - (versão Final)
CRIAÇÃO DA LEI
MUNICIPAL DO PLANO DE
SANEAMENTO BÁSICO
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Fluxograma do diagnóstico
VERSÃO
DIAGNÓSTICO TÉCNICO
PARTICIPATIVO

REUNIÃO TÉCNICA
PARTICIPATIVA
APRESENTAÇÃO
E DISCUSSÃO
VERSÃO FINAL
DIAGNÓSTICO TÉCNICO
PARTICIPATIVO FINAL

Fluxograma Prognóstico e Plano de Ação

VERSÃO
PROSPECTIVA E PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO, PROGRAMAS,
PROJETOS E AÇÕES.
REUNIÃO TÉCNICA PARTICIPATIVA
DEAPRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO
PROSPECTIVA E
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DOS
PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

VERSÃO FINAL
PROSPECTIVA E PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO DOS PROGRAMAS,
PROJETOS E AÇÕES
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Fluxograma da Conferência do PMSB
VERSÃO
PRELIMINAR
Reunião Técnica Participativa de
Apresentação e Discussão do PMSB
Versão Final
PMSB
CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE APROVAÇÃO
DO CONSELHO DE CONTROLE SOCIAL

VERSÃO FINAL
Aprovação do PMSB
MINUTA DO PROJETO
DE LEI

Conselho Municipal de Controle Social
Esse conselho deverá ser paritário e é responsável por assegurar 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, bem como é responsável pelo acompanhamento
acompanhamento da execução do
Plano Municipal de Saneamento Básico, pelos prestadores de serviços, e comunicação
de

possíveis

descumprimentos

às

autoridades

municipais

responsáveis

pela

operacionalização.
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Metodologia Para Mobilização Social
Este plano foi elaborado com a cooperação de funcionários do município que
colaborarão através de informações para formular políticas públicas.
No evento foi apresentado o diagnóstico, prognóstico e os programas projetos
e ações da situação atual do saneamento básico do município, discutindo-se junto à
população a veracidade das informações apresentadas e relatando os pontos fortes e
fracos existentes.
Utilizar-se-á como metodologia a reunião em forma de seminários e debates,
onde poderá ser feita apresentação do Plano Municipal de Saneamento Básico, e
também debatidas questões relevantes com os moradores de Cedro do Abaeté,
levantando assim informações sobre os eixos do saneamento, a existência de legislação
e os programas de educação ambiental. Permitir-se-á, ainda, o apontamento das
principais dificuldades, necessidades e expectativas da população para concretização
das políticas públicas propostas.
Seleção dos locais, datas e horários
O local, data e horário do evento foram definidos em conjunto pelo Comitê de
Coordenação e Comitê Executivo, de forma estratégica para garantir requisitos de
espaço físico, acomodação, acessibilidade e conforto aos participantes. O agendamento
da reunião foi realizado em conjunto com a Secretaria Municipal de Administração e
Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente, que será consultada
sobre o horário mais adequado para um maior número de público. Essa definição se
dará com um prazo mínimo de:
• 03 (três) dias para a Conferência Municipal do Plano Municipal de Saneamento
Básico;
• Terá uma tolerância de 10 (dez) minutos para início das audiências, 1 (uma) hora
para apresentação dos produtos e 15 (quinze) minutos para questionamentos e/ou
sugestões e
• Se, porventura, não houver quórum, o Secretário de Meio Ambiente e
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Agricultura dará por encerrada a audiência.
Divulgação complementar
Como estratégias de divulgação na área urbana serão utilizadas: carro volante,
sitio institucional, redes sociais, rádio local, faixas e quadro de avisos na prefeitura.
Outra proposição é que os documentos sejam encaminhados aos líderes
comunitários e esses providenciem a distribuição em suas respectivas áreas de atuação.
Disponibilizações de recursos
Para a elaboração do plano, foram necessários recursos materiais,
disponibilizados pela prefeitura a consultoria como: computador, projetor e registro
fotográfico.
A participação efetiva das secretarias municipais se faz necessária a fim de
que todos os problemas relacionados ao saneamento básico sejam discutidos e soluções
sejam propostas. Para que o plano tenha efetividade, todos os órgãos envolvidos com a
tomada de decisões como Comitês de Coordenação e Executivo, organizações da
sociedade civil e concessionária local devem estar envolvidos.
Disponibilizações dos produtos para consulta e sugestões
Os produtos elaborados serão disponibilizados para consulta pública, ao final
da versão preliminar, pela prefeitura municipal no seguinte sítio eletrônico:
www.cedrodoabaete.mg.gov.br.
As versões pós-eventos serão disponibilizadas para sociedade através dos
comitês. A empresa “Rodrigues e Souza Consultoria e Capacitação SS LTDA”
disponibilizará as versões pós-eventos aos comitês, ficando o Comitê de Coordenação
responsável

pela

sua

aprovação

e

divulgação

no

sítio

eletrônico:

www.cedrodoabaete.mg.gov.br.
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Elaborações de lista de presença, ata de evento, registro fotográfico, áudio e
vídeo
A elaboração das minutas das atas e os registros fotográficos dos eventos serão
realizados pela empresa consultora “Rodrigues e Souza Consultoria e Capacitação SS
LTDA”. Quanto à disponibilização do sistema de microfonia, tal ficará a cargo do
Município/Prefeitura.
Ficará a critério da Administração Pública registrar a audiência/conferência em
áudio e vídeo, ficando, ao seu encargo, os recursos necessários.
Os registros de cada evento serão compilados em documentos e farão parte da
versão final do Plano de Municipal de Saneamento Básico, na forma de anexos.
EXECUÇÃO DO PLANO PMS - REUNIÕES DO DIAGNÓSTICO
Após licitação para elaboração do PMSB, fora agendada a primeira visita
técnica na cidade de Cedro do Abaeté, que ocorreu no dia 19 de fevereiro de 2019 onde
o secretário municipal de administração o Sr. Carlos, os participantes dos comitês e
empresa contratada se reuniram na Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté para a
primeira discussão referente ao PMSB.
Iniciou-se a visita técnica para elaboração do referido plano, com
levantamentos fotográficos e coleta de dados de todos os componentes do PMSB
(Abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos
sólidos e manejo das águas pluviais e drenagem).
No dia 09 de abril de 2019 foi realizada audiência pública para apresentação e
aprovação do Plano Municipal de Saneamento Básico, todos os produtos elaborados
foram aprovados por unanimidade.
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Foto 1: Apresentação e aprovação do PMSB.
Fonte: Alfa, 2019

Figura 1: Material para divulgação
Fonte: Alfa 2019
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3. FORMAÇÃO DOS COMITÊS: DE COORDENAÇÃO E DE EXECUTIVO
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Legislação
A Lei Federal nº 11.445/2007, marco regulatório do setor de saneamento básico,
estabelece diretrizes nacionais e define saneamento básico como “o conjunto de
serviços, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água,
esgotamento sanitário, drenagem urbana e resíduos sólidos”.
A referida lei, dentre suas definições, determina que o titular do serviço seja
responsável por planejar a universalização do saneamento básico, permitindo o acesso
aos serviços a todos os domicílios ocupados.
O planejamento será consubstanciado no Plano Municipal de Saneamento
Básico (PMSB) de Cedro do Abaeté, cuja elaboração é requisito para o acesso a
recursos federais, destinado às melhorias e expansões para o alcance da universalização
(inciso I do art. 2º de Lei Federal nº 11.445/2007). Ressalta-se que o PMSB é fator
condicionante para validar contratos cujo objeto envolva serviços públicos de
saneamento básico, não estando condicionado apenas a recursos, como também a
renovação de contratos de concessão, garantindo o cumprimento da Lei 11.445/2007,
priorizando o acesso universalizado da população de Cedro do Abaeté aos quatro eixos
do saneamento básico, sendo o plano uma ferramenta importante para que o Município
alcance tal objetivo.
Para assegurar a eficácia do PMSB de Cedro do Abaeté, é necessária a adoção
de um conjunto de ações normativas, técnicas, operacionais, financeiras e de
planejamento, que terá como objeto gerenciar, de forma adequada, a infraestrutura
sanitária do saneamento básico, para a prevenção de doenças, a melhoria da salubridade
ambiental, a proteção dos recursos hídricos e a promoção da saúde pública.
Federal
A Lei Federal nº 11.445/2007, conhecida como a Lei Nacional de Saneamento
Básico (LNSB), regulamentada pelo Decreto Federal nº 7.217/2010, estabelece, entre
seus princípios fundamentais, “a universalização e a integralidade da prestação dos
serviços” (art. 2º). A universalização é conceituada como a “ampliação progressiva do
acesso de todos os domicílios ocupados ao saneamento básico”. Já a integralidade é
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compreendida como “o conjunto de todas as atividades e componentes de cada um dos
serviços de saneamento básico, propiciando à população o acesso aos mesmos, em
conformidade com suas necessidades e maximizando a eficácia das suas ações e
resultados”.
Dessa forma, estabelece-se a premissa de investimentos contínuos, de modo a
alcançar o acesso universal e a oferta integral aos serviços de saneamento básico, em
conformidade com o contexto local da população atendida.
Portanto, a Política Pública de Saneamento Básico do Município de Cedro do
Abaeté deve ser formulada, visando à universalização e à integralidade da prestação dos
serviços, tendo o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) como instrumento de
definição de diretrizes e estratégias.
Conforme o art. 3º da LNSB, o saneamento básico é entendido como “o
conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de
água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem urbana, definidos como:
• abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infraestruturas e
instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação
até as ligações prediais e os respectivos instrumentos de medição;
• esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações
operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos
esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio
ambiente;
• limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, infraestruturas
e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo tratamento e destino final
do resíduo doméstico e do resíduo originário da varrição, e limpeza de logradouros e
vias públicas;
• drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de atividades,
infraestruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de
transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias,
tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas”.
Ao Município de Cedro do Abaeté, titular dos serviços públicos de saneamento
atribui-se a obrigatoriedade de formular a política de saneamento, devendo, para tanto,
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entre outras competências, elaborar o Plano de Saneamento Básico, de acordo com o
art. 9º da LNSB.
Além do conteúdo mínimo, a elaboração e a revisão do plano devem garantir
ampla divulgação, em conjunto com os estudos que o fundamentaram para o
recebimento de sugestões e críticas, por meio de consulta ou audiência pública,
propiciando a participação da população e da sociedade civil, como estabelecido no Art.
51 da LNSB.
O Decreto nº 7.217/2010, em seu art. 26, vincula, a partir do ano de 2014, o
acesso a recursos públicos federais orçamentários ou financiados, para o setor de
saneamento, à existência de PMSB, elaborado pelo titular dos serviços. Além disso, o
art.55 estabelece que a alocação desses recursos federais deverá ser feita em
conformidade com o plano, entretanto, esse Decreto foi alterado pelo Decreto nº
8.211/2014, que define como data-limite para que se tenha acesso a financiamento dos
serviços de saneamento básico, por parte da Administração Pública, a partir de
01/01/2016, porém, a formalização por meio de legislação específica, a partir de
01/01/2015 do Controle Social.
O art.11 da LNSB coloca a existência do PMSB como condição necessária à
validade do contrato de prestação dos serviços públicos de saneamento entre titular e
prestador dos serviços. Esses contratos são dispositivos legais, nos quais o titular dos
serviços públicos (no caso, o Município de Cedro do Abaeté) pode delegar tais serviços
a prestadores, por tempo determinado, para fins de exploração, ampliação e
implantação.
Outro requisito exigido pelo art.11 da LNSB é a existência de estudo de
viabilidade econômico-financeiro da prestação universal e integral dos serviços, em
conformidade com o respectivo plano, de forma a garantir a sustentabilidade dos
serviços prestados, em regime de eficiência.
A aprovação da Lei Federal nº 12.305/2010, conhecida como a Lei Nacional de
Resíduos Sólidos (LNRS), estabelece, entre seus princípios norteadores, a visão
sistêmica, envolvendo diversas variáveis, como ambiental, social, econômica e de saúde
pública. O art. 9º da LNRS dispõe sobre as diretrizes da gestão e do gerenciamento dos
resíduos sólidos e traz, em ordem de prioridade, as seguintes ações: não geração,
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redução, reutilização, reciclagem, tratamento e disposição final dos rejeitos, de modo
ambientalmente adequado.
Entre os objetivos basilares da LNRS, tem-se a proteção da saúde pública e da
qualidade ambiental. A saber, o art. 10 incumbe ao Município à gestão dos resíduos
gerados em seu território; o art. 8º incentiva a adoção de consórcios entre entes
federados, para elevar a escala de aproveitamento e reduzir custos como instrumentos
da política de resíduos sólidos; e o art. 45 estabelece prioridade, na obtenção de
incentivos do governo federal, aos consórcios públicos constituídos, para viabilizar a
descentralização e a prestação dos serviços relacionados aos resíduos.
Quanto à disposição final dos resíduos a céu aberto (lixões), excetuando-se os
derivados de mineração, a LNRS proíbe essa prática, em seu art. 47. Define, ainda,
prazo para a extinção dos lixões, observando o ano de 2018 como prazo-limite para a
implantação da disposição final ambientalmente adequada dos resíduos.
Resumo Dos Diagnósticos
Os diagnósticos: físico, social, água, esgoto, drenagem urbana e resíduo sólido,
componentes do Saneamento Básico do Município de Cedro do Abaeté, foram
elaborados com base em dados coletados no Município, por meio de reuniões com todos
os responsáveis pelos quatro eixos do saneamento básico. Esses diagnósticos têm a
finalidade de quantificar e qualificar as diversas realidades do saneamento básico do
Município.
Referidos diagnósticos são requisitos essenciais para a elaboração dos estudos de
planejamento, definição de planos de trabalho e formulação dos instrumentos de
regulação para o setor de saneamento. Na fase de levantamento de dados, as
informações foram coletadas, tratadas, analisadas, para, posteriormente, serem
disponibilizadas.
O plano de saneamento é um instrumento importante para a solução do
problema da falta de informações, pois possibilita aos atores setoriais (titulares dos
serviços, entidades reguladoras e usuários) acesso aos dados que lhes permitam realizar
estudos, revisões tarifárias, análises de reclamações.
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4 CARACTERÍSTICAS GERAIS
4.1 Histórico
Cedro do Abaeté é um município brasileiro do Estado de Minas Gerais. Sua
população, de acordo com o Censo 2010, é de 1.210 habitantes. Em 2016, a estimativa
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontou o município com
1.171 habitantes. Localizada na zona do Alto São Francisco na região do Maciço da
Serra da Mata da Corda, planalto do Sudeste que é uma das subdivisões do Planalto
Brasileiro. Está às margens do Rio Indaiá, próximo à Serra do Capacete,

na

Mesorregião Central Mineira, Microrregião de Três Marias.
História
No início do povoamento do município, havia na região uma mata densa,
formada por árvores como perobas, jequitibás, aroeiras e também o pau-cedro, que deu
origem ao nome da cidade. De extraordinária beleza, os cedros serviam de referência
aos

carreiros,

tropeiros

e

garimpeiros

que

ali

passavam.

Com esse movimento, por volta de 1915, fixaram residência os primeiros
moradores de que se tem notícia. Mais tarde, já no final da década de 1920, atraídos
pela fertilidade do solo, clima saudável, água abundante, terra barata, e em busca de
atividades como garimpo, pecuária e lavouras de cereais, outros colonizadores vieram
com

suas

famílias.

Criou-se, então, o primeiro núcleo da região serrana do município de Abaeté.
O distrito foi criado pela Lei Nº 1.039, de 12 de dezembro de 1953, e emancipado pela
Lei Estadual Nº 2.764, de 30 de dezembro de 1962, desmembrando assim do município
de Abaeté. A instalação ocorreu em 2 de março de 1963.
Publicado por: Portal Município de Cedro do Abaeté em História da Cidade
TAG's: História, Cedro do Abaeté
Link

permanente:

http://cedrodoabaete.mg.gov.br/conteudo/historia-de-

cedrodoabaete
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Localização
Cedro do Abaeté é um município brasileiro do estado de Minas Gerais.
Gerais Sua
população estimada em 2010 era de 1.210 habitantes. A cidade de Cedro do Abaeté
Localizada na zona do Alto São Francisco na região do Maciço da Serra da Mata da
Corda, planalto
to do Sudeste que é uma das subdivisões do Planalto Brasileiro. Está às
margens do Rio Indaiá, próximo à Serra do Capacete, na Mesorregião Central Mineira,
Microrregião de Três Marias e possui como municípios limítrofes: Paineiras (ao sul),
Quartel Geral (ao norte), Abaeté (a leste) e Tiros (a oeste).
Cedro do Abaeté tem as seguintes coordenadas geográficas: Latitude: 19° 08' 52''
Sul, Longitude: 45° 42' 39'' O.
Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Cedro_do_Abaet%C3%A9>

Mapa1: Localização do Município de Cedro do Abaeté
Fonte: IBGE, 2019

Clima
O clima é do tipo Tropical Quente e tem-se
tem se 2 (duas) estações, uma seca e outra
chuvosa. A seca corresponde ao inverno e a primavera enquanto que a chuvosa ao verão
e outono. Cada uma dessas estações tem aproximadamente 6 (seis) meses de duração. A
temperatura média anual é de 22 (vinte e dois) graus centígrados.
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Relevo
A vegetação típica é o Cerrado, que é formado por árvores baixas com mais ou
menos 5 (cinco) metros de altura, troncos retorcidos, cascas grossas e raízes profundas.
São separadas umas das outras e suportam ficar até 6 (seis) meses sem chuva. Nas
partes mais úmidas e próximas dos rios e córregos aparece uma vegetação mais densa.
Diferentemente de hoje, havia na região do município na época do início do
povoamento, uma mata densa, formada por madeiras do tipo: Perobas, Jequitibás,
Bálsamos, Aroeiras e dentre muitas outras, havia também o Pau-Cedro que deu origem
ao nome do município.
Havia nestas matas diversos tipos de animais como: Onças, Antas, Catitus,
Macacos, tamanduás, Veados e outros de menor porte que quase foram extintos durante
a colonização, mas que agora já podem novamente ser vistos nas matas que estão sendo
preservadas.
Hidrologia
Hidrograficamente o município parte da Bacia do Rio São Francisco, sendo
banhado pelo Rio Indaiá, que é afluente do Velho Chico. O Indaiá é um rio de Planalto,
pois, encontra-se encaixado entre montanhas, colinas e morros. O Rio Indaiá tem como
principais afluentes o Córrego São João, o Córrego Grande e o Vinhático. O município
conta também com o Ribeirão Marmelada que faz a divisa com o município de Abaeté,
possuindo também outros com igual importância que são os Córregos do Cedro,
Capacete, Careta, Caretinha, Quati e seus afluentes e subafluentes.
Temperaturas
Conforme Instituto de Geociência Aplicadas – IGA e o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística – IBGE, apresentam-se as seguintes temperaturas:
Media anual 22º C,
Mínima anual 16,5°C e Máxima anual 27,2° C, respectivamente.
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5 DIAGNÓSTICO DO SETOR SOCIAL
Caracterização do Setor Social
População
O Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) - Cedro do Abaeté é 0,678, em
2010, o que situa esse município na faixa de Desenvolvimento Humano Médio (IDHM
entre 0,600 e 0,699). A dimensão que mais contribui para o IDHM do município é
Longevidade, com índice de 0,801, seguida de Renda, com índice de 0,641, e de
Educação, com índice de 0,608.
Entre 2000 e 2010, o IDHM passou de 0,560 em 2000 para 0,678 em 2010 uma taxa de crescimento de 21,07%. O hiato de desenvolvimento humano, ou seja, a
distância entre o IDHM do município e o limite máximo do índice, que é 1, foi reduzido
em 73,18% entre 2000 e 2010. Nesse período, a dimensão cujo índice mais cresceu em
termos absolutos foi Educação (com crescimento de 0,206), seguida por Renda e por
Longevidade.
Entre 1991 e 2000, o IDHM passou de 0,413 em 1991 para 0,560 em 2000 uma taxa de crescimento de 35,59%. O hiato de desenvolvimento humano foi reduzido
em 74,96% entre 1991 e 2000. Nesse período, a dimensão cujo índice mais cresceu em
termos absolutos foi Educação (com crescimento de 0,208), seguida por Renda e por
Longevidade.
Entre 1991 e 2010, de 1991 a 2010, o IDHM do município passou de 0,413, em
1991, para 0,678, em 2010, enquanto o IDHM da Unidade Federativa (UF) passou de
0,493 para 0,727. Isso implica em uma taxa de crescimento de 64,16% para o município
e 47% para a UF; e em uma taxa de redução do hiato de desenvolvimento humano de
54,86% para o município e 53,85% para a UF.
No município, a dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos foi
Educação (com crescimento de 0,414), seguida por Renda e por Longevidade. Na UF,
por sua vez, a dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos foi Educação
(com crescimento de 0,358), seguida por Longevidade e por Renda.
Evolução do IDHM - Cedro do Abaeté– MG
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Figura 2: Evolução do IDHM
Fonte: PNUD, Ipea e FJP

Entre 2000 e 2010, a população de Cedro do Abaeté cresceu a uma taxa média
anual de -0,63%, enquanto no Brasil foi de 1,17%, no mesmo período. Nesta década, a
taxa de urbanização do município passou de 88,44% para 85,37%. Em 2010 viviam, no
município,

1.210

pessoas.

Entre 1991 e 2000, a população do município cresceu a uma taxa média anual de
-0,93%. Na UF, esta taxa foi de 1,43%, enquanto no Brasil foi de 1,63%, no mesmo
período. Na década, a taxa de urbanização do município passou de 81,31% para
88,44%.
População Total, por Gênero, Rural/Urbana - Município - Cedro do Abaeté - MG
% do
% do
% do
População
População
População
Total
Total
Total
População
(1991)
(2000)
(2010)
(1991)
(2000)
(2010)
População
1.402
100,00 1.289
100,00 1.210
100,00
total
População
739
52,71
669
51,90
628
51,90
residente
masculina
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População
residente
feminina
População
urbana
População
rural

663

47,29

620

48,10

582

48,10

1.140

81,31

1.140

88,44

1.033

85,37

262

18,69

149

11,56

177

14,63

Tabela1: População Total, por Gênero, Rural/Urbana – Cedro do Abaeté–MG.
Fonte: PNUD, Ipea e FJP.

A pirâmide etária, a seguir, expressa a distribuição da população por sexo,
segundo os grupos de idade em Cedro do Abaeté– MG.

Figura 3: Distribuição da população por sexo, segundo os grupos de idade em
Cedro do Abaeté– MG, no ano de 2010.
Fonte: Fonte: PNUD, Ipea e FJP.

Indicadores sociais do Município
A mortalidade infantil (mortalidade de crianças com menos de um ano de idade)
no município passou de 24,9 óbitos por mil nascidos vivos, em 2000, para 18,5 óbitos
por mil nascidos vivos, em 2010. Em 1991, a taxa era de 29,4. Já na UF, a taxa era de
15,1, em 2010, de 27,8, em 2000 e 35,4, em 1991. Entre 2000 e 2010, a taxa de
mortalidade infantil no país caiu de 30,6 óbitos por mil nascidos vivos para 16,7 óbitos
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por mil nascidos vivos. Em 1991, essa taxa era de 44,7 óbitos por mil nascidos vivos.
Com a taxa observada em 2010, o Brasil cumpre uma das metas dos Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio das Nações Unidas, segundo a qual a mortalidade infantil
no país deve estar abaixo de 17,9 óbitos por mil em 2015.
Longevidade, Mortalidade e Fecundidade - Município - Cedro do Abaeté - MG
1991
2000
2010
Esperança de vida ao nascer
68,0
71,3
73,0
Mortalidade infantil
29,4
24,9
18,5
Mortalidade até 5 anos de idade
38,7
27,3
21,5
Taxa de fecundidade total
3,0
2,7
2,2
Tabela 2: Longevidade, Mortalidade e Fecundidade – Cedro do Abaeté– MG
Fonte: PNUD, Ipea e FJP
A esperança de vida ao nascer é o indicador utilizado para compor a dimensão
Longevidade do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). No
município, a esperança de vida ao nascer cresceu 1,8 anos na última década, passando
de 71,3 anos, em 2000, para 73,0 anos, em 2010. Em 1991, era de 68,0 anos. No Brasil,
a esperança de vida ao nascer é de 73,9 anos, em 2010, de 68,6 anos, em 2000, e de 64,7
anos em 1991.
Indicadores de Desigualdade
Os índices de Gini (G) e de Theil (L) são as medidas de desigualdade mais
comumente usadas nos estudos sobre distribuição de renda. O índice de Gini mede o
grau de desigualdade existente na distribuição de indivíduos, segundo a renda
domiciliar per capita.
Seu valor varia de 0, quando não há desigualdade (a distribuição de renda é
perfeitamente igualitária); a 1, quando a desigualdade é máxima (apenas um indivíduo
detém toda a renda da sociedade e a renda de todos os outros indivíduos é nula).
O índice de Theil (L) mede o grau de desigualdade existente na distribuição de
indivíduos, segundo a renda domiciliar per capita. É o logaritmo da razão entre as
médias aritméticas e geométricas das rendas individuais, sendo nulo quando não existir
desigualdade de renda entre os indivíduos e tendente ao infinito quando a desigualdade
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tender ao máximo. Para seu cálculo, excluem-se do universo os indivíduos com renda
domiciliar per capita nula. A tabela 3 apresenta a evolução dos indicadores de
desigualdade de renda ao longo dos anos 1991-2010.
A renda per capita média de Cedro do Abaeté cresceu 132,90% nas últimas duas
décadas, passando de R$ 185,14, em 1991, para R$ 274,58, em 2000, e para R$ 431,20,
em 2010. Isso equivale a uma taxa média anual de crescimento nesse período de 4,55%.
A taxa média anual de crescimento foi de 4,48%, entre 1991 e 2000, e 4,62%,
entre 2000 e 2010. A proporção de pessoas pobres, ou seja, com renda domiciliar per
capita inferior a R$ 140,00 (a preços de agosto de 2010), passou de 59,85%, em 1991,
para 27,89%, em 2000, e para 11,92%, em 2010. A evolução da desigualdade de renda
nesses dois períodos pode ser descrita através do Índice de Gini, que passou de 0,49, em
1991, para 0,40, em 2000, e para 0,39, em 2010.
Renda, Pobreza e Desigualdade - Município - Cedro do Abaeté - MG
1991
2000
Renda per capita
185,14
274,58
% de extremamente pobres
25,89
8,31
% de pobres
59,85
27,89
Índice de Gini
0,49
0,40

2010
431,20
2,08
11,92
0,39

Tabela 3: Renda, Pobreza e Desigualdade – Cedro do Abaeté– MG.
Fonte: PNUD, Ipea e FJP.

Entre 2000 e 2010, a taxa de atividade da população de 18 anos ou mais (ou
seja, o percentual dessa população que era economicamente ativa) passou de 47,53%
em 2000 para 65,77% em 2010. Ao mesmo tempo, sua taxa de desocupação (ou seja, o
percentual da população economicamente ativa que estava desocupada) passou de
8,95% em 2000 para 8,88% em 2010.
Ocupação da população de 18 anos ou mais - Município - Cedro do Abaeté - MG
2000 2010
Taxa de atividade - 18 anos ou mais
47,53 65,77
Taxa de desocupação - 18 anos ou mais
8,95 8,88
Grau de formalização dos ocupados - 18 anos ou mais
43,40 35,08
Nível educacional dos ocupados
% dos ocupados com fundamental completo - 18 anos ou mais
34,68 42,78
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% dos ocupados com médio completo - 18 anos ou mais
Rendimento médio
% dos ocupados com rendimento de até 1 s.m. - 18 anos ou mais
% dos ocupados com rendimento de até 2 s.m. - 18 anos ou mais
% dos ocupados com rendimento de até 5 s.m. - 18 anos ou mais

28,17 26,79
57,39 41,50
85,38 82,55
96,37 98,10

Tabela 4: Ocupação da população de 18 anos ou mais - Cedro do Abaeté- MG
Fonte: PNUD, Ipea e FJP

Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais do município,
40,96% trabalhavam no setor agropecuário, 1,64% na indústria extrativa, 4,13% na
indústria de transformação, 0,95% no setor de construção, 0,00% nos setores de
utilidade pública, 5,26% no comércio e 44,41% no setor de serviços.
5.1 Equipamentos urbanos
Segundo a norma brasileira NBR 9284, é um termo que designa todos os bens
públicos ou privados, de utilidade pública, destinado à prestação de serviços
necessários ao funcionamento da cidade, implantados mediante autorização do poder
público, em espaços públicos e privados. Segundo a Lei Federal 6.766/79, consideramse urbanos os equipamentos públicos de abastecimento de água, serviços de esgotos,
energia elétrica, coletas de águas pluviais, rede telefônica e gás canalizado.
A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) é a empresa responsável pelo
serviço de fornecimento de energia elétrica no Município de Cedro do Abaeté. Segundo
o Atlas do Brasil, 99,82% dos domicílios possuem energia em suas residências,
incluindo fornecimento não contínuo.
Educação
O sistema educacional de Cedro do Abaeté é constituído por redes de ensino
municipal e estadual, atendendo a um conjunto, do pré-escolar ao ensino médio. O
Município possui um total de três (3) escolas, sendo uma (1) escola municipal que
possui os ensinos: ensino fundamental I e II, pré-escolar municipal de ensino inicial e
uma (1) escola estadual de ensinos fundamental e médio:
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E. E Jose Ribeiro De Andrade; Escola Municipal Frederico Campos E Centro
Municipal De Educação Infantil Vovó Altiva

Saúde
A estrutura municipal de saúde de Cedro do Abaeté conta com seguintes
serviços de saúde: Um Centro de Saúde Drº Miguel Odorico Beltrão, Uma Unidade
Básica de Saúde e uma farmácia.

42

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE CEDRO DO ABAÉTE

6 DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
A disponibilidade hídrica, tanto em quantidade como em qualidade, é um dos
principais fatores limitantes ao desenvolvimento social. Para a manutenção sustentável da
água, é necessária a existência de instrumentos gerenciais de proteção, planejamento e
utilização, adequando o planejamento urbano de acordo com a vocação natural do sistema
hídrico.
Os mananciais utilizados para o abastecimento devem ter um tratamento
diferenciado, pois a qualidade da água bruta depende da forma pela qual os demais
compartimentos do sistema são manejados.
Os serviços de abastecimento de água em Cedro do Abaeté são prestados pela
Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA MG uma empresa de economia
mista.
Segundo Informações retirada no site da COPASA, em 5 de julho de 1963, foi criada, por
meio da Lei Estadual nº 2.842, a Companhia Mineira de Água e Esgotos (COMAG), com a
finalidade de definir e executar uma política ampla de saneamento básico para o Estado de
Minas Gerais.
Em 1971, o Governo Federal instituiu o Plano Nacional de Saneamento (PLANASA). À
mesma época, o Departamento Municipal de Águas e Esgoto de Belo Horizonte (DEMAE),
responsável pela prestação desses serviços na cidade de Belo Horizonte, incorporou-se à
COMAG.
A partir daí a COMAG começou a passar por uma série de modificações para se ajustar às
necessidades da Política de Saneamento Básico do Estado de Minas Gerais, entre elas, a
alteração de seu nome para Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA MG), por
meio da Lei 6.475/74.
Em 2006, a Companhia realizou sua Oferta Inicial de Ações (InitialPublicOffering - IPO),
ingressando no Novo Mercado da BM&FBOVESPA, segmento diferenciado que exige maior
transparência e regras mais rígidas de governança corporativa.
Em abril de 2008, foi realizada uma oferta secundária de ações em que o acionista
Município de Belo Horizonte alienou a totalidade de suas ações, e o acionista Estado de
Minas Gerais vendeu parte de suas ações, sem perder o controle acionário da Empresa.
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6.1 Histórico do abastecimento de água em Cedro do Abaeté
O sistema público de abastecimento de água é operado pela COPASA, em regime
continuo, a captação é superficial e se dá ás margens do Córrego Caretinha, no período de
estiagem utiliza a captação subterrânea se necessário.

Foto 2: Estação de Tratamento de água.
Fonte: Alfa, 2019.
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Foto 3: Estação de Tratamento de água bruta, ponto de captação.
Fonte: Alfa, 2019.
As crescentes demandas de água, ao longo dos anos levaram a instalação de novos
reservatórios, na busca de atender às demandas. Atualmente, o Município conta com dois (02)
reservatórios: um (1) reservatórios de concreto armado de ferrocimento, situados na área da
ETA, sendo um reservatório apoiado com capacidade 113m3 e o segundo reservatório elevado
com capacidade de 95m3.
A captação de água que abastece o município está situada a jusante do sistema estático
de tratamento de esgoto, a população tem conhecimento desta situação, na audiência publica
foi citado pelo representante da COPASA que todo o lençol freático do município encontra-se
contaminado.
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Recursos hídricos no Município de Cedro do Abaeté
O Município de Cedro do Abaeté conta com o Córrego Caretinha para fornecimento
de água a população. O Córrego Caretinha atende toda a cidade, a empresa consultora não
teve acesso a outorga, uma das maiores preocupações do Município é com a questão de
recursos hídricos e esgotamento sanitário.
Entretanto no documento Plano municipal de Saneamento Básico elaborado pela
COPASA, há a informação que a vazão de operação de 5,0l/s com funcionamento de onze
(11) horas por dia
Aspectos gerais do serviço
O abastecimento de água do Município de Cedro do Abaeté é prestado pelo
COPASA. A exploração de recursos hídricos encontra-se com licença de operação para
tratar 5 l/s (cinco litros por segundo). A COPASA capta água, aproximadamente,onze (11)
horas por dia, de segunda a segunda.
Na Estação de Tratamento de Água, a mesma passa por processos de coagulação,
floculação, decantação, filtração, desinfecção, correção de pH e fluoretação. Em seguida, é
armazenada no reservatório da ETA. O volume médio de água produzida é de
aproximadamente 3.300 litros por dia, sendo bombeada para os reservatórios, para atender
a uma população de, aproximadamente, mil e duzentos habitantes na área urbana.
Captação
A captação de água bruta é a primeira etapa do serviço de abastecimento. A
captação é realizada no Córrego caretinha. A captação é realizada pelo conjunto de motobomba, de 30 CV e adutora de ferro fundido de DN 100 mm com extensão de 2500 metros,
e transportada por adutoras de ferro fundido até a Estação de Tratamento de Água (ETA).
Esse manancial é responsável por suprir a demanda de água do Município.
A água é distribuída á população por gravidade através do reservatório elevado e
das redes de distribuição em tubos de PVC e ferro fundido com DN variando de 25 a
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100mm com aproximadamente 12.000 metros de extensão que abastece mais de 500
ligações prediais.
Existem estudos de vazão do manancial e são realizadas inspeções sanitárias para
verificar a qualidade de sua água.
No geral, as condições de funcionamento da captação estão sendo satisfatória,
entretanto, a COPASA necessita de investimento em infraestrutura, como instalações de
novos equipamentos hidráulicos, substituição de adutoras, instalações físicas e elétricas,
pois a demanda é crescente, e os equipamentos existentes tendem a não suprir necessidade
da população. A COPASA realiza manutenção periódica da edificação e dos equipamentos.
Estação de tratamento de água (ETA)
A Estação de Tratamento de Água da cidade de Cedro do Abaeté possui
identificação, está em boas condições de funcionamento, é devidamente limpa, encontra-se
protegida, permitindo, apenas, entrada autorizada. A área possui boa iluminação, tanto
natural quanto artificial, e ventilação adequada; sua estrutura é feita de concreto armado,
necessitando apenas de uma pequena reforma mais necessariamente pintura.

Foto 4:Estação de Tratamento de Água – ETA.
Fonte: Alfa, 2019.
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Tratamento da água
No SAA existente, a água captada é bombeada por uma estação elevatória de água
bruta para a estação de tratamento de água (ETA), do tipo convencional, onde passa pelos
processos de oxidação, coagulação, floculação, decantação, filtração, desinfecção, correção de
pH e fluoretação.
Após a decantação, a água passará por um filtro de cascalho/areia/antracito, assim,
os flocos que permaneceram, e alguns microrganismos, serão removidos. Após a água
passar pelos filtros, por meio de bombas dosadoras, recebe ortopolifosfato, cloro, gás e
flúor. Nessa unidade, são realizadas análises físico-químicas e bacteriológicas, conforme
determinado pela Portaria do Ministério da Saúde 2914, de 12 de dezembro de 2011, com
100% das análises dentro dos parâmetros.
Após o tratamento, a água segue para o reservatório ao lado da ETA, sendo
bombeado para os reservatórios que abastecem a população.
O acesso à rede de adução de água tratada é subterrânea. Segundo o diretor do
COPASA, o Sr. Márcio, não foram observados problemas de vazamento em sua extensão,
além dos dispositivos instalados ao longo delas se encontrarem em conformidade com o
projeto previsto, o que indica um adequado funcionamento de toda a rede de adução.
Reservação
Existem sete reservatórios, com capacidades distintas de armazenamento,
totalizando 811 m3.
Relação de Reservatórios
Localização

Capacidade
(M3)
113

1 reservatório apoiado (concreto) na área
da ETA no centro;
1 reservatório elevado na área da ETA no centro;
95
Total
Tabela 5: Localidade e capacidade dos reservatórios.
Fonte: COPASA, 2019.
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Rede de distribuição
As manobras para a manutenção possuem registros, e, segundo a prestadora do
serviço, o abastecimento, nos últimos anos, tem se mantido continuamente em
funcionamento. Caso haja necessidade de interromper o abastecimento, a COPASA
comunica previamente a população.
O sistema possui hidrometração em todas as ligações prediais atendidas pela rede de
abastecimento e os números de ligações são 503. Existe controle por meio de programa
computadorizado; são atendidas, todas as economias que estão incluídas: comércios,
residências, indústrias, ligações inativas (cortadas) e ligações públicas; o COPASA
contabiliza uma média de três moradores por residência.
O COPASA realiza continuamente todas as verificações dos parâmetros
exigidos pela Portaria Ministério da Saúde 2914/2011 na distribuição. Ainda, o cloro
residual livre da rede atende ao exigido pela Portaria nº 2914/2011, do Ministério da Saúde.
Qualidade da água
Cedro do Abaeté situa-se parte na bacia do Rio São Francisco, sendo banhado pelo
Rio Indaiá, conta ainda com o Ribeirão Marmelada, Córrego do Cedro, Capacete.
A prestadora COPASA executa análises periódicas para verificar a qualidade da
água, segundo o SNIS 2013, atendendo parcialmente os parâmetros exigidos pela Portaria
MS 2914 de 2011, que dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da
qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.
Características econômicas
Segundo a COPASA, a estrutura tarifária existente está adequada para assegurar os
serviços de abastecimento de água a todas as camadas sociais da população,
compatibilizando aspectos econômicos e ambientais. As tarifas são diferenciadas, segundo
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as categorias de usuários e as faixas de consumo, de forma que os grandes consumidores
subsidiam os pequenos e as demais categorias subsidiam a categoria residencial.
O COPASA possui, hoje, em sua estrutura tarifária, duas grandes categorias de
classificação, em função da ocupação do imóvel, compreendendo usos residenciais e não
residenciais. Conforme dados obtidos no SNIS 2013 a tarifa média praticada (R$/m3) R$
R$14,15 fixa, de 5 a 10 m³ R$12, 878, e de 0 a 5 m³ R$0,74 o m³.
Para análise da situação financeira da COPASA, em Cedro do Abaeté, não foram
disponibilizados os balanços referentes ao ano de 2017 e 2018: balanço patrimonial,
demonstrações das variações patrimoniais, balanço financeiro e balanço orçamentário.
Procurou-se sintetizar na tabela a seguir, as principais carências levantadas pela
população.
Nº

1
2

3

4

DEMANDA

SOLUÇÃO

Ausência de monitoramento da qualidade da água
devido ao esgotamento sanitário, maioria fossas
negra.
Poluição pelas fossas negras e por criatórios
(animais).

•

Monitoramento constante na área urbana
e rural, além do estudo das áreas
críticas.
•
Monitoramento constante na área
urbana, além do estudo das áreas
críticas.
• Solução proposta diz respeito
conscientização do uso da água, ter o
Baixo volume de água em alguns locais da área
apoio governamental, com planos de
urbana.
ação e enfrentamento para intervenções
pontuais.
•
Assoreamento dos córregos (barreiras do fluxo
Construção de entradas e acessos
natural) abrangendo a área urbana.
ecológicos (camaleões e barraginhas);
construção de terraços e curvas de nível
e, sobretudo, campanhas de
conscientização.
Tabela 6: Principais carências levantadas pela população.

Fonte: Alfa, 2019.
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7 DIAGNÓSTICO DO SETOR DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
O sistema de esgotamento sanitário de Cedro do Abaeté é administrado pelo próprio
município, que vem implantando o sistema ao longo dos anos, na área central e bairros do
Município, com índice de atendimento de 40%, alguns bairros não possuem atendimento
como: Cedro do Abaeté não possui Estação de Tratamento de Esgoto – ETE, sendo todo o
esgoto coletado em redes interligadas, encaminhando todos os resíduos em estado bruto
(sem nenhum tratamento prévio) para fossas negras que após encherem são realizadas a
coleta através de um caminhão coletador e este leva todo o efluente para ser descartado em
uma “lagoa”. Todas as informações foram levantadas junto a Prefeitura, não possuem
dados oficiais apenas informações verbais.
O Município conta com 60% da sua rede pronta; são aproximadamente 3 km de
extensão de rede de esgotamento sanitário, com tubulações diversificadas, com manilha de
barro 200 mm e 150 mm e Tubo ocre 250, 200 e 150 mm; possui, em torno da Cidade,
tubulação do esgoto sanitário (emissário), dentro do município de Cedro do Abaeté na área
urbana há residências que utilizam fossas negras.
O caminhão limpa fossas e descarregado em leito de secagem situado a
aproximadamente 3km da cidade, este mesmo caminhão atende a demanda de limpeza de
fossas situadas ao longo do sistema, retirando o esgoto destas e lançando em “lagoa”,
utilizada como sumidouro
Reitera-se que, apesar de a maior parte do Município ser contemplada por redes
coletoras, devido a problemas de urbanização, pode acontecer de algumas edificações possuir
a rede coletora ligada diretamente na rede fluvial, o Município não dispõe de cadastro de
residências da cidade, o que acarreta dificuldades ao processo de operação.
Na impossibilidade do caminhão atender a demanda e ocorrendo que as fossas
transbordem estas estão situadas a montante do córrego caretinha, tornando-se um potencial
risco de contaminação das águas de abastecimento da população.
A inexistência de esgotamento sanitário estende desde a área urbana contaminando
todo o lenço freático do município, pois a área urbana utiliza fossas negras que em seguida
é coletado destas fossas e encaminhados a lagoa para descarte, a lagoa não possui nenhuma
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manta ou cobertura de proteção. A falta de tratamento do esgotamento sanitário vem
acarretando grandes impactos ambientais para o Município.
Como supracitado, a presença de fossas negras e o descarte do esgotamento expõem
a população em cenário de descaso e preocupação, sendo comum a presença de doenças de
veiculação hídrica, odores, contaminação de solo e dos cursos hídricos, o que tende a piorar
com o período chuvoso.
É necessária a implantação de uma estação de tratamento de Esgoto (ETE), para
uma correta destinação e tratamento adequado desses resíduos, buscando melhorias para a
população, no que diz respeito a bem-estar, qualidade de vida.

Foto 5: Situação atual do esgotamento sanitário.
Fonte: Alfa, 2019.

Relatório das atuais tarifas
Segundo informações do SNIS o Município de Cedro do Abaeté, não efetua
nenhuma cobrança dos munícipes.
O município possui um projeto de ETE, entretanto não foi possível identificar o
estudo de concepção da referida ETE, o município busca recursos junto aos órgãos federais
e estaduais para implantação da ETE. Porém acredita-se ser necessário um novo projeto
que contenha todo estudo de concepção.
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Procurou-se sintetizar, na tabela, as principais demandas levantadas:
Nº

DEMANDA
SES não atende a população 100%.

1
2
3
4
5
6

Descarga de todo o esgoto coletado em
fossas negras e lagoa aberta.
Infestação de Pernilongos.

9
10

Inexistência da ETE

8

Melhor manutenção periódica.

Falta de conscientização da população que Promover campanhas de conscientização mais
abrange o Município.
específicas e/ ou penalizações e multas.
Descumprimento das leis do Município, que
Maior poder de fiscalização por parte da
ocorre com a população, de modo geral.
Prefeitura.

Falta de tarifação sob a coleta do efluente
Ausência de rede coletora em alguns pontos
da cidade
PV’s ao longo da RDE sem padronização
Inexistência de interceptores

7

SOLUÇÃO

Criação e implantação da ETE.
Criação e implantação da ETE
Tarifar o serviço prestado.

Criação e implantação da ETE

Tabela 7: Carências identificadas pela comunidade – Esgotamento Sanitário.
Fonte: Alfa, 2019.
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8 DIAGNÓSTICO DE DRENAGEM PLUVIAL
Manejo das águas pluviais e Drenagem urbana

Figura 4: Impermeabilização do solo.
Fonte: Mota, 1981.

O aumento das áreas urbanizadas e, conseqüentemente, impermeabilizadas, e o
uso inadequado do solo provocam a redução da capacidade de armazenamento natural
dos deflúvios e estes, por sua vez, demandarão outros locais para ocupar, como
ilustrado na figura 8.
Em relação aos outros melhoramentos urbanos, o sistema de drenagem tem uma
particularidade: o escoamento das águas pluviais sempre ocorrerá independentemente
de existir ou não um sistema de drenagem adequado. A qualidade desse sistema é que
determinará se os benefícios ou prejuízos à população serão maiores ou menores.
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Em áreas urbanas, as águas pluviais provocam a lavagem de ruas, telhados,
terrenos, áreas de estacionamento de veículos, pátios de armazéns, depósito de materiais e
outros, com acentuada influência sobre a composição das águas receptoras.
O sistema de drenagem é composto por dois sistemas distintos, que são
planejados e projetados sobre critérios diferenciados. O sistema de drenagem inicial ou
de microdrenagem, ou ainda, coletor de águas pluviais, é aquele composto pelos
pavimentos das ruas, guias e sarjetas, bocas de lobo, galeria de águas pluviais e canais
de pequenas dimensões. Já o sistema de macrodrenagem é constituído, em geral, por
canais de maiores dimensões.
Gestão, regulação e fiscalização
Os serviços de drenagem urbana em Cedro do Abaeté estão sob a
responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos, sendo
necessário que todo projeto de edificação e de implantação de loteamento urbano,
primeiramente, seja aprovado por essa Secretaria, que fará um acompanhamento da
execução das obras, verificando se estão sendo executadas de acordo com o que foi
projetado.
Em Cedro do Abaeté, não há uma Lei Municipal que regularize a drenagem urbana,
a Lei Orgânica do Município diz que:
Art.165- Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e
cinqüenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem
oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o
domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.
§1º- O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou
a mulher, ou a ambos, independentemente do espaço civil; §2º- Esse direito
não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. Art.166- Será
isento de imposto sobre propriedade predial e territorial urbana o prédio ou
terreno destinado à moradia do proprietário de pequenos recursos, que não
possua outro imóvel, nos termos e no limite de valor que a lei fixar. Art.167O Plano Diretor deverá incluir, entre outras, diretrizes sobre: I-Ordenamento
do território, usos, ocupação e parcelamento do solo urbano; II-Aprovação e
controle das construções; III-Preservação do meio ambiente natural e
cultural. IV-Urbanização, regularização e titulação de áreas urbanas para a
população carente; V-Reserva de áreas urbanas para implantação de projetos
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de interesse social; VI-Saneamento básico; VII-Controle das construções e
edificações na zona rural, no caso em que tiverem destinações urbanas,
especialmente parra formação de centros e vilas rurais; VIII-Participação de
entidades comunitárias no planejamento e controle da execução de
programas que lhes forem pertinentes.

Caracterização do Sistema de Drenagem Pluvial
A drenagem urbana é composta de um conjunto de medidas, com a finalidade de
minimizar os riscos de inundação no perímetro urbano e a diminuir os prejuízos causados
pelas enchentes. Tais enchentes se devem à inexistência ou não-funcionamento do sistema de
drenagem urbana, que tem como finalidade recolher as águas pluviais provenientes do
escoamento superficial.
Para o diagnóstico da situação do Sistema de Drenagem e Manejo das Águas Pluviais
foram realizadas consultas a Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté, especificamente pela
Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos, que administra o sistema local.
O Município de Cedro do Abaeté conta com 90% de pavimentação, o que dificulta a
permeabilização das águas no solo, a qual escoa por gravidade, não necessitando de artifícios
maiores. As águas decorrentes das chuvas percolam pelas ruas da cidade, acumulando-se na
parte baixa da cidade.
Um fator preocupante é o comportamento indisciplinado dos cidadãos, que dispõe
inadequadamente os resíduos e parte desses são lançados em cursos d’água naturais, causando
assoreamento.
Conforme supracitado existem pontos críticos pela falta de drenagem de águas pluviais
no Município. As principais causas observadas foram na área central da cidade, embora
possuam bocas de lobo, para facilitar o escoamento, entretanto não possuem rede pluvial nem
mesmo projeto para rede de drenagem; além de uma característica natural que muito
influencia no potencial de ocorrência de enchentes na parte baixa da cidade. Constata-se que o
Município carece de ações de ordem estrutural e não-estrutural, para solucionar os problemas
de drenagem, tanto do setor de drenagem de águas pluviais, como disposição adequada dos
efluentes e resíduos sólidos. Trata-se, portanto, de soluções de ordem multissetorial.
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A questão da drenagem urbana deve abranger aspectos sanitários, ambientais,
urbanísticos, uma vez que podem vir a poluir os mananciais de abastecimento, expondo a
população às doenças de veiculação hídrica, como febre tifóide, cólera, esquistossomose,
leptospirose, verminoses, dentre outras.
A falta de dimensionamento de uma rede para todo o Município reflete
negativamente em vários pontos da área urbana, principalmente na parte baixa por
acumulo de água.
Água Pluvial
A qualidade das águas do Município de Cedro do Abaeté está totalmente
comprometida por falta de saneamento adequado. Parte da água da drenagem pluvial é
destinada ao Córrego Careta.
Fontes dos impactos sobre o sistema de drenagem de águas pluviais
No Município de Cedro do Abaeté, observam-se também profundas alterações no
ciclo hidrológico natural, devido, sobretudo, ao crescimento e conseqüente expansão dos
centros urbanos, motivando a ocorrência de situações ameaçadoras do desenvolvimento
equilibrado e estável do “habitat humano”.
A partir da combinação preocupante das fragilidades naturais com essas práticas
pouco sustentáveis, configura-se um cenário complexo e multicausal, que exige dos
gestores municipais a busca de soluções que também não são triviais.
Com todas as alterações realizadas pelo homem e alguns efeitos da urbanização,
sem o devido planejamento, sobre o Sistema de Drenagem das Águas Pluviais, observase no Município de Cedro do Abaeté:
•

o desmatamento e as alterações na cobertura vegetal reduzem a interceptação vegetal, a
evapotranspiração e a proteção natural do solo contra os efeitos da erosão;

•

o aumento da produção de sedimentos;

•

a falta de micro e macrodrenagem provocam o alagamento de vias e de várzeas dos rios;

57

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE CEDRO DO ABAÉTE

•

inundações freqüentes de zonas baixas das bacias;

•

a predominante ausência de áreas de APP em torno dos cursos d’água, que tenham o
tamanho e a constituição de cobertura vegetal nativa adequada;

•

a ocupação inadequada dessas áreas com ruas e edificações;

•

a contínua impermeabilização das bacias hidrográficas, resultando no aumento do
escoamento superficial que, por sua vez, deflagra processos erosivos e assoreia os leitos
dos rios e córregos que cortam a cidade, podendo resultar em enchentes;

•

a inadequação do sistema de microdrenagem, como ausência de bocas de lobo.
Um melhor método para minimizar o assunto em questão seria a construção de um
reservatório de acumulação não controlado, ou seja, não há regulação da capacidade de
deflúvio. Essas estruturas, geralmente, dispõem de sangradouro para o deflúvio e, dentre suas
vantagens, está o fato de que reduz a velocidade do escoamento das águas pluviais para as
bacias hidrográficas, nas áreas urbanas que apresentem alto coeficiente de impermeabilização
do solo e dificuldade de drenagem. Além disso, a ação de controlar a ocorrência de
inundações e minimizar os problemas das vazões de cheias, captarem as águas provenientes
de telhados ou qualquer outro tipo de cobertura, terraços e similares, sendo encaminhadas
diretamente aos reservatórios de retardo e despejada na rede pública, após, no mínimo, de
uma hora de chuva.
A forma como é projetado e construído o reservatório tem várias condicionantes, por
exemplo, a área disponível em função do volume e do custo de desapropriação. Quanto
menor a área do terreno, mais profunda deve ser a obra e, por isso, o metro cúbico de
reservatório vai custar mais caro.
A construção, a partir de material resistente e esforços mecânicos; o revestimento que
assegure a manutenção do padrão de qualidade da água; a apresentação de superfícies
internas lisas e impermeáveis; o fato de ser dotado de proteção contra inundações, infiltrações
e penetração de corpos estranhos; acessibilidade para a manutenção, a inspeção e a limpeza;
posse de extravasor que possibilite o deságüe dos excedentes hídricos para o reservatório de
retardo; possibilidade de esgotamento total; posse de dispositivo que impeça o retorno da
água para o reservatório de acumulação.
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Para Canholi (2005), o importante em um reservatório é o volume e a forma de
operação. É preciso saber o volume a reter, em certo local, para atender a uma determinada
vazão de restrição de jusante. Reservatórios a céu aberto, mais rasos e com descarga por
gravidade tendem a ser de mais fácil implantação e com menores custos. O reservatório de
acumulação aberto custa cerca de US$ 34,00 o metro cúbico, segundo Tomaz (2011);
trazendo para a moeda do Brasil, seria o equivalente a R$ 84,27 (valor do dólar US$ 2,4785)
o metro cúbico.
Assim seria necessário que houvesse:
• fiscalização rígida da Prefeitura, para que se evitem ocupações irregulares em

torno do córrego; a conscientização da população local ao depositar o lixo de forma
adequada, para que seja coletado, e não jogado ou colocado na calçada ou no meio-fio,
sendo levado pela força da água até o córrego. Isso, para amenizar as inundações em
tempos de cheia;
• manter rigor nas aprovações dos novos loteamentos para se evitar que o esgoto e a

água pluvial sejam jogados diretamente no córrego, sem tratamento sanitário, piorando a
situação em que se encontra. O crescimento do Município interfere no aumento de água em
que é desaguado no ribeirão. Outro ponto é a manutenção do canal, como sua limpeza, pois
influencia na velocidade de escoamento e no coeficiente atrito. Sendo feito o saneamento do
ribeirão pelo menos três vezes ao ano, diminuiria o retardamento da água e o acúmulo de
sedimento no percurso.
O resultado síntese das dinâmicas realizadas junto à comunidade, sobre
drenagem pluvial, são apresentados na tabela, a seguir.
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TEMA

PROBLEMA
LEVANTADO
PELA COMUNIDADE
Construção em áreas de Preservação
Permanente.
Obstrução
asfalto.

de

bueiros,

Drenagem
Falta
Pluvial

danificando

SOLUÇÃO PROPOSTA PELA
COMUNIDADE
Fiscalização na área construída e fazer
drenagens periódicas onde acontecem
os alagamentos.
Manter limpas as áreas de escoamento
o dos bueiros, desentupirem os bueiros
periodicamente e, sobretudo, não
jogar lixo dentro dos mesmos.

de equipe especializada para o
acompanhamento de obras, já que existe Manter uma equipe para acompanhar
algum ponto que necessita de atenção.
o desenvolvimento dessas obras.
Acúmulo de lixo nas margens dos ribeirões que Limpeza constante.
atravessam o Município.
Fiscalização.

Campanha de conscientização.
Tabela 8: Resultados da Audiência na Área Central – Drenagem Pluvial
Fonte: Alfa, 2019.

Considerações Finais
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.
Atualmente, não há índices de contaminação ou doenças, em conseqüência da
contaminação por águas pluviais.
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Figura 5: Atestado de Regularidade SNIS 2017 (Drenagem e manejo das águas pluviais)
Fonte: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté, 2019
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9 DIAGNÓSTICO RESÍDUOS SÓLIDOS
Neste capítulo, será apresentada a situação dos resíduos sólidos gerados no
Município de Cedro do Abaeté, com intuito de conhecer a situação atual dos mesmos,
para, então, avaliar a necessidade de melhorias e propor um novo modelo gestão.
Diagnóstico da Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos
O presente capítulo apresenta os aspectos da Limpeza Urbana e Manejo de
Resíduos Sólidos no Município de Cedro do Abaeté, tratando sobre seu caráter
administrativo, regulamentário, infraestruturas e operacional. O capítulo conterá o
diagnóstico situacional, conforme as diretrizes estabelecidas pela Lei Federal nº
11.445/2007 e pela Lei Federal nº 12.305/2010.
A geração de Resíduos Sólidos é um aspecto presente em toda sociedade, e, sua
destinação final, quando imprópria, acarreta graves prejuízos para a saúde ambiental de
seu entorno. É comum encontrar aterros inadequados em vários municípios, os famosos
lixões, que, além da sua degradação visual, poluem água, solo e ar.
Os Resíduos Sólidos possuem origem, principalmente, domiciliar e comercial, que
são resíduos considerados comuns. Os resíduos considerados especiais são originários de
atividades industriais, saúde, construção civil, radioativos e outras tipologias específicas.
Devido a essa variada gama de resíduos, um tratamento específico para cada
classe é a solução mais adequada para atingir à auto-sustentabilidade funcional e
financeira do serviço.
A seguir, será apresentada a situação da Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos
Sólidos no Município de Cedro do Abaeté.
Aspectos gerais do serviço
O Município de Cedro do Abaeté encontra-se na região do Centro-Oeste de Minas
Gerais, com população superior a 1.200 mil habitantes; produz um volume heterogêneo

62

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE CEDRO DO ABAÉTE

de resíduos sólidos, de origens variadas, em atividades diversas no setor produtivo e
consumo, destacando-se os Resíduos Domiciliares, de Limpeza e Manutenção Urbana,
Comerciais, Industriais, de Serviços de Saúde, da Construção Civil e os Resíduos
Agrossilvopastoris.
A Prefeitura Municipal é a responsável pela coleta e destinação do serviço de
Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos no Município. A Secretaria Municipal
de Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente tem a atribuição de fiscalizar as atividades
relativas aos serviços de limpeza pública; zelar pela administração geral do cemitério
municipal e conservação das praças municipais e canteiros. Além disso, tem como
atribuição a promoção da ampla divulgação e conscientização da população sobre a
correta disposição dos resíduos sólidos, uso dos pontos críticos, coleta seletiva e aterro
controlado.
Os grandes geradores de resíduos sólidos devem realizar o próprio gerenciamento,
desde a coleta à sua destinação correta com a fiscalização dos órgãos ambientais,
competentes a nível Federal, Estadual e Municipal.
Grande parte dos municípios mineiros realizam o gerenciamento dos serviços de
limpeza urbana. No Município de Cedro do Abaeté, a secretaria responsável pela limpeza
urbana é a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos,composta pela seguinte
equipe de limpeza:
SERVIÇOS

Coleta (coletores e motoristas)

SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS
URBANOS
1 Motorista 02 Coletores

Varrição
Capina, poda e Roçada

4
2

Unidades de Manejo, tratamento Possui
ou Disposição Final
1
(Motorista) Demais serviços de
limpeza urbana
1
Gerenciais ou administrativos
11
TOTAL
Tabela 9: tabela de Funcionários - atividades de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos sólidos.
Fonte: Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos.
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Estrutura Operacional da A Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Turismo e Meio
Ambiente
A infraestrutura operacional dos Serviços de Limpeza Urbana e Manejo de
Resíduos Sólidos são constituídos basicamente da frota de veículos, máquinas,
equipamentos que são utilizados nas atividades de limpeza urbana, coleta seletiva,
operação do aterro controlado, estes veículos são da Secretaria de Obras Públicas e
Serviços Urbanos.
A gestão operacional dos resíduos sólidos possui serviços realizados diretamente
pelo município. São realizadas as atividades operacionais da coleta convencional, e as
atividades específicas de limpeza urbana (capina varrição de vias, logradouros públicos,
poda de árvores e limpeza das feiras realizadas pelos agricultores, dentre outras). Não há
no município coleta seletiva de resíduos domiciliares e assemelhados.
Etapas do manejo.
Limpeza Pública
A limpeza pública é realizada pelo município que coleta resíduos sólidos de toda a
área urbana.
Esse trabalho é realizado por equipes que totalizam quatro (4) varredores,
equipada por carrinhos, vassouras e sacos plásticos. Todo o lixo coletado é encaminhado
para o Aterro que possui característica de lixão e até o momento não de licença de
operação e nem mesmo licença de funcionamento. Todos os resíduos descartados pela
população são varridos manualmente e acondicionados em sacos plásticos de 100 litros,
agrupados em locais apropriados, para, posteriormente, serem coletados e transportados
para o Aterro.
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Serviços de Limpeza nas Feiras Livres
O serviço de limpeza de feiras consiste em varrer toda a área utilizada para a feira;
recolher o lixo logo após a varrição, com equipamento adequado e proceder à lavagem do
local, deixando os resíduos em condições de coleta. Portanto, nos dois turnos (diurno e
noturno), o tempo de permanência dos resíduos, após o término das feiras, varrição,
lavação, coleta, será, de, no máximo, quatro horas.
Serviços de Limpeza e Manutenção das Praças
São realizados serviços de limpeza como: varrição, jardinagem, podas e limpeza
em três (03) praças da cidade. Os resíduos provenientes de jardinagem e podas são
coletados por caminhão e destinados ao Aterro Controlado. Os demais são coletados pela
coleta regular.
Serviços de Limpeza e Manutenção do Cemitério
Atualmente, o Município de Cedro do Abaeté possui um cemitério, no perímetro
urbano, sob a Administração Pública.
A coleta de resíduos no cemitério é feita por caminhão da coleta convencional,
quando realiza a limpeza do mesmo. São utilizadas caçambas estacionárias para a retirada de
entulhos.
Os resíduos sólidos do cemitério são formados:
•

da construção civil, oriundos de reformas de túmulos e infraestrutura;

•

dos restos florais, velas, faixas, madeiras e vasos;

•

de serviços de jardinagem, podas, varrição e limpeza.
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Serviço de Coleta de Animais Mortos
A coleta de animais de pequeno, médio e grande porte é realizada pelo caminhão
caçamba aberto e encaminhado ao Aterro Controlado, sob responsabilidade pública.
Serviços de Coleta de Resíduos Verdes
A coleta é realizada separadamente; os resíduos verdes de origem de capina e
roçagem são considerados volumosos, encaminhados à uma área fora do “Aterro Controlado”
do município de Cedro do Abaeté.
Principais resíduos gerados
Resíduos de Serviços de Saúde
Os Resíduos de Serviços de Saúde requerem cuidados especiais do momento de sua
geração à sua destinação final adequada. A Associação Brasileira de Normas Técnicas, por
meio da NBR 12810, estabeleceu normas para que a coleta seja realizada de forma eficiente.
Sendo importante salientar que a coleta dos Resíduos de Serviços de Saúde deve ser
realizada separadamente dos demais resíduos, e, em intervalos não superiores a 24 h,
podendo ser realizada em dias alternados, desde que os recipientes contendo resíduos do tipo
A e os resíduos orgânicos estejam em temperaturas adequadas.
Cabe ressaltar que os profissionais envolvidos direta ou indiretamente com o
gerenciamento desses resíduos devem ser submetidos a treinamentos e estarem devidamente
equipados, conforme a NBR 12810/93.
A Prefeitura deverá encaminhar ofícios aos estabelecimentos de serviços de saúde,
alertando que, conforme a legislação vigente, CONAMA 358 de 2005, o Aterro não pode
receber os resíduos provenientes desses estabelecimentos. Ressaltando, ainda, que, do
transporte à sua destinação final, serão de responsabilidade dos estabelecimentos que os
originou e ainda que o Alvará Sanitário e o Alvará para Funcionamento deverá está
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condicionado à apresentação dos recibos e comprovantes de destinação correta dos resíduos
gerados.
Atualmente, o Município de Cedro do Abaeté tem contrato com a empresa Ecosust
Soluções Ambientais Eireli que esta localizada em belo Horizonte, que coleta e tratam os
Resíduos do Serviço de Saúde, provenientes de instalações públicas.
Resíduos Sólidos Industriais
No Município de Cedro do Abaeté, a maior parte dos resíduos industriais gerados
enquadra-se na Classe II-A, sendo os geradores com característica de indústrias
alimentícias, produtos químicos, têxtil, fumo, frigoríficos, couro e fertilizantes. Esses têm
o dever de realizar os próprios planos de gerenciamento e encaminhar os relatórios de
PGRS para Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, que irá monitorar e
fiscalizar seu armazenamento e destinação final adequada.
Os resíduos gerados pelas indústrias são de responsabilidades das mesmas. No
entanto, com a falta de fiscalização e de consciência das indústrias do Município, é
comum encontrar descartes inadequados em lotes vagos e até mesmo, às margens dos
córregos sem quaisquer tratamentos prévios, contaminando os cursos hídricos.
Os resíduos gerados em pequenas empresas, quando similares aos domésticos, são
coletados pelo Município.
As indústrias que possuem Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos entregam
seus resíduos para empresas contratadas e licenciadas para essas atividades.
A coleta das indústrias de pequeno porte e não licenciadas é realizada pela Prefeitura.
Não há controle dos resíduos industriais e comerciais gerados e nem monitoramento
da destinação final dos mesmos. Segundo dados obtidos da Prefeitura, o Município possui
cadastrados as seguintes empresas, comércios e indústrias:
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Resíduos Sólidos Agrossilvopastoris Inorgânicos
A Lei 12.305/10, em seu artigo 13, item I, subitem i, define resíduos
agrossilvopastoris como “os gerados nas atividades agropecuárias e silviculturais, incluídos
os relacionados a insumos utilizados nessas atividades”.
No Município de Cedro do Abaeté, não há nenhuma empresa e/ou instituição que
realizasse algum tipo de controle e mensuração das embalagens de fertilizantes. As
informações obtidas são bastante limitadas.
Resíduos Sólidos Agrossilvopastoris Orgânicos
No campo, quanto à prática, sob os pontos de vistas ambiental, social e econômico,
percebe-se que o Município, em grande parte, acaba gerenciando seus resíduos sólidos de
forma tecnicamente inadequada, não observando princípios básicos, tais como: a prevenção,
o aproveitamento, a reciclagem e outras formas de valorização dos resíduos, como a
compostagem, além de não oferecer uma destinação final adequada para os mesmos, pois os
resíduos sólidos da área rural não é coletado.
Situação dos Resíduos Sólidos Sujeitos à Logística Reversa em Cedro do Abaeté
Pneus inservíveis
A cidade de Cedro do Abaeté está buscando se adequar com a Resolução
416/2009 do CONAMA, quanto à destinação correta dos pneus inservíveis que não são
utilizados para reaproveitamento, recauchutagem ou recapagem, abandonados ou
dispostos inadequadamente, entretanto não possui ainda uma instituição que faça a coleta
deste resíduo, visando à proteção do meio ambiente, pela destinação ambiental adequada
dos pneumáticos inservíveis. Segundo o secretário de Meio Ambiente e Agricultura os
pneus são coletados e reservados em um local coberto e posteriormente são leiloados.
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A Secretaria Municipal de Saúde, pelo programa de combate à dengue, é parceira da
Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos, que são responsáveis pela coleta,
armazenamento temporário e encaminhamento dos pneus inservíveis para a reciclagem, o
que contribui muito para a redução dos índices de infestação do mosquito da dengue. Serão
cadastrados os pontos (revendedores, distribuidores e borracharias) e, de forma condizente
à demanda de cada um, será realizada a coleta de todos os pneus inservíveis.
Visando à maior eficiência no recolhimento dos pneus, também será feita a coleta em
residências, previamente informado pelo solicitante.
Lâmpadas
Cedro do Abaeté não possui empresas de gerenciamento, tratamento e destinação
adequada de resíduos classe I.
Não há monitoramento pelo Poder Público.

Foto 6: Resíduo Classe I.
Pilhas e Baterias
Após a implantação de ecopontos, será possível realizar a coleta e adestinação final
adequada desses resíduos. No momento, são destinados ao Aterro Controlado.
Não há monitoramento pelo Poder Público.
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Foto 7: Meramente ilustrativa pilhas e baterias.

Resíduos Contaminados por Óleos Lubrificantes e Graxas
A área urbana do Município conta com um (1) posto de combustível, um lava jato na
garagem municipal”. No Município, não existe um controle sobre os resíduos gerados por
empresas particulares.
Etapas do Gerenciamento dos Resíduos em Cedro do Abaeté.
Segregação
Conforme supracitado, no Município de Cedro do Abaeté, não existe coleta
seletiva implantada, no entanto, muitos moradores não realizam a segregação de forma
adequada. Assim, os resíduos passíveis de reciclagem e reutilização são homogeneizados
com resíduos incompatíveis, contaminando os mesmos.
Na existência da coleta seletiva, a segregação é uma das etapas mais importantes,
pois possibilita o gerenciamento integrado, permitindo planejar ações futuras, de acordo
com as propriedades identificadas na separação dos materiais.
Nesse contexto, é necessário realizar Programas de Educação Ambiental
constantes, visando garantir a participação ativa da população, para que esta realize a
separação dos resíduos no momento e no local de sua geração, de acordo com suas
características químicas, físicas, biológicas. O município realizou contratação através de
processo licitatório de empresa que realize a segregação. Dessa forma, evita-se a mistura
de resíduos incompatíveis e, conseqüentemente, a contaminação de grande quantidade de
resíduos coletados, e garante a segurança no manuseio.
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Contudo, nem todos os moradores têm o comprometimento de separar os resíduos
sólidos adequadamente, o que pode dificultar à coleta seletiva no município.
Acondicionamento
Para o acondicionamento dos resíduos, os moradores utilizam sacolas plásticas
sem diferenciação e as dispõem nas portas de suas residências. Alguns moradores que
possuem lixeiras armazenam seus resíduos nas mesmas.
O acondicionamento e a disposição inadequada provocam, muitas vezes,
acidentes aos garis. Nesse contexto, é necessário alertar a população sobre o
acondicionamento adequado, principalmente de resíduos cortantes e contaminados.
No Município, não existe uma distribuição de lixeiras para os moradores, não há
lixeiras nas casas, porém, todas as praças são equipadas de lixeiras para atender à
população.
Coleta
A coleta é executada em todas as vias públicas oficiais, abertas à circulação. Nas
vias onde há impossibilidade de acesso do veículo coletor, a coleta é feita manualmente.
Os serviços de coleta de resíduos domiciliares e assemelhados atende 98% dos
domicílios na Cidade.
O método utilizado para coleta é de porta a porta, onde o caminhão percorre as
residências em dias e horários específicos.
Os resíduos são coletados pela Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura e
encaminhados para o Aterro Controlado.
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Transporte
O Município de Cedro do Abaeté utiliza, para o transporte dos resíduos úmidos, um
caminhão compactador de 12 m3 que pertence à Prefeitura. Esse é utilizado apenas para
transportar os rejeitos.

Foto 8: Veículos para coleta de resíduos no Município.
Fonte: Alfa, 2019.
Consoante à legislação vigente, a coleta e o transporte para o tratamento e/ou
disposição final é de responsabilidade do Serviço Público, porém, exige uma estreita relação
com a sociedade. Já a coleta e destinação final dos “grandes geradores" (geração superior a
120 litros de resíduo dia), são de responsabilidade dos mesmos, podendo ser realizada por
empresas habilitadas ou em parceria com a Prefeitura.
Todavia, a Prefeitura vem recolhendo todos os resíduos dispostos nas vias públicas,
até mesmo os que deveriam ser destinados pelos geradores como: pilhas, baterias, óleo de
cozinha e resíduos da construção civil, proibidos por lei.
Aterro Controlado
O Aterro controlado foi uma solução rápida encontrada para dar resposta à imensa
quantidade de resíduos gerados e que os municípios não conseguiam tratar. Essa solução
representa uma espécie de “jeitinho brasileiro” para a disposição final dos resíduos. O grande
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problema começa quando o chorume desse “jeitinho” chegar aos lençóis freáticos e causarem
epidemias nas cidades onde essa solução foi implantada.
Segundo a NBR 8849/1985 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), o
aterro controlado é uma técnica de disposição de resíduos sólidos urbanos no solo, sem causar
danos ou riscos à saúde pública e à segurança, minimizando os impactos ambientais. Esse
método utiliza princípios de engenharia para confinar os resíduos sólidos, cobrindo-os com
uma camada de material inerte na conclusão de cada jornada de trabalho.
Com essa técnica de disposição produz-se, em geral, poluição localizada, não havendo
impermeabilização de base (comprometendo a qualidade do solo e das águas subterrâneas),
nem sistema de tratamento de percolado (chorume mais água de infiltração) ou de extração e
queima controlada dos gases gerados. O aterro controlado é preferível ao lixão, mas apresenta
qualidade bastante inferior ao aterro sanitário. (FEAM)
O termo aterro controlado, começou a ser utilizado durante os últimos anos para
denominar os aterros “não sanitários”, os quais apresentam algumas falhas ou faltas, tais
como impermeabilização do fundo, não recolhimento e tratamento do percolado, não coleta
dos gases produzidos e consequente queima ou aproveitamento, não recobrimento com
camada de terra ao final da jornada diária de trabalho, entre outros aspectos. Alguns
especialistas concordam em que o importante é melhorar paulatinamente o existente até
chegar, a médio ou curto prazo a um aterro sanitário verdadeiro. (Publicações temáticas do
CREA). O município de Cedro do Abaeté possui uma área destinada ao aterro controlado. Há
uma necessidade de realizar um trabalho de recuperação desta área.

Foto 9: Área do Aterro.
Fonte: Alfa, 2019.
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O aterro vem recebendo todas as categorias de resíduos sólidos, gerados nas mais
diversificadas fontes, tais como indústrias, comércios, escolas e residências. Os resíduos
coletados são encaminhados para o Aterro Controlado sem tratamento prévio, o qual ainda não
possui licença de operação. O aterro controlado há um tratamento parcial dos resíduos dispostos
através de sua cobertura regular com terra.
O município de Cedro do Abaeté faz parte do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário
do Centro Oeste - CIAS, e através do consorcio há um estudo de um aterro sanitário no município
de Quartel Geral e este aterro receberá o aterro do município de Cedro do Abaeté.

.

Foto 10: Fotos do Aterro Controlado do Município de Cedro do Abaeté.
Fonte: Alfa, 2019.

Para adequação e implantação de um Aterro Sanitário, o município deve buscar
atender aos critérios exigidos pela NBR 8419, que define aterro sanitário como:
Técnica de disposição de resíduos sólidos urbanos no solo, sem causar danos
à saúde pública e à sua segurança, minimizando os impactos ambientais,
método este que utiliza princípios de engenharia para confinar os resíduos
sólidos à menor área possível e reduzi-los ao menor volume permissível,
cobrindo-os com uma camada de terra na conclusão de cada jornada de
trabalho, ou a intervalos menores, se necessário.

Define, ainda, itens básicos, para se considerar como aterro sanitário; são eles:
•

Sistema de Drenagem Superficial;

•

Sistema de Drenagem e Remoção de Percolado.
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Usina de triagem
O Município não possui uma usina de triagem, também não possui um galpão
localizado na área do aterro.
A Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté/ MG terceirizou todo o processo de
coleta, transporte e destinação final dos Resíduos de Serviços de Saúde – RSS do Município.
Contratou uma empresa especializada nesse segmento e devidamente licenciada pelos órgãos
ambientais competentes, chamada Ecosust Soluções Ambientais Eireli, localizada em Belo
Horizonte/ MG, que realiza a incineração de todos os resíduos coletados.
Cabe ressaltar que as pessoas envolvidas direta ou indiretamente com o
gerenciamento desses resíduos devem ser submetidas a treinamentos e estarem devidamente
equipadas, conforme a NBR 12810/93.
Na área do aterro “lixão”, foi identificado resíduo de saúde descartado incorretamente,
conforme foto abaixo:

Foto 11: Resíduo de saúde descartado no lixão
Fonte: Alfa, 2019
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Aterro de Animais Mortos
Há vala de resíduos de animais mortos, os animais mortos são enterrados em uma vala
separada no aterro controlado.
Compostagem
O Município não possui um pátio para realizar a compostagem; por esse motivo,
continua enviando para o Aterro Controlado os resíduos orgânicos, necessitando de
projetos e equipamentos para desenvolvimento desta atividade.
Queimadas
A queimada pode ser uma alternativa desastrosa tanto para o meio ambiente
quanto para o ser humano. Ao se promover a queima do lixo, o fogo pode extravasar e
ocasionar um incêndio, causando perdas para a fauna e flora nativas.
Demais atividades
Os restos alimentares domésticos são utilizados para alimentação de outros
animais, tais como porcos, caracterizando-se, assim, a chamada lavagem. Nos locais em
que há algum plantio, os resíduos resultantes de processos são aproveitados na
fertilização das áreas de plantio.
As ferragens, sobras de construção civil e máquinas inoperantes, assim como o
lixo não-reciclável, oriundo da higienização pessoal, são queimados.
Carências identificadas pela população
Na área urbana de Cedro do Abaeté, foram identificadas as carências apresentadas
nas tabelas, a seguir:
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TEMA
Resíduos
Sólidos

PROBLEMA LEVANTADO
COMUNIDADE

SOLUÇÃO DA COMUNIDADE

Falta de conscientização da população,
para implantação da coleta seletiva.
Falta de coleta de recicláveis na
cidade.
Entulho disposto clandestinamente em
vários pontos da cidade.
Construção em áreas de Preservação
Permanente.

Conscientização da população.
Realizar coleta em 100% da cidade.
Reaproveitá-lo nas áreas rurais para
aterrar as voçorocas.
Fiscalizar a área construída e fazer
drenagens periódicas, onde acontecem
os alagamentos.

Obstrução de bueiros, danificando o
asfalto.

Manter limpas as áreas de escoamento
dos bueiros, desentupirem os bueiros
periodicamente e, sobretudo, não jogar
lixo dentro dos mesmos.

Falta de equipe especializada para o
acompanhamento da limpeza, já que em
todos os bairros existe algum ponto de
atenção.

Manter uma equipe para acompanhar o
desenvolvimento dessa atividade.

Limpeza constante;
Fiscalização;
campanhas de conscientização.
Acúmulo de lixo nas margens dos
Ribeirões que atravessam o Município. Colocar lixeira removível, para facilitar
o recolhimento pelos garis.
Fornecer ganchos para pendurar os
resíduos.
Tabela 10: Carências identificadas pela Zona Urbana – Resíduos Sólidos.
Fonte: Alfa, 2019.

O território de Cedro do Abaeté apresenta poucas áreas problemáticas ou de grande
dificuldade de acesso, tornando-se um facilitador da operacionalização dos serviços de
saneamento, sobretudo de limpeza urbana, em específico, a coleta domiciliar.
A atual situação da Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos no Município de
Cedro do Abaeté apresenta as seguintes carências, levantadas na fase do Diagnóstico:

•

Gestão
Pode-se definir a gestão dos resíduos sólidos no Município como ineficiente, com
importantes carências nos vários setores que constituem o sistema. A mesma explica-se, dada
a inexistência de um PGIRS para gerir todo o processo, bem como a falta de mão de obra
capacitada e uma atenção maior por parte do poder público. Aliada a isso, a falta de recursos
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materiais e financeiros também é um condicionante para uma gestão eficiente desse serviço,
na busca da qualidade do gerenciamento dos resíduos sólidos.
•

Universalização dos Serviços
Segundo dados oficiais, fornecidos pelo poder público local, os serviços de coleta e
disposição final dos resíduos sólidos encontram-se disponível em 99% da Zona Urbana.

•

Coleta de Resíduo Sólido Domiciliar (RSD)
Detectaram-se as seguintes carências:
1. a coleta não atinge 100% da população, conforme informado pelo setor público,
estimando-se que se aproxime desse valor. Dado constatado não somente em função da área
coletada, mas também por sua frequência e educação da população no manejo doméstico do
resíduo;
2. falta de estratégias para distribuição espacial de lixeiras públicas e de sua
operacionalização contínua, visando garantir o lançamento de dejetos em vias públicas e
conscientizar a população por uma cidade mais limpa;
3. ineficiência no sistema de coleta, havendo necessidade de ampliação da sua
freqüência na área urbana, otimizando o uso dos equipamentos disponíveis;
4. descumprimento da legislação referente à segurança do trabalho, pela falta de
utilização diária de EPI adequados para o manuseio dos resíduos;

•

Coleta Seletiva
1. A coleta seletiva não atende 100% dos bairros;
2. os resíduos não são dispostos nos dias e horários correspondentes à sua coleta;

•

Resíduos Inertes, Construção Civil (RCC)
Foram levantadas as seguintes carências:
1. ausência de um plano específico para o sistema de coleta, transporte, reciclagem e
destinação final dos resíduos inertes. Esses materiais ainda são misturados aos RSD, quando
em pequenas quantidades, ou lançados em vias públicas, ou, então, recolhidos por empresa
especializada, quando coletados pela Prefeitura Municipal este material é descartado em
valas exclusivas no Aterro Municipal. Quando dispostos em vias públicas, cabe, então, ao
município a obrigatoriedade da sua remoção e destinação;
2. não há nenhum programa de reciclagem dos resíduos inertes e da construção civil;
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3. falta de regulamentação específica para os resíduos inertes e suas especificidades,
como o reaproveitamento, a reciclagem, o encaminhamento e a disposição adequada, assim
como a obrigatoriedade de utilização dos resíduos gerados em obras públicas como forma de
indução do mercado de reciclagem;
4. inexistência de ações e programas de conscientização e educação ambiental,
promovendo a redução da geração de RCC, e incentivando o reaproveitamento pela
introdução do conceito de Desconstrução (segregação de resíduos da construção civil nos
elementos passíveis de serem recicláveis – cimentícios, cerâmicos e outros – direto na obra).
•

Resíduos de Poda
Encontra-se em pequena quantidade, tendo em vista a pouca arborização urbana. As
principais carências levantadas foram:
1. falta de projetos para o reaproveitamento do material de poda, sendo utilizados de
maneira mais nobre, como por exemplo, na compostagem;
2. falta de ação contínua na execução dos serviços, que são realizados somente com
solicitação por parte dos munícipes.

•

Resíduos de Serviços de Saúde
Quanto à coleta, o transporte, o tratamento e a destinação final, foram identificadas as
carências a seguir:
1. controle deficiente por parte da fiscalização municipal, da mensuração do descarte
de RSU dos estabelecimentos privados.

•

Varrição de Vias e Logradouros Públicos
Consideraram-se as seguintes carências:
1. atendimento limitado à área central na cidade;
2. ineficiência na execução dos serviços de varrição nos bairros na cidade;
3. descumprimento da legislação referente à segurança do trabalho, pela falta de
utilização diária de EPI adequados para o manuseio dos resíduos, como pode ser identificado
na foto a seguir:

•

Limpeza de Boca de Lobo e de Cursos D’Água
Foram identificadas as seguintes carências:
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1. carência de um plano de limpeza e manutenção de bocas de lobo e cursos d’água,
sobretudo, referente ao lançamento irregular de RCC.
•

Indicadores de Limpeza Urbana
Ausência de levantamento de dados, resultando na carência de importantes
indicadores para dimensionar adequadamente os serviços de Limpeza Urbana e,
consequentemente, a falta de um conhecimento efetivo dos resultados do serviço prestado.

•

Destinação Final (Aterro Controlado)
1. falta de controle do acesso à área;
2. resíduos sujeitos à Logística Reversa ainda são enviados ao Aterro.

•

Desenvolvimento Institucional, Capacitação e Segurança Pessoal
Levantaram-se as seguintes carências:
1. capacitação da mão de obra, referente ao manuseio de resíduos contaminados e
perigosos, em toda a sua cadeia;
2. não utilização de EPI’s e, caso requeridos, protetores bactericidas e solares, mesmo
sendo disponibilizados gratuitamente pelo Município;
3. faltam de dimensionamento da equipe, equipamentos, recursos e capacitação para
os gestores públicos, com relação aos resíduos sólidos, para melhor acompanhamento dos
serviços, planejamento e gerenciamento;
4. necessidade de um Conselho Municipal de Meio Ambiente mais atuante com
relação às ações de resíduos sólidos;
5. falta de taxa de cobrança de serviço de limpeza, de forma transparente.

80

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE CEDRO DO ABAÉTE

Figura 6: Atestado de regularidade com o SNIS
Fonte: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté, 2019
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10 DIAGNÓSTICO TÉCNICO-PARTICIPATIVO
A possibilidade de contaminação por esgoto é grande, pois as fossas para descarte
dos dejetos, muitas vezes, não são construídas de maneira correta e não recebem
manutenção por parte dos moradores. Isso possibilita a infiltração dos esgotos, sem que
eles recebam o devido tratamento.
Em sua maioria, a população de Cedro do Abaeté identifica como a maior
necessidade do Município a instalação da ETE, pois a população tem ciência quanto ao
risco de contaminação do manancial onde é coletada a água.
Para os operadores da COPASA, faz-se necessário a implantação de outras fontes
para a captação de água, pois, no período de estiagem, a fonte que atualmente abastece a
Cidade de Cedro do Abaeté tem reduzido o nível de captação.
Para os gestores do Município de Cedro do Abaeté, há necessidade de
implantação da ETE quanto ampliação das fontes de abastecimento de água: as duas
temáticas se igualam quanto ao nível de importância a ser resolvido.
Para a equipe técnica, depois de realizado o levantamento de dados e de campo,
para verificar a situação atual da água, o esgotamento sanitário, a drenagem, a limpeza
urbana e o manejo de resíduos sólidos em Cedro do Abaeté, algumas considerações foram
observadas em relação aos quatro componentes do saneamento básico, a saber:
•

O Município conta com serviços de capina, varrição e poda, todavia, faz-se

necessário ampliar sua cobertura de atendimento;
•

Não há programas de coleta seletiva;

•

o Município possui Aterro Controlado, porém, a falta de gestão eficiente faz com

que a estrutura tenha a aparência de um lixão;
•

são necessárias medidas de proteção ambiental aos ribeirões de onde captam a água

para a população;
•

urgem criar alternativas de captação de água, como poços tubulares;

•

são necessárias ações para a conscientização da população;

•

faz-se necessária a instalação da Estação de Tratamento de Esgoto;

•

o Município precisa da manutenção da rede coletora de esgoto;

•

necessidade da elaboração de projetos para a drenagem pluvial no Município.
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11 PROGNÓSTICO, PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES
Na primeira etapa de elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico de Cedro
do Abaeté (PMSB) foi realizado o diagnóstico da atual situação da gestão dos serviços de
saneamento básico (água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos).
Nesta etapa dos trabalhos aborda-se a elaboração de prognósticos e análises
contemplando a definição de diretrizes, os objetivos e as metas que orientarão a gestão dos
serviços de saneamento básico no período de 2.019 a 2.039 no Município de Cedro do
Abaeté.
Conforme proposto no documento: Termo de Referência para Elaboração de Planos
Municipais de Saneamento Básico, da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, as diretrizes,
os objetivos e programas do Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Cedro
do Abaeté envolvem tanto os aspectos jurídico-institucionais do Município e da gestão como
os aspectos administrativos, técnicos e econômico-financeiros da prestação dos serviços.
No primeiro momento o prognóstico do PMSB aborda as diretrizes e os objetivos para
a institucionalização da Política Municipal de Saneamento Básico e do Sistema Municipal de
Gestão dos Serviços, mediante programas e ações para a revisão, complementação e
consolidação da legislação e demais normas municipais de regulação dos serviços.
Nos aspectos administrativos, técnicos e econômico-financeiros, o PMSB aborda as
diretrizes e os objetivos para a prestação dos serviços, mediante programas e metas para a
gestão administrativa, financeira e operacional, visando à universalização e manutenção da
disposição e do acesso integral aos serviços a todos os cidadãos e demais usuários, em
condições técnicas e economicamente viáveis.
Integram também no Plano Municipal de Saneamento Básico os seguintes elementos:
a) avaliação das situações de riscos naturais, acidentais e outros relacionados à
prestação dos serviços e proposição de ações emergenciais e contingenciais, no caso de suas
ocorrências;
b) formulação e proposição de mecanismos e procedimentos para a avaliação da
eficiência, eficácia e efetividade da execução do PMSB e
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c) elaboração da análise de viabilidade técnica e econômico-financeira dos serviços de
abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem pluvial,
contemplando os impactos dos programas propostos.
Este documento consolida os prognósticos e demais proposições do PMSB para os
serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, de limpeza e de
drenagem e manejo de águas pluviais urbanas.
Prognósticos Para a Gestão Dos Serviços
Este capítulo do PMSB aborda as definições dos objetivos gerais e específicos da
Política Municipal de Saneamento Básico e respectivas metas, bem como da previsão e
formulação dos programas e das respectivas ações e projetos que se espera realizar no
horizonte temporal deste plano, abrangendo o conjunto dos serviços públicos de saneamento
básico do Município de Cedro do Abaeté-MG.
Visando uma melhor organização e sistematização dos temas aqui abordados, os
mesmos foram agrupados em quatro partes. A primeira parte trata-se das diretrizes, dos
objetivos e das metas gerais da Política e do Plano Municipal de Saneamento Básico. A
segunda parte traça-se os cenários de planejamento, abordando a definição dos horizontes
temporais (curto, médio e longo prazos) e os aspectos jurídico e administrativos da gestão e
demográficos concernentes à evolução da população e dos domicílios. A terceira parte tratase dos programas e metas específicas da gestão dos serviços, e os respectivos projetos e
ações, envolvendo as três dimensões e abordagens consideradas na elaboração do diagnóstico
situacional. E a quarta parte aborda-se as ações para emergências e contingências.
Prospectiva e planejamento estratégico
O planejamento estratégico pressupõe uma visão prospectiva da área e dos itens de
planejamento por meio de instrumentos de análise e antecipação, construídos de forma
coletiva pelos diferentes atores sociais. A análise prospectiva estratégica aborda problemas de
variados tipos, define a população implicada, as expectativas e a relação entre causas e
efeitos. Além disso, identificam objetivos, agentes, opções, sequência de ações, tenta prever
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consequências, evitar erros de análise, avalia escalas de valores e abordam táticas e
estratégias.
Em resumo, a prospectiva estratégica requer um conjunto de técnicas sobre a
resolução de problemas perante a complexidade, a incerteza, os riscos e os conflitos,
devidamente caracterizados. As metodologias prospectivas procuram identificar cenários
futuros: otimista, pessimista e intermediário, possíveis e desejáveis, com o objetivo de nortear
a ação presente. Por meio de cenários podem-se transformar as incertezas do ambiente em
condições racionais para a tomada de decisão, servindo de referencial para a elaboração do
plano estratégico de execução de programas, projetos e ações.
Análise SWOT
A Análise SWOT é utilizada como uma ferramenta de reflexão e posicionamento em
relação à situação do setor de saneamento. Representa um ponto de partida para iniciar o
processo de planejamento tendo uma percepção geral de pontos e fatores que contribuem ou
atrapalham a execução de ações. O objetivo é contextualizar a realidade e identificar os
desafios regionais. Deve-se avaliar cada item de reflexão e detalhar o fator que o classifica.
Forças

Fraquezas

Boas taxas de atendimento dos
Deficiência na gestão dos serviços
diversos serviços nos setores em de saneamento.
estudo.
Base de dados e informações dos
sistemas de saneamento.

Ser responsável apenas pela
operação de água e esgoto.
Número de habitantes não
muito expressivo

AMBIENTE
INTERNO

Tarifas não cobrem a totalidade
dos custos de serviço dos sistemas
de gestão.
Falta de monitoramento de
águas superficiais e
subterrâneas.
Departamento ou autarquia
especifica para o setor de
saneamento.
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Ameaças

Oportunidades
Implantação da ETE

Forças

AMBIENTE
EXTERNO

Esgotamento sanitário a céu
aberto, levando a possíveis
doenças.
Contaminação de todo o lençol
freático.
Fraquezas

Disponibilidade de recursos no
orçamento federal para o setor
de saneamento.

Aumento do crescimento
populacional fora do previsto.

Programas federais e estaduais
voltados ao setor de
saneamento.

Obras complexas de difícil
manutenção e gestão.

Elaboração de projetos
tecnicamente, ambientalmente e
economicamente viáveis para o
setor de saneamento.

Deterioração da qualidade dos
meios receptores das águas
residuais tratadas.

Melhorar o serviço nos bairros e Escassez/degradação das águas
comunidades com menores
superficiais e subterrâneas de
taxas de atendimento.
consumo.
Ajustamento de tarifas para que
traduzam o custo real dos
tratamentos.

Oportunidades

Insustentabilidade econômica do
setor.

Ameaças

Recursos Federais e Estaduais
Políticas de priorização
para aplicação em sistemas de de
investimentos
não
saneamento
relacionadas ao setor de
saneamento.
Política de priorização de Intempéries Climáticos.
investimento relacionadas ao
setor de saneamento.
Tabela 11: Analise de Swot
Fonte: Alfa, 2019.
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Diretrizes, objetivos e metas gerais da política e do Plano Municipal de
Saneamento Básico
Diretrizes e objetivos gerais
As diretrizes e os objetivos gerais da Política e do Plano Municipal de Saneamento
Básico do Município de Cedro do Abaeté estão, de forma bem resumida, definidos na Lei
Orgânica Municipal (LOM). O Município de Cedro do Abaeté necessita adequar às
legislações municipais á legislação vigente voltada para Saneamento Básico, pois algumas
Leis Municipais estão desatualizadas, e ainda elaborar o Plano Diretor do município.
O Plano Diretor Municipal estabelece diretrizes para a política e o planejamento
urbano do Município. Uma das políticas setoriais relacionadas é quanto ao saneamento
básico.
Cenários de referência para o Plano Municipal de Saneamento Básico
Conforme o diagnóstico realizado, a disposição e o acesso aos serviços públicos de
saneamento básico estão praticamente universalizados no âmbito da cidade de Cedro do
Abaeté, atingindo toda a população situada em área urbana.
Desta situação ressalva-se que 97,93% da população urbana tenham à disposição e
garantido o acesso aos serviços de abastecimento de água, o mesmo percentual da população
conta com rede coletora do esgotamento sanitário, pois a cidade de Cedro do Abaeté não
possui uma Estação de Tratamento de Efluente– ETE para realizar o tratamento do efluente,
que são lançados in natura nos Córregos.
Portanto, constitui objetivo e meta central do Plano Municipal de Saneamento Básico
a universalização da oferta dos serviços de Saneamento Básico, bem como a correção das
eventuais falhas e deficiências apontadas nos diagnósticos relativas aos aspectos jurídicoinstitucionais e administrativos, operacionais e estruturais da prestação dos serviços de
saneamento básico, considerando os cenários descritos a seguir.
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Cenário jurídico-institucional e administrativo da gestão
No plano jurídico-institucional e administrativo, o cenário atual retratado no referido
diagnóstico mostram que a Política Municipal de Saneamento Básico possui poucas leis, e as
existentes não estão integradas em relação às funções de gestão dos serviços.
O cenário jurídico-institucional e administrativo de curto prazo do PMSB e a
elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico serão instrumentos para implantação e
instituição formal da Política Municipal de Saneamento Básico, mediante complementação e
consolidação dos instrumentos legais e regulamentares requeridos. Deve prever também a
estruturação do Sistema Municipal de Gestão do Saneamento Básico, mediante adoção das
medidas jurídico-administrativas necessárias e de mecanismos adequados para a efetiva
integração e atuação coordenada dos seus agentes, particularmente as funções de
planejamento, de regulação e fiscalização e de controle social, atendendo aos requisitos e às
diretrizes da Lei Federal nº 11.445/2.007 (Lei Nacional do Saneamento Básico - LNSB) e da
Lei Federal nº 12.305/2.010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS).
Ainda neste aspecto, o serviço de limpeza pública (coleta, tratamento e destinação
adequada dos resíduos) não conta com legislação específica, conforme a Política Nacional de
Resíduos Sólidos, Lei Federal nº 12.305/2.014 desta forma, faz se, necessário à elaboração do
Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduo Sólido.
Evolução populacional
Segundo dados do IBGE, o Município de Cedro do Abaeté possuía no ano 2.010, uma
população total de 1.210 habitantes, dos quais 1.033 habitantes moravam na área urbana e
177 na área rural, desse total, 628 eram homens e 582 mulheres.
População Total, por Gênero, Rural/Urbana - Município - Cedro do Abaeté – MG
% do
% do
% do
População
População
População
População
Total
Total
Total
(1991)
(2000)
(2010)
(1991)
(2000)
(2010)
100,00
1.289
100,00
1.210
100,00
População total 1.402
População
739
52,71
669
51,90
628
51,90
residente
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masculina
População
663
residente
feminina
População
1.140
urbana
População rural 262

47,29

620

48,10

582

48,10

81,31

1.140

88,44

1.033

85,37

177

14,63

18,69
149
11,56
Tabela 12: População residente.
Fonte: IBGE

Estes resultados quando comparados com os dados preliminares do censo de 2.010
mostram que a população de Cedro do Abaeté reduziu aproximadamente 9,3% de 2.000 a
2.010, passando de 1.140 para 1.033, para projeção da zona rural adotaremos o mesmo fator
de crescimento urbano, tendo em vista que as diretrizes do saneamento básico na zona rural
requerem mais atenção, devido as especificidades de cada comunidade.
Para atingir a universalização do saneamento básico, ao longo de 20 anos, é
necessário atender as demandas atuais e acompanhar o seu crescimento, sendo indispensável
visualizar a projeção de crescimento populacional do Município.
Partindo-se dos dados populacionais obtidos no IBGE, calcula- se o incremento
médio anual das populações rural, urbana e total. A seguir, faz se a estimativa do crescimento
geométrico para então estimar a população para os próximos 20 anos.
O quadro abaixo representa a estimativa populacional para os próximos 20 anos, com
base na taxa de crescimento geométrico. Os valores da coluna “Taxa Cresc.%” é estimada,
baseada no crescimento populacional do Município de Cedro do Abaeté na década de 2.000 a
2.010, cujo resultado apontará a população total no ano de 2.039, utilizando um percentual
médio de 1% ano.
EVOLUÇÃO POPULACIONAL
POPULAÇÃO (habitantes)
URBANA
RURAL

PRAZO

Sub
Taxa
Total
ANO População Cresc.% Urbana
1033
2010
1,00%
1043

Taxa
Rural Cresc.%
177
1%

Sub
Total
rural
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2.018
2.019
2.020
CURTO 2.021
2.022
2.023
2.024
2.025
2.026
2.027
2.028
MÉDIO 2.029
2.030
2.031
2.032
2.033
2.034
2.035
2.036
2.037
LONGO 2.038
2.039

1043
1053
1063
1074
1084
1094
1105
1116
1128
1139
1150
1161
1172
1184
1196
1208
1220
1232
1244
1257
1269
1282

1,00%
1053
177
1,00%
1063
178
1,00%
1074
179
1084
183
1,00%
1094
185
1,00%
1105
187
1,00%
1116
189
1,00%
1,00%
1128
191
1139
193
1,00%
1,00%
1150
195
1161
197
1,00%
1,00%
1172
199
1,00%
1184
201
1,00%
1196
203
1,00%
1208
205
1,00%
1220
207
1232
209
1,00%
1,00%
1244
211
1,00%
1257
213
1269
215
1,00%
1,00%
1282
217
1,00%
1295
219
Tabela 13: Projeção Demográfica
Fonte: Alfa 2.019

1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%
1,00%

178
179
181
185
187
189
191
193
195
197
199
201
203
205
207
209
211
213
215
217
219
221

10.846
1.231
1.242
1.257
1.269
1.281
1.294
1.307
1.321
1.334
1.347
1.360
1.373
1.387
1.401
1.415
1.429
1.443
1.457
1.472
1.486
1501

A partir da projeção do crescimento populacional, podem ser estimadas demandas
para cada um dos componentes do saneamento básico, ao longo do horizonte de
planejamento de 20 anos.
Cenário administrativo, operacional e estrutural da prestação dos serviços
O cenário atual dos aspectos administrativos, operacionais e estruturais da prestação
dos serviços retratado pelo diagnóstico situacional, revela carências e deficiências cuja
superação deve ser objeto dos programas específicos do PMSB, e cujos elementos mais
relevantes deste cenário são abordados em seguida.
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I – Dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário
Aspectos Administrativos
No aspecto administrativo o diagnóstico situacional da prestação destes serviços
revelou

algumas

deficiências

de

planejamento

e

controles

gerenciais,

refletidas

principalmente na falta do Plano Diretor de Abastecimento de Água e de esgotamento
sanitário, bem como na falta de um programa permanente, integrado e sistematizado de gestão
de perdas.
Na área financeira e contábil detectou-se deficiência no processamento e controle dos
ativos patrimoniais permanentes e ausência da prática de contabilização e apropriação dos
custos de depreciação dos ativos imobilizados, para efeito de determinação das tarifas dos
serviços, fazendo com que estes não reflitam os custos econômicos reais e, por consequência,
impossibilitando a recuperação dos capitais investidos e a formação de fundos de reservas e
fundos rotativos para reposição, modernização e ampliação das infraestruturas necessárias.
Desta forma, a FUNASA, no manual de orientações para Criação e Organização de
Autarquias Municipais de Água e Esgoto (2.003), propõe uma estrutura tarifária:
A apuração de custos dos serviços de água e esgoto torna-se
importante e imprescindível por diversas razões. Dentre elas
destacamos: o controle da aplicação dos recursos públicos e a
avaliação da eficiência na prestação dos serviços; o planejamento
econômico e financeiro das obras de melhorias e ampliação dos
sistemas e da reposição dos ativos degradados pelo uso; e agregação
de elementos necessários para a definição das tarifas a serem
praticados e dos subsídios a elas associados.
Coeficientes e variáveis utilizados para cálculo dos custos dos serviços
• DEX = Despesas de Exploração ou Despesas de Operação ou Despesas Correntes - Corresponde aos
desembolsos relativos à operação e à manutenção dos serviços. São gastos relativos à folha de pessoal, energia
elétrica, materiais de consumo, combustível, serviços de terceiros, dentre outros;
• SDI = Serviço da Dívida – Corresponde ao somatório dos valores desembolsados mensalmente,
relativos a operações de crédito contratadas para o financiamento de obras ou outros investimentos. Quando há
subvenção governamental, o Serviço da Dívida, a ser computado nos custos, fica diminuído da parcela
mensalmente transferida da outra esfera de governo para a Autarquia;
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• INF = Investimentos Não-Financiados – Corresponde aos valores a serem desembolsados para
pagamento de contrapartidas ou obras e outros investimentos realizados pela Autarquia, que não são cobertos
por subvenções governamentais ou financiamentos externos.
•DPA = Depreciação dos Ativos – corresponde ao valor gasto com a reposição dos ativos pelo natural
desgaste com o tempo ou para realização de melhorias tecnológicas, como instalações elétricas e mecânicas,
sistemas elevatórios, veículos, equipamentos e outros materiais permanentes. Nesse valor também são incluídos
a amortização dos ativos diferidos e uma reserva de recursos (provisionamento) relacionada com a quebra do
faturamento pela inadimplência, com valor máximo admitido de 1,5%;
• RPO = Remuneração do Patrimônio em Operação – Corresponde ao valor equivalente aos juros, que o
capital aplicado no patrimônio em operação proporcionaria se estivesse sendo considerado como um
investimento privado, ou aplicado em outros setores públicos;
• r = Taxa de Remuneração de Investimento;
• IOP = Patrimônio em Operação;
• RTN = Receita Total Necessária;
• ROD = Receita Operacional Direta - Corresponde à receita tarifária.

Na área de gestão comercial, o diagnóstico situacional também revelou que, embora o
Sistema de Informação utilizado pelo COPASA atenda satisfatoriamente suas
necessidades básicas relativas ao controle do fornecimento e da cobrança dos serviços
prestados.
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Estas deficiências afetam, entre outros aspectos, o planejamento e a gestão eficiente da
demanda e da oferta dos serviços; a gestão das perdas reais e aparentes; o planejamento
tarifário e a eficiência da gestão comercial.
Aspectos operacionais e estruturais
No plano operacional e estrutural o cenário atual da prestação dos serviços de
abastecimento de água e de coleta do esgotamento sanitário revelou-se bastante satisfatório na
maioria dos seus aspectos, mas ainda apresenta deficiências em alguns desses aspectos.
Sistema de Abastecimento de Água
Cenário Tendencial
No cenário tendencial, o Sistema de Abastecimento de Água não sofrerá nenhuma
ampliação da rede, serão realizadas apenas obras de manutenção e as perdas no sistema
continuarão as mesmas ao longo do tempo. Os projetos, que atualmente estão em processo de
análise, de ampliação e melhoria não serão executados, consequentemente haverá falta de
água para a população urbana e a população rural não receberá água.
Cenário Desejável
No cenário desejável, o Sistema de Abastecimento de Água passará por ampliações e
melhorias ao longo dos 20 anos a fim de que tanto a população urbana como a rural sejam
abastecidas pela rede de água, garantindo que toda a população receba água em quantidade e
qualidade, conforme parâmetros de qualidade estabelecidos pela resolução CONAMA
357/2.005 e 420/2.009, no horizonte do plano.
Para imediato é prevista a melhoria na qualidade da água fornecida para os
aglomerados rurais atendidos pela Prefeitura, visto que nestas localidades não há rede de
distribuição, e a água não é de qualidade. Em curto prazo é prevista a instalação da rede para
toda a área rural. Em médio prazo é prevista a ampliação da rede de abastecimento de água
urbana, pois neste período a demanda será maior do que a oferta. Em longo prazo é prevista
apenas a manutenção da rede, mantendo o índice de atendimento de 100%.
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Cenário Otimista
No cenário otimista, o Sistema de Abastecimento de Água passará por melhorias e
adaptação do atendimento ao longo dos 20 anos. Para este cenário foram desenvolvidas metas
para atingir o melhor índice de atendimento. Para imediato é prevista a melhoria na qualidade
da água fornecida para os aglomerados rurais atendidos pela Prefeitura, visto que nestas
localidades não há rede de distribuição, a água não é de qualidade. Em médio prazo é prevista
a ampliação da rede de abastecimento de água urbana, pois neste período a demanda será
maior do que a oferta. Em longo prazo é prevista apenas a manutenção da rede, mantendo o
índice de atendimento de 100%.
Índice de atendimento: utilizando-se o critério convencional de cálculo para
determinação deste indicador referenciado à população atendida, o índice de atendimento
atual com serviço de abastecimento de água em Cedro do Abaeté corresponde a 95,51% da
população urbana total do Município. Observe-se, entretanto, que esse cálculo adota variáveis
estatísticas fora do controle do prestador – população estimada e coeficiente médio de
habitantes por domicílio residencial baseadas em projeções do IBGE –, associadas ao total de
economias residenciais com abastecimento de água cadastradas pelo COPASA.
O consumo per capita atual na cidade de Cedro do Abaeté é da ordem de 180
l/hab./dia, segundo o COPASA. Neste prognóstico, utilizaremos o índice de consumo per
capita 180 l/hab./dia, na zona urbana, replicados para todo o Município, propondo assim uma
redução no consumo per capita, e buscando incentivos a política permanente de educação
ambiental, visando à conscientização da população a fim de evitar o desperdício.
O quadro mostra as demandas anuais para o Município de Cedro do Abaeté estimadas
para os próximos 20 anos para o abastecimento de água de todo o Município, para a área
urbana considerando que os serviços são prestados pelo COPASA e para área rural onde o
abastecimento é realizado por sistemas individuais, analisando assim, o crescimento
populacional baseado no cenário de taxa de crescimento geométrico.
Para conhecer a projeção de demanda de água é necessário efetuar o cálculo da vazão
média, através da seguinte equação:
Q med = P * C
86.400
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•
•
•

Onde:
Qmed = vazão média (L/s);
P = população atendida.
C= Consumo médio per capita (L/hab/dia)
POPULAÇÃO (habitantes)
URBANA
RURAL
PRAZO

CURTO

MÉDIO

LONGO

ANO
População
1033
2010
1043
2.018
1053
2.019
1063
2.020
1074
2.021
1084
2.022
1094
2.023
1105
2.024
1116
2.025
1128
2.026
1139
2.027
1150
2.028
1161
2.029
1172
2.030
1184
2.031
1196
2.032
1208
2.033
1220
2.034
1232
2.035
1244
2.036
1257
2.037
1269
2.038
1282
2.039

Demanda
anual
Água
Município
(L/s)

Taxa
Taxa
Cresc.% RURAL Cresc.% TOTAL
1,00%
177
1.210 2,52083333
1,00%
177
1,00%
1.220 2,54166667
1,00%
178
1,00%
1.231 2,56458333
1,00%
179
1,00%
1.242
2,5875
183
1,00%
1.257
2,61875
1,00%
1,00%
185
1,00%
1.269
2,64375
1,00%
187
1,00%
1.281
2,66875
1,00%
189
1,00%
1.294 2,69583333
1,00%
191
1,00%
1.307 2,72291667
1,00%
193
1,00%
1.321 2,75208333
1,00%
195
1,00%
1.334 2,77916667
197
1,00%
1.347
2,80625
1,00%
199
1,00%
1.360 2,83333333
1,00%
201
1,00%
1.373 2,86041667
1,00%
1,00%
203
1,00%
1.387 2,88958333
1,00%
205
1,00%
1.401
2,91875
1,00%
207
1,00%
1.415 2,94791667
1,00%
209
1,00%
1.429 2,97708333
1,00%
211
1,00%
1.443
3,00625
1,00%
213
1,00%
1.457 3,03541667
1,00%
215
1,00%
1.472 3,06666667
1,00%
217
1,00%
1.486 3,09583333
1,00%
219
1,00%
1501 3,12708333

Demanda
anual
àgua
Urbana
(L/s)
2,1520833
2,1729167
2,19375
2,2145833
2,2375
2,2583333
2,2791667
2,3020833
2,325
2,35
2,3729167
2,3958333
2,41875
2,4416667
2,4666667
2,4916667
2,5166667
2,5416667
2,5666667
2,5916667
2,61875
2,64375
2,6708333

Tabela 14: Projeção sistema de abastecimento de água
Fonte: Alfa, 2.019
Segundo dados da COPASA que consta no PMSB já elaborado, a outorga de captação
de água no Rio Caretinha em Cedro do Abaeté, é de 5 l/s. Conforme podemos identificar na
tabela de projeção de vazão para o Município, atenderia a população , entretanto será
necessário a intervenção para manter o fornecimento de água no município.
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Índices de perdas de água (em 2.013): ANC – Água não Contabilizada = 35%
O critério de cálculo deste indicador é igual aos adotados pelo SNIS 2.014, os quais
consideram, respectivamente, os volumes dos consumos medidos/estimados e os volumes
faturados, em relação ao volume disponibilizado/aduzido para distribuição, medido na saída
da ETA.
A COPASA também dispõe de sistema de gestão comercial que lhe permite controlar
satisfatoriamente os consumos medidos, incluídos os consumos de imóveis públicos e de
usuários isentos e os consumos internos de sua própria unidade.
Assim, embora os índices de perdas do COPASA estejam em nível satisfatório para os
padrões verificados em relação a todos os prestadores dos serviços no Brasil, ainda possível
reduzirem significativamente os seus valores dentro de uma margem aceitável de
custo/benefício, justificado principalmente em face do iminente esgotamento da capacidade
de captação de água no manancial atualmente utilizado.
Segundo o site tratabrasil.org em 2.010, as perdas de faturamento das organizações
operadoras com vazamentos, roubos e ligações clandestinas, falta de medição ou medições
incorretas no consumo de água, alcançaram, na média nacional 37,5%.
Pode-se verificar que a realidade de Cedro do Abaeté não está distante da realidade
brasileira, isto implica na não necessidade de nova captação ou ampliação dos sistemas já
existentes hoje, o que dependerá da gestão do setor, redução das perdas implicaria em mais
recursos para atendimento com água potável e expansão da rede de esgoto.
Disponibilidade hídrica e capacidade de produção: as informações do Diagnóstico
indicam que a disponibilidade hídrica do Rio Cedro do Abaeté será insuficiente para abastecer
a demanda projetada dos diversos segmentos de usuários de Cedro do Abaeté. No entanto, o
aproveitamento racional desta disponibilidade e a possível postergação de seu esgotamento
dependem de ações para a manutenção da quantidade e qualidade das águas desse manancial,
entre elas a adequada disciplina e o efetivo controle do uso e da ocupação das áreas de sua
bacia hidrográfica, bem como da execução de ações continuadas de recuperação e
preservação das respectivas Áreas de Preservação Permanentes.
Melhorias operacionais dos sistemas de produção e de distribuição, entre elas a
ampliação da reservação de água tratada, juntamente com a elaboração e execução de um
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programa permanente de gestão de perdas e de uso racional da água, poderão postergar por
mais alguns anos a necessidade de implantação do novo sistema de captação.
A Tabela 4 apresenta a população urbana de 2.010 de Cedro do Abaeté, IBGE - Censo
2.010, a projeção feita pela Alfa Consultoria e Empreendimentos. Ressaltando que para
cálculo da taxa de crescimento utilizada para a projeção populacional foi feito a média entre o
percentual de crescimento urbano e rural, sendo da ordem de 1%.
Ano

População urbana

2.010
2.018
2.019
2.020
2.021
2.022
2.023
2.024
2.025
2.026
2.027
2.028
2.029
2.030
2.031
2.032
2.033
2.034
2.035
2.036
2.037
2.038
2.039
Tabela 15: Projeção de Vazão.
Fonte: Alfa 2.019

1.210
1.220
1.231
1.242
1.257
1.269
1.281
1.294
1.307
1.321
1.334
1.347
1.360
1.373
1.387
1.401
1.415
1.429
1.443
1.457
1.472
1.486
1501

Vazão média (m³/h)
9075,00
9150,00
9232,50
9315,00
9427,50
9517,50
9607,50
9705,00
9802,50
9907,50
10005,00
10102,50
10200,00
10297,50
10402,50
10507,50
10612,50
10717,50
10822,50
10927,50
11040,00
11145,00
11257,50

A projeção de demanda na produção de água para o município de Cedro do Abaeté foi
calculado pela seguinte fórmula:
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Sistema de Esgotamento Sanitário
Cenário Tendencial
No cenário tendencial, o sistema de esgoto sanitário não sofrerá nenhuma ampliação
da rede, serão realizadas apenas obras de manutenção. Os projetos, que atualmente estão em
processo de análise, de ampliação e melhoria não serão executados, consequentemente haverá
falta de atendimento do esgoto, para sede do Município, os demais bairros que não possuem
rede coletora de esgoto continuaram sem atendimento, a população rural continuará dispondo
seu esgoto de forma irregular.
Cenário Desejável
No cenário desejável, o Sistema de Esgoto Sanitário passará por melhorias ao longo
dos 20 anos e atenderá 100% do Município. Este cenário prevê a universalização do serviço,
realizando a instalação da ETE e ampliação da rede para que toda a população tenha acesso à
rede de esgoto no horizonte do plano (20 anos).
Cenário Otimista
No cenário otimista, o Sistema de Esgoto Sanitário passará por melhorias e ampliação
do atendimento ao longo dos 20 anos. Para este cenário, foram desenvolvidas metas para
atingir o melhor índice de atendimento, de acordo com as condições econômico-financeiras
do Município. Ao contrário do cenário desejável, no cenário otimista é previsto o uso de
fossas sépticas na área rural ao invés da ampliação da rede de esgoto para todo o Município.
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Índice de atendimento: As informações do diagnóstico relatam que a cidade de
Cedro do Abaeté, não possui rede coletora de esgotamento sanitário pronta em 100% da
cidade e não possui Estação de Tratamento de Efluentes ETE.
Índice de tratamento de esgotos: A cidade de Cedro do Abaeté não possui Estação
de Tratamento de Efluentes ETE. Ainda de acordo com o Diagnóstico, todo o esgotamento
sanitário coletado na cidade é lançado de forma pontual e in natura em fossas negras
(sumidouros), após são descartados em uma “lagoa”.
Deficiências do sistema de esgotamento sanitário: Conforme informações do
Diagnóstico foram constatadas a existência de ligações clandestinas de esgotamento sanitário
na rede de água pluvial, havendo uma necessidade de implantação de um programa de caça
esgoto a fim de melhorar a qualidade da água dos Ribeirões.
a) Contribuição Doméstica
O consumo contínuo de água potável no desempenho diário das atividades domésticas
produz águas residuárias, ditas “servidas”, quando oriundas de atividades de limpeza e as
“negras”, quando contém matéria fecal. Como esses despejos têm, normalmente, origem na
utilização da água do sistema público de abastecimento, espera-se que a maior ou menor
demanda de água implique, proporcionalmente, na maior ou menor contribuição doméstica
de vazões a esgotar.
b) Contribuição Per Capita Média “c.q”
Em consequência da correlação das contribuições de esgoto com o consumo de água,
torna-se necessário o conhecimento prévio dos números desta demanda para que se possa
calcular com coerência o volume de despejos produzidos.
Um dos parâmetros mais importante nos projetos de abastecimento de água é a
quantidade de água consumida diariamente por cada usuário do sistema, denominado de
consumo per capita médio e representado pela letra “q”. Esse parâmetro, na maioria das
vezes, é um valor estimado pelos projetistas em função dos aspectos geoeconômicos
regionais, desenvolvimento social e dos hábitos da população a ser beneficiada. Esse
procedimento é frequente, em virtude do caráter eminentemente prioritário dos projetos de
sistemas de abastecimento de água na infraestrutura pública sanitária das comunidades.
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Partindo, pois, da definição do per capita de consumo de água pode-se determinar o
per capita médio de contribuição de esgotos, que será igual ao produto “c.q”, onde “c” é o
coeficiente de retorno, apresentado a seguir.
De um modo geral, no Brasil adotam-se per capitas médios diários de consumo de
água da ordem de 150 a 200 l/hab./dia, para cidades de até 10.000hab. e per capitas maiores,
para cidades com populações superiores. As normas brasileiras permitem o dimensionamento
com um mínimo de 100 l/hab./dia, devidamente justificado, e o mesmo valor para indicar o
consumo médio para populações flutuantes. Em áreas onde a população tem renda média
muito pequena e os recursos hídricos são limitados como, por exemplo, em pequenas
localidades do interior nordestino, este per capita pode atingir valores inferiores a 100
l/hab./dia. Em situações contrárias e onde o sistema de abastecimento de água garante
quantidade e qualidade de água potável continuamente, este coeficiente pode ultrapassar os
500 l/hab./dia.
Este prognóstico considera o atual consumo médio per capita de água de Cedro do
Abaeté como sendo de 180 l/hab./dia.
c) Coeficiente de retorno “c”
É natural que uma parcela da água fornecida pelo sistema público de abastecimento
de água não seja transformada em vazão de esgotos como, por exemplo, a água utilizada na
regagem de jardins, lavagens de pisos externos, de automóveis, dentre outros. Em
compensação, na rede coletora poderão chegar vazões procedentes de outras fontes de
abastecimento, como do consumo de água de chuva acumulada em cisternas e de poços
particulares
Essas considerações implicam que, embora haja uma nítida correlação entre o
consumo do sistema público de água e a contribuição de esgotos, alguns fatores poderão
tornar esta correlação maior ou menor, conforme a circunstância.
De acordo com a frequência e intensidade da ocorrência desses fatores de
desequilíbrio, a relação entre o volume de esgotos recolhido e o de água consumido pode
oscilar entre 0,60 e 1,30, segundo a literatura conhecida. Esta fração é conhecida como
relação esgoto/água ou coeficiente de retorno e é representada pela letra “c”. De um modo
geral, estima-se que 70% a 90% da água consumida nas edificações residenciais retornam à
rede coletora pública, na forma de despejos domésticos. No Brasil é usual a adoção de
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valores na faixa de 0,75 a 0,85, caso não haja informações claras que indiquem outro valor
para “c” “c”. Este prognóstico adota o coeficiente de retorno de 0,8.
O Sistema de Esgotamento Sanitário - SES na cidade de Cedro do Abaeté é operado
pelo Município. Em Cedro do Abaeté existe rede de coletora de esgotamento sanitário em
todos os bairros da cidade. A rede é direcionada para dois pontos, sendo parte do efluente
destinado aos córregos. É importante ressaltar que a adesão ao sistema de esgotamento
sanitário do município é obrigatória, levando segurança ao município e minimizando
prejuízos ao meio ambiente e à saúde pública.
Segundo o projeto apresentado o Sistema Esgotamento Sanitário (SES) de Cedro do
Abaeté é composto de redes coletoras, necessitando conforme apresentado no diagnóstico de
interceptores, estações elevatórias e estação de tratamento de esgotos.
Conforme informado neste prognóstico, para a área urbana e rural de Cedro do
Abaeté, serão adotados dois cenários, atual e futuro. O cenário atual refere-se ao atual estado
do município e o cenário futuro refere-se à evolução populacional de 1 % a.a.
Com base nos cenários populacionais futuros construídos para o Município de Cedro
do Abaeté, para os 20 anos de horizonte do projeto, pode-se estabelecer as demandas, no que
diz respeito aos serviços de esgotamento sanitário. A Tabela 5 mostra a vazão média de
consumo de água e a vazão de esgoto.
POPULAÇÃO (habitantes)
URBANA
RURAL
PRAZO

CURTO

MÉDIO

ANO

População

Taxa
Cresc.%

RURAL

2010

1033

1,00%

177

2.018

1043

1,00%

177

2.019

1053

1,00%

2.020

1063

2.021

Taxa
Cresc.%

Demanda Demanda
anual
anual
Água
esgoto
Município Urbana
TOTAL
(L/s)
(L/s)
1.210

2,5208333

1,00%

1.220

2,5416667

178

1,00%

1.231

2,5645833

1,00%

179

1,00%

1.242

2,5875

1074

1,00%

183

1,00%

1.257

2,61875

2.022

1084

1,00%

185

1,00%

1.269

2,64375

2.023

1094

1,00%

187

1,00%

1.281

2,66875

2.024

1105

1,00%

189

1,00%

1.294

2,6958333

2.025

1116

1,00%

191

1,00%

1.307

2,7229167

2.026

1128

1,00%

193

1,00%

1.321

2,7520833

2.027

1139

1,00%

195

1,00%

1.334

2,7791667

2,01667
2
2,05167
2,07
2,095
2,115
2,135
2,15667
2,17833
2,20167
2,22333
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LONGO

2,245
2,26667
2,28833
2,31167
2,335
2,35833
2,38167
2,405
2,42833
2,45333
2,47667

2.028

1150

1,00%

197

1,00%

1.347

2,80625

2.029

1161

1,00%

199

1,00%

1.360

2,8333333

2.030

1172

1,00%

201

1,00%

1.373

2,8604167

2.031

1184

1,00%

203

1,00%

1.387

2,8895833

2.032

1196

1,00%

205

1,00%

1.401

2,91875

2.033

1208

1,00%

207

1,00%

1.415

2,9479167

2.034

1220

1,00%

209

1,00%

1.429

2,9770833

2.035

1232

1,00%

211

1,00%

1.443

3,00625

2.036

1244

1,00%

213

1,00%

1.457

3,0354167

2.037

1257

1,00%

215

1,00%

1.472

3,0666667

2.038
2.039

1269
1282

1,00%
1,00%

217
219

1,00%
1,00%

1.486
1501

3,0958333
3,127083 2,501667

Tabela 16: Vazão média de consumo de água e esgoto.
Fonte: ALFA, 2.019
Comunidades rurais
Conforme apresentado no diagnóstico, nas comunidades rurais de Cedro do Abaeté, o
esgotamento sanitário é feito pelos próprios moradores por meio de sistemas inadequados,
como as fossas negras. A fossa negra, como popularmente conhecida, é uma escavação feita
sem revestimento, onde os dejetos caem diretamente em contato com o solo. Quando se
decompõe, esse material é absorvido pelo solo ou fica na superfície da fossa, o que pode
comprometer não somente a saúde da população, como também o meio ambiente.
Na ausência de um sistema completo de tratamento de esgotos, o ideal é a substituição
das fossas negras por fossas sépticas. Observando a universalização dos serviços de
saneamento, que é o objetivo principal do PMSB.
DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Cenário Tendencial
No cenário tendencial, o Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos
não sofrerão nenhuma ampliação, serão realizadas apenas obras de manutenção rotineira. A
coleta convencional e seletiva não atenderá todo o Município, a disposição irregular de
resíduos continuará, não será implantado o sistema de logística reversa, não será cobrado o
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PGIRS de grandes geradores e geradores de resíduos perigosos e estes não serão responsáveis
pela destinação de seus resíduos. Não haverá nenhuma mudança ao longo dos 20 anos,
consequentemente os problemas tendem a aumentar com o aumento da população.
Cenário Desejável
No cenário desejável, o Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos
passarão por melhorias ao longo dos 20 anos e atenderá 100% do Município. Para imediato é
previsto o ampliação da operação da Usina de Triagem de Recicláveis, aumento da frequência
das campanhas de educação ambiental de baixa para média. Em curto prazo é previsto a
regulamentação da cobrança do PGIRS de grandes geradores e geradores de resíduos
recicláveis e responsabilizando-os pela destinação de seus resíduos, aumento da frequência
das campanhas de educação ambiental de média para alta. A médio prazo é prevista a
regulamentação da logística reversa e a ampliação da coleta convencional e seletiva para todo
o município. A Longo Prazo é previsto apenas a manutenção dos serviços implantados e
existentes.
Cenário Otimista
No cenário otimista, o Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos
passarão por melhorias ao longo dos 20 anos, entretanto serão de acordo com as condições
econômico-financeiras do Município. Para imediato é previsto a ampliação da operação da
Usina de Triagem de Recicláveis. A Curto Prazo é previsto a regulamentação da cobrança do
PGIRS de grandes geradores e geradores de resíduos recicláveis e responsabilizando-os pela
destinação de seus resíduos, aumento da frequência das campanhas de educação ambiental de
baixa para média. A Médio Prazo é prevista a regulamentação da logística reversa e aumento
da freqüência das campanhas de educação ambiental de média para alta. A Longo Prazo é
previsto apenas a manutenção dos serviços implantados e existentes.
Os resíduos sólidos urbanos (RSU) analisados a seguir, consistem dos resíduos
sólidos domésticos (RSD) e da limpeza pública.
Cenário futuro, a ser obtido pela adoção de uma projeção de crescimento
populacional e quantidade de resíduo per capita gerada por dia/hab. de 0.600 kg/hab./dia,
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conseqüência da universalização e melhoria dos serviços prestados ao Município de Cedro do
Abaeté. Neste cenário, a geração de RSU seria como apresentado na Tabela 6 a seguir.
Geração per capita Geração diária de Geração anual de
de resíduos sólidos
resíduos sólidos
resíduos sólidos
(kg/hab/dia)
(ton/dia)
(ton/ano)

Ano

População
Total (hab)

2010

1210

0,65

0,8

287

2018

1222

0,65

0,8

290

2019

1234

0,65

0,8

293

2020

1252

0,65

0,8

297

2021

1265

0,65

0,8

300

2022

1278

0,65

0,8

303

2023

1291

0,65

0,8

306

2024

1304

0,65

0,8

309

2025

1317

0,65

0,9

312

2026

1330

0,65

0,9

316

2027

1343

0,65

0,9

319

2028

1356

0,65

0,9

322

2029

1370

0,65

0,9

325

2030

1384

0,65

0,9

328

2031

1398

0,65

0,9

332

2032

1412

0,65

0,9

335

2033

1426

0,65

0,9

338

2034

1440

0,65

0,9

342

2035

1454

0,65

0,9

345

2036

1469

0,65

1,0

349

2037

1484

0,65

1,0

352

2038

1499

0,65

1,0

356

1514
0,65
1,0
2039
Tabela 17: Projeção da geração de RSU – Cenário alternativo
Fonte: Alfa, 2.019
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O aterro vem recebendo todas as categorias de resíduos sólidos gerados nas mais
diversificadas fontes, tais como comércios, escolas e residências.
Estima-se que o aterro com vida útil prevista de vinte (20) anos não atinja o tempo
desejável, devido à quantidade de resíduo recebida, logo será necessário que o Município faça
aquisição de uma nova área para destinação final dos resíduos sólidos, caso o mesmo não seja
regularizado.
Segundo o manual de orientações para elaboração de Plano Simplificado de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos – PSGIRS para municípios com população inferior a 20 mil
habitantes:
Os serviços de limpeza urbana (varrição, capina, poda, desobstrução
do sistema de águas pluviais e limpeza de outros locais de circulação
pública) deverão ser custeados por outras receitas do município como:
transferências do governo federal (exemplo: FPM –Fundo de Participação do
Município); repasse do governo estadual (exemplo: ICMS - Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre prestações de
Serviços de transporte
(interestadual e intermunicipal e de comunicação); ou recursos
municipais arrecadados por meio de impostos (exemplo: IPTU - Imposto
sobre a Propriedade predial e Territorial Urbana).
No caso das pequenas cidades brasileiras, municípios com até 20 mil
habitantes, recomenda-se adotar a cobrança da seguinte forma:
a) taxas: coleta e destinação final para os domicílios e pequenos
comércios que gerem resíduos que se caracterizam como domiciliares;
b) preços públicos ou tarifas: para grandes geradores (exemplo:
economias que geram acima de 2.500 litros ou 500 kg de resíduos por mês)
ou geradores de resíduos industriais, comerciais, de serviços de saúde, da
construção civil, agrossilvopastoris ou de mineração, que utilizam o serviço
público de manejo de resíduos sólidos.
A cobrança da taxa de resíduos sólidos domiciliares poderá estar
anexa a boletos de outros serviços, como por exemplo, conta de água, por
meio de taxas mensais, bimensais, trimestrais, semestrais ou anuais, ou junto
com como o IPTU - Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana.
Conforme Lei n° 11.445/2007, artigo 29, poderão ser adotados
subsídios tarifários e não tarifários para os usuários e localidades que não
tenham capacidade de pagamento ou escala econômica suficiente para cobrir
o custo integral dos serviços.
Caso a Prefeitura opte pela adoção de subsídio tarifário, o déficit
originado deverá ser coberto por receitas extra tarifárias, receitas
alternativas, subsídios orçamentários, subsídios cruzados intra-setoriais e
intersetoriais provenientes de outras categorias de beneficiários dos serviços
públicos de manejo de resíduos sólidos, dentre outras fontes, instituídos pelo
poder público.
Recomenda-se que a prefeitura reavalie os valores das taxas e tarifas
praticados a cada ano e faça o reajuste observando o intervalo mínimo de
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doze meses, conforme prevê o Decreto n°7.217/2010 que regulamenta a Lei
n° 11.445/2007.
Este capítulo não abordará uma metodologia de cobrança para
grandes geradores ou geradores que produzam resíduos que não se
caracterizam como domiciliares, pela necessidade de estudo específico para
cada caso, devidamente harmonizado com os planos de gerenciamento de
resíduos sólidos destes geradores.
Sistema de cálculo para taxa de resíduos sólidos urbanos
A seguir método simplificado para cálculo da taxa de manejo de
resíduos sólidos urbanos.
Passo 1: levantamento de dados básicos do município:
a) população: número de habitantes;
b) economias: número de domicílios, terrenos vazios e
estabelecimentos atendidos pelo serviço público; e
c) geração de resíduos sólidos domésticos: massa por pessoa por dia.
Passo 2: definição do valor presente dos investimentos (obras e
equipamentos) necessários no horizonte do Plano:
a) coleta Convencional: veículos coletores, garagem etc;
b) coleta Seletiva e tratamento: veículos, PEV Central etc;
c) disposição Final: projetos, licenças, obras e equipamentos do
Aterro Sanitário; e
d) repasses não onerosos da União ou Estado.
Passo 3: definição dos Custos Operacionais mensais considerando a
contratação direta ou indireta (concessão):
a) coleta Convencional: combustíveis, mão-de-obra, EPIs etc;
b) coleta Seletiva e tratamento: combustíveis, mão-de-obra, EPIs,
materiais etc; e
c) disposição Final: combustíveis, mão-de-obra, EPIs, energia
elétrica, materiais, análises laboratoriais etc.
Passo 4: parâmetros para financiamento:
a) porcentagem Resíduos na Coleta Convencional;
b) porcentagem Resíduos na Coleta Seletiva;
c) prazo de pagamento; e
d) taxa de financiamento dos investimentos (inclui juros e inflação).
Cálculo da Taxa. A seguir exemplo de simulação:
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DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS
Cenário Tendencial
No cenário tendencial, o sistema de drenagem urbana não sofrerá nenhuma ampliação
da rede, serão realizadas apenas obras de manutenção. Consequentemente afetará o manejo
das águas pluviais, agravando as ocorrências alagamentos em ruas e casas.
Cenário Desejável
No cenário desejável, o sistema de Drenagem Urbana passará por melhorias ao longo
dos 20 anos e atenderá 100% do Município. Este cenário prevê a universalização do serviço,
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realizando a ampliação da rede drenagem e manejo de águas pluviais para todo Município, no
horizonte do plano.
Cenário Otimista
No cenário otimista, o sistema de Drenagem Urbana passará por melhorias e
adaptação do atendimento ao longo dos 20 anos. Para este cenário foram desenvolvidas metas
para atingir o melhor índice de atendimento de acordo com as condições econômicofinanceiras do município.
O aumento do índice de adensamento populacional da área urbana do Município
poderá agravar progressivamente os referidos impactos, caso não sejam adotadas no curto
prazo as medidas necessárias para a melhoria da gestão destes serviços, a começar pela
elaboração do Plano Diretor de Drenagem, além das intervenções corretivas e preventivas
pontuais.
TARIFAS, TAXAS, PREÇOS PÚBLICOS, TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS
O sistema de tarifas, taxas e preços públicos são as fontes primárias para o
financiamento das ações do Saneamento Básico. As tarifas, taxas e preços públicos devem,
além de recuperar os custos operacionais, gerar um excedente para alavancar investimentos,
quer sejam diretos (recursos próprios) e/ou com financiamentos, para compor a contrapartida
de empréstimos e o posterior pagamento do serviço da dívida.
O sistema de tarifas, taxas e preços públicos tem sempre uma restrição básica na
capacidade de pagamento da população e, além disso, por se tratar de um serviço essencial a
ser estendido a todos os munícipes, deve-se contemplar algum nível de subsídio, os quais
assumem três modalidades.
Subsídios à oferta, no qual o poder público transfere recursos do orçamento fiscal para
financiar a implantação, expansão ou ampliação dos sistemas de Saneamento Básico, indo até
o financiamento de parte ou do total da operação e manutenção dos sistemas, onde existir
baixa sustentabilidade financeira, o que ocorre, em geral, nos municípios de pequeno porte.

108

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE CEDRO DO ABAÉTE

Subsídios à demanda, através do qual o poder público transfere diretamente ao usuário
parte ou toda a cobrança pelos serviços dirigidos a ele, de acordo com critérios de necessidade
estabelecidos a priori. Este é pouco difundido no sistema brasileiro de financiamento do
Saneamento Básico. Estas duas modalidades de subsídios provem do orçamento fiscal das
unidades federadas e, portanto o financiamento do sistema depende de toda a sociedade que
paga impostos.
A outra modalidade são os subsídios cruzados onde os custos dos serviços são
rateados entre os usuários do sistema de Saneamento Básico, em proporções diferentes,
mediante critérios que reproduzam a diferenciação de renda da comunidade beneficiada. Esta
modalidade é bastante utilizada no sistema tarifário dos serviços de abastecimento de água e
de esgotamento sanitário, mediante a classificação dos usuários em categorias e faixas de
consumo.
As diretrizes para a cobrança pelos serviços de Saneamento Básico estão definidas na
Lei 11445/07, cujos principais artigos estão listados a seguir:
Art. 29 - Os serviços públicos de Saneamento Básico terão a
sustentabilidade econômico-financeiraas segurada, sempre que possível,
mediante remuneração pela cobrança dos serviços;
I - de abastecimento de água e esgotamento sanitário:
preferencialmente na forma de tarifas e outros preços públicos, que poderão
ser estabelecidos para cada um dos serviços ou para ambos conjuntamente;
II - de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos:
taxas ou tarifas e outros preços públicos, em conformidade com o
regime de prestação do serviço ou de suas atividades;
III - de manejo de águas pluviais urbanas: na forma de tributos,
inclusive taxas, em conformidade com o regime de prestação do serviço ou
de suas atividades.
§ 1º Observado o disposto nos incisos I a III do caput deste artigo, a
instituição das tarifas, preços públicos e taxas para os serviços de
saneamento básico observará as seguintes diretrizes:
I - prioridade para atendimento das funções essenciais relacionadas à
saúde pública;
II - ampliação do acesso dos cidadãos e localidades de baixa renda
aos serviços;
III - geração dos recursos necessários para realização dos
investimentos, objetivando o cumprimento das metas e objetivos do serviço;
IV - inibição do consumo supérfluo e do desperdício de recursos;
V - recuperação dos custos incorridos na prestação do serviço, em
regime de eficiência;
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VI - remuneração adequada do capital investido pelos prestadores
dos serviços;
VII - estímulo ao uso de tecnologias modernas e eficientes,
compatíveis com os níveis exigidos de qualidade, continuidade e segurança
na prestação dos serviços;
VIII - incentivo à eficiência dos prestadores dos serviços.
§ 2° Poderão ser adotados subsídios tarifários (cruzados) e não
tarifários (tributos) para os usuários e localidades que não tenham
capacidade de pagamento ou escala econômica suficiente para cobrir o custo
integral dos serviços.
Art. 30. Observado o disposto no art. 29 desta Lei, a estrutura de
remuneração e cobrança dos serviços públicos de Saneamento Básico poderá
levar em consideração os seguintes fatores:
I - categorias de usuários, distribuídas por faixas ou quantidades
crescentes de utilização ou de consumo;
II - padrões de uso ou de qualidade requeridos;
III - quantidade mínima de consumo ou de utilização do serviço,
visando à garantia de objetivos sociais, como a preservação da saúde
pública, o adequado atendimento dos usuários de menor renda e a proteção
do meio ambiente;
IV - custo mínimo necessário para disponibilidade do serviço em
quantidade e qualidade adequadas;
V - ciclos significativos de aumento da demanda dos serviços, em
períodos distintos e
VI - capacidade de pagamento dos consumidores.
Art. 31. Os subsídios necessários ao atendimento de usuários e
localidades de baixa renda serão dependendo das características dos
beneficiários e da origem dos recursos:
I - diretos, quando destinados a usuários determinados, ou indiretos,
quando destinados ao prestador dos serviços;
II - tarifários, quando integrarem a estrutura tarifária, ou fiscais,
quando decorrerem da alocação de recursos orçamentários, inclusive por
meio de subvenções;
III - internos a cada titular ou entre localidades, nas hipóteses de
gestão associada e de prestação regional.
Art. 35. As taxas ou tarifas decorrentes da prestação de serviço
público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos
devem levar em conta a adequada destinação dos resíduos coletados e
poderão considerar:
I - o nível de renda da população da área atendida;
II - as características dos lotes urbanos e as áreas que podem ser
neles edificadas;
III - o peso ou o volume médio coletado por habitante ou por
domicílio.
Art. 36. A cobrança pela prestação do serviço público de drenagem
e manejo de águas pluviais urbanas deve levar em conta, em cada lote
urbano, os percentuais de impermeabilização e a existência de dispositivos
de amortecimento ou de retenção de água de chuva, bem como poderá
considerar:
I - o nível de renda da população da área atendida;
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II - as características dos lotes urbanos e as áreas que podem ser
neles edificadas.

A sustentabilidade financeira dos empreendimentos em Saneamento Básico está
fortemente correlacionada com os conceitos e diretrizes expostas, onde devem estar sempre
presente os aspectos de eficiência, alocativa e técnica, na prestação dos serviços
consubstanciados em bases econômicas de custo de oportunidade, escolhendo-se a tecnologia
mais adequada às possibilidades financeiras da comunidade, cuja finalidade mor consiste na
melhoria ambiental com reflexos sobre a qualidade de vida e de saúde da população
beneficiada. Desta forma propõem-se ao Município medidas de tarifação ou taxação graduais
a fim de garantir a sustentabilidade operacional e financeira dos sistemas, podendo adotar
faixas sociais de cobrança.
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12 OBJETIVOS, METAS E PROGRAMAS ESPECÍFICOS DO PMSB,
PROGRAMAS, PROJETO E AÇÕES E PLANO DE EXECUÇÃO
Neste tópico são propostos os objetivos, as metas e os programas específicos do
PMSB para a gestão dos serviços públicos de saneamento básico do Município de Cedro do
Abaeté, abrangendo os aspectos jurídico-institucionais, administrativos, estruturais e
operacionais.
As metas temporais consideradas neste plano observarão as seguintes definições,
coerentes com a vigência do Plano Plurianual (PPA):
Metas de curto prazo: entre 4 a 8 anos;
Metas de médio prazo: entre 9 a 12 anos e
Metas de longo prazo: entre 13 a 20 anos.
Recomenda-se também que os operadores dos serviços façam o registro das situações
emergenciais com a avaliação crítica dos procedimentos, para a introdução dos
aperfeiçoamentos necessários, com o detalhamento que cada caso requer.
METAS IMEDIATAS
As metas imediatas necessárias ao Município são:
•

Manobras de redes para atendimento de atividades essenciais;

•

Acionamento dos meios de comunicação para alerta de água imprópria para consumo;

•

Acionamento dos meios de comunicação para aviso à população para evitar depósito
de lixo nas ruas;

•

Campanhas para reduzir os casos de: dengues, chicungunha e pernilongos, pois o
município demonstrou casos;

•

Acionar a Policia Ambiental e Corpo de Bombeiros para isolar a fonte de
contaminação;

•

Capacitação de agentes socioambientais;
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•

Ações de mobilização e educação socioambiental;

•

Plano para limpeza e contenção dos bueiros;

•

Implantar a coleta seletiva de modo a atender a área urbana e rural;

•

Ampliar a coleta convencional 100 % da população, inclusive a área rural

•

Elaboração dos planos: Plano Diretor do Município e Plano de Resíduo de Saúde.
Objetivos e metas gerais
I – Objetivos e metas jurídico-institucionais e administrativas: institucionalizar a

Política Municipal de Saneamento Básico, mediante revisão, complementação e consolidação
da legislação e demais normas municipais de regulação dos serviços e o Sistema Municipal de
Gestão dos Serviços, mediante consolidação da atuação e funcionamento dos demais agentes
municipais integrantes do sistema, até o final do ano de 2.020.
II – Objetivos e metas para a prestação dos serviços: alcançar a universalização e
garantir o acesso integral aos serviços públicos de abastecimento de água, esgotamento
sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, a todos os usuários situados na área
urbana e rural, bem como promover as soluções individuais adequadas destes serviços para
toda a população rural dispersa e, ainda, dotar as áreas urbanas de soluções adequadas de
drenagem e de manejo de águas pluviais, até o ano de 2.035.
Objetivos e metas específicas e respectivos programas, projetos e ações.
No âmbito jurídico-institucional e administrativo
I – Objetivos e metas

•

Rever, complementar e consolidar a legislação e as demais normas municipais de
regulação dos serviços, visando atender às diretrizes da Lei Federal nº 11.445/2.007e
ao mesmo tempo, integrar e constituir o arcabouço jurídico-normativo da Política
Municipal de Saneamento Básico, até final de 2.019;

•

Consolidar todos os eixos do saneamento básico em um setor;
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•

Criar um Conselho Técnico de Regulação dos Serviços Municipais de Saneamento e
instituir, através do mesmo, as normas técnicas de execução da Política Municipal de
Saneamento Básico, particularmente as relativas à regulação econômica dos serviços,
que possui entre outras atribuições, conforme previsto em norma vigente, por
exemplo, ser responsável pela avaliação anual e revisão a cada quatro anos do PMSB,
e

•

Instituir, em prazo oportuno, o fundo especial previsto no art. 13 da Lei Federal nº11.
445/2.007, como instrumento financeiro auxiliar, de natureza contábil, para a gestão
dos recursos destinados ao financiamento de investimentos e a subsídios sociais dos
serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário até 2.019.
II – Programa, projetos e ações
Programa - PROGRAMA DE GESTÃO EFICAZ – Institucionalização e

implantação das ações complementares da Política e do Sistema Municipal de Gestão do
Saneamento Básico.
Projetos e ações:
•

Elaborar legislação municipal de regulação dos serviços de saneamento básico, bem
como elaborar e encaminhar para aprovação pelo Legislativo, até o segundo semestre
de 2.019, Projeto de Lei instituindo a Política e o Sistema Municipal de Saneamento
Básico, contemplando inclusive a previsão de constituição de fundo especial, no
âmbito do COPASA, para a gestão contábil e financeira dos investimentos e dos
subsídios sociais dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário;

•

Instituir a regulamentação normativa da Política e do Sistema Municipal de
Saneamento Básico, mediante decreto do Executivo, imediatamente após a aprovação
da respectiva lei;

•

Criação do Conselho Municipal de Saneamento Básico, em atendimento ao Decreto nº
8.211/2.014 e dotá-lo com as condições e recursos técnicos de apoio necessários para a

114

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE CEDRO DO ABAÉTE

elaboração e aplicação das normas de regulação dos aspectos técnicos da Política e do
Sistema Municipal de Saneamento Básico, em especial os aspectos econômicos e
•

Criar e implantar um Sistema de Informação de Gestão Municipal para atender aos
aspectos essenciais da gestão dos serviços de saneamento básico, inclusive o
monitoramento e avaliação do PMSB.
Dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário
Gestão comercial
Objetivos e metas

•

Atualizar e modernizar o cadastro de usuários até o ano de 2.019;

•

Buscar uma gestão eficaz e eficiente para o Sistema de Esgotamento Sanitário;

•

Reduzir as perdas comerciais de faturamento decorrentes de deficiências da micro
medição para no máximo 20 %, em relação ao volume disponibilizado/aduzido para
distribuição, até o ano de 2.019, embora não seja tratado o esgotamento sanitário do
município, deverá haver a cobrança referente à coleta, e esta deverá cobrir os gastos
que o município tem com esta prestação de serviço.
Programa, projetos e ações
PROGRAMA DE GESTÃO EFICAZ- Melhoria da gestão comercial dos serviços

de água e esgoto.
Projetos e ações:
•

Modernizar o sistema informatizado de gestão comercial, de forma integrada com o
cadastro imobiliário da Prefeitura Municipal, para que possa integrar o cadastramento
e o controle de informações dos usuários efetivos (os que já têm acesso aos serviços) e
de todos os usuários potenciais (imóveis edificados ou não, que não estão ligados ou
que ainda não têm os serviços à disposição) situados na área de atuação do Município
e da COPASA;

•

Proceder à revisão cadastral de todos os usuários efetivos, cadastrarem todos os
usuários potenciais e instituir os mecanismos para manter a base cadastral atualizada
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permanentemente, mediante ações e procedimentos das atividades regulares de
medição domiciliar dos consumos de água, de execução de novas ligações e de
manutenção dos ramais prediais e dos hidrômetros; e mediante integração e interação
com os sistemas de cadastro imobiliário do Município;
•

Instituir e executar de forma permanente o plano de substituição de hidrômetros que
estejam operando fora dos parâmetros de controle pré-estabelecidos e

•

Instituir e executar de forma permanente o plano de controle da arrecadação, mediante
ações regulares de cobrança e de suspensão do fornecimento do serviço de
abastecimento de água.
Gestão e controle de perdas de água
Objetivos e metas
Reduzir as perdas totais (índice ANC) do sistema de abastecimento de água, até o ano

de 2021, para o máximo de 15% do volume disponibilizado/aduzido para distribuição.
Projetos e ações
•

Instituir plano permanente de gestão e controle das perdas de água disponibilizada
para distribuição, mediante integração e atuação planejada e coordenada dos diversos
setores do COPASA envolvidos nessa questão e

•

Implantar metodologia de execução e monitoramento de balanço hídrico do sistema de
abastecimento de água como ferramenta de gestão das perdas, inclusive identificação e
priorização das ações e intervenções de obras, de manutenção e de operação
requeridas.
Planejamento técnico
Objetivos e metas
Dotar a COPASA com os recursos e instrumentos necessários para o planejamento das

ações e das infraestruturas operacionais dos sistemas de abastecimento de água até o ano de
2020, em caso de concessão dos serviços do Sistema de Esgotamento Sanitário á COPASA
realizar um planejamento detalhado para esta concessão.
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Gestão e Planejamento
Projetos e ações: Ações programa 1.
•

Organizar e estruturar a área de planejamento técnico do COPASA dotando-a com
recursos humanos, materiais e instrumentos necessários para o exercício das atividades
de gestão;

•

Elaborar o Plano Diretor de Água e de Esgotamento Sanitário com foco na avaliação
do sistema no longo prazo, cujo estudo deverá ser realizado preferencialmente de
forma integrada com a elaboração do Plano Diretor de Drenagem e Manejo de Águas
Pluviais Urbanas, visando à racionalização dos trabalhos e economias de escalas
decorrentes das interfaces destes serviços, a identificação e o planejamento de
soluções e intervenções integradas e

•

Revisar e ajustar os projetos básicos e executivos existentes às necessidades mais
imediatas, enquanto se processa a elaboração dos Planos Diretores.

Ação / Intervenção

Situação Atual

Previsão de Implantação
Benefícios e

Nº

Descrição

1

Elaboração do plano
diretor de
abastecimento de água

2

Elaboração do plano
diretor de
esgotamento sanitário
de forma integrada
com o plano diretor de
drenagem e manejo de
águas pluviais

Estudo
ou
Projeto
Básico

Não

Não

Projeto
Executiv
o

Não se
aplica

Não se
aplica

Contratad
a ou em
Execução

Não

Não

Prioridade

Curto Prazo

Curto Prazo

Data
Inicio /
Fim

02/2.019
a
01/2.021

02/2.019
a
01/2.022

Estimativa
de Custo
em mil
reais (R$)

Melhorias

150.000

Melhoria do
planejamento e
da gestão da
operação do
sistema de
abastecimento
de água

180.000

Melhoria do
planejamento e
da gestão da
operação do
sistema de
esgotamento
sanitário
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3

Revisão e ajustes dos
projetos básicos e
executivos existentes
as necessidades mais
imediatas do
COPASA

Não se
aplica

Não se
aplica

Não

Curto Prazo

02/2.019
a
01/2.022

Total

80.000

Viabilizar as
intervenções
prioritárias de
curto prazo

410.000

Tabela 18: Ações programa 1.
Fonte: Alfa 2.019.
Expansão e melhoria operacional dos sistemas
Objetivos e metas
Expandir as infraestruturas e melhorar a operação dos sistemas de abastecimento de
água e de esgotamento sanitário, visando à manutenção da capacidade de atendimento pleno
da demanda atual e futura prevista para os próximos 20 (vinte) anos.
Programas, projetos e ações
Programa 02– PROGRAMA SANEAMENTO VIDA NOVA - Expansão e
melhoria do sistema de abastecimento de água.
Projetos e ações: Ações programa 2.
• Buscar uma gestão centralizada e integralizada aos outros eixos, de forma a
sistematizar as informações;
•

Ampliação da capacidade de reservação de água tratada e

•

Elaborar estudo de concepção do novo sistema de produção de água como poços
tubulares, visando à necessidade futura de uma segunda alternativa. Os custos deste
projeto ficarão a cargo da COPASA.
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Ação/Intervenção

Situação Atual

Previsão de Implantação

Projeto
Executivo

Contratada
ou em
Execução

Prioridade

Data Início/Fim

Estimativa de
Custo Mil Reais
(R$)

Benefícios e Melhorias

Nº

Descrição

Estudo ou
Projeto
Básico

1

Modernização e
ampliação da
capacidade de
tratamento da ETA

Não

Não

Não

Curto
Prazo

02/2.019 a 01/2.023

800.000

Melhoria operacional do
sistema nos períodos de
maior consumo

3

Ampliação da
capacidade de
reservação de água
tratada

Não

Não

Não

Curto
Prazo

02/2.019 a 01/2.021

400.000

Aumento da oferta de
água tratada

5

Estudos para
perfuração e
implantação de
poços artesianos
para abastecimento
da população rural
de Cedro do Abaeté

Não

Curto
Prazo

02/2.019 a 01/2.022

Custo médio da
perfuração por
poço artesiano
R$ 45.000,00

Aumento da oferta de
água tratada

Não

Não

Total

1.245.000,00

Tabela 19: Ações programa 2.
Fonte: Alfa 2.019
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PROGRAMA SANEAMENTO VIDA NOVA - Expansão e melhoria operacional do
sistema de esgotamento sanitário.
Projetos e ações

•

Elaborar e executar projeto de construção da Estação de Tratamento de Efluente - ETE
até primeiro semestre de 2.021;

•

Elaborar e implantar programa de educação ambiental visando ampliar o número de
ligações prediais a rede de esgotamento sanitário e

•

Elaborar e executar projeto de implantação de fossas sépticas nas comunidades rurais.

121

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE CEDRO DO ABAÉTE

122

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE CEDRO DO ABAÉTE

Ação / Intervenção

Nº

1

2

Descrição
Elaboração e
execução de
projeto de
construção da
Estação de
tratamento de
Efluentes ETE
Ampliar número
de ligações
prediais a rede de
esgotamento
sanitário

Elaborar e executar
projeto
de
implantação
de
3 fossas sépticas na
área urbana caso
não seja possível a
ETE.

Situação Atual

Previsão de Implantação

Estudo ou
Contratada
Projeto
Projeto
ou em
Executivo
Básico
Execução

Benefícios e Melhorias
Data Início / Fim

7.000.000,00

Melhoria da qualidade de
vida da população e da
qualidade das águas do
município.

300.000,00

Melhoria da qualidade das
águas do município.

500.000,00

Melhoria da qualidade de
vida da população e da
qualidade das águas do
município

Sim

Não

Não

Curto Prazo

02/2.019 a
01/2.023

Não

Não

Não

Curto Prazo

02/2.019 a
01/2.021

Curto Prazo

02/2.019 a
01/2.024

Não

Não

Não

Estimativa de Custo/ Mil
Reais (R$)

Prioridade

Total

7.800.000,00

Tabela 20: Ações Programa Saneamento para Todos.
Fonte: Alfa 2.019
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Manutenção e operação dos sistemas
Objetivos e metas
Instituir e implantar até 2.019 planos de manutenção preventiva e corretiva dos
sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário visando à melhoria operacional
e a racionalização de custos.
Programa - PROGRAMA SANEAMENTO VIDA NOVA – Plano de manutenção
e operação das unidades de produção e macro distribuição de água.
Projetos e ações

•

Elaborar e implantar plano de manutenção preventiva sistemática das ETA e
reservatórios.
PROGRAMA SANEAMENTO VIDA NOVA – Plano de manutenção dos sistemas

de coleta de esgotos.
Projetos e ações

•

Elaborar e implantar plano de manutenção preventiva e corretiva do sistema de coleta
de esgotos – redes, ramais e PVs.
Programas especiais
Programa 09– Gestão das Áreas de Interesse Ambiental.
Objetivos e metas
Criar programa de gestão das águas em parceria com todos os proprietários de glebas

de terra que margeiam as nascentes e os cursos d água das bacias que banham o município e
córregos que margeiam o município visando à recuperação, proteção, preservação e
monitoramento das condições ambientais das respectivas Áreas de Preservação Permanente e
da qualidade da água desses mananciais, até o ano 2.019.
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Projetos e ações
•

Cadastrar e estabelecer parcerias com todos os proprietários rurais situados às margens
das nascentes e dos cursos d água das bacias para execução das ações de recuperação,
recomposição e preservação das matas ciliares e de proteção contra erosão e
assoreamento, mediante fornecimentos de apoio técnico e insumos.
Dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos
I – Gestão administrativa e operacional
Programa 3 – PROGRAMA GESTÃO EFICAZ – Melhoria da gestão

administrativa e operacional
Objetivos e metas
Melhorar a gestão administrativa e operacional dos serviços mediante adoção de
medidas organizacionais, estruturais e qualificação funcional, de procedimentos e
mecanismos adequados e eficientes de planejamento, monitoramento, avaliação e fiscalização
técnica, até 2.019.
Projetos e ações
•

Estruturar, ampliar e qualificar a unidade de planejamento e controle da Secretaria
Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos, para a execução continuada das
atividades inerentes a essas funções;

•

Estruturar, ampliar e qualificar a unidade de engenharia e apoio técnico da Secretaria
de Obras Públicas e Serviços Urbanos e Secretaria Municipal de Agricultura e Meio
Ambiente visando à implantação e o gerenciamento permanente dos programas
previstos no PGIRS e

•

Desenvolver e implantar mecanismos e procedimentos técnicos adequados de registro,
monitoramento, análise e avaliação das informações relacionadas a todos os aspectos
da gestão dos serviços, em especial os operacionais e os econômico-financeiros.
Melhoria da gestão dos resíduos domiciliares, industriais e dos serviços de saúde
Eficiência e racionalização da prestação dos serviços
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Objetivos e metas
Avaliar o arranjo atual para a prestação dos serviços de coleta e destinação dos
resíduos domiciliares e melhorar a gestão dos resíduos industriais e dos serviços de saúde. O
município é responsável apenas pelos Resíduos dos Serviços de Saúde da rede pública.
Demais geradores como: clínicas, farmácias, e outros estabelecimentos deverão fazer contrato
com empresa especializada para o descarte. Como forma de assegurar que estes geradores
estão descartando corretamente o município liberará o alvará de funcionamento mediante
apresentação do contratado de prestação de serviço do gerador com empresa qualificada para
o descarte, visando à melhoria da eficiência técnica, da racionalidade operacional e
econômica e também a redução dos impactos ambientais, até 2.020.
Projetos e ações
•

Elaborar estudo de viabilidade técnica e econômica da prestação dos serviços,
considerando as soluções atuais, com ênfase na gestão financeira dos mesmos;

•

Ampliar as ações de educação ambiental junto às escolas, organizações e entidades
comunitárias, com foco nos princípios da não geração, da redução e da reutilização ou
reciclagem dos resíduos domiciliares, visando à redução dos resíduos coletados e
destinados ao aterro sanitário, incentivar a adesão ao programa de coleta seletiva e a
utilização eficiente de Ecopontos e

•

Desenvolver e implantar ações de melhoria da gestão de resíduos industriais e dos
serviços de saúde.
Implantação dos programas do PGIRS
Programa 3- PROGRAMA CEDRO DO ABAETÉSEM LIXO – Programa de

Ecopontos.
Objetivos e metas
Projetar e implantar no mínimo (05) cinco unidades de Ecopontos até 2.020 e
disseminar o uso, reduzir e eliminar os locais críticos de disposição inadequada de entulhos
da construção civil e domésticos até 2.020, incentivar e ampliar a reutilização e reciclagem de
resíduos.

126

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE CEDRO DO ABAÉTE

Projetos e ações: Ações programa 3.
•

Projetar e implantar (5) cinco unidades de Ecopontos nas principais praças públicas da
cidade e bairros mais afastados da área central e

•

Promover campanhas com atividades periódicas de conscientização da população para
a destinação adequada dos resíduos domésticos recicláveis, mediante a utilização dos
Ecopontos.
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Ação / Intervenção

Situação Atual

Previsão de Implantação
Benefícios e Melhorias

Nº

Descrição

Estudo ou
Projeto
Básico

Projeto
Executivo

Contratad
a ou em
Execução

Prioridade

Data Início / Fim

Estimativa de Custo
em Mil Reais (R$)

1

Projetar e Implantar 05
unidades de ecopontos

Não

Não

Não

Curto Prazo

02/2.019 a 02/2.021

68.000

Aumento da vida útil do aterro
sanitário e aumento quantitativo
dos resíduos reciclados.

2

Campanha de educação
ambiental para utilização
dos ecopontos e
conscientização para a
não geração, para
redução e para
reutilização ou
reciclagem dos resíduos
domiciliares.

Não

Não

Não

Curto Prazo

02/2.019 a 02/2.021

34.000

Conscientização da população.

3

Aquisição de 4 novos
veículos para atender a
demanda populacional ao
longo dos 20 anos.

Não

Não

Não

Curto Prazo

02/2.019 a 02/2.022

1.000.000,00

Universalizar o atendimento
100%.

Total

1.102.000,00

Tabela 21: Ações programa 3.
Fonte: Alfa 2.019.
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PROGRAMA CEDRO DO ABAETÉ SEM LIXO– Programa de Coleta Seletiva
Objetivos e metas
Implantar até 2.020 a coleta seletiva em 100% da área urbana, incentivar o reuso e a
reciclagem de resíduos e promover a sustentabilidade ambiental.
Projetos e ações
•

Realizar a ampliação do serviço de coleta de resíduos recicláveis para 100% da área
urbana e

•

Promover campanha permanente com atividades periódicas de conscientização da
população para o reuso e reciclagem dos resíduos domésticos, de forma integrada com
as campanhas dos Ecopontos utilizando inclusive a rede escolar.
Programa de Compostagem de Resíduos Orgânicos
Objetivos e metas
Reduzir a quantidade média per capita de resíduos orgânicos destinados ao aterro

controlado em no mínimo 20% até o ano de 2022, e promover a compostagem destes resíduos
e a sustentabilidade ambiental.
Projetos e ações: Ações programa 4.
•

Projetar e implantar as instalações básicas para o processamento da compostagem
junto ao aterro sanitário e estruturar as equipes de trabalho deforma gradativa,
conforme o aumento dos resíduos destinados à compostagem;

•

Promover a conscientização e incentivar os feirantes e gestores de outras atividades
geradoras a segregar os resíduos orgânicos dos demais resíduos descartados e a
destiná-los adequadamente para a compostagem e

•

Utilizar o adubo composto nos parques e jardins públicos, promover e incentivar os
produtores rurais a utilizá-lo nas culturas apropriadas.
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Ação /
Intervenção

Situação Atual

Previsão de Implantação

Benefícios
Estudo
Estimativa
e
Contratada
Data
Projeto
ou
de Custo, Melhorias
Nº Descrição
ou em
Prioridade Início /
Projeto Executivo
em Mil
Execução
Fim
Básico
Reais (R$)
Aumento
Projetar e
da vida útil
implantar as
do aterro
instalações
sanitário e
básicas para a
02/2.019
Médio
produção
Usina
de
a
1
Não
Não
Não
300.000
Prazo
de adubo
triagem e
01/2.022
orgânico
compostagem
para os
do resíduo
jardins
orgânico
públicos
Total
300.000
Tabela 22: Ações programa 4.
Fonte: Alfa 2.019
Outros programas e planos do PGIRS
Objetivos e metas
Desenvolver e implantar e fiscalizar os empreendimentos passivos de elaboração do
Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos da Construção Civil (PGIRCC) e de Resíduos
dos Serviços de Saúde (Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduo Sólido de Saúde PGIRSS), complementando e consolidando a implantação do Plano de Gerenciamento
Integrado de Resíduo Sólido - PGIRS de Cedro do Abaeté até o ano de 2.019.
Projetos e ações

•

Apoiar o setor da construção civil na elaboração e implantação dos respectivos
PGIRCC, mediante normatização de procedimentos e ações facilitadoras para a
aprovação e licenciamento de áreas para destinação e processamento dos resíduos
inertes e
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•

Monitorar os estabelecimentos de saúde em relação à elaboração e cumprimento dos
respectivos PGIRSS e reforçar a fiscalização sobre a destinação adequada destes
resíduos, bem como fiscalizar e monitorar as empresas credenciadas para o tratamento
dos mesmos, visando garantir que estejam fazendo o tratamento e destinação de forma
adequada.
Dos serviços de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas
PROGRAMA 5 - PROGRAMA CAMINHOS DAS ÁGUAS - Elaboração e

implantação do Plano Diretor de Drenagem.
Objetivos e metas
Diagnosticar a situação atual e planejar o sistema de drenagem urbana do município,
para o horizonte de vinte (20) anos, mediante a elaboração do Plano Diretor de Drenagem até
2.022.
Projetos e ações: Ações programa 5.
•

Identificar e cadastrar as infraestruturas existentes;

•

Identificar e mapear as situações de risco de inundação;

•

Estudar as deficiências do sistema existente e as demandas de novas intervenções
imediatas e futuras;

•

Avaliar e definir as soluções adequadas a serem implantadas e o respectivo
cronograma das intervenções e

•

Desenvolver procedimentos de monitoramento e de manutenção preventiva do sistema
e de avaliação prospectiva sistemática da evolução de sua situação e de novas
demandas de intervenções.
Execução das intervenções prioritárias de curto prazo
Objetivos e metas
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Projetar e executar no curto prazo as intervenções prioritárias já identificadas,
enquanto é elaborado o Plano Diretor de Drenagem, visando eliminar ou minimizar as
ocorrências e os riscos mais iminentes e seus impactos, até 2.020.

Ação / Intervenção

Nº

1

2

Descrição

Limpeza e
aprofundamento
do canal dos
córregos.
Projetar e
implantar
mecanismos nas
áreas de riscos do
município
conforme
identificado no
diagnóstico
visando minimizar
os riscos.

Situação Atual

Previsão de Implantação

Estudo ou

Projeto

Contratad

Projeto

Executiv

a ou em

Básico

o

Execução

Prioridade

Data

Estimativa

Inicio /

de Custo, em

Fim

Mil Reais

Não

Não

Curto Prazo

a

510.000,00

02/2.020

Não

Não

Não

Médio
Prazo

escoamento
das águas
pluviais

02/2.019
a

Melhorias

Melhor

02/2.019
Não

Benefícios e

1.500.000,00

01/2.022

Tabela 23: Ações programa 5.
Fonte: Alfa 2.019
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13 NECESSIDADES DE RECURSOS
Algumas das ações previstas no PMSB ainda não têm orçamento estimativo definido.
A tabela seguinte sintetiza as necessidades de recursos de investimentos previstos no período
de 2.019 a 2.039, contemplando os programas relacionados aos serviços de abastecimento de
água e esgotamento sanitário, bem como os programas dos demais serviços que tenham
valores estimados. As necessidades de investimentos para o longo prazo – período de 2.027 a
– serão definidas com a elaboração do Plano Diretor do serviço de abastecimento de
água, do Plano Diretor do serviço de esgotamento sanitário e do Plano Diretor de Drenagem,
bem como ao longo do processo de conclusão e implantação dos demais programas.
Programas

Investime
nto (R$)

Fontes de
Financiamento

I- Geral
Programa 1- Institucionalização e
implantação das ações complementares da Política
e do Sistema Municipal de Gestão do Saneamento
Básico. *

Recurso Próprio

R$ 55.000,00

II - Abastecimento de água e tratamento
de esgotamento sanitário
Programa 02 - Melhoria da gestão
comercial dos serviços de água e esgoto. *
Programa 03 - Gestão e controle das
perdas de água.

Recurso Próprio
R$ 35.000,00
RECURSOS COPASA
R$ 300.000,00
Programa de Aceleração do
Crescimento-PAC

Programa 04 – Gestão e Planejamento
R$ 410.000,00
Programa 05 - Expansão e melhoria do
sistema de abastecimento de água.
Programa 6 - Expansão e melhoria
operacional do sistema de esgotamento sanitário.

R$ 3.000.000,00

Orçamento geral da
União/FGTS/FAT/Empresas
Estatais/Iniciativa Privada
FUNASA

R$7.800.000,00

Programa 07 – Plano de manutenção e
operação das unidades de produção e macro
distribuição de água. *
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FUNASA

Programa 08 – Plano de manutenção dos
sistemas de coleta de esgotos. *
Programa 09 – Gestão das Áreas de
Interesse Ambiental.

Governo Federal
R$
1.200.000,00
Recurso Próprio

Programa 10 – Melhoria da gestão
administrativa e operacional. *
R$ 35.000,00
Subtotal Água e Esgoto
Programa 11 – Eficiência e racionalização
da prestação dos serviços *

R$ 12.780.000,00
Recurso Próprio
R$ 45.000,00
FUNASA

Programa 12 – Programa de Ecopontos
R$ 68.000,00
Programa 13 – Programa de Coleta
Seletiva. *
Programa 14 – Programa de Compostagem
de Resíduos Orgânicos
Programa 15 – Outros programas e planos
do PGIRS. *
Subtotal Água e Esgoto

Recurso Próprio
R$45.000,00
FUNASA
R$600.000,00
FUNASA
R$ 650.000,00
R$ 1.408.000,00

III- Manejo e drenagem de águas
pluviais
Programa 16 – Elaboração do Plano
Diretor de Drenagem.
Programa 17 – Execução das intervenções
prioritárias de curto prazo
Subtotal drenagem e manejo de águas
pluviais
Total Geral

Programa de Aceleração do
Crescimento-PAC
R$ 180.000,00
Programa de Aceleração do
Crescimento-PAC
R$ 4.200.000,00
R$ 4.380.000,00
R$ 18.568.000,00

Tabela 24: Investimentos
Fonte: Alfa, 2.019
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14 AÇÕES PARA EMERGÊNCIAS E CONTINGÊNCIAS E MATRIZ DE
RESPONSABILIDADE
Consideram-se ações de emergências aquelas que têm por objetivo corrigir ou mitigar
as conseqüências de atos da natureza ou acidentais, fora do controle do prestador dos
serviços, e que podem causar grandes transtornos à qualidade ou continuidade da prestação
em condições satisfatórias. As ações de contingências são as que visam precaver contra os
efeitos de situações ou ocorrências indesejadas sob algum controle do prestador, com
probabilidade significativa de ocorrência, porém de previsibilidade limitada.
Com base na longa experiência de gestão do COPASA e dos demais órgãos da
Prefeitura Municipal e no histórico de ocorrências nos sistemas geridos pelos mesmos e por
outros prestadores no âmbito regional, nacional e de outros países, foram identificadas as
seguintes possíveis situações emergenciais ou contingenciais e propostas as correspondentes
ações.
Matriz de Responsabilidades também chamada de RACI (Responsible, Accountable,
ConsultandInform) tem como principal função definir as responsabilidades dentro de um
determinado setor, para que fique bem explicito o que cada um tem que fazer.
Ela lida com 04(quatro) tipos de colaboradores:
•

Responsável (Responsible) é quem executa a atividade ou processo em uma
organização. (Pode ter mais de um na matriz).

•

Acompanha (Accountable) é quem responde pela atividade ou processo, aquele que
será cobrado pelo bom andamento da atividade ou processo, deve ter somente um dele
para evitar mal entendimento das funções.

• Consultado (Consulted) é/são a(s) pessoa(s), que precisam ser consultadas para darem
dicas, ajustes, fornecer opiniões sobre a atividade ou processo, em geral são todos que de
alguma forma possam ajudar a melhorá-lo.
• Informado (Informed) é/são a(s) pessoa(s), que precisam ser informadas sobre alguma
coisa feita dentro da atividade ou processo, seja alguma mudança, retirada de função ou
qualquer coisa do gênero.
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I – Serviço de Abastecimento de Água
Situação

1. Estiagem
prolongada ou
aumento de
consumo atípico
fora do padrão
previsto no plano
diretor

2.
Paralisação
emergencial de
unidades
estratégicas do
sistema de produção
ou macro

Emergente/
Contingente

Emergente

Efeitos

Ações

Prefeitura

Prestadora de

Agência

Municipal

Serviço

Reguladora

Desenvolver
Plano
de
Racionamento na distribuição
contemplando pelo menos:
a)
cenários
de
situações
possíveis,
medidas
operacionais e administrativas
Água
aplicáveis,
política
insuficiente
tarifária de contingência;
para
b) estratégia de comunicação
atendimento
social;
da demanda
c) instrumentos e mecanismos de
aplicação
e
gestão
do Plano de Racionamento e
d)
definição
dos
atores
envolvidos e responsáveis pela
execução das medidas.

Acompanha.

Responsável

Acompanha

a) adoção imediata do Plano de
Racionamento
e
b) mobilização de recursos para
solução do problema.

Acompanha.

Responsável

Acompanha

Emergente
Idem
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distribuição
superior a 48 horas
3.
Contaminação do
manancial de
captação por
produtos tóxicos ou
prejudiciais ao
consumo humano

4.
Paralisação
acidental ou
emergencial de
reservatórios ou de
redes principais de
distribuição
superior a 48 horas

Contingente

Emergente

Interdição do
manancial
por tempo
indefinido e
redução da
disponibilida
de hídrica

Falta de água
no setor de
abasteciment
o

a) adoção imediata suspender a
captação e implantar Plano de
Racionamento;
b)
medidas
para
descontaminação e recuperação
do manancial afetado, se
exeqüível
e
c) implantação de sistema de
captação alternativo em outro
manancial ou ponto não afetado.
a) implantar ou acionar esquema
de interligação das zonas de
abastecimento de cada centro de
reservação;
b)
acionar
Plano
de
Racionamento na zona afetada e
c) acionar procedimento de
abastecimento emergencial por
caminhão tanque para unidades
de saúde, escolas e outras
unidades de internação ou uso
coletivo.
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a) implantar setorização das
zonas de abastecimento e/ou
acionar esquema de reforço
5.
Contingente
(interligação) entre setores;
Rompimento de
escolas e outras unidades de
redes secundárias
internação
ou
uso
Idem
de distribuição com
coletivo
e
paralisação superior
b) acionar procedimento de
a 48 horas.
abastecimento emergencial
por caminhão tanque para
unidades de saúde.
Tabela 25: Situação Emergente/ Contingente serviços de água
Fonte: Alfa 2.019.

138

Acompanha.

Responsável

Acompanha

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE CEDRO DO ABAÉTE

II – Serviço de Esgotamento sanitário
Situação
1. Rompimento ou
obstrução de coletor
tronco, interceptor
ou emissário com
extravasamento
para vias, áreas
habitadas ou corpos
hídricos.
2. Paralisação
emergencial de
estação elevatória
com
extravasamento
para vias, áreas
habitadas ou corpos
hídricos.
3. Rompimento ou
obstrução de rede
coletora secundária
com refluxo para
imóveis de cotas

Emergente/
Contingente

Efeitos

Ações

Prefeitura
Municipal

Prestadora
de Serviço

Agência
Reguladora

a) comunicação imediata
aos órgãos municipais de
defesa civil, vigilância
sanitária e ambiental;
b)
adotar
solução
emergencial de manutenção
e
c) imediata limpeza e
descontaminação das áreas
e/ou imóveis afetados.

Acompanha.

Responsável

Acompanha

Idem

Idem

Acompanha.

Responsável

Acompanha

Idem

Idem

Acompanha.

Responsável

Acompanha

Emergente
Riscos
sanitários e
de desastre
ambiental

Emergente

Contingência
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mais baixas e/ou
extravasamento
para via pública
a) comunicação imediata
Emergente
aos órgãos municipais de
4.
Paralisação
defesa civil, vigilância
acidental
ou
sanitária e ambiental;
emergencial de ETE
b)
adotar
solução
com extravasão ou
Idem
Acompanha.
emergencial de manutenção
lançamento
de
e
efluentes
não
c) monitoramento dos
tratados nos corpos
efeitos e da recuperação
receptores.
dos corpos receptores
afetados.
Tabela 26: Situação Emergente/ Contingente serviços de esgoto sanitário.
Fonte: Alfa 2.019.

Responsável

Acompanha

III – Serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos
Situação
1.
Erosão
da
cobertura do aterro
sanitário.

Emergente/
Contingente
Contingente

Efeitos

Ações

a) comunicação
Contaminação imediata aos órgãos
dos corpos
municipais de defesa
d’água.
civil, vigilância sanitária
e ambiental;

Prefeitura
Municipal
Responsável
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Contingente
2. Deterioração ou
mau funcionamento
do sistema de
drenagem e
tratamento de
chorume, com
vazamento para
manancial de água
ou área de
circulação de
pessoas.

Idem

b) adotar solução
imediata de contenção
do carreamento do
material aterrado e
c) imediata limpeza e
descontaminação das
áreas e mananciais
afetados;
a) comunicação imediata
aos órgãos municipais
de defesa civil,
vigilância sanitária e
ambiental;
b) adotar solução
imediata de contenção
do vazamento de
chorume;
c) adotar solução
paliativa de transporte e
tratamento do chorume
na ETE mais próxima e
d) imediata limpeza e
descontaminação das
áreas e mananciais
afetados;

Responsável
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3. Tombamento ou
desastre com
caminhão de coleta
de resíduos
domiciliares.
4. Tombamento ou
desastre com
veículo de coleta de
resíduos de saúde.

Emergente

Emergente

Risco
a) Imediata remoção do
sanitário
material, limpeza e
Contaminação descontaminação da área
da via pública
afetada.
Idem

Idem

Responsável

Acompanha

Acompanha

Responsável

Acompanha

Acompanha

Acompanha

Acompanha

a) comunicação imediata
aos órgãos municipais
Contingente
de defesa civil,
vigilância sanitária e
ambiental;
b) Imediata remoção do
5. Disposição de
Risco
material, limpeza e
resíduos perigosos
sanitário e descontaminação da área
Responsável
ou de saúde em
ambiental
afetada e
locais inadequados
c) avaliação imediata
dos efeitos sobre
pessoas e animais
afetados e providencias
imediatas para
tratamento.
Tabela 27: Situação Emergente/ Contingente serviços de resíduo sólido.
Fonte: Alfa 2.019.
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IV – Serviços de drenagem e manejo de águas pluviais
Situação

Emergente/
Contingente

Efeitos

Contingente

Riscos
sanitários,
perdas de
bens e
afogamento.

1. Inundação de
área habitada ou
com trânsito de
pessoas.

2. Rompimento
de barragem de
contenção em
área urbana
sujeita a
inundação.

Contingente

Riscos de
inundação,
destruição
de bens e
afogamento.

Ações
a) comunicação imediata
aos órgãos municipais de
defesa civil, vigilância
sanitária e ambiental;
b) adotar solução
emergencial de remoção
das pessoas e bens
salváveis;
c) imediata desobstrução
de canais e dutos de
drenagem, se o caso e
d) limpeza e
descontaminação das
áreas e/ou imóveis
afetados depois do
evento.
a) comunicação imediata
aos órgãos municipais de
defesa civil, vigilância
sanitária e ambiental;
b) acionamento de
unidade de contenção a
montante, se houver;

Prefeitura
Municipal

Prestadora
de Serviço

Agência
Reguladora

Defesa
Civil

Responsável

Acompanha

Acompanha

Responsável

Responsável

Acompanha

Acompanha

Responsável
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c) remoção de pessoas e
bens salváveis de áreas
inundadas ou com risco
de inundação e
d) limpeza da área e
descontaminação, se o
caso, após o evento.
3. Riscos
a) comunicação imediata
iminentes ou
aos órgãos municipais de
ocorrência de
Emergente
defesa civil, vigilância
deslizamento de
sanitária e ambiental;
encosta ou de
b) remoção de pessoas e
Idem
Responsável
Acompanha
erosão de margem
bens salváveis de áreas
ocupada de curso
em risco ou afetadas e
d’água decorrente
c) limpeza da área e
de chuvas
descontaminação, se o
intensas.
caso, após o evento.
Tabela 28: Situação Emergente/ Contingente serviços de drenagem e águas pluviais.
Fonte: Alfa 2.019.
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Medidas Gerais
Do Município:

•

Instituir, treinar e equipar órgão ou sistema de defesa civil para atuação nas
referidas situações emergenciais e contingenciais e

•

Prever nos contratos de serviços delegados ou terceirizados:

1. As respectivas situações e medidas de emergências e contingências;
2. As exigências cabíveis de coberturas de seguros;
3. As penalidades para as eventuais ocorrências emergenciais decorrentes de
negligência e de imperícia técnica, operacional ou gerencial, ou do descumprimento de
obrigações contratuais;
4. A obrigatoriedade de ressarcimento das despesas realizadas pelos órgãos
municipais em ações de defesa civil, da vigilância sanitária e ambientais decorrentes de
ocorrências emergenciais e contingenciais relacionadas aos respectivos serviços e
5. A obrigatoriedade de adoção de medidas de recuperação ou mitigação de
eventuais danos ambientais causados pelas referidas ocorrências;
Dos prestadores dos serviços:
•

Instituir e manter atualizados planos de atuação para situações de emergência se
contingências listadas nos tópicos anteriores;

•

Instituir, treinar e manter brigada interna permanente para atuação nas referidas
situações emergenciais e contingenciais;

•

Prestar apoio técnico, operacional, material e financeiro aos órgãos de defesa
civil, de vigilância sanitária e ambiental nas atuações decorrentes das situações
emergenciais

e

responsabilidades;
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•

Para os casos cabíveis, determinados ou aprovados pelo órgão regulador,
contratar seguros com cobertura compatível com os riscos envolvidos, próprios
encontra terceiros, inclusive de vida;

•

Prestar socorro e apoio material, financeiro e jurídico para eventuais vítimas das
ocorrências em questão, sem prejuízo da responsabilidade civil inerente e

•

Responsabilizar-se e executar, imediatamente após o término da ocorrência, as
ações e medidas de recuperação ou mitigação dos eventuais danos sanitários e
ambientais causados pela mesma.
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15 PROPOSIÇÕES PARA AVALIAÇÃO SISTEMÁTICA E REVISÃO
DO PMSB
A obrigatoriedade e o processo de elaboração do PMSB não podem ser tratados
apenas como requisitos burocráticos para validação dos instrumentos jurídicos e dos
atos administrativos relacionados à prestação dos serviços, para facilitar o acesso a
recursos financeiros da União e a financiamentos geridos por suas instituições, ou para
obtenção de apoio técnico do Governo Federal.
O PMSB deve, antes de tudo, ser instrumento coordenador e orientador da
execução permanente da Política Municipal de Saneamento Básico. Para tanto, além de
sua elaboração inicial referendada pela sociedade, a execução do PMSB deve ser
monitorada de forma sistemática e continuada e avaliada periodicamente pelos agentes
governamentais responsáveis pela sua condução e pelos organismos sociais,
objetivando acompanhar a realização dos seus programas e ações e avaliar o
cumprimento dos seus objetivos e metas.
Estes procedimentos são fundamentais também para as revisões periódicas e
constituem condição necessária para a indução e garantia da eficiência e eficácia das
ações programadas e da efetividade dos objetivos e metas do PMSB, bem como da
continuidade da Política Municipal de Saneamento Básico. Os mecanismos e
instrumentos essenciais para este fim devem estar estruturados e disciplinados no
Sistema Municipal de Saneamento Básico.
Mecanismos, objeto e procedimentos para avaliação do PMSB
O sistema e o processo de avaliação do PMSB devem contemplar os aspectos
essenciais da política pública e da gestão dos serviços de saneamento básico, quais
sejam: jurídico-institucional, administrativo e operacional, econômico-financeiro,
sociais, sanitário e ambiental.
Nos aspectos jurídico-institucionais devem ser monitoradas e avaliadas as ações
do Programa 01 do PMSB, e a realização de seus objetivos, ou seja: a instituição,
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implantação e consolidação dos instrumentos normativos, jurídico-administrativos e dos
mecanismos de gestão da Política e do Sistema Municipal de Saneamento Básico,
inclusive a regulação, a prestação dos serviços e o controle social.
Nos aspectos administrativos e operacionais a avaliação deve contemplar o
monitoramento da execução dos Programas 02 a 17 e o cumprimento de seus objetivos
e metas, bem como o monitoramento e análises do desempenho administrativo dos
prestadores e os resultados quantitativos e qualitativos da prestação dos serviços, em
face dos objetivos e metas propostos.
Em relação ao desempenho dos prestadores, o processo de avaliação deve tratar,
entre outros temas, da dimensão e adequação da estrutura de recursos humanos e
tecnológicos, das instalações e equipamentos e dos sistemas gerenciais administrativos
e operacionais às necessidades dos serviços prestados, bem como dos indicadores de
produtividade e de eficiência destes recursos.
No que se refere aos resultados quantitativos e qualitativos da prestação, devem
ser monitorados e avaliados, entre outros, pelo menos:
I - os indicadores de qualidade da água captada e distribuída e dos efluentes dos
esgotos;
II - os indicadores de regularidade da prestação ou disposição dos serviços
(intermitência do abastecimento de água, interrupção da coleta de lixo) e
III - os indicadores técnicos e operacionais relacionados a:
•

Perdas de água;

•

Eficiência energética;

•

Utilização efetiva das infraestruturas instaladas (Captação de água, ETA’se
Aterro Sanitário) e

•

Produção e consumo per capita de água.
IV - os indicadores de atendimento da demanda efetiva e potencial (População

ou imóveis/domicílios atendidos com abastecimento de água, esgotamento sanitário e
coleta de lixo) e
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V - os indicadores relacionados ao atendimento de reclamações e solicitações de
serviços pelos usuários.
Nos aspectos econômico-financeiros da prestação dos serviços, são relevantes o
monitoramento e a avaliação dos elementos essenciais para a sustentabilidade dos
serviços, destacando-se, entre outros, pelo menos:
I - os custos dos serviços, tanto os operacionais como os de investimentos
(despesas de custeio, despesas de capital e despesas patrimoniais com depreciação dos
ativos);
II - as receitas faturadas e arrecadadas, por serviço e por categoria de usuários
(abastecimento de água, esgotamento sanitário e coleta de resíduos);
III - a conformidade das tarifas e taxas com a política de cobrança e com a
regulação dos seus aspectos econômicos e
IV - a compatibilidade das tarifas e taxas com a capacidade de pagamento das
diferentes categorias de usuários.
Nos aspectos sociais o processo de avaliação do PMSB deve verificar quando
cabível, entre outros elementos:
I - as condições e eventuais restrições do acesso aos serviços disponíveis,
particularmente as de natureza econômica;
II - o mapeamento geográfico e perfil social da população e demais usuários não
atendidos (com e sem serviço à disposição) e as soluções adotadas por estes;
III - o mapeamento geográfico e perfil socioeconômico dos usuários
inadimplentes e
IV - a política de subsídios, sua conformidade com a realidade social, sua
abrangência e efetividade.
Nos aspectos sanitários e ambientais, o monitoramento da execução do PMSB
deve contemplar as interfaces com as políticas de saúde e ambiental, objetivando avaliar
os impactos dos serviços de saneamento básico nos indicadores de saúde, na
salubridade ambiental e, particularmente, nos recursos hídricos.
Quanto à metodologia do processo de monitoramento e avaliação devem ser
adotados métodos objetivos, que se apóiem em sistema de informações primárias, no
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levantamento de informações complementares e em técnicas de tratamento e análise
destas informações; bem como métodos subjetivos apoiados em pesquisas
investigatórias periódicas da situação dos serviços em campo (infraestruturas, operação,
gerenciamento, dentre outros) e em pesquisas de opinião junto aos usuários e não
usuários dos serviços, realizadas pelo menos nas fases de elaboração das revisões do
PMSB.
O objeto da avaliação deve contemplar pelo menos os indicadores e as metas
quantitativas, qualitativas e temporais assumidas nos programas e ações propostos no
PMSB.

Na medida do possível a avaliação deve também abordar todos os

elementos chaves do Sistema Municipal de Informações sobre Saneamento Básico,
ferramenta fundamental para o monitoramento e avaliação dos serviços, o qual, por sua
vez, deve estar conforme ao Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento
Básico (SINISA).
O processo de monitoramento e avaliação deve ser realizado por um organismo
gestor específico, de caráter permanente e que disponha do suporte de uma estrutura
executiva adequada, própria ou com apoio de outros órgãos da Administração.
Em razão da complexidade e das especialidades de conhecimentos requeridas e
da especificidade destas atribuições, é importante que as mesmas sejam executadas pelo
organismo responsável pelas funções de regulação e fiscalização dos serviços (o
município ainda não possui um órgão regulador dos serviços de saneamento básico. Foi
proposta no Programa 1 a criação de um conselho técnico para regular e fiscalizar os
serviços de saneamento básico), com a participação e apoio dos demais organismos
integrantes do Sistema Municipal de Saneamento Básico, em especial o apoio técnico
dos prestadores e de entidades profissionais e científicas.
O organismo responsável pelo monitoramento e avaliação do PMSB deverá
formular, com a cooperação e o apoio técnico dos organismos prestadores dos serviços
(COPASA e Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos), as metodologias e os
mecanismos apropriados para realização destes procedimentos, conforme as indicações
deste tópico, inclusive as estruturas, os conteúdos e a periodicidade dos relatórios de
informações que deverão ser elaboradas e disponibilizadas pelos gestores dos serviços,
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tendo como referência os quadros informativo sutilizados nos diagnósticos iniciais do
PMSB.
Estas medidas deverão ser realizadas e colocadas em prática ao longo do
primeiro ano (segundo semestre de 2.019) de vigência do PMSB. Tais mecanismos e
procedimentos devem ser estruturados e operados de forma que constituam a base
informativa para as revisões periódicas do PMSB, contemplando um período
retrospectivo desejável de dez (10) anos, ou no mínimo de cinco (5) anos.
Os relatórios periódicos de monitoramento e avaliação da execução do PMSB
deverão abranger e ser editados pelo menos para cada período de doze (12) meses e
deverão ser disponibilizados no site da Prefeitura Municipal, para conhecimento e
consultados interessados, e a revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico deverá
ocorrer a cada quatro (4) anos.
15.1 Mecanismos E Procedimentos Para Revisão Periódica Do PMSB
O PMSB será formalmente revisado a cada quatro anos, a contar da data de sua
aprovação inicial, sendo que a primeira revisão deverá ser programada para ocorrer no
ano de elaboração do primeiro Plano Plurianual (PPA) do Município, a ser editado após
a vigência inicial do PMSB, e as demais serão coincidentes com os anos de edição dos
PPA’s subseqüentes.
Mecanismos para revisão do PMSB
As revisões periódicas do PMSB serão conduzidas pelo conselho regulador,
como organismo coordenador dos procedimentos e como instância deliberativa sobre as
proposições apresentadas pelas demais instâncias participantes dos processos de
elaboração das revisões.
As atividades executivas de caráter administrativo e técnico dos referidos
processos de revisões serão realizadas por Comissão Executiva designada pelo conselho
regulador, a qual será formada por representantes dos órgãos e entidades do Município
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responsáveis pela gestão dos serviços ou com interfaces diretas com o saneamento
básico. A Comissão Executiva deverá ser aberta à participação de colaboradores
externos voluntários, indicados por entidades profissionais ou representativas da
sociedade civil ou inscritos individualmente, cuja designação para compor a Comissão
observará critérios seletivos e quantitativos previamente definidos pelo conselho
regulador em ato convocatório divulgado pelo menos quinze (15) dias antes.
Além das atividades da Comissão Executiva e da divulgação sistemática dos
relatórios de avaliação e monitoramento da execução do PMSB, os processos de sua
revisão contarão ainda com os seguintes mecanismos:
•

Realização de pesquisa amostral representativa do universo de domicílios
residenciais e não residenciais do Município, para avaliação dos principais
aspectos quantitativos e qualitativos da prestação dos serviços e obtenção de
indicações de prioridades para o PMSB;

•

Realização de consulta pública durante a fase de atualização dos diagnósticos
dos serviços, visando acolher críticas, informações e sugestões sobre a gestão
dos serviços;

•

Divulgação dos diagnósticos atualizados da situação dos serviços; para
conhecimento e avaliação dos interessados;

•

Realização de audiência pública, centralizada ou descentralizada, para discussão
dos relatórios de monitoramento e avaliação e dos diagnósticos atualizados da
situação dos serviços, e para colhimento de críticas, sugestões e indicações de
prioridades para os programas do PMSB e

•

Realização de consulta pública sobre a proposta consolidada da revisão do
PMSB, por prazo de no mínimo de quinze (15) dias, para colhimento de críticas
e sugestões para a elaboração da proposta final a ser deliberada pelo conselho
regulador.
Etapas e procedimentos para revisão do PMSB

152

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE CEDRO DO ABAÉTE

As revisões periódicas do PMSB observarão as etapas e os procedimentos
definidos a seguir:
Etapa I – Organização e divulgação do processo
Responsável: Conselho Municipal de Saneamento Básico, como órgão
coordenador.
Procedimentos:
•

Definir a agenda e do calendário das ações, incluídas as etapas subseqüentes e as
atividades que serão realizadas;

•

Divulgar a agenda da revisão do PMSB, inclusive convocação das entidades
civis e cidadãos interessados em participar da Comissão Executiva do PMSB,
em caráter voluntário, com prazo mínimo de quinze (15) dias para apresentarem
suas indicações e

•

Designar a Comissão Executiva que realizará as atividades administrativas e
técnicas de revisão do PMSB;
Etapa II – Atualização e complementação dos diagnósticos situacionais
Responsável: Comissão Executiva, com apoio técnico dos órgãos da

Administração.
Procedimentos:
•

Definir o plano de trabalho da Comissão, inclusive o detalhamento e divisão de
tarefas entre os integrantes, considerando as atividades chave descritas nas
alíneas seguintes;

•

Sistematizar as informações dos relatórios de avaliação e monitoramento e
levantar informações complementares necessárias para atualização dos
diagnósticos da situação de cada um dos serviços, considerando os principais
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elementos informativos do diagnóstico inicial ou da revisão anterior do PMSB,
tanto nos aspectos quantitativos como qualitativos;
•

Elaborar análise evolutiva e comparativa da execução dos programas e das
respectivas ações e projetos, e da situação alcançada dos objetivos e metas
previstos na edição inicial do PMSB ou na revisão imediatamente anterior do
mesmo, indicando as eventuais falhas e deficiências;

•

Realizar pesquisa amostral representativa do universo de domicílios residenciais
e não residenciais do Município, para avaliação dos principais aspectos
quantitativos e qualitativos da prestação dos serviços e obtenção de indicações
de prioridades para o PMSB;

•

Realizar audiências ou reuniões públicas, descentralizadas por região e/ou por
segmentos organizados da sociedade, para discussão dos elementos temáticos da
proposta de revisão do PMSB, inclusive avaliação da situação dos serviços,
acolhimento de críticas e sugestões, avaliações e proposições de prioridades e
outras manifestações e

•

Elaborar o relatório consolidado dos diagnósticos dos serviços e encaminhar
para apreciação do órgão coordenador.
Etapa III – Divulgação e consulta pública sobre os diagnósticos situacionais
Responsáveis: Conselho Regulador e Comissão Executiva.
Procedimentos:

•

Publicar e colocar em consulta pública o relatório dos diagnósticos dos serviços
por prazo mínimo de quinze (15) dias, inclusive orientações aos interessados
sobre procedimentos para apresentação de críticas, sugestões, informações e
outras manifestações sobre os diagnósticos e

•

Acolher, sistematizar e analisar as eventuais críticas e contribuições recebidas e,
se for o caso, revisar e consolidar a versão final dos diagnósticos;
Etapa IV – Elaboração dos prognósticos dos serviços
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Responsável: Comissão Executiva.
Procedimentos:
•

Definir os objetivos e metas gerais e específicos para o novo horizonte de vinte
(20) anos do PMSB, considerando os aspectos jurídico-institucionais,
administrativos, operacionais, econômico-financeiros, sociais, sanitários e
ambientais;

•

Avaliar as proposições obtidas na etapa dos diagnósticos e definir as prioridades
dos projetos e ações;

•

Sistematizar os projetos e ações, revisar e atualizar os programas do PMSB
relativos a cada um dos serviços, conforme os objetivos e metas e as prioridades
definidas;

•

Avaliar a viabilidade técnica e econômico-financeira da execução dos programas
propostos, considerando cenários compatíveis com os objetivos e metas
pretendidos e

•

Ajustar os programas e respectivos projetos e ações ao cenário de viabilidade
mais adequado aos interesses público e social e à eficiente gestão dos serviços;
Etapa V – Elaboração da proposta consolidada de revisão do PMSB
Responsável: Comissão Executiva.
Procedimentos:

•

Consolidar os elementos essenciais dos diagnósticos e os prognósticos dos
serviços;

•

Avaliar eventuais ocorrências de situações emergenciais e contingenciais no
período anterior à revisão, bem como a eficácia e efetividade das medidas e
ações realizadas para prevenção, mitigação ou correção dos seus eventuais
efeitos e, se for o caso, rever as propostas de medidas e ações do PMSB para
essas situações e
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•

Elaborar o documento consolidado da proposta de revisão do PMSB e
encaminhar para apreciação do Conselho regulador.
Etapa VI– Aprovação da proposta de revisão do PMSB
Responsável: Conselho Regulador e Comissão Executiva.
Procedimentos:

•

Apreciação da proposta de revisão do PMSB pelos membros do Conselho
Regulador;

•

Publicar e colocar a referida proposta em consulta pública, pelo prazo mínimo
de quinze (15) dias, para apreciação e manifestação dos interessados;

•

Acolher e avaliar as críticas, sugestões e outras manifestações encaminhadas
durante o processo de consulta pública e, se for o caso, rever e adequar à
proposta de revisão do PMSB;

•

Apreciação e aprovação da proposta de revisão do PMSB pelo colegiado do
Conselho Regulador e

•

Encaminhar a proposta de revisão do PMSB para apreciação e aprovação do
Poder Executivo.
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16 INDICADORES DE DESEMPENHO DO PLANO MUNICIPAL DE
SANEAMENTO BÁSICO.
A Lei Federal de Saneamento Nº 11.445, de 5 de janeiro de 2.007, estabelece em
seu Artigo 19º que os diagnósticos da situação dos serviços públicos de saneamento
básico deverão utilizar sistema de indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e
socioeconômicos, como forma de avaliar a evolução da eficiência das ações
programadas pelos planos municipais de saneamento básico.
Certamente, os indicadores são ferramentas valiosas na formulação de uma base
de referência para o exame da evolução da qualidade dos serviços de saneamento.
Entretanto, é indispensável observar que não há ainda, na grande maioria dos
municípios, uma rotina consolidada de levantamento dos parâmetros necessários para
determinação de indicadores. Assim, neste trabalho propõe-se a adoção de indicadores,
de relevância indiscutível, que apresentam facilidade de procedimentos para a sua
apuração e rápida utilização.
Como instrumentos de avaliação do PMSB do Município de Cedro do Abaeté,
serão utilizados os indicadores do Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento
(SNIS), os quais têm sido utilizados pela quase totalidade das operadoras de serviços de
água e esgoto existentes no Brasil.
Estes indicadores adotados correspondem aos setores de abastecimento de água,
esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos. No que tange à drenagem, como
ainda não existem indicadores consolidados pelo SNIS, foram criados alguns
indicadores específicos.
O SNIS surgiu em 1994, quando se constatou a necessidade de um sistema de
informações direcionado às atividades de prestação dos serviços de água, esgoto e
manejo de resíduos sólidos. O SNIS é vinculado ao Ministério das Cidades
especificamente à Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental (SNSA). Nos termos
da Lei nº 11.445/2.007, cumpre ao Ministério das Cidades criarem e administrarem o
Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (SINISA), ainda em
desenvolvimento.
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A seguir, apresentam-se os indicadores a serem utilizados no processo de
avaliação e monitoramento do PMSB do Município de Cedro do Abaeté, para cada
setor do saneamento básico, bem como são relacionadas às informações operacionais
necessárias à quantificação dos indicadores adotados. Nota-se que novos indicadores
poderão ser criados e aplicados ao saneamento básico, conforme a demanda apresentada
pela Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté.
O ente regulador responsável pela interação entre o município e os prestadores
de serviços, deverá de comum acordo com o Conselho Municipal de Saneamento
Básico, estabelecer o processo de avaliação conjunta com os setores abastecimento de
água, esgotamento sanitário, limpeza pública e drenagem de águas pluviais.
A fim de que se possam avaliar as metas e objetivos propostos, deve-se informar
à data que os dados foram extraídos.
Indicadores de abastecimento de água
Os indicadores para os serviços de abastecimento de água são:
Indicador de Cobertura do Serviço de Água
Tem a finalidade de quantificar o percentual de economias com disponibilidade
de acesso ao sistema de abastecimento de água. O período desejável para sua apuração é
o anual.
No Município de Cedro do Abaeté o setor responsável para certificar as
informações sobre água é a COPASA e sobre o Esgotamento Sanitário do Município é
o próprio município.
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Definição do
Indicador:

Equação por tipo de serviço:
(A = Ano Anterior ao de
Referência, R = Ano de Referência)

Índice
de
atendimento
urbano
de
água
Índice
de
faturamento
de água
Índice
de
atendimento
total de água

Água:
(
Água
(

026

)

011

006 +

018 −

100

)
024

Água:
(

001

)

100

100

Campos envolvidos:

AG026: População urbana atendida com
abastecimento de água.
G06A: População urbana residente dos
municípios com abastecimento de água.
POP_URB: População urbana do município
do ano de referência - Fonte: IBGE.
AG006: Volume de água produzido.
AG011: Volume de água faturado.
AG018: Volume de água tratada importado.
AG024: Volume de serviço.
AG001: População total atendida com
abastecimento de água.
G12A: População total residente dos
municípios com abastecimento de Água.
POP_TOT: População total do município do
ano de referência - Fonte: IBGE

Unidade:

Dados da Alfa
Consultoria ano
base 2010 segundo
o Atlas Brasil:

Percentual
90,26 %

Percentual
Percentual
90,26 %

Indicador de controle de perdas
Definição do
Indicador:

Equação por tipo de serviço:
(A = Ano Anterior ao de Referência, _R = Ano de
Referência)
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Unidade:

Dados da Alfa
Consultoria
ano base 2019:
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Índice
perdas
ligação

de Água:
por

(AG006 + AG018 − AG024 − AG010) (
(AG002+AG002A)
2

(

1000000
365

)

AG002: Quantidade de ligações ativas de água
AG006: Volume de água produzido
AG010: Volume de água consumido
AG018: Volume de água tratada importado
AG024: Volume de serviço

l/dia/lig.

)

Tabela 29: Indicadores de água
Indicador de Utilização da Infraestrutura de Produção de Água
Tem por objetivo mensurar a capacidade ociosa da Estação de Tratamento de Água, deverá ser avaliada anualmente.
Iua=Qp*100/Cap ETA, onde:
Iua: Indicador da Utilização da Infraestrutura de Produção de Água (%)
Qp: vazão produzida (L/s)
Cap.ETA: capacidade da ETA (L/s)

1.2 Indicadores de esgotos sanitários
Definição do Indicador:
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Equação por tipo de serviço:
(A = Ano Anterior ao de Referência, _R = Ano
de Referência)

Campos envolvidos:

Unidade:
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Índice de coleta de esgoto

(
Índice de tratamento de
esgoto

AG010: Volume de água consumido
AG019: Volume de água tratada exportado
ES005: Volume de esgotos coletado

Água e Esgoto:

005
)
010 −
019

100

Esgoto:
ES006 + ES014 + ESO15
(
)
ES005 +ES013

100

Água e Esgoto:
(

006 +

Índice de atendimento
urbano de esgoto referido
aos municípios atendidos Esgoto:
com água

Índice de atendimento
urbano de esgoto referido
aos municípios atendidos
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Esgoto:

014 +

005 +

(

026

013

)

Percentual

015
)

100

100

ES005: Volume de esgotos coletado
ES006: Volume de esgotos tratado
ES013: Volume de esgotos bruto
importado
ES014: Volume de esgoto importado
tratado nas instalações do importador
ES015: Volume de esgoto bruto
exportado tratado nas instalações do
exportador.
ES026: População urbana atendida com
esgotamento sanitário.
G06A: População urbana residente dos
municípios com abastecimento de água.
G06B: População urbana residente dos
municípios com esgotamento sanitário.
POP_URB: População urbana do município do
ano de referência - Fonte: IBGE.
ES026: População urbana atendida com
esgotamento sanitário.
G06B: População urbana residente dos

Percentual

Percentual

Percentual
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com esgoto
026

(
Índice de atendimento
total de esgoto referido aos
municípios atendidos com
água

Esgoto:
(

ES001

POPTOT
Água e Esgoto:
(

001

)

100

)

100

)

100

municípios com esgotamento sanitário.
POP_URB: População urbana do
município do ano de referência - Fonte: IBGE.

ES001: População total atendida com
esgotamento sanitário.
G12A: População total residente dos
municípios com abastecimento de água.
G12B: População total residente dos
municípios com esgotamento sanitário.
POP_TOT: População total do
município do ano de referência - Fonte: IBGE.

Percentual

Índice de qualidade das águas superficiais e esgotamento sanitário
Definição do Indicador:
Economias atingidas
por paralisações

Equação por tipo de serviço:
(A = Ano Anterior ao de Referência, _R = Ano de
Referência)
Água:

Água e Esgoto:

163

QD004 (
)
QD002
QD004 (
)
QD002

Campos envolvidos:
QD002:
Quantidades
de
paralisações no sistema de distribuição
de água
QD004:
Quantidade
de
economias
ativas
atingidas
por
paralisações

Unidade:
Percentual
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Duração
média
paralisações

das

Água:

QD003 (
)
QD002

Água e Esgoto:

Economias atingidas
intermitências

por

QD003 (
)
QD002

Água:

QD015 (
)
QD021

Água e Esgoto:

Duração
média
intermitências

das

QD015 (
)
QD021

Água:

QD022 (
)
QD021

Água e Esgoto:

Duração média dos reparos
de
extravasamentos
de
esgotos

Percentual

QD021:
Quantidade
interrupções sistemáticas
QD022:
Duração
interrupções sistemáticas

Percentual

de

Percentual

das

QD022 (
)
QD021

Esgoto:
(

012
)
011

(

012
)
011

Água e Esgoto:

Tabela 30: Indicadores de esgotamento sanitário
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QD002:
Quantidades
de
paralisações no sistema de distribuição
de água
QD003:
Duração
das
paralisações (soma das paralisações
maiores que 6horas no ano)
QD015:
Quantidade
de
economias
ativas
atingidas
por
interrupções sistemáticas
QD021:
Quantidade
de
interrupções sistemáticas

QD011:
Quantidades
de
extravasamentos de esgotos registrados
QD012:
Duração
dos
extravasamentos registrados

Percentual
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Indicadores Financeiros de água e esgoto
Definição do Indicador:
Indicador de desempenho
financeiro

Equação por tipo de serviço:
(A = Ano Anterior ao de Referência, _R = Ano de
Referência)
Água:
002 +
007
(
) 100
017
Esgoto:
003 +
038
(
) 100
017
Água e Esgoto:
((

Margem do serviço da
divida

002 +

003 +

Água:

016 +

034

002 +

007

016 +

034

003 +
Água e Esgoto:

038

(
Esgoto:
(

165

038)

007 +

017

)

100

)

100

Campos envolvidos:

Unidade:

FN002: Receita operacional direta de água
FN007: Receita operacional direta de água
exportada (bruta ou tratada)
FN017: Despesas totais com os serviços
(DTS)
FN003: Receita operacional direta de esgoto
FN038: Receita operacional direta - esgoto
bruto importado

Percentual

FN002: Receita operacional direta de água
FN007: Receita operacional direta de água
exportada (bruta ou tratada)
FN016: Despesas com juros e encargos do
serviço da dívida
FN034: Despesas com amortizações do
serviço da dívida

Percentual

) 100
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(
Índice de suficiência de
caixa

(
(

002 +

016 +

034

003 +

007 +

006
015 +
Esgoto:

034 +

015 +

034 +

015 +

016 +

022

016 +

022

016 +

022

006

Água e Esgoto:
(

006

034 +

Tabela 31: Indicadores financeiros de água e esgoto.
Fonte: Alfa, 2.019
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038

)

100

)

100

)

100

)

100

FN003: Receita operacional direta de esgoto
FN038: Receita operacional direta - esgoto
bruto importado
FN006: Arrecadação total
FN015: Despesas de Exploração (DEX)
FN016: Despesas com juros e encargos do
serviço da dívida
FN022: Despesas fiscais ou tributárias não
computadas na DEX
FN034: Despesas com amortizações do
serviço da dívida

Percentual
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Indicadores de resíduos sólidos
Indicadores sobre Coleta Domiciliar e Pública
A proposição dos indicadores de resíduos sólidos procurou levar em conta a
diversidade de aspectos e de tipos de resíduos que envolvem os serviços de limpeza
pública e de manejo de resíduos sólidos. O setor responsável para certificar as
informações sobre os indicadores de resíduos sólidos no Município de Cedro do Abaeté
é a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer, Turismo e Meio Ambiente, entretanto neste
plano sugere-se que o haja uma integralização dos serviços em único órgão, secretaria
ou setor como responsável por estes componentes do saneamento básico em médio
prazo.
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Equação por tipo de serviço:
(A = Ano Anterior ao de Referência, _R
= Ano de Referência)
Res. Sólidos:
Taxa de cobertura do
CO165
serviço
de
coleta
(
) 100
domiciliar
direta
POPURB
(porta-a-porta) da
população urbana do
município.
Res. Sólidos:
Taxa de cobertura do
CO164
serviço de coleta de
(
) 100
RDO em relação à
POPTOT
população total do
município
Res. Sólidos:
Taxa de cobertura do
CO050
serviço de coleta de
(
) 100
RDO em relação à
POPURB
população urbana
Definição
Indicador:

do

Produtividade média Res. Sólidos:
CO116 + CO117
dos empregados na
)
Coleta (coletadores +
TB001 + TB002
motoristas) na coleta
(RDO + RPU) em
relação
à
massa
coletada

168

(

1000 (
)
313

Campos envolvidos:

idade:

Un

Dados
do
SNIS ano base 2012:

CO165: População urbana atendida pelo
serviço de coleta domiciliar direta, ou
seja, porta-a-porta
POP_URB:
População
total
do
município - Fonte: IBGE

Percentual Atendimento diário 90%.
Atendimento 2 a 3
vezes por semana –
10%

CO164: População total atendida no
município
POP_TOT:
População
total
município - Fonte: IBGE

Percentual
do

CO050: População urbana atendida no Percentual
município, abrangendo o distrito-sede e
localidades.
POP_URB:
População
total
do
município - Fonte: IBGE
CO116: Quantidade de RDO e RPU Kg/empre
coletada pelo agente público.
go/dia
CO117: Quantidade de RDO e RPU
coletada pelos agentes privados
TB001: Quantidade de coletadores e
motoristas de agentes públicos, alocados
no serviço de coleta de RDO e RPU.

88 %

80,8 %

Kg/emp/ dia

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE CEDRO DO ABAÉTE

Taxa de empregados
(coletadores
+motoristas) na coleta
(RDO + RPU) em
relação à população
urbana

Res. Sólidos:

Custo unitário médio
do serviço de coleta
(RDO + RPU)

Res. Sólidos:
SE CO116 E CO117 PREENCHIDOS:

(

TB001 + TB002
POPURB

)

1000

(
206 +
207)
116 +
117 +
048

Incidência do custo do Res. Sólidos:
serviço
de
coleta
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TB002: Quantidade de coletadores e
motoristas de agentes privados, alocados
no serviço de coleta de RDO e RPU.
POP_URB:
População
total
do emprego/
município - Fonte: IBGE
1000 hab.
TB001: Quantidade de coletadores e
motoristas de agentes públicos, alocados
no serviço de coleta de RDO e RPU
TB002: Quantidade de coletadores e
motoristas de agentes privados, alocados
no serviço de coleta de RDO e RPU
CO116: Quantidade de RDO e RPU
coletada pelo agente público
CO117: Quantidade de RDO e RPU
coletada pelos agentes privados
CS048: Qtd. recolhida na coleta seletiva R$/t
executada
por
associações
ou
cooperativas
de
catadores
COM
parceria/apoio da Prefeitura.
FN206: Despesas dos agentes públicos
com o serviço de coleta de RDOe RPU
FN207: Despesa com agentes privados
para execução do serviço decoleta de
RDO e RPU
FN206: Despesas dos agentes públicos
Percentual
com o serviço de coleta de RDOe RPU

0,09 %

-
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(RDO+ RPU) no custo
total do manejo de
RSU

(

206 +

207

218 +

219

)

100

Taxa da quantidade
Res. Sólidos:
total
coletada
de SE CO116 E CO117 PREENCHIDOS:
resíduos
públicos
013
(RPU) em relação à
(
) 100
quantidade
total
116 +
117 +
048 +
142
coletada de resíduos
sólidos
domésticos
(RDO)

Taxa de resíduos Res. Sólidos:
sólidos da construção
SE CO116 E CO117 PREENCHIDOS:
civil (RCC) coletada
013
pela prefeitura em
(
) 100
relação à quantidade
116 +
117 +
048 +
142
total coletada

170

FN207: Despesa com agentes privados
para execução do serviço de coleta de
RDO e RPU
FN218: Despesa dos agentes públicos
executores de serviços de manejo de RSU
FN219: Despesa com agentes privados
executores de serviços de manejo de RSU
CC013: Pela Prefeitura Municipal ou
Percentual
empresa contratada por ela
CO116: Quantidade de RDO e RPU
coletada pelo agente público
CO117: Quantidade de RDO e RPU
coletada pelos agentes privados
CO142: Quantidade de RDO e RPU
coletada por outros agentes Executores.
CS048: Qtd. recolhida na coleta seletiva
executada
por
associações
ou
cooperativas
de
catadores
COM
parceria/apoio da Prefeitura.
CC013: Pela Prefeitura Municipal ou
Percentual
empresa contratada por ela
CO116: Quantidade de RDO e RPU
coletada pelo agente público
CO117: Quantidade de RDO e RPU
coletada pelos agentes privados
CO142: Quantidade de RDO e RPU

-

0,17%

-
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coletada por outros agentes executores
CS048: Qtd. recolhida na coleta seletiva
executada
por
associações
ou
cooperativas
de
catadores
COM
parceria/apoio da Prefeitura.
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Indicadores sobre coleta seletiva e triagem
do Equação por tipo de serviço:
(A = Ano Anterior ao de Referência, _R = Ano
de Referência)
Taxa de cobertura do Res. Sólidos:
050
serviço
de
coleta
(
) 100
seletiva porta-a-porta
em
relação
à
população urbana do
município.
Taxa de RSS coletada Res. Sólidos:
em
relação
à SE CO116, CO117 E RS044 PREENCHIDOS:
quantidade
total
coletada
044
(
) 100
116 +
117 +
048 +
142
Definição
Indicador:
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Campos envolvidos:

Unidade:

CS050: População urbana do município Percentual
atendida com a coleta seletiva do tipo porta-aporta executada pela Prefeitura (ou SLU)
POP_URB: População total do município Fonte: IBGE
CO116: Quantidade de RDO e RPU coletada
pelo agente público
CO117: Quantidade de RDO e RPU coletada
pelos agentes privados
CO142: Quantidade de RDO e RPU coletada
por outros agentes executores
CS048: Qtd. recolhida na coleta seletiva
executada por associações ou cooperativas de
catadores COM parceria/apoio da Prefeitura?
RS044: Quantidade total de RSS coletada
pelos agentes executores

Dados do SNIS
ano base ano
2012:
100 %

Percentual

-

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE CEDRO DO ABAÉTE

Indicador sobre serviços de varrição capina e roçada
do Equação por tipo de serviço:
(A = Ano Anterior ao de Referência,
_R = Ano de Referência)
Custo unitário médio
Res. Sólidos:
Definição
Indicador:

do serviço de varrição
(prefeitura

212 +
213
039

+

empresas contratadas)
Taxa de varredores
em

relação

à

população urbana.
Incidência do custo do
serviço de varrição no
custo

total

com

Res. Sólidos:
(

003 +

Res. Sólidos:
212 +
(
218 +

manejo de RSU

Incidência

173

de Res. Sólidos:

004

)

213
219

1000

)

100

Campos envolvidos:

Unidade:

R$/Km
FN212: Despesa dos agentes públicos com o
serviço de varrição
FN213: Despesa com empresas contratadas para o
serviço de varrição
VA039: Extensão total de sarjetas varridas pelos
executores (KmVarridos)
POP_URB: População total do município Emprego/1000
Fonte: IBGE
hab. emprego
TB003: Quantidade de varredores dos agentes
públicos, alocados no serviço de varrição.
TB004: Quantidade de varredores de agentes
privados, alocados no serviço de varrição.
FN212: Despesa dos agentes públicos com o
Percentual
serviço de varrição
FN213: Despesa com empresas contratadas para o
serviço de varrição
FN218: Despesa dos agentes públicos executores
de serviços de manejo de RSU
FN219: Despesa com agentes privados executores
de serviços de manejo de RSU
TB003: Quantidade de varredores dos agentes
Percentual

Dados do SNIS
ano base ano
2012:
-

-
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varredores no total de
empregados
no
manejo de RSU

Extensão total anual
varrida per capita

(

003 +

004

013 +

014

100

Res. Sólidos:

Taxa de capinadores Res. Sólidos:
005 +
em
relação
à
(
população urbana

Incidência
de Res. Sólidos:
capinadores no total
005 +
empregados
no
(
manejo de RSU
013 +

174

)

039

006

)

1000

006
)
014

100

públicos, alocados no serviço de varrição.
TB004: Quantidade de varredores de agentes
privados, alocados no serviço de varrição.
TB013: Quantidade de trabalhadores de agentes
públicos envolvidos nos serviços de manejo de
RSU
TB014: Quantidade de trabalhadores de agentes
privados envolvidos nos serviços de manejo de
RSU
POP_URB: População total do município - Fonte: Km/habitante/
IBGE
ano
VA039: Extensão total de sarjetas varridas pelos
executores (Kmvarridos)
POP_URB: População total do município - Fonte: emprego/1000
IBGE
hab.
TB005: Quantidade de empregados dos agentes
públicos envolvidos com os serviços de capina e
roçada
TB006: Quantidade de empregados dos agentes
privados envolvidos com os serviços de capina e
roçada
TB005: Quantidade de empregados dos agentes
públicos envolvidos com os serviços de capina e
roçada
TB006: Quantidade de empregados dos agentes
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privados envolvidos com os serviços de capina e
roçada
TB013: Quantidade de trabalhadores de agentes
públicos envolvidos nos serviços de manejo de
RSU
TB014: Quantidade de trabalhadores de agentes
privados envolvidos nos serviços de manejo de
RSU
Tabela 32: Indicadores de Resíduos Sólidos.
Fonte: Alfa, 2.019
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Indicadores de drenagem pluvial
IND.
ID1**
ID2**
ID3**

ID4**

ID5**
ID6**
ID7**

DEFINIÇÃO DO INDICADOR
Atendimento do Sistema de Drenagem:
(
Vias Urbanas com Sistema de Drenagem:
Extensão do sistema de drenagem urbana
Extensão total do sistema viário urbano * 100
Ocorrência de Alagamentos na UTP
Total de ocorrências de alagamentos na UTP no período de um ano
Área da UTP
Eficiência do Sistema de Drenagem Urbana na UTP

/

Número de vias com sistema de drenagem urbana sem ocorrência de alagamentos na UTP
Número de vias com sistema de drenagem urbana na UTP * 100
Área Urbanizada
Área urbanizada do município
Área total do município * 100
Periodicidade de Manutenção do Canal
Último intervalo entre manutenções do canal
Declividade Média
h (m) = C-OS = ( ) 100

Tabela 33: Indicadores de Drenagem e manejo das águas pluviais.
Fonte: Alfa, 2.019
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Unidade
)

100

%
%
%

%

%
%
%
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É considerado morro, topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura
mínima de 100 (cem) metros e inclinação média maior que 25º, as áreas delimitadas a partir
da curva de nível correspondente a 2/3 (dois terços) da altura mínimada elevação sempre
em relação à base, sendo esta definida pelo plano horizontal determinado por planície ou
espelho d’água adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota do ponto de sela mais
próximo da elevação.
PARA SER MORRO:h>= 100m e
DECLIVIDADE MÉDIA: d > 25º
CONDIÇÃO PARA SER MORRO - A ALTURA (h)
h (m) = C-PS
ONDE:
Altura (h) =Cota do cume (C) – Cota do ponto de sela (PS)
2ª CONDIÇÃO PARA SER MORRO - A DECLIVIDADE MÉDIA

D% = h / DH* 100
ONDE:
Altura (h) =Cota do cume (C) - Cota do ponto de sela (PS)
DH - distância no plano horizontal entre o Cume e o pondo de sela.
PARA SABER EM GRAUS:

D (graus) = tang-1 (h/DH) = °’ (resultado em graus e minutos)
Como a declividade média é maior que 25º - É um MORRO
%

(%/100)

Graus

5

0,05

2,86

10

0,10

5,70

12

0,12

6,80

20

0,20

11,30
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25

0,25

14

30

0,30

16,70

40

0,40

21,8

46

0,46

25

50

0,50

26,50

60

0,60

30,9

70

0,70

35

75

0,75

36,80

80

0,80

38,6

1

45

100

Tabela 34: Conversão declividade em graus e %
Fonte: Alfa, 2.019
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17 PROPOSIÇÕES PARA O SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES
Dentre as atividades pós-elaboração do Plano Municipal de Saneamento está previsto a
estruturação e implantação de um sistema de informações municipais sobre saneamento. Além
de uma exigência legal, definida no inciso VI art. 9º da Lei 11.445/2007, representa uma
ferramenta essencial para a gestão do saneamento no município.

Conforme dito, a definição e implantação do Sistema Municipal de Informações
sobre Saneamento Básico é requisito essencial para o monitoramento e a avaliação do
PMSB, bem como para integração da Política Municipal com a Política Federal de
Saneamento Básico, com o PLANSAB (Plano Nacional de Saneamento Básico) e com o
SINISA (Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico).
O Sistema de Informação de Gestão Municipal tem como objetivos, entre outros:
•

Criar, no âmbito da Administração Municipal, uma base de informações gerais do
Município, georreferenciada, padronizada, periodicamente atualizada e confiável;

•

Possibilitar à população e às instituições o conhecimento da realidade municipal de
forma contínua e sistemática;

•

Fornecer dados para o planejamento, o monitoramento, a implementação e a
avaliação da política urbana, subsidiando a tomada de decisões, e o monitoramento
das diretrizes estabelecidas no Plano Diretor; bem como para fundamentar a
proposição, implementação e avaliação das políticas públicas municipais e as
promovidas por outros níveis de governo e

•

Subsidiar a tomada de decisões pelos agentes econômicos e sociais, estimulando o
desenvolvimento sustentável e contribuindo para a gestão democrática da cidade.
É importante que esse sistema permita a geração de relatórios das informações de

monitoramento e avaliação da gestão dos serviços e do PMSB, conforme os mecanismos e
estruturas de dados definidos/aprovados pelo Conselho regulador, bem como a geração de
dados padronizados e compatíveis com os requisitos do SINISA.
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Assim sendo o município de Cedro do Abaeté deverá desenvolver um sistema de
informação onde a função primordial desse sistema é monitorar a situação real do saneamento
municipal, tendo como base de dados os indicadores utilizados no SNIS referentes água,
esgotamento sanitário, drenagem urbana e coleta e manejo dos resíduos sólidos, possibilitando
a intervenção no ambiente e auxiliando o processo de tomada de decisões.
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