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APRESENTAÇÃO 

O presente documento trata do Diagnóstico Técnico-Participativo dos Serviços de Saneamento 

Básico para elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), referente ao 

município de Catas Altas, integrante da Unidade de Planejamento e Gestão de Recursos 

Hídricos do Rio Piracicaba – DO2, conforme contrato 20/2013 firmado em 05/09/2013 entre a 

ENGECORPS e o Instituto BioAtlântica (IBIO – AGB Doce). 

Para a elaboração do plano municipal, serão considerados a lei federal nº 11.445 de 5 de 

janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, o termo de 

referência (TdR) do Ato Convocatório nº 07/2013 (Contrato de gestão ANA nº 072/2011 / 

Contrato de gestão IGAM nº 001/2011) para contratação dos serviços objeto desse contrato, a 

proposta técnica da ENGECORPS e as premissas e procedimentos resultantes da reunião inicial 

realizada no município de João Monlevade, em 09 de outubro de 2013, entre o IBIO – AGB 

Doce, o CBH-PIRACICABA, os representantes dos municípios e a ENGECORPS. 

Para a elaboração do PMSB, que engloba os componentes: abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo de 

águas pluviais urbanas, foi estabelecido um modelo de integração entre as etapas propostas no 

TdR, com inter-relação lógica e temporal, objetivando a elaboração dos produtos solicitados, 

conforme apresentado a seguir: 

ETAPA I – PLANEJAMENTO DO PROCESSO 

 PRODUTO 1 – PLANO DE TRABALHO; 

 PRODUTO 2 – PLANO DE COMUNICAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL. 

ETAPA II – DIAGNÓSTICO TÉCNICO-PARTICIPATIVO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO 

BÁSICO 

 PRODUTO 3 – DIAGNÓSTICO TÉCNICO-PARTICIPATIVO DOS SERVIÇOS DE 

SANEAMENTO BÁSICO. 

ETAPA III – PROGNÓSTICO E ALTERNATIVAS PARA UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

SANEAMENTO BÁSICO 

 PRODUTO 4 – OBJETIVOS E METAS DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO; 

 PRODUTO 5 – PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES E HIERARQUIZAÇÃO DAS ÁREAS 

E/OU PROGRAMAS DE INTERVENÇÃO PRIORITÁRIOS; 

 PRODUTO 6 – PLANO DE INVESTIMENTOS; 

 PRODUTO 7 – ARRANJO INSTITUCIONAL E SISTEMA DE INFORMAÇÃO 

MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO COM SELEÇÃO DOS INDICADORES PARA 

MONITORAMENTO DO PMSB. 
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ETAPA IV – PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E CONSULTA PÚBLICA 

 PRODUTO 8 – RELATÓRIO FINAL DO PMSB; 

 CONSULTA PÚBLICA. 

O processo de elaboração do PMSB terá como referência as diretrizes sugeridas pelo Ministério 

das Cidades, através do Guia para Elaboração de Planos Municipais de Saneamento 

(MCidades, 2011), quais sejam: 

 Integração de diferentes componentes da área de Saneamento Ambiental e outras que se 

fizerem pertinentes; 

 Promoção do protagonismo social a partir da criação de canais de acesso à informação e à 

participação que possibilite a conscientização e a autogestão da população; 

 Promoção da saúde pública; 

 Promoção da educação sanitária e ambiental que vise à construção da consciência 

individual e coletiva e de uma relação mais harmônica entre o homem e o ambiente; 

 Orientação pela bacia hidrográfica; 

 Sustentabilidade; 

 Proteção ambiental; 

 Inovação tecnológica. 

  



-8- 

Planos Municipais de Saneamento Básico dos Municípios de Barão de Cocais, Catas Altas e Santa Bárbara  

Produto 3 – Diagnóstico Técnico-Participativo dos Serviços de Saneamento Básico  

Município: Catas Altas 

ENGECORPS 

1240-IBA-02-SA-RT-0003 

 

1. INTRODUÇÃO 

O Produto 3 é resultante da consecução das atividades desenvolvidas na Etapa II – Diagnóstico 

Técnico-Participativo, configurando-se como um relatório parcial do Plano Municipal Integrado 

de Saneamento Básico (PMSB). 

O enfoque principal está relacionado com o diagnóstico completo dos sistemas e serviços de 

saneamento, a partir do levantamento de dados complementares efetuados nessa fase dos 

trabalhos, especificamente para o município.  

Portanto, nos capítulos subsequentes, apresentam-se todas as questões que, direta e 

indiretamente, estão relacionadas com esse Produto 3, ressalvando-se que muitas informações 

e dados, ainda não obtidos ou obtidos de forma parcial, junto a diversas entidades envolvidas 

com o problema, em função de dificuldades de natureza variada ou mesmo porque exigem um 

maior tempo para obtenção, poderão ou deverão ser complementados, revisados ou alterados 

nos produtos subsequentes. 
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2. CARACTERIZAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO  

2.1 DADOS GERAIS DO MUNICÍPIO 

O município de Catas Altas localiza-se na região centro-leste do Estado de Minas Gerais a 

aproximadamente 130 km da capital, Belo Horizonte, na bacia federal do rio Doce, como 

ilustra a Figura 2.1.  

 

Figura 2.1 – Localização do município de Catas Altas no contexto da Bacia do rio Doce 

 

Pertence à mesorregião Metropolitana de Belo Horizonte, segundo a divisão do IBGE e, com 

maior relevância, à microrregião de Itabira. Catas Altas faz divisa com os municípios de 

Mariana, Alvinópolis e Santa Bárbara, sendo este último município pertencente ao Colar 

Metropolitano de Belo Horizonte (CMBH), como ilustra a Figura 2.2. 
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Figura 2.2 – Localização do município de Catas Altas no Contexto da RMBH e CMBH  

(Colar Metropolitano de BH) 

 

O acesso ao município pode ser realizado a partir das rodovias MG-129 que liga Catas Altas à 

Mariana e da MG-326 que por sua vez, dá acesso aos municípios de Santa Bárbara, Barão de 

Cocais, entre outros, como ilustra a Figura 2.3. 

Com uma área de 240,04 km², o município de Catas Altas, segundo dados do Censo 

Demográfico (IBGE, 2010) tem 4.846 habitantes e uma densidade demográfica de 

20,19 hab/km².  

A altitude máxima do município fica na Serra da Caraça, que integra o Complexo do 

Espinhaço, composta essencialmente por quartzitos, chega a 2.072 metros, no Pico do Sol. A 

sede do município se encontra a cerca de 750 metros de altitude. 

 

 

 

 

 

 

 



-11- 

Planos Municipais de Saneamento Básico dos Municípios de Barão de Cocais, Catas Altas e Santa Bárbara  

Produto 3 – Diagnóstico Técnico-Participativo dos Serviços de Saneamento Básico  

Município: Catas Altas 

ENGECORPS 

1240-IBA-02-SA-RT-0003 

 

 Figura 2.3 – Localização e acessos do município de Catas Altas 

 

2.2 BREVE HISTÓRICO 

A história de Catas Altas, assim como de diversas cidades mineiras, está relacionada com o 

ciclo da mineração no século XVIII.  

A formação do povoado que deu origem ao atual município começou por volta de 1694, com 

a descoberta das primeiras minas auríferas. O nome Catas Altas provém das profundas 

escavações que se faziam no alto dos morros. Como as minas mais ricas e produtivas, neste 

povoado, estavam localizadas nas partes mais altas, no alto da serra, a atual cidade recebeu o 

nome de Catas Altas. 

Pouco de conhece sobre os descobridores da região onde está localizada Catas Altas, atribui-se 

a fundação do arraial à Domingos Borges em 1703.   
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Em 1729 iniciou-se a construção da atual Igreja Matriz com a invocação à Nossa Senhora da 

Conceição, substituindo a antiga capela. 

Ressalta-se que durante o ciclo da mineração Catas Altas foi um dos mais ricos e populosos 

arraiais de Minas Gerais, entretanto, com o esgotamento das minas o arraial ficou praticamente 

abandonado.  

Entre 1839 e 1995 Catas Altas permaneceu como distrito de Santa Bárbara quando então foi 

emancipado através da lei nº 12.030/1995.  

De acordo com IBGE 2010, atualmente o município de Catas Altas é constituído pelo distrito 

sede, além do povoado Morro das Águas Quentes, localizado a cerca de 6,5 km da sede 

municipal, como ilustra a Figura 2.4. 

Atualmente o município de Catas Altas é constituído do distrito sede, como ilustra a Figura 2.4. 

A mineração, que foi a atividade responsável pelo povoamento da região de Catas Altas, 

continua atualmente sendo uma das principais atividades econômicas do município. A 

mineração de ferro é hoje a principal na região, embora o município aposte na vocação 

turística do lugar como uma alternativa econômica e fonte de renda complementar aos seus 

habitantes.  

O município abriga, na borda leste da Serra da Caraça, parte do Complexo Minerário de 

Fazendão, de propriedade da CVRD, composto pelas minas Almas, Tamanduá e São Luiz, 

umas das principais minerações a céu aberto do país. Atualmente apenas a mina de São Luiz 

encontra-se em atividade. Este Complexo localiza-se nas proximidades do Povoado de Morro 

da Água Quente, no Município de Catas Altas, a sudoeste de sua sede municipal a uma 

distância de 7 km. 

Situada aos pés da Serra do Caraça e resguardados pelo contraforte da serra do espinhaço 

Catas Altas integra o Circuito do Ouro ao longo da Estrada Real. 

Cabe mencionar que todo o perímetro urbano de Catas Altas é tombado pelo Instituto Estadual 

do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (IEPHA). 
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 Figura 2.4 –  Distritos do Município de Catas Altas 

 

2.3 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E BIÓTICAS 

O município de Catas Altas está inserido na área de abrangência da Unidade de Planejamento 

e Gestão de Recursos Hídricos DO2 Piracicaba – UPGRH DO2 Piracicaba – que compõe a 

bacia do Rio Doce.  

A seguir são apresentadas as características geológicas, geomorfológicas, pedológicas, 

hidrogeológicas e hídricas do município. 
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2.3.1 Geologia e Geomorfologia 

A geologia do município de Catas Altas está ligada à evolução do Quadrilátero Ferrífero, na sua 

porção NE. Engloba rochas de idades arqueana e proterozoica que foram tectonizadas por 

diversos eventos de dobramento, cisalhamento e falhamento. Ocorrem ainda rochas 

metabásicas intrusivas e coberturas cenozoicas, todos eles enquadrados na Província São 

Francisco do Sul, como ilustra a Figura 2.5.  

 Figura 2.5 –   Mapa de Geologia 

 

Em observação ao mapa de geologia apresentado na Figura 2.5. é possível verificar que o 

Complexo Santa Bárbara e o Grupo Caraça abrangem parcela significativa do município de 

Catas Altas. 
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Geologicamente, esta região abrange terrenos granito-gnáissicos, caracterizados pelo Complexo 

Santa Bárbara, rochas ultramáficas serpentinizadas pertencentes ao Grupo Quebra Osso e pelo 

Grupo Nova Lima, sotoposto à sequência anterior. Todas as unidades foram deformadas e 

metamorfizadas na fácies xisto-verde. 

Desta forma, a litologia de Catas Altas está perfeitamente dividida entre as rochas do Complexo 

Santa Bárbara, que ocupa parte significativa do setor leste do município e as rochas do 

Supergrupo Rio das Velhas, representado pelos Grupos Maquiné, Nova Lima e Quebra Ossos. 

O quadro estratigráfico do município fica completo com as rochas de idade Proterozoica, as 

quais estão concentradas na porção oeste do município, representados pelo Supergrupo Minas, 

com ocorrências do Grupo Caraça e Piracicaba.  

Com exceção de uma área restrita ao sul de Catas Altas, onde foram mapeados pacotes 

Cenozoicos de conteúdo sedimentar, as rochas são do tipo metamórfico, em diversificados 

graus de metamorfismo, o que permite apresentar um grande número e diversidade de 

qualidade de minerais. 

Do ponto de vista geomorfológico, dentro do contexto regional, o município apresenta feições 

geomorfológicas resultantes de processos morfodinâmicos aliados a influências estruturais, 

pertencentes à Unidade Geomorfológica denominada Quadrilátero Ferrífero. 

O Maciço do Caraça, localmente conhecido como a Serra do Caraça, é a unidade que mais se 

destaca no município de Catas Altas, cuja orientação nesse trecho é de NNO-SSE. O maciço 

ocupa a região nordeste do Quadrilátero Ferrífero, onde as superfícies são sustentadas pelos 

quartzitos e filitos do Grupo Caraça, base do Supergrupo Minas. 

O aspecto mais relevante deste maciço é sua morfológica subverticalizado, com altitudes que 

descaem de aproximadamente 2.000 metros no alto do maciço para aproximadamente 900 m. 

São cerca de 1.000 metros de diferença vertical em menos de 4 km horizontais.  

A baixa permeabilidade do quartzito favorece um escoamento superficial que se concentra nas 

descontinuidades da rocha o que favorece a formação de sulcos e um aporte considerável de 

sedimentos, que assentam nas porções menos elevadas e formam um conjunto de pequenas 

planícies alveolares. 

Nas posições periféricas ao Maciço Caraça, no setor oeste, que compreende o restante do 

município, e na direção da sede, registra-se uma queda na declividade geral, e um conjunto de 

morros amplos de perfil convexo e topos arredondados, cujos desnivelamentos chegam até a 

200 m, com intervalo de declividades entre 10º e 20º, refletindo-se por fim na drenagem, 

deixando de ser tipicamente paralela nas vertentes do Caraça para assumir um padrão 

dendrítico.  

O relevo apresenta formas nitidamente influenciadas pelos falhamentos locais. Essa unidade 

geomorfológica abriga importantes aquíferos fraturados que originam numerosas nascentes. 

Especificamente no município de Catas Altas encontra-se o aquífero Caraça.  



-16- 

Planos Municipais de Saneamento Básico dos Municípios de Barão de Cocais, Catas Altas e Santa Bárbara  

Produto 3 – Diagnóstico Técnico-Participativo dos Serviços de Saneamento Básico  

Município: Catas Altas 

ENGECORPS 

1240-IBA-02-SA-RT-0003 

 

Vale dizer que em decorrência da sua localização no Quadrilátero Ferrífero, Catas Altas sempre 

esteve fortemente ligada à exploração de minérios como ouro e ferro. Atualmente estão 

instaladas na cidade importantes indústrias de extração mineral, destacando-se a Vale do Rio 

Doce. 

2.3.2 Solos 

Os solos são apresentados de forma sucinta a seguir, pela relação entre os processos erosivos e 

a qualidade e a quantidade de água superficial. No município de Catas Altas predominam os 

solos das classes Latossolos, Cambissolos, Neossolos Litólicos e Afloramentos Rochosos, como é 

apresentado na Figura 2.6. Destas classes, os Neossolos Litólicos são os de maior erodibilidade 

e os Latossolos, os de menor. 

Figura 2.6 – Mapa de Pedologia 
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Os solos predominantes são os Latossolos Vermelho-Amarelos, ocupando todo o setor leste do 

município, e se caracterizam por serem profundos e bem drenados, encontrados 

principalmente nos planaltos dissecados. Este tipo de solo ocupa mais de 50% do território de 

Catas Altas. 

Os Cambissolos Háplicos, que ocorrem em cerca de 16% do território municipal, estão 

concentrados em uma faixa com orientação NO-SE, dividindo ao meio o município de Catas 

Altas. Compreendem solos minerais, não hidromórficos, bem drenados, pouco profundos a 

profundos. Este tipo de solo apresenta restrições à exploração agrícola, relacionados ou com a 

topografia ou à presença de fragmentos da rocha matriz no perfil. 

Uma pequena área do município (7% do total), localizada no setor noroeste, é ocupada por 

Neossolos Litólicos. São solos rasos, em geral, associados à áreas de alta declividade. A 

principal limitação ao uso destes solos está relacionada à pouca profundidade, presença de 

rochas e aos declives acentuados. Estes fatores resultam em potenciais erosivos elevados.  

Em aproximadamente 23% do território municipal ocorrem grandes superfícies com formações 

rochosas de quartzitos na encosta da Serra da Caraça e de canga nas formações ferríferas da 

base da serra, com ausência de solo, onde se desenvolve a vegetação de campo rupestre. 

A susceptibilidade no município de Catas Altas é predominantemente forte, apenas na sua 

porção oeste, nas cabeceiras dos formadores do rio Piracicaba, no trecho correspondente à 

Serra da Caraça, domina a susceptibilidade muito forte. 

Vale mencionar que a existência de áreas mineradas e estruturas anexas (pilhas e barramentos) 

ainda não recuperadas à montante da sede municipal de Catas Altas, conformam grande 

potencial para o assoreamento na sub-bacia do ribeirão Maquiné. 

Com tais susceptibilidades, Catas Altas compõe um dos setores mais problemáticos da UPGRHI 

Rio Piracicaba, e consequentemente da bacia do rio Doce, com relação à produção de 

sedimentos. Observa-se que as áreas que envolvem as nascentes dos principais rios do 

município, produzem a maior quantidade de sedimentos, variando entre 100 a 200 t/km²/ano. 

Entre outros fatores, as altas taxas de geração de sedimentos estão associadas às características 

de uso dos solos do município e a susceptibilidade à erosão. 

Estas características naturais do município, que apresentam maior ou menor grau de 

fragilidade, comandam a susceptibilidade à erosão. Vale dizer que segundo o mapeamento 

realizado no PIRH (2008), a susceptibilidade a erosão no município de Catas Altas é 

exclusivamente forte por todo o seu território. Com tais susceptibilidades, as áreas que 

envolvem o município produzem uma quantidade de sedimentos variando entre 100 a 

200 t/km²/ano (PIRH, 2008).  

Entretanto é importante ressaltar que, segundo dados da Pesquisa de Informações Básicas 

Municipais (IBGE, 2013) e do Comitê Executivo de Catas Altas, nos últimos 5 anos não 

ocorreram eventos de escorregamentos de encostas na área urbana do município.  
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2.3.3 Clima 

Catas Altas está totalmente inserido na faixa do clima tropical, sendo caracterizado por uma 

não conformidade climática, que é ditada pelas peculiaridades do relevo, que condicionam, 

entre outras coisas, o fluxo das massas de ar.  

A região onde se localiza o município de Catas Altas está sob incidência do clima tropical 

Mesotérmico Brando Úmido, de acordo com a classificação de Köppen, com verão brando 

(Cwb). A temperatura média anual na região oscila entre 17º e 18,5°C e o regime 

pluviométrico apresenta totais anuais de precipitação variando entre 1.300 e 1.900 mm. 

Como observado na Figura 2.7, o mês mais chuvoso é dezembro, com média de 278mm, ao 

passo que junho, julho e agosto, os meses com os menores índices pluviométricos, as 

precipitações não atingem os 15mm no mês. 

 

 

Fonte: climate-data.org 

Figura 2.7 - Temperatura e Índices Pluviométricos de Catas Altas 

 

Ainda neste gráfico é possível verificar que a temperatura média oscila pouco ao longo do ano, 

a amplitude térmica é de apenas 5,9 °C. As temperaturas médias variam entre 17,2 °C, 

registrado em julho, e 23,1 °C em fevereiro, o mês mais quente. As temperaturas mínimas 

foram registradas em julho, 10,4 °C, e as máximas, em fevereiro, 28,7 °C. 

Apesar das baixas precipitações entre os meses de maio e agosto, os principais rios que drenam 

o município tem caráter perene em função do acúmulo de água nas vertentes do relevo. 
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2.3.4 Hidrografia 

O município de Catas Altas pertence à bacia hidrográfica do rio Piracicaba, uma das 6 

Unidades de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos (UPGRH) da Bacia do Rio Doce, 

denominada pela sigla DO2. 

A UPGRH DO2 ocupa uma área 5.465 km², compreendendo quase 1% do território mineiro, 

é composta pelas sub-bacias dos rios do Peixe e Santa Bárbara, pela margem esquerda, e pelas 

sub-bacias do rio da Prata e do ribeirão do Turvo, pela margem direita. O município de Catas 

Altas, objeto deste diagnóstico, localizado na região do Alto Piracicaba, está inserido na sub-

bacia do rio Santa Bárbara.  

O rio Santa Bárbara tem como afluentes principais os rios Una e Conceição, sendo que este 

último recebe pela margem direita o ribeirão Caraça, que tem suas nascentes no município de 

Catas Altas. 

O ribeirão Caraça apesar de estar localizado numa área de Unidade de Conservação, o Parque 

do Caraça, que lhe confere condições ambientais excepcionais, foram detectados traços de 

metais pesados (mercúrio, em especial) nas suas águas. Provavelmente em virtude de garimpos 

antigos (toda a região é de ocupação garimpeira centenária), como também de garimpos 

clandestinos atuais e/ou de concessão irregular (e já revogada) de lavra de minério e de ouro, 

com consequentes pesquisas dentro da área daquele parque natural (PAULA, 1997). 

Vale registrar que a existência de áreas mineradas e estruturas anexas (pilhas e barramentos) 

ainda não recuperadas a montante da sede municipal de Catas Altas, conformam grande 

potencial para o assoreamento desse trecho (PIRH, 2008). 

O município de Catas Altas também abriga as nascentes do ribeirão Maquiné e do córrego 

Quebra-Ossos, como ilustra a Figura 2.8. Ressalta-se que estes cursos d´água possuem suas 

nascentes 100% protegidas por matas segundo dados do PIRH Piracicaba (2010).  

É importante salientar que, segundo dados da Pesquisa de Informações Básicas 

Municipais (IBGE, 2013), bem como do Comitê Executivo, nos últimos 5 anos não ocorreram 

inundações na área urbana de Catas Atlas, provocadas por chuvas intensas e concentradas. 

A área urbana de Catas Altas está localizada no vale do ribeirão Maquiné. Ressalta-se que os 

efluentes do distrito sede, tratados na ETE e in natura, são lançados diretamente no ribeirão 

Maquiné. 

Destacam-se ainda os córregos Tamanduá e Água Santa, pertencentes à bacia do ribeirão 

Maquiné, onde são realizadas as captações do sistema principal de abastecimento de água de 

Catas Altas; e as nascentes do córrego Paracatu, onde é realizada a captação para o 

abastecimento do bairro isolado de  Morro da Água Quente. 
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Figura 2.8 - Hidrografia de Catas Altas 

 

2.3.5 Hidrogeologia 

A maior parte do município de Catas Altas situa-se sobre uma unidade hidrogeológica: os 

Metassedimentos-metavulcânicos, que compreendem 89,3% da área do município, como 

ilustra a Figura 2.9. 
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Figura 2.9 –  Hidrogeologia de Catas Altas 

 

As demais unidades que formam o conjunto hidrogeológico de Catas Altas são o Cristalino, a 

unidade Porosa/Fissural, e as Formações Cenozoicas, que compreendem 1,2%, 0,9% e 8,6%, 

respectivamente do território municipal. Somadas, estas unidades hidrogeológicas, ocupam um 

pouco mais de 10% do município. 

Tanto os metassedimentos-metavulcânicos, quanto o cristalino estão relacionados ao aquífero 

fissural, isto é, quando existe uma ausência de porosidade natural da rocha, o que condiciona 

os aquíferos existentes à ocorrência de porosidades secundárias, mais relacionadas às fendas e 

fraturas da rocha. Dentro deste contexto as vazões alcançadas pelos poços são pequenas e a 

água, em boa parte das vezes, é salinizada. 

Entre os dois tipos apresentados, o que vai distingui-los é o comportamento geológico, isto é, a 

maneira particular como os litotipos irão reagir aos esforços causadores das fendas e fraturas, 

parâmetros que tem impacto crucial no acumulo e fornecimento de água. Desta forma, de 
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uma maneira geral, deve ser esperado maior favorabilidade hidrogeológica dos 

metassedimentos-metavulcanicos em relação ao cristalino. 

As Formações Cenozoicas, que compreendem 8,6% do território de Catas Altas, correspondem 

aos aluviões recentes e antigos, em geral, estreitos e, litologicamente, representados por 

inúmeros tipos de cascalhos, areias, argilas entremeadas a matéria orgânica. São áreas com 

baixa favorabilidade hidrogeológica. 

Por fim, a unidade Poroso/Fissural, a qual tem pouca expressão em Catas Altas, restrita à borda 

leste do município. Essa unidade envolve pacotes sedimentares, sem metamorfismo ou, como 

é o caso apresentado, com graus baixos de metamorfismo, o que lhe confere além de um 

comportamento de aquífero granular com porosidade primária baixa a média, um 

comportamento fissural acentuado devido à existência de fendas e fraturas.  

2.3.6 Cobertura Vegetal e UCs 

O município Catas Altas encontra-se na transição dos biomas da Mata Atlântica com o Cerrado. 

Entre as formações e ecossistemas associados ao Domínio da Floresta Atlântica, segundo 

definido no Art. 1 da Deliberação Normativa (DN) nº 73 do COPAM de 08 de setembro de 

2004, devem ser incluídas as tipologias transicionais entre florestas e formações abertas, (i) os 

cerradões e candeais; (ii) encraves de Cerrado, vegetação sobre afloramentos graníticos e 

gnáissicos, campos rupestres sobre afloramentos areníticos e quartzíticos; (iii) e vegetação sobre 

formações ferruginosas, a canga (SCOLFORO & CARVALHO, 2008). 

As coberturas vegetais no município são representadas por Campos, Campos Rupestres e 

Floresta Estacional Semidecidual. A ocorrência de um determinado tipo está fortemente 

condicionada a condições climáticas e aspectos morfológicos. 

Originalmente as matas de Catas Altas possuíam características de grande biodiversidade, uma 

vez que nestas áreas de contato é possível encontrar setores sobrepostos com interações 

complexas entre as espécies de cada bioma. Além da possibilidade de encontrar redutos em 

espaços adaptados ao relevo, decorrentes da temperatura e umidades locais. 

Entretanto, as formações vegetais nativas do município de Catas Altas vêm sofrendo um intenso 

processo de alterações ao longo do tempo. Historicamente, a ocupação do território e a 

consequente descaracterização das formações vegetais foram influenciadas pelas atividades 

agropecuárias, pelo extrativismo vegetal e produção mineral, além da ocupação urbana. Como 

consequência, observa-se a perda da biodiversidade em seus biomas, tanto como resultado do 

processo de fragmentação como pela supressão direta da vegetação e sua substituição por 

outras formas de uso alternativo do solo. 

As áreas originalmente recobertas com vegetação compõem hoje um conjunto de fragmentos 

florestais que perfazem 30% da área total de Catas Altas. Tais fragmentos são 

predominantemente de Mata Atlântica (28%), em vista da maior facilidade de ocupação do 

Cerrado para implantação de campos rurais. 
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Esses fragmentos estão dispersos por todo o município, como ilustra a Figura 2.10, entretanto 

concentrados nas áreas de maior declividade, principalmente nas vertentes associadas à Serra 

da Caraça, localizada na porção sudoeste do município, e também no setor oeste na divisa 

com os municípios Alvinópolis e Santa Bárbara. 

 

Figura 2.10 - Cobertura Vegetal e Unidades de Conservação de Catas Altas 

 

Ressalta-se que na Serra da Caraça, nas áreas mais elevadas, há a presença de campos 

rupestres, reflexo da topografia e abundância de afloramentos rochosos. Nas menores altitudes 

desta serra encontram-se campos sujo e limpo. 

Vale ainda destacar a presença relativa de áreas reflorestadas com eucaliptos no município, 

localizadas principalmente na porção leste, em função das particularidades do solo e 

relacionadas às demandas industriais regionais, que utilizam celulose e carvão em seus 

processos produtivos. Segundo o Inventário Florestal de Minas Gerais - Monitoramento dos 

Reflorestamentos e Tendências da Produção em Volume, Peso de Matéria Seca e Carbono 
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(SCOLFORO & CARVALHO, 2008), 18% do território municipal compreende áreas de 

reflorestamento.  

A silvicultura praticada em Catas Altas se dá pelo processo da substituição da vegetação nativa 

pela monocultura de eucaliptos para produção de celulose, pela CENIBRA - Celulose Nipo-

Brasileira S.A. Essa atividade exige extensas áreas plantadas, que faz com que a paisagem seja 

modificada. A alteração do uso do solo pelas extensas áreas de cultivo de eucalipto vem 

mudando sobre maneira a paisagem rural. Diminuindo então a demanda por dessedentação 

animal e a área de vegetação nativa. 

Para a proteção dos fragmentos florestais inseridos no território de Catas Altas existem 

atualmente regularizadas e implementadas apenas duas (2) Unidades de Conservação de Uso 

Sustentável, são elas: a Área de Proteção Ambiental Sul da Região Metropolitana de Belo 

Horizonte - APA Sul, e a Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN Santuário da Serra 

do Caraça, como ilustra a Figura 2.10. 

A APA Sul RMBH, com uma extensão de 1625,32 km², localizada ao sul da RMBH, engloba 

em parte ou na totalidade do território, os municípios de Belo Horizonte, Ibirité, Brumadinho, 

Nova Lima, Caeté, Itabirito, Raposos, Rio Acima e Santa Barbara; e posteriormente, com a Lei 

Estadual n.º 13.960, de 26 de julho de 2001, declara como área de proteção ambiental, além 

dos municípios citados no Decreto Estadual 35.624/1994, as regiões situadas nos municípios 

de Barão de Cocais, Catas Altas, Mário Campos e Sarzedo. Ressalta-se que aproximadamente 

4,6% do território de Catas Altas tem participação na área da APA Sul RMBH. 

Estão presentes na APA SUL RMBH duas grandes bacias hidrográficas, a do Rio São Francisco e 

a do Rio Doce, que respondem pelo abastecimento de quase 70% da população de Belo 

Horizonte e 50% da população de sua região metropolitana. A APA Sul também abriga uma 

das maiores extensões de cobertura vegetal nativa contínua do Estado, com mais de 50 mil 

hectares de remanescentes florestais de Mata Atlântica, além de sítios arqueológicos, cavernas e 

nascentes. 

Os objetivos básicos da APA Sul RMBH estão definidos no Art. 2º da Lei Estadual nº 13.960 de 

sua criação e correspondem à “proteção e conservação dos sistemas naturais essenciais à 

biodiversidade, especialmente os recursos hídricos necessários ao abastecimento da população 

da RMBH e das áreas adjacentes, com vistas à qualidade de vida da população local, à 

proteção dos ecossistemas e ao desenvolvimento sustentável”, justificando a realização dos 

estudos. Porém, passados quase 20 anos, o zoneamento ecológico e o plano de manejo não 

foram elaborados e implantados, o que tem gerado danos reiterados aos seus recursos naturais 

e culturais. 

Ressalta-se que dentro do território da APA Sul RMBH estão cerca de 5.845 hectares da 

Reserva Particular do Patrimônio Natural do Caraça (RPPN). Nesta área da Reserva do Caraça 

está localizado o Santuário do Caraça, antigo seminário que funciona atualmente como centro 

cultural, turístico e de peregrinação, recebendo aproximadamente 90.000 mil visitantes ao 
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ano, segundo dados dos registros internos da RPPN, número bastante expressivo se comparado 

a taxa de visitação de outras RPPNs do Brasil. 

É importante salientar que além de atrair turistas, o Caraça recebe um grande contingente de 

pessoas que buscam acima de tudo conhecimento. Segundo os registros internos da RPPN, nos 

últimos cinco anos, 1.075 instituições de ensino da rede pública e privada trouxeram 49.545 

alunos para conhecer de perto o laboratório vivo de história e ciências da Reserva. 

A RPPN Santuário do Caraça (RPPNSC) ocupa uma área de 10.189,9 hectares localizada nos 

municípios de Santa Bárbara e Catas Altas, ocupando 25% do território de Catas Altas, um total 

de 6.006 hectares. Trata-se de uma das maiores reservas particulares na Mata Atlântica e 

protege também áreas de Cerrado. Pela biodiversidade presente nesta RPPN, a área é 

considerada prioritária para conservação no Estado de Minas Gerais e Brasil.  

É importante salientar que recentemente foi aprovado o Plano de Manejo da RPPN Santuário 

do Caraça através da Portaria n° 189 de 17 de maio de 2013 do Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Está previsto no Plano de Manejo, os seguintes 

objetivos: contribuir para à conservação da diversidade biológica; tornar possível a preservação 

de espécies novas, ou ameaçadas de extinção, endêmica, raras e migratórias; permitir o uso 

público, com suas diretrizes, somente em áreas de zoneamento que permitam essa atividade; 

zelar para que sua a visitação se faça de forma segura e com baixo impacto; empenhar-se para 

desenvolver atividades de educação ambiental, na RPPNSC e comunidades vizinhas, 

objetivando a sensibilização e conscientização para a causa do meio ambiente.  

Além dessas, o município de Catas Altas, sobrepõe ainda uma área prioritária para a 

conservação da biodiversidade da Mata Atlântica (Área 232 – região de Ouro Preto e Caraça), 

considerada de extrema importância biológica (MMA, 2000). 

2.4 CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÔMICAS 

2.4.1 Dados Demográficos 

A população do município de Catas Altas totaliza 4.846 habitantes, distribuídas da seguinte 

forma: 87% na área urbana (4.240 habitantes) e 13% na zona rural (606 habitantes), de acordo 

com informações do Censo Demográfico de 2010, realizado pelo IBGE e sintetizado pela 

Fundação João Pinheiro. O Quadro 2.1 apresenta os valores absolutos e a quantidade de 

domicílios: 

QUADRO 2.1 - POPULAÇÃO E NÚMERO DE DOMICÍLIOS DE CATAS ALTAS - 2010 

População Número de Domicílios particulares1 

Total Urbana Rural Total Urbana Rural 

4846  4240  606  1394 1219 175 

(1) Exclui domicílios coletivos e com renda nula 

Fonte: Fundação João Pinheiro, Tabelas síntese de RPC - MUNICÍPIOS – 2010 
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As maiores densidades populacionais de Catas Altas estão concentradas na sub-bacia do rio 

Maquiné, como ilustra a Figura 2.11. 

Figura 2.11 -  Densidade Demográfica 

 

Como apresentado na Figura 2.11, o núcleo urbano apresenta densidade demográfica variando 

de 25 à 1.378 habitantes/km² seguindo um eixo preferencial de crescimento que aderiu ao 

eixo da rodovia MG-129 e da linha férrea. 

Em concentrações menores, a população expandiu para o sul da sede urbana, ao longo da 

MG-129, formando um bairro isolado, o Morro da Água Quente, onde a densidade 

demográfica é de aproximadamente 500 habitantes/km², como ilustra a Figura 2.11.  

Vale ressaltar, que as condições topográficas e geomorfológicas do município funcionam como 

uma barreira para o desenvolvimento urbano, haja vista o relevo acidentado da Serra da 

Caraça ali localizado. 
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Em relação a faixa etária da população, a Figura 2.12 apresenta o equilíbrio da distribuição 

entre homens e mulheres, respectivamente 49% e 51% da população total. Neste gráfico é 

possível verificar uma base mais estreita nas idades relativas à infância (0 à 9 anos) em relação 

às fases adolescente e adulta, o que indica uma pirâmide adulta, com redução da população 

jovem, sem haver, contudo, inflexões bruscas em nenhuma idade, afinando o topo mais 

rapidamente a partir dos 60 anos. Reitera-se, assim, que nas últimas décadas o município 

registrou queda da taxa de natalidade mais intensa do que a queda da taxa de mortalidade.  

 

Figura 2.12 - Pirâmide Etária da População de Catas Altas 

 

A estrutura etária apresentada mostra uma diminuição da razão de dependência, ou seja, do 

número de indivíduos predominantemente não ativos (crianças e idosos) em relação à 

População Economicamente Ativa (PEA) entre 15 e 65 anos. 

Cabe mencionar que segundo projeções do Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia 

Hidrográfica do Rio Doce – PIRH Doce (CBH DOCE, 2010), realizadas com base na população 

observada nos municípios mineiros no Censo Demográfico de 1980, 1991 e 2000, e na 

Contagem de População de 2007, estima-se que em 2030 a população de Catas Altas atingirá 

6.599 habitantes. O Quadro 2.2 apresenta a projeção realizada pelo Plano de Bacia. 
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QUADRO 2.2 - PROJEÇÃO POPULACIONAL DE MINAS GERAIS E CATAS ALTAS 2010-2030 

Ano População Catas Altas (hab) 

2010 4.783 

2015 5.137 

2020 5.517 

2025 6.024 

2030 6.599 

Fonte: Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Doce – PIRH. (CBH DOCE, 2010). 

 

 

E finalmente cabe destacar a importância da população, em seus diferentes segmentos, para a 

efetiva participação na construção do PMSB. No processo de mobilização social, mais do que 

sensibilizar as pessoas para a importância de planejar o saneamento básico municipal, é preciso 

mostrar que todas podem e devem contribuir na elaboração do PMSB. 

Neste sentido o público-alvo e os segmentos setoriais estratégicos para serem envolvidos no 

processo de mobilização social para a elaboração do PMSB é toda a população residente no 

município, embora já tenham sido identificados públicos estratégicos, tais como, a Associação 

Comunitária do Bem Estar de Catas Altas (ACBECA), Associação Comunitária Nascentes e 

Afluentes Serra do Caraça (ACNASC), Representantes do Clube Melhor Idade de Catas Altas, 

Associação Mantedora Jovens do Futuro (GMM), dentre outros. 

2.4.2 Indicadores de renda, pobreza e desigualdade 

De acordo com o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013, elaborado pela parceria 

entre o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, o Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada – IPEA e a Fundação João Pinheiro – FJP, a renda per capita média de 

Catas Altas cresceu 87,62% nas últimas duas décadas, passando de R$267,64 em 1991 para 

R$312,29 em 2000 e R$502,15 em 2010. A taxa média anual de crescimento foi de 16,68% 

no primeiro período e 60,80% no segundo. A extrema pobreza (medida pela proporção de 

pessoas com renda domiciliar per capita inferior a R$ 70,00, em reais de agosto de 2010) 

passou de 9,54% em 1991 para 10,76% em 2000 e para 1,21% em 2010.  

Em relação à desiguladade de renda, o Índice de Gini, cuja escala varia de zero, menos 

desigual, a 1, mais desigual, mostra as disparidades sociais no município. Neste sentido este 

indicador apontou a redução da desigualdade em Catas Altas nos últimos anos, sendo que, o 

Índice de Gini
1

 passou de 0,49 em 1991 para 0,45 em 2000 e para 0,39 em 2010. 

O Quadro 2.3 mostra essas evoluções: 

  

                                              

1 
Índice de Gini é um instrumento usado para medir o grau de concentração de renda. Ele aponta a diferença entre os rendimentos dos mais 

pobres e dos mais ricos. Numericamente, varia de 0 a 1, sendo que 0 representa a situação de total igualdade, ou seja, todos têm a mesma 

renda, e o valor 1 significa completa desigualdade de renda, ou seja, se uma só pessoa detém toda a renda do lugar. 
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QUADRO 2.3 - RENDA, POBREZA E DESIGUALDADE – CATAS ALTAS - MG 

 
1991 2000 2010 

Renda per capita (em R$) 267,64 312,29 502,15 

% de extremamente pobres 9,54 10,76 1,21 

% de pobres 34,88 28,45 7,73 

Índice de Gini 0,49 0,45 0,39 

Fonte: PNUD, IPEA e FJP, Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013 

 

2.4.3 Nível Educacional da População 

A proporção de crianças e jovens frequentando ou tendo completado determinados ciclos 

indica a situação da educação entre a população em idade escolar do município e compõe o 

IDHM Educação.  

No período de 2000 a 2010, a proporção de crianças de 5 a 6 anos na escola cresceu 46,20% 

e no de período 1991 e 2000, 98,49%. A proporção de crianças de 11 a 13 anos frequentando 

os anos finais do ensino fundamental cresceu 16,03% entre 2000 e 2010 e 76,14% entre 1991 

e 2000.  

A proporção de jovens entre 15 e 17 anos com ensino fundamental completo cresceu 22,95% 

no período de 2000 a 2010 e 293,04% no período de 1991 a 2000. E a proporção de jovens 

entre 18 e 20 anos com ensino médio completo cresceu 7,64% entre 2000 e 2010 e 412,73% 

entre 1991 e 2000. 

Estes dados educacaionais estão sintetizados no Quadro 2.4. 

QUADRO 2.4 - DADOS EDUCACIONAIS DA POPULAÇÃO – 2010 

Qualquer nível ou série % 

Percentual da população de 4 a 6 anos de idade frequentando a escola 93,66 

Percentual da população de 6 a 17 anos de idade frequentando a escola 95,46 

Ensino Fundamental % 

Percentual da população de 6 a 14 anos de idade frequentando o ensino fundamental sem atraso idade-série 67,14 

Percentual da população de 11 a 13 anos de idade frequentando os anos finais do fundamental ou que já 

concluiu o fundamental 
80,79 

Percentual da população de 12 a 14 anos de idade frequentando os anos finais do fundamental ou que já 

concluiu o fundamental 
85,64 

Percentual da população de 15 a 17 anos com fundamental completo 52,77 

Percentual da população de 16 a 18 anos de idade com o ensino fundamental completo 62,76 

Percentual da população de 18 a 24 anos com fundamental completo 74,38 

Percentual da população de 25 anos ou mais com fundamental completo 40,85 

Ensino Médio % 

Percentual da população de 6 a 14 anos de idade frequentando o ensino médio 1,30 

Percentual da população de 18 a 24 anos com ensino médio completo 38,65 

Percentual da população de 25 anos ou mais com ensino médio completo 27,91 

Ensino Superior % 

Percentual da população de 25 anos ou mais com superior completo 5,01 

Analfabetismo % 

Taxa de analfabetismo da população de 11 a 14 anos de idade 1,54 

Taxa de analfabetismo da população de 15 a 17 anos de idade 1,16 

Taxa de analfabetismo da população de 18 a 24 anos de idade 1,09 

Taxa de analfabetismo da população de 25 anos ou mais de idade 7,61 

Fonte: Pnud, Ipea e FJP, Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013 
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Tem-se também que, em 2010, 1,44% das crianças de 6 a 14 anos não frequentavam a escola, 

percentual que, entre os jovens de 15 a 17 anos atingia 14,56%. 

A escolaridade da população adulta é importante indicador de acesso a conhecimento e 

também compõe o IDHM Educação. Neste sentido as Figuras 2.13 e 2.14 mostram, 

respectivamente, a evolução das populações com 18 anos ou mais e com 25 anos ou mais no 

período de 1991 a 2010. 

 

Figura 2.13 - Nível educacional da população com 18 anos ou mais – 1991 a 2010  

 

Figura 2.14 - Nível educacional da população com 25 anos ou mais – 1991 a 2010  

 

Em 2010, 46,40% da população de 18 anos ou mais de idade tinha completado o ensino 

fundamental e 29,69% o ensino médio, índices inferiores aos apresentados para o estado de 

Minas Gerais, que foram de 51,43% e 35,04% respectivamente. Esse indicador carrega uma 

grande inércia, em função do peso das gerações mais antigas e de menos escolaridade.  
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A taxa de analfabetismo da população de 18 anos ou mais diminuiu 11,30% nas últimas duas 

décadas. 

O Quadro 2.5 indica os anos esperados de estudo, ou seja, o número de anos que a criança 

que inicia a vida escolar no ano de referência tende a completar. 

QUADRO 2.5 - ANOS ESPERADOS DE ESTUDO 

 

Minas Gerais Catas Altas 

1991 8,36 8,17 

2000 9,16 8,76 

2010 9,38 9,76 

Fonte: PNUD, IPEA e FJP, Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013 

 

2.4.4 Indicadores de Saúde 

Um importante indicador de saúde, e também, da condição socioeconômica do município é a 

taxa de mortalidade infantil. Essa taxa corresponde ao número anual de óbitos de crianças 

menores de um ano para cada 1.000 nascidos vivos. 

O município de Catas Altas possui média de 15,9 óbitos para cada 1.000 nascidos vivos, 

superior à taxa encontrada para o estado de Minas Gerais, 15,1 (IBGE, 2010). Segundo a 

Organização Mundial Saúde (OMS), valores aceitáveis devem ser inferiores a 15 óbitos para 

cada 1.000 nascidos vivos. 

Destaca-se que a mortalidade infantil em Catas Altas reduziu apenas 14%, passando de 18,4 

por mil nascidos vivos em 2000 para 15,9 por mil nascidos vivos em 2010. Segundo os 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio das Nações Unidas, a mortalidade infantil para o 

Brasil deve estar abaixo de 17,9 óbitos por mil em 2015. Em 2010, as taxas de mortalidade 

infantil do estado e do país eram 15,1 e 16,7 por mil nascidos vivos, respectivamente. 

A esperança de vida ao nascer é o indicador utilizado para compor a dimensão Longevidade 

do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). Em Catas Altas, a esperança de 

vida ao nascer aumentou 6,6 anos nas últimas duas décadas, passando de 68,0 anos em 1991 

para 73,8 anos em 2000, e para 74,7 anos em 2010. Vale salientar que o índice de esperança 

de vida ao nascer de Catas Altas em 2010 é inferior em relação ao índices mineiro (75,3 anos), 

entretanto, superior ao nacional (73,9 anos).  

O Quadro 2.6 mostra a evolução dos indicadores no período de 1991 a 2010: 

QUADRO 2.6 - LONGEVIDADE, MORTALIDADE E FECUNDIDADE 

Indicador 1991 2000 2010 

Esperança de vida ao nascer (em anos) 68,0 73,8 74,7 

Mortalidade até 1 ano de idade (por mil nascidos vivos) 29,4 18,4 15,9 

Mortalidade até 5 anos de idade (por mil nascidos vivos) 38,7 20,2 18,5 

Taxa de fecundidade total (filhos por mulher)  3,0 2,8 1,6 

Fonte: PNUD, IPEA e FJP, Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013 
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Segundo o Portal da Saúde do SUS, no ano de 2007 Minas Gerais respondeu por 52,7% 

(127.469) dos casos da doença em todo o Brasil; em 2011 o total de casos confirmados da 

doença no estado de Minas Gerais caiu para 23.336, representando 36,0% dos casos em todo 

o Brasil. 

É importante salientar que a carência e precariedade da infraestrutura sanitária desempenha 

uma interface com a situação de saúde e com as condições de vida da população, onde as 

doenças infecciosas, tais como, esquistossomose, febre amarela, amebíase, ancilostomíase, 

ascaridíase, cisticercose, cólera, dengue, disenterias, malária, poliomielite, teníase e tricuríase, 

febre tifóide, hepatite, infecções na pele e nos olhos e leptospirose, continuam sendo uma 

importante causa de morbidade e mortalidade. A prevalência destas doenças constitui um forte 

indicativo de fragilidade dos sistemas públicos de saneamento. 

De acordo com a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA, 2010), as doenças relacionadas com 

saneamento básico inadequado são propagadas através de quatros maneiras:  

 Transmissão Feco-oral: Diarréia, Febres Entéricas, Hepatite A; 

 Transmissão por Inseto Vetor: Dengue, Febre Amarela, Leishmanioses, Doença das Chagas 

e Malária; 

 Transmissão por contato com a Água: Esquistossomose e Leptospirose; 

 Relacionada com a falta de Higiene: Conjuntivites, Doenças da Pele e Micose superficiais. 

A seguir são apresentados os dados referentes às internações e óbitos relativos às doenças 

relacionadas ao saneamento ambiental inadequado em Catas Altas segundo dados disponíveis 

do Ministério da Saúde - Datasus para o período de 2007 a 2013. 

Para as doenças de transmissão feco-oral, o Datasus disponibiliza somente dados para Hepatite 

A e Febre Tifoide. Ressalta-se que não há registros destas doenças no município de Catas Altas 

para esse período. No entanto, cabe destacar que a diarreia, frequentemente utilizada para 

construção de indicadores que expressam o impacto de ações de saneamento sobre a saúde 

coletiva (FUNASA, 2010), apesar dos óbitos estarem em declínio desde a década de 90, em 

2011 houve cerca de 400 mil internações por diarreia no país
2

. 

O município de Catas Altas entre 2007 e 2013 apresentou, para as doenças de transmissão 

Inseto-Vetor, 7 casos de Dengue e 1 caso de Febre Amarela. Destaca-se que a Febre Amarela, 

Doenças das Chagas e Malária, embora presentes em todo o país são mais recorrentes nos 

estados do Norte e Nordeste. 

  

                                              

2
 http://www.onu.org.br/declaracao-oficial-da-relatora-especial-sobre-o-direito-humano-a-agua-e-saneamento-ao-finalizar-a-sua-visita-ao-brasil-

em-dezembro-de-2013/ 
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Para as doenças transmitidas através do contato com a água, o município de Catas Altas 

registrou 3 casos confirmados de esquistossomose no período de 2007 a 2013. Cabe salientar 

que estes 3 casos foram notificados no ano de 2008 (1) e 2010 (2). Nos outros anos não foi 

registrado nenhum caso da doença.  

Ressalta-se que em 2007, Minas Gerais respondeu por 3,8% (1.136) dos casos de 

esquistossomose em todo o Brasil, sendo que, Catas Altas manteve um valor baixo para todos 

os anos notificados, segundo dados do Ministério da Saúde. 

A citação dos casos de esquistossomose é utilizada para reforçar a necessidade da 

universalização do saneamento. Minas Gerais é o estado com a maior área endêmica de 

esquistossomose do país. (Ministério da Saúde, 2005) 

Quanto as doenças relacionadas à falta de higiene não há informações disponíveis no Datasus 

para o período de 2007 a 2013. 

As principais ações de controle são reconhecidas como as de maior eficácia para as 

modificações de caráter permanente das condições de transmissão destas doenças e incluem: 

coleta e tratamento de dejetos, abastecimento de água potável, instalações hidráulicas e 

sanitárias, aterros para eliminação de coleções hídricas que sejam criadouros de moluscos, 

drenagens, limpeza e retificação de margens de córregos e canais, construções de pequenas 

pontes, melhorias habitacionais, tratamento e eliminação adequados de resíduos sólidos, 

educação em saúde para redução dos criadouros de insetos vetores, etc. (Ministério da Saúde, 

Guia de Vigilância Epidemiológica, 2005; Funasa, 2010). 

2.4.5 Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) 

Segundo dados apresentados em PNUD (2013), Catas Altas apresentou um Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 0,684. Cabe dizer que o IDHM situado entre 

a faixa de 0,600 e 0,699 é considerado como IDHM Médio. 

Ressalta-se que entre os períodos de 1991 e 2000, e entre 2000 e 2010, a dimensão que mais 

cresceu em termos absolutos foi Educação, com crescimento de 0,246 e 0,149, 

respectivamente, seguida por Longevidade e por Renda, como ilustra a Figura 2.15.  

Assim, Catas Altas ocupa a 2332ª posição, em 2010, em relação aos 5.565 municípios do 

Brasil, sendo que 2331 (41,89%) municípios estão em situação melhor e 3.233 (58,10%) 

municípios estão em situação igual ou pior. Em relação aos 853 outros municípios de Minas 

Gerais, Catas Altas ocupa a 323ª posição, sendo que 322 (37,75%) municípios estão em 

situação melhor e 530 (62,13%) municípios estão em situação pior ou igual. 
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Figura 2.15 - IDHM de Catas Altas – 1991 a 2010 

 

2.4.6 Infraestrutura do Município 

2.4.6.1 Infraestrutura Local 

O sistema de abastecimento de água, de esgotamento sanitário, de drenagem pluvial e de 

manejo de resíduos sólido de Catas Altas é de administração pública direta (Prefeitura 

Municipal). Segundo dados do Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgoto do SNIS (2012), o 

índice de atendimento da população deste município com rede de água é de 91%, sendo que 

este índice de atendimento aumenta para 93,4% quando considerada apenas a população 

urbana.  

A Figura 2.16, baseada na pesquisa do Censo Demográfico (IBGE, 2010) e pormenorizada para 

os setores censitários do município, mostra a situação do abastecimento de água em Catas 

Altas. Como observado no mapa, os melhores índices de atendimento, superiores à 90% estão 

concentrados no núcleo urbano consolidado do município, e no bairro isolado de Morro da 

Água Quente. No entorno da sede municipal estão as áreas urbanas que possuem entre 50% e 

90% dos domicílios ligados a rede geral de água.  
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Figura 2.16 - Índice de Atendimento de Abastecimento de Água dos Domicílios de Catas Altas 

 

Em relação ao sistema de esgotamento sanitário, a Prefeitura é responsável pela prestação dos 

serviços de esgoto na sede e área rural. Segundo o SNIS (2012), o índice de atendimento da 

população deste município com rede de esgotos é de 58,2%, sendo que este índice de 

atendimento apresenta uma pequena elevação, 60,7%, quando considerada apenas a 

população urbana. 

A pesquisa do Censo Demográfico (IBGE, 2010) e pormenorizada para os setores censitário do 

município, mostra a situação de atendimento dos domicílios por rede de esgoto. Este cenário 

está apresentado na Figura 2.17.  
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Figura 2.17 -  Índice de Atendimento do Sistema de Esgotamento Sanitário dos Domicílios de Catas Altas 

 

Como observado no mapa, os melhores índices de atendimento, superiores à 95% estão 

concentrados no núcleo urbano consolidado do município, e no bairro isolado de Morro da 

Água Quente. Esse índice é inferior, entre 50% à 95% dos domicílios, nas áreas urbanas em 

processo de ocupação, no entorno da sede urbana. Os piores índices, inferiores a 10%, estão 

associados principalmente às áreas rurais do município, onde o lançamento de esgoto é feito 

nos vários córregos e ribeirões que cortam o município. 

Os esgotos tratados do distrito sede e do bairro de Morro da Água Quente são lançados no rio 

Maquiné e no córrego Paracatu, respectivamente, sendo que no rio Maquiné também são 

lançados efluente in natura. 

O município de Catas Altas é dotado de serviços de tratamento de esgotos, sendo que o  

percentual de tratamento corresponde a 80%. Ressalta-se que já existe um projeto para 

atendimento por tratamento dos 20% da população que ainda não é atendida, sendo que são 

necessárias apenas intervenções no sistema de condução dos esgotos (FEAM, 2013).  
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O sistema de resíduos sólidos é de administração pública direta (Prefeitura Municipal). 

Segundo dados do Diagnóstico do Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos (SNIS, 2012), no 

município de Catas Altas, os resíduos domésticos são destinados a um aterro sanitário de 

pequeno porte e a uma unidade de triagem e compostagem, sendo que a taxa de cobertura de 

coleta dos resíduos domiciliares é de 100% para o município.  

Com relação aos serviços de energia elétrica, ressalta-se que no município a concessão é da 

CEMIG, e segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (PNDUD, 2013), em 2010, 

100% da população vivia em domicílios com energia elétrica. 

A pavimentação da área urbana do município é predominantemente composta de calçamento 

de pedra (minério de ferro extraído da própria região). 

2.4.6.2 Infraestrutura Social 

A rede de saúde de Catas Altas conta dois (2) Centros de Saúde/Unidades Básicas, dois (2) 

consultórios ambulatorial e um Posto de Saúde, segundo dados do DATASUS (Ministério da 

Saúde, 2013). Cabe mencionar que o Centro de Saúde foi ampliado, reformado, e equipado. 

Na área da Educação, Catas Altas possui um total de 6 estabelecimentos de educação, 

divididos entre os diferentes ciclos de ensino: 2 pré-escolas, 3 de ensino fundamental e 1 de 

ensino médio. Ressalta-se que 4 instituições são municipais e 2 são estaduais, não há instituição 

federal ou privada, de acordo com dados do IBGE Cidades (IBGE, 2012). 

O histórico de ocupação dos bairros e o diagnóstico realizado no processo de elaboração do 

Plano Diretor do município, apontam áreas que apresentam déficit qualitativo habitacional. 

Tendo em vista essa situação de precariedade habitacional, a política habitacional e de 

interesse social, através da Lei 439/2014 define a ordem de prioridade para aquisição de lote 

ou casa própria nos programas habitacionais em Catas Altas, atendendo a critérios para o 

processo de identificação, priorização e hierarquização dos candidatos cadastrados na 

Secretaria Municipal de Assistência Social junto ao Centro de Referência e Assistência Social – 

CRAS. 

A infraestrutura social de Catas Altas também conta com cerca de seis igrejas/capelas, um 

cemitério, 16 pousadas, 14 estabelecimentos de bares e restaurantes e um Centro de Apoio ao 

Turista.  

O município também abriga o Parque natural do Caraça, no qual se encontra o Santuário do 

Caraça. Nota-se que a infraestrutura é bastante voltada para atender ao turismo, o município 

abriga diversas cachoeiras, além das ruínas de um grande aqueduto de pedra (bicame de 

pedras). 

Para proteger o rico acervo histórico, cultural e religioso, o Instituto Estadual do Patrimônio 

Histórico e Artístico de Minas Gerais (IEPHA) tombou todo o perímetro urbano de Catas Altas. 

O município, ainda, integra a Associação de Municípios do Circuito do Ouro e faz parte do 

Roteiro da Estrada Real. 
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O roteiro da Estrada Real é uma iniciativa de desenvolver no antigo caminho de escoamento e 

povoamento que ligava Minas Gerais ao Rio de Janeiro, um roteiro integrado para a prática do 

turismo histórico e ecológico e, hoje, o principal programa de desenvolvimento do turismo em 

Minas Gerais. 

O município de Catas Altas vive uma nova realidade pautada pela preocupação da prefeitura 

municipal com a valorização e investimento na exploração da atividade turística, defendido 

pela prefeitura municipal como um importante fator de desenvolvimento social, econômico e 

cultural do município. 

Segundo Pimental (2011) a infraestrutura turística, dentre hotéis e restaurantes, não está 

concentrada em uma determinada área do centro urbano, encontra-se bastante distribuída. 

Esta característica contribui para diluir o impacto das intervenções espaciais no centro urbano. 

Somado a isto está o fato de que, alguns dos hotéis e restaurantes adaptaram-se às construções 

originais do entorno e mantiveram as suas características arquitetônicas, buscando inserir-se no 

contexto histórico da cidade. 

Vale ressaltar que o Plano Diretor de desenvolvimento do município aponta para as principais 

orientações para o turismo na localidade. De acordo com o documento, as ações de promoção 

da atividade de turismo devem orientar-se para a exploração do potencial oferecido pelo 

patrimônio natural e cultural de Catas Altas, integrando-se a este potencial, os segmentos de 

comércio e serviços como atividades complementares de apoio ao desenvolvimento do turismo 

no município. Em especial a hospedagem, a alimentação, o mercado de conveniência e o 

artesanato. Deve-se buscar a integração com os demais municípios da região, para a 

exploração de um programa coordenado de inclusão nos circuitos regionais do Estado, em 

especial, no que tange aos aspectos ambientais, de infraestrutura, do manejo e da qualificação 

empresarial e de pessoal. Ressalta-se a importância de investir na capacitação da população 

para o exercício amplo do turismo como uma atividade econômica de sustentação, que requer 

qualificação especializada de quantos forem nela trabalhar, além de conhecimento e 

disposição especial da população para tratar, cativar e atrair os turistas no interesse maior de 

todos (VIDIGAL, 2004) 

Catas Altas afirma-se como uma cidade modelo de desenvolvimento auto-sustentável. A 

mineração de ferro atualmente é a principal atividade econômica, mas sua vocação natural é o 

turismo histórico e ecológico, graças não só ao rico acervo histórico como também ao belíssimo 

patrimônio natural. Para mobilizar a comunidade local para o uso adequado desses valiosos 

patrimônios, a associação Mineira de Defesa do Ambiente (Amda), a Prefeitura Municipal de 

Catas Altas e o Unicentro Newton Paiva desenvolvem no município o Projeto Verde Catas Altas 

que realiza palestras, cursos, atividades diversas relacionadas à área ambiental, e dissemina 

informações a respeito. Visa também compatibilizar a mineração com o respeito ao meio 

ambiente e a qualidade de vida de seus habitantes. 
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O sucesso dos projetos desenvolvidos em Catas Altas é tanto que o município já acumula 

diversos prêmios, entre eles o ECO 2001, resultado do trabalho ligado à educação e o primeiro 

lugar dado pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), órgão ligado ao Ministério de Saúde, 

pela iniciativa bem sucedida de implantação e operação do aterro sustentável de Catas Altas. 

2.4.7 PIB Municipal 

Em relação à renda, Catas Altas apresentou um enorme crescimento econômico nos últimos 

anos. Entre 1999 e 2010, segundo a Fundação João Pinheiro, o Produto Interno Bruto (PIB) 

cresceu 2990%, saltando de 10 milhões, em 1999, para 309 milhões, em 2010.  

Em 2010 o PIB de Catas Altas representava 0,09% do PIB estadual de Minas Gerais, o Quadro 

2.7 apresenta os valores no período de 1999 a 2010.  

QUADRO 2.7 - PIB ESTADUAL E MUNICIPAL 

Ano PIB Minas Gerais (R$) PIB Catas Altas (R$) (%) 

1999 R$89.789.781,73 R$10.032,97 0,01% 

2000 R$100.612.292,92 R$12.172,35 0,01% 

2001 R$111.315.220,89 R$12.140,69 0,01% 

2002 R$127.781.907,20 R$12.280,61 0,01% 

2003 R$148.822.787,92 R$14.218,68 0,01% 

2004 R$177.324.816,18 R$16.639,77 0,01% 

2005 R$192.639.256,13 R$34.633,57 0,02% 

2006 R$214.753.976,96 R$36.524,70 0,02% 

2007 R$241.293.053,68 R$53.829,64 0,02% 

2008 R$282.520.745,13 R$185.295,72 0,07% 

2009 R$287.054.747,64 R$72.518,02 0,03% 

2010 R$351.380.905,10 R$309.833,01 0,09% 

  Fonte: Fundação João Pinheiro, Anexo Estatístico - PIB regiões MG 1999-2010 

 

 

O município liderou o ranking estadual de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) entre 

2009 e 2010, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). Catas Altas saltou da 2.973ª para a 1.119ª posição devido a elevação das suas riquezas 

de R$ 72,5 milhões para R$ 310 milhões. O ganho veio da alta do preço do minério de ferro 

depois da crise de 2008 e ocorreu graças a exploração na Mina do Fazendão, controlada pela 

mineradora Vale e cuja produção, com capacidade de 13 milhões de toneladas por ano, 

começou a operar a todo vapor em 2010. 

A Mina do Fazendão, explorada pela Vale, iniciou sua operação no município em 2006. Dois 

anos mais tarde, foram extraídas 7 milhões de toneladas de minério de ferro. Em 2010, o 

volume subiu para 10 milhões, e três anos depois, para 14,5 milhões.  

A economia de Catas Altas é fortemente dominada pela mineração, evidenciado pelo valor 

adicionado do setor industrial no PIB Municipal (representatividade de 76%), e corroborado 

pelos dados da prefeitura local a respeito do número de empregos ligados à mineração; 

aproximadamente 2.500 empregos diretos e indiretos neste setor, ou seja, quase a metade da 

população. A contribuição deste setor está apresentada no Quadro 2.8. 
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QUADRO 2.8 - CONTRIBUIÇÕES DO PIB MUNICIPAL - 2010 

Município 

Valor adicionado dos setores (R$) 

Impostos (R$) PIB Total (R$) 

Agropecuária Indústria Serviços 

Catas Altas 11.688 236.245 59.390 2.510 309.833 

Fonte: FJP, Anexo Estatístico - PIB dos municípios de MG 1999-2010 

 

 

Ressalta-se que, em 2010, o PIB industrial de Catas Altas foi de R$ 236,2 milhões. Em 2009, 

havia sido de apenas R$ 35,9 milhões. O desempenho se refletiu no aumento da arrecadação 

de impostos, com parte da receita sendo destinada a melhorias na cidade, como calçamento 

de ruas e construção de reservatório de águas, obras que ajudaram a fomentar o emprego 

formal. 

Vale salientar que além da mineração, destacam-se também o setor terciário, principalmente o 

comércio, turismo, artesanato, a agropecuária e a silvicultura. 

O turismo também contribui fortemente para a economia de Catas Altas, já que o município 

apresenta vários atrativos para quem gosta de sossego e natureza, são várias cachoeiras, e 

ainda, a presença da Serra do Caraça.  A cidade já desponta entre os dez municípios mineiros 

em arrecadação de ICMS, índices relativos à preservação do patrimônio histórico e do meio 

ambiente. 

O turismo aparece como alternativa de renda sustentável e já é o segundo meio de 

desenvolvimento econômico. Atualmente, são 514 leitos e uma pousada em construção. 

Evento mais famoso de Catas Altas, o Festival do Vinho de Jabuticaba, sempre no terceiro final 

de semana de maio, atrai o equivalente a três vezes a população do município (R7 NOTÍCIAS, 

20/07/2014). 

Vale ainda destacar o projeto de qualificação de produtores de cerveja artesanal em Catas 

Altas. Em busca de contribuir com o desenvolvimento econômico da região do Caraça, a partir 

do aprimoramento da produção artesanal e diversificação de produtos, foi realizado um estudo 

de vocação econômico-cultural e viabilidade de negócios. Diante do manancial significativo, 

com água de qualidade ideal para produção de cerveja artesanal, foi criado então o Projeto 

Polo Serra do caraça de Cervejas Artesanais. A partir da capacitação e especialização de 

produtores, o projeto busca gerar trabalho e renda, estruturar uma micro-cervejaria, promover 

integração do mercado de cerveja artesanais e estimular o turismo na região. 

A administração municipal, em parceira com o Instituto Cenibra, a iniciativa privada e Terra 

Mineira buscam a qualificação e especialização de produtores de cerveja artesanal no âmbito 

do Projeto Polo Serra do Caraça de Cervejas Artesanais, que culminou em 2012, com o I Bier 

Fest Serra do Caraça, sediado em Catas Altas. Neste ano foram atraídos oito microcervejarias e 

5 mil pessoas. Ressalta-se que além de motivador para turistas conhecerem Catas Altas, a 

bebida pode gerar renda e emprego para a população local. 

Constata-se ainda que a estrutura do subsetor de comércio é centrada em pequenos 

estabelecimentos, em sua maioria de dimensão familiar, que comercializam gêneros 

alimentícios e armarinhos em geral. O subsetor de serviços, onde também ocorre à 
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predominância de estabelecimentos de pequeno porte e estrutura familiar, está voltado as 

necessidades básicas dos moradores e ao atendimento aos turistas. 

2.5 PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO 

A Lei 179 de 13 de julho de 2005 institui o Plano Diretor de Desenvolvimento do Município 

de Catas Altas, que é o instrumento básico da política de desenvolvimento municipal, sob os 

aspectos físico, social e econômico, visando a sustentabilidade do Município, atendendo as 

aspirações da comunidade e orientando as ações do Poder Público e da iniciativa privada. No 

Anexo I apresenta-se o conteúdo da lei. 

2.5.1 Macrozoneamento e Zoneamento Urbano 

O Capítulo II do Título II da Lei 179/2005 dispõe sobre o ordenamento do território. As Seções 

I e III da mesma Lei apresentam, respectivamente, o macrozoneamento do município e o 

zoneamento urbano. 

No Anexo I apresentam-se os mapas do Macrozoneamento e Zoneamento Urbano do 

município de Catas Altas. 

 Macrozoneamento: o território municipal divide-se nas seguintes macrozonas: 

I. Reserva Particular do Patrimônio Natural do Caraça – RPPN Caraça, de acordo com o 

Decreto Federal 1.922, de 05 de junho de 1996; 

II. Área de Proteção Ambiental Sul – APA Sul, que se superpõe à RPPN do Caraça, de 

acordo com Decreto Estadual 35.642, de 18 de junho de 1994; 

III. Zona de Proteção Ambiental do Entorno da APA Sul, compreendida entre o limite da 

APA Sul e a Estrada de Ferro Vitória Minas - EFVM; 

IV. Zona Produtiva Rural, compreendida entre a EFVM e os limites municipais, destinada 

às atividades de exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal e mineral, 

agroindustrial e ecoturismo; 

V. Zonas Urbanas de Catas Altas e de Morro d’Água Quente. 

A Zona Rural do Município de Catas Altas compreende as áreas citadas nos incisos I a IV 

apresentados, sendo as três primeiras destinadas à proteção ambiental e do patrimônio natural 

e paisagístico, onde os usos serão restritos e controlados, devendo se submeter à legislação 

ambiental vigente e normas específicas, em especial ao licenciamento ambiental pelos órgãos 

competentes, quais sejam Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais 

Renováveis – IBAMA, Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM, Fundação Estadual 

do Meio Ambiente – FEAM, Instituto Estadual de Florestas – IEF, Prefeitura Municipal e 

Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – CODEMA e, com relação à APA Sul, se 

submeter também ao órgão gestor, o Conselho Consultivo da APA Sul.  
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Na Zona Rural não será permitida a aprovação de loteamentos ou condomínios urbanos, sendo 

a área resultante de qualquer parcelamento ou desmembramento aquela equivalente, no 

mínimo, ao módulo rural estabelecido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária – INCRA, e sua infraestrutura básica será de responsabilidade exclusiva do 

empreendedor / proprietário, respeitando-se sempre a legislação ambiental vigente. 

As Zonas Urbanas de Catas Altas e de Morro d’Água Quente são delimitadas pelos respectivos 

perímetros urbanos, que incorporam as áreas urbanas já ocupadas e as áreas de expansão 

urbana destinadas ao crescimento futuro, conforme Anexos Ia, Ib e II do Plano Diretor, que 

contêm o mapeamento e as descrições perimétricas. 

 Zoneamento Urbano: Áreas de Interesse Social 

O Município poderá estabelecer as Áreas de Interesse Social – AIS, que correspondem às 

áreas destinadas à manutenção e à instalação de moradias de interesse social, 

compreendendo duas categorias: 

I. Áreas de Interesse Social I – AIS I, áreas destinadas à instalação de parcelamentos ou 

ocupação de interesse social; 

II. Áreas de Interesse Social II – AIS II, áreas onde venha a se fazer necessária a 

regularização e/ou recuperação de assentamentos humanos de interesse social. 

 Zoneamento Urbano: Áreas de Interesse Ambiental 

Áreas de Interesse Ambiental – AIA, que correspondem às praças e áreas verdes urbanas e 

à implantação da trilha-parque entre Catas Altas e Morro d’Água Quente, além daquelas 

protegidas pela legislação ambiental vigente. 

2.5.2 Reserva Particular do Patrimônio Natural do Caraça 

De acordo com a Lei 179/2005, a RPPN do Caraça compreende o território do Santuário de 

Nossa Senhora Mãe dos Homens (Santuário do Caraça), de propriedade da Província Brasileira 

da Congregação das Missões – Congregação dos Vicentinos, patrimônio natural, histórico e 

cultural de grande beleza cênica e rico acervo histórico e artístico, tombado como “Conjunto 

Arquitetônico e Paisagístico do Colégio do Caraça” pelo IPHAN, de acordo com o Processo nº 

407, em 27 de janeiro de 1955, inscrito nos Livros Histórico e Arqueológico Etnográfico e 

Paisagístico, devendo ser objeto de tratamento específico através do desenvolvimento de seu 

plano de manejo, por equipe própria, tendo como diretrizes: 

I. A proteção dos seus recursos naturais: cobertura vegetal, fauna, relevo, paisagens 

de rara beleza cênica, recursos hídricos; 

II. A proteção e conservação dos seus valores culturais, históricos e artísticos; 

III. O desenvolvimento da sua vocação turística/ ecológica/ científica/ religiosa/ 

cultural considerando os preceitos da sustentabilidade; 
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Ainda segundo a mesma Lei, o plano de manejo da RPPN do Caraça deverá abranger: 

I. Zoneamento, identificando: áreas de preservação permanente; áreas de interesse 

histórico-cultural; áreas de uso múltiplo, que se referem ao uso turístico e ao uso 

doméstico; áreas de recuperação ambiental; 

II. Definição de caminhamentos entre os pontos de atração turística, nos seus 

diversos aspectos, com segurança e sinalização informativa e educativa; 

III. Instalação de equipamentos e infraestrutura adequada de apoio às atividades 

pretendidas e de segurança contra acidentes e incêndio; 

IV. Desenvolvimento de programas relativos a: preservação e recuperação 

ambiental; pesquisas científicas e ecológicas; sustentabilidade das atividades 

econômicas do turismo e do uso da terra; atividades de recreação e turismo, 

com descentralização de fluxos, informação sobre os atrativos oferecidos, 

condições de uso e proteção dos usuários e dos atrativos; educação ambiental; 

regulamentação interna, fiscalização, manutenção, administração e 

monitoramento. 

Sendo uma propriedade particular, tem-se que como tal deverá ser respeitada, buscando-se, 

entretanto, a constante interação e parceria entre a Congregação, o Executivo Municipal e a 

comunidade do Município de Catas Altas, de maneira a incrementar o desenvolvimento 

mútuo, cumprindo também a RPPN a sua função social no território municipal. 

2.5.3 Ocupação e Uso do Solo 

O uso do solo em cada zona está regulamentado através da classificação das atividades em 

categorias de uso, e da sua distribuição entre as zonas, conforme Quadro 2.9: 

QUADRO 2.9 – USO DO SOLO NA ZONA URBANA 

ZONAS 

USOS 

RESIDENCIAL ECONÔMICO 

MISTO 

INSTITUCIONAL INDUSTRIAL 

Uni Multi Local Geral Local Geral Não Impactante Impactante 

ZAC A A A AC A A AC AC NA 

ZAR A NA NA AC NA A NA AC NA 

ZPA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 

A-Admitido AC-Admitido sob Condições NA-Não Admitido 

ZAC-Zona de Adensamento Controlado    ZAR-Zona de Adensamento Restrito ZPA-Zona de Proteção Ambiental 

Fonte: Anexo V da Lei 179 de julho de 2005 

 

 

Sendo as categorias de uso descritas a seguir: 

I. Uso Residencial, que se refere ao uso destinado à moradia, podendo ser: 

a) Uso Residencial Unifamiliar, no caso de uma moradia por lote; 
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b) Uso Residencial Multifamiliar, no caso de várias moradias por lote, sendo 

que as moradias podem agrupar-se horizontalmente, em vilas ou casas 

geminadas, ou verticalmente, em até dois pavimentos, considerando térreo 

mais um pavimento, exceto o aproveitamento do subsolo, com altura 

máxima de 8,00m (oito metros), incluindo cobertura. 

II. Uso Econômico, que engloba as atividades de comércio e serviços, podendo ser: 

a) De atendimento local, com área construída máxima de 200m² (duzentos 

metros quadrados), e que se destinam ao atendimento das necessidades 

cotidianas da população, não produzindo poluição sonora, atmosférica ou 

ambiental de qualquer natureza, não conflitantes com o uso residencial;  

b) De atendimento geral, atividades com área construída acima de 200m² 

(duzentos metros quadrados) e atacadistas de pequeno porte com área 

construída de até 500m² (quinhentos metros quadrados) e cujos impactos 

sobre o espaço urbano sejam mitigados através de dispositivos de controle da 

poluição sonora e atmosférica e da emissão de efluentes diversos, exceto 

aqueles relacionados como Usos Especiais. 

III. Uso Misto, que corresponde à associação dos dois anteriores, nesse caso 

podendo atingir a altura total de 9,00m (nove metros), incluindo cobertura, 

sempre em dois pavimentos, sendo o térreo de uso econômico e o segundo 

pavimento de uso residencial. 

IV. Uso Institucional, que compreende os espaços e instalações destinados à 

administração pública e às atividades de educação, cultura, saúde, assistência 

social, religião e lazer, se dividindo em: 

a) Atendimento local: asilos, creches, associações, postos de saúde, escolas, 

correios, postos policiais, postos telefônicos e similares com área construída 

de até 200 m²  (duzentos metros quadrados); 

b) Atendimento geral: atividades com área construída superior a 200m² 

(duzentos metros quadrados), com especial atenção na sua implantação 

quanto aos aspectos da segurança de seus usuários, exceto aqueles 

relacionados como Usos Especiais. 

V. Uso Industrial, que se subdivide em: 

a) Não impactante: estabelecimentos com área construída máxima de 500m² 

(quinhentos metros quadrados) e cujo processo produtivo seja compatível 

com as atividades do meio urbano, não ocasionando, independente de uso 

de métodos especiais de controle da poluição, qualquer dano à saúde, ao 

bem-estar e à segurança das populações vizinhas; 



-45- 

Planos Municipais de Saneamento Básico dos Municípios de Barão de Cocais, Catas Altas e Santa Bárbara  

Produto 3 – Diagnóstico Técnico-Participativo dos Serviços de Saneamento Básico  

Município: Catas Altas 

ENGECORPS 

1240-IBA-02-SA-RT-0003 

 

b) Impactante: estabelecimentos com área construída acima de 500m² 

(quinhentos metros quadrados), ou que, independente de seu porte, causem 

poluição atmosférica, hídrica ou sonora, e representam incômodo para as 

populações vizinhas, exigindo, no seu processo produtivo, instalação de 

métodos adequados de controle e tratamento de seus efluentes. 

E o Quadro 2.10 apresenta os parâmetros urbanísticos destinados a controlar a ocupação e o 

uso do solo em cada zona, com o objetivo de garantir a preservação do patrimônio natural, 

histórico, artístico e cultural, o conforto, a salubridade e a qualidade do meio ambiente e o seu 

usufruto por todos os cidadãos. 

QUADRO 2.10 - PARÂMETROS URBANÍSTICOS PARA A OCUPAÇÃO DO SOLO NA ZONA URBANA 

ZONAS 

PARÂMETROS 

Tamanho mínimo do lote 

(m²) 

Frente 

mínima 

TO 

Máxima 

(%) 

Altura máxima de pavimentos 

(inclusive pilotis e exclusive 

subsolos) 

TP Mínima 

(%) 

ZAC 360 12 60 2 20 

ZAR 1000 20 40 1 20 

ZPA - - - - 100 

TO-Taxa de Ocupação: corresponde à relação entre a área de projeção horizontal da edificação e a área do terreno. 

TP-Taxa de Permeabilidade: corresponde à porção do terreno que deverá sempre ser conservada em seu estado natural. 

Fonte: Anexo VI da Lei 179 de julho de 2005 

 

 

Outros dois parâmetros a se considerar são: 

I. recuos e afastamentos, que são as faixas entre a edificação e os limites laterais e de 

fundos do lote (afastamentos laterais e de fundos) e entre a edificação e o alinhamento 

do lote no logradouro público (recuo frontal); 

II. Vagas mínimas de estacionamento, que definem o número mínimo de vagas para 

estacionamento de veículos em função de cada uso, com o objetivo de minimizar 

conflitos no sistema viário. 

Maiores detalhes sobre estes parâmetros estão apresentados no Anexo I. 
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3. SITUAÇÃO INSTITUCIONAL 

Na situação institucional dos responsáveis pela prestação de serviços de saneamento no 

município de Catas Altas são apresentados:  

 organograma da Prefeitura Municipal, apresentado na Figura 3.1, com destaque para os 

órgãos e entidades envolvidos com o saneamento básico; 

 legislação aplicável ao saneamento básico, normas e regulação;  

 texto explicativo descrevendo os aspectos jurídicos e institucionais da prestação dos 

serviços; 

 política tarifária dos serviços de saneamento básico; 

 quadro resumo dessa descrição. 
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3.1 O SANEAMENTO BÁSICO NO ORGANOGRAMA DA PREFEITURA MUNICIPAL 

 

Figura 3.1 – Organograma da Prefeitura de Catas Altas 
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 Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, Obras e Viação 

 Atuação: A secretaria é responsável, entre outras atividades, pelos serviços de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem pluvial e resíduos sólidos.  

3.2 LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAÇÃO 

3.2.1 Lei 179/2005 – Plano Diretor de Desenvolvimento do Município de Catas Altas 

O Título III do Plano Diretor de Catas Altas dispõe sobre a Política do Meio Ambiente e 

Saneamento Ambiental. De acordo com o artigo 132 do Capítulo I, tem-se que:  

Art. 132 - A política municipal de meio ambiente e saneamento tem por objetivo a proteção, 

conservação, controle e recuperação do meio ambiente visando à salubridade ambiental e à 

melhoria da qualidade de vida da população, dentro dos princípios do desenvolvimento 

sustentável e da efetiva participação dos cidadãos. 

O artigo 143 do Capítulo III dispõe sobre os objetivos da política municipal de saneamento, 

conforme a seguir:  

Art. 143 – São objetivos da política municipal de saneamento: 

I - Garantir acesso aos serviços de saneamento a toda a população nas áreas 

urbanas e rurais; 

II - Preservar os recursos hídricos, garantindo a quantidade e qualidade dos 

mananciais de abastecimento público; 

III - Intensificar as ações de educação sanitária e ambiental nas escolas e 

comunidade; 

IV - Garantir o abastecimento de água tratada para a adequada higiene e conforto 

da população, com quantidade e qualidade compatíveis com os padrões e normas 

vigentes; 

V - Promover o tratamento de esgotos da sede do município; 

VI - Privilegiar o tratamento dos fundos de vale em detrimento da canalização de 

córregos, com concepções que visem prioritariamente a integração dos cursos 

d’água à paisagem urbana; 

VII - Promover o gerenciamento integrado dos resíduos sólidos gerados no 

município, incluindo a zona rural, intensificando e ampliando o programa de coleta 

seletiva; 

VIII - Assegurar os serviços de limpeza pública, coleta, transporte e destinação final 

dos resíduos, de acordo com critérios e parâmetros técnicos e ambientalmente 

sustentáveis; 

IX - Assegurar os serviços de limpeza e conservação dos espaços públicos e de seus 

equipamentos, como varrição, capina, poda de árvores, limpeza de rede, limpeza 

de boca-de-lobo e caixa de passagem; 
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X - Assegurar os serviços de limpeza, remoção de matagal e entulho das margens 

dos córregos nas áreas urbanas; 

XI - Orientar, em conjunto com órgãos estaduais e federais, sobre a destinação final 

de embalagens de agrotóxicos na zona rural; 

XII - Efetivar o controle de vetores; 

XIII - Promover o desenvolvimento e a aplicação de tecnologias sustentáveis e 

apropriadas para as ações de saneamento no município; 

XIV - Instituir tarifas viáveis para os serviços prestados de saneamento, antecipado 

por um trabalho educativo que demonstre a necessidade da cobrança; 

XV - Alavancar recursos para ampliação e melhoria dos serviços prestados; 

XVI - Acompanhar e zelar pelo bom funcionamento do sistema de saneamento 

como um todo, com profissionais habilitados para tal, e promover capacitação 

técnica dos responsáveis pela operação e manutenção dos serviços. 

§ 1º - As ações pontuais de saneamento básico serão precedidas de planejamento 

que incluirá campanhas educativas e atenderá aos critérios de avaliação do quadro 

sanitário da área que será beneficiada, objetivando a reversão e a melhoria do perfil 

epidemiológico. 

§ 2º - O Poder Público desenvolverá mecanismos institucionais que compatibilizem 

as ações de saneamento, habitação, desenvolvimento urbano e preservação do 

meio ambiente. 

§ 3º - O Poder Público poderá compor ou integrar com outros municípios nos 

casos em que couberem ações conjuntas para operação, manutenção e gestão dos 

serviços de interesse comum, principalmente na solução do tratamento de esgotos 

e da destinação final de resíduos sólidos. 

Mais especificamente, os artigos 145 a 165, também do Capítulo III, contemplam 

os quatro componentes do Saneamento Básico – abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, drenagem de águas pluviais e resíduos sólidos – conforme 

transcrito a seguir: 

Seção I - Do Abastecimento de Água 

Art. 145 - O Executivo Municipal, através do órgão competente, deverá promover 

as ações de controle de quantidade e vigilância sistemática de qualidade da água 

distribuída, de forma a garantir os padrões estabelecidos nas legislações e normas 

vigentes, além de promover o uso racional da água através do combate às perdas e 

desperdício, utilizando para tanto instrumentos educativos, técnicos e tarifários. 

Art. 146 - O Executivo Municipal, através do órgão competente, poderá contratar 

ou celebrar convênios com laboratórios para efetuar sistematicamente análises de 

controle da potabilidade da água distribuída à população, estabelecendo uma 

rotina de divulgação dos resultados. 

Art. 147 - Os mananciais de abastecimento devem ser monitorados para que se 

possa ter um controle dessas bacias hidrográficas, buscando evitar a deterioração 
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do nível de qualidade e quantidade de água, através da extração mineral, 

contaminações por produtos tóxicos, dejetos humanos, processos erosivos e outros. 

Art. 148 - As áreas de captação devem ser preferencialmente cercadas e devem 

contar com vigilância sistemática de forma a preservar a vegetação e impedir o 

acesso indiscriminado. 

Art. 149 - Deverão ser desenvolvidas campanhas de educação ambiental, visando à 

preservação dos recursos hídricos e dos mananciais no município. 

Art. 150 – Na zona rural deverão ser instaladas melhorias sanitárias domiciliares, 

através da construção de reservatórios de água, pias de cozinhas, tanques, 

banheiros, sanitários, fossas sépticas e outros, com uso de tecnologias adequadas. 

Seção II - Do Esgotamento Sanitário  

Art. 151 - O Poder Executivo deverá prover o município de interceptores e de 

tratamento de esgotos, compatibilizando os projetos técnicos com a ordenação 

territorial do Plano Diretor e diretrizes do Programa Municipal de Meio Ambiente.  

Parágrafo Único - O tratamento de esgotos deverá ser feito com tecnologias 

sustentáveis, preferencialmente naturais, sem mecanização, demandas de energia 

elétrica ou construções civis de maior porte, de forma a acarretar maior facilidade 

de mão-de-obra e menores custos de operação e manutenção. Art. 152 - As áreas 

identificadas para tratamento de esgotos deverão ser decretadas como de utilidade 

pública, além de bem protegidas visando garantir seu uso para tal fim. 

Seção III - Da Drenagem de Águas Pluviais 

Art. 153 - O Poder Executivo deverá, através dos órgãos responsáveis, elaborar o 

cadastramento do sistema de drenagem urbana e rural do Município e desenvolver 

planos e programas visando detectar os problemas atuais e potenciais, oriundos da 

expansão urbana. 

Art. 154 - Deverá ser prevista manutenção e limpeza dos dispositivos de drenagem 

pluvial, com remoção periódica de areia, pedras e demais objetos, reparo às obras 

civis danificadas, além de ações complementares.  

Art. 155 - Os fundos de vale do município deverão ser recuperados e incorporados 

à paisagem urbana, devendo também ser dotados de interceptores de esgoto. 

Art. 156 - Deverão ser coibidas ocupações urbanas próximas às margens de cursos 

d’água que constituem-se em áreas de risco, naturalmente alagáveis em períodos 

de chuvas intensas. 

Seção IV - Dos Resíduos Sólidos 

Art. 157 - O Município deverá assegurar satisfatória prestação dos serviços de 

limpeza urbana com coleta de lixo domiciliar, comercial e público, além de 

adequado manejo e destinação final dos resíduos sólidos gerados de forma que se 

preserve o equilíbrio ecológico e se previnam ações danosas à saúde.  

Art. 158 - O Poder Executivo, através do órgão municipal competente, deverá 

proceder às ações relativas à limpeza pública observando as seguintes diretrizes: 
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I - Caracterização dos resíduos sólidos envolvendo quantificação, localização por 

área ou fonte de geração (industrial, comercial, dos serviços de saúde, domiciliar, 

público e outros), composição e classificação; 

II - Implantação de sistema não convencional de coleta de lixo em locais de difícil 

acesso e núcleos rurais; 

III - Elaboração do Código Municipal de Posturas de Limpeza Urbana; 

IV - Elaboração e implementação de Plano de Gerenciamento Integrado de 

Resíduos Sólidos (PGIRS) para o adequado manejo dos diversos resíduos gerados no 

município, acompanhado de campanhas educativas e de mobilização social que 

visem incentivar a coleta seletiva; 

V - Ampliação gradativa da coleta seletiva de materiais reaproveitáveis, precedida 

de campanha educativa, preferencialmente através da inserção social de catadores 

e de carroceiros; 

VI - Desenvolvimento de programas de educação sanitária e ambiental nas escolas 

com ênfase no princípio dos 3Rs (reduzir, reutilizar e reciclar); 

VII - Desenvolvimento de campanhas educativas para incentivar a adoção de novas 

práticas em relação ao lixo incluindo posturas quanto ao lançamento de resíduos 

sólidos nas margens e leito dos cursos d’água, quanto à destinação final das 

embalagens de agrotóxicos utilizados na zona rural, além do envolvimento da 

comunidade no processo de coleta seletiva. 

Art. 159 - Deverá ser elaborado o Código de Posturas de Limpeza Urbana de forma 

a definir normas, padrões e procedimentos para o acondicionamento, coleta e 

transporte dos resíduos no município. 

Art. 160 - O plano municipal de gerenciamento integrado de resíduos deverá 

contemplar diagnóstico e proposições com avaliação técnica, econômica e 

organizacional dos roteiros e procedimentos para os serviços de varrição, capina, 

poda, coleta e destinação final do lixo domiciliar, comercial e público; manejo 

adequado de resíduos orgânicos provenientes de feiras e sacolões e de resíduos 

especiais, tais como, dos serviços de saúde, entulho, pneus, bagulhos volumosos e 

outros; além do incentivo à coleta seletiva. 

Art. 161 - O manejo dos Resíduos de Serviços de Saúde, entendido como a ação de 

gerenciamento desde a geração nos estabelecimentos até a disposição final, deve 

prever a segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, 

tratamento preliminar e disposição final em consonância com o disposto na 

Resolução CONAMA 283/2001. 

Art. 162 - A limpeza de lotes vagos será de responsabilidade dos proprietários, 

podendo a Prefeitura Municipal proceder à limpeza dos mesmos e efetuar cobrança 

pelo serviço. 

Art. 163 - Deverão ser selecionadas áreas para disposição final de entulho e 

resíduos não aproveitáveis da construção civil. 

Art. 164 - Na zona rural deverão ser criteriosamente selecionadas áreas para 

implantação de aterro em valas visando à proteção do lençol freático e águas 
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superficiais, condições de acesso, distância mínima de residências, disponibilidade 

de solo adequado para cobertura, entre outros, sendo que especial atenção deve 

ser dada ao tratamento e destinação do resíduo séptico dos serviços de saúde. 

Art. 165 - O Poder Executivo poderá, nos termos da legislação pertinente, celebrar 

convênios, estabelecer consórcios e/ou associação com entidades acadêmicas e de 

pesquisa e, ainda, com outros municípios da região, objetivando soluções técnica, 

operacional e administrativa para a destinação final dos resíduos gerados e 

programas de coleta seletiva. 

 

3.2.2 Projeto de Lei Orgânica do Município de Catas Altas (16/04/1999) 

O Capítulo III do Título V da Lei Orgânica dispõe sobre o funcionamento dos sistemas e as 

obrigações do Poder Público em relação aos componentes do Saneamento Básico no 

município de Catas Altas, conforme transcrito a seguir:  

Art. 133 – Compete ao Poder Público formular e executar a política e os planos 

plurianuais de saneamento básico, assegurando: 

I – o abastecimento de água compatível com os padrões de higiene, conforto e 

potabilidade; 

II – a coleta e a disposição dos esgotos sanitários e dos resíduos sólidos e a 

drenagem das águas pluviais, de forma a preservar o equilíbrio ecológico e prevenir 

ações danosas à saúde; 

III – o controle de vetores. 

§ 1º - As ações de saneamento básico serão precedidas de planejamento que 

atendam aos critérios de avaliação do quadro sanitário da área a ser beneficiada, 

objetivando a reversão e a melhoria do perfil epidemiológico. 

§ 2º - O Poder Público desenvolverá mecanismos institucionais que compatibilizem 

as ações de saneamento básico com as de habitação, desenvolvimento urbano, 

preservação do meio ambiente e gestão dos recursos hídricos, buscando integração 

com outros municípios nos casos em que se exigirem ações conjuntas. 

§ 3º - As ações municipais de saneamento básico serão executadas diretamente ou 

por delegação, concessão ou permissão, visando ao atendimento adequado à 

população. 

Art. 134 – O Município manterá sistema de limpeza urbano, coleta, tratamento e 

destinação final do lixo, observado o seguinte: 

I – a coleta de lixo será seletiva; 

II – o Poder Público estimulará o acondicionamento seletivo dos resíduos; 

III – os resíduos recicláveis serão acondicionado para reintrodução do ciclo do 

sistema ecológico; 
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IV – os resíduos não recicláveis serão acondicionados e terão destino final que 

minimize o impacto ambiental; 

V – o lixo séptico proveniente de hospitais, laboratórios e congêneres será 

acondicionado, apresentado à coleta em contendores especiais e transportado com 

a segurança necessária, tendo destino final em incinerador público; 

VI – os terrenos resultantes de aterros sanitários serão destinados a parques ou 

áreas verdes; 

VII – a coleta e a comercialização dos materiais recicláveis serão feitas 

preferencialmente por meio de cooperativas de trabalho. 

 

3.2.3 Lei Federal 11.445/2007 – Lei de Saneamento Básico  

A Lei nº 11.445 de 5 de janeiro de 2007 (Lei de Saneamento Básico), estabeleceu através do 

Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 2010 – alterado pelo Decreto nº 8.211, de 21 de março 

de 2014 – que, a partir de 31 de dezembro de 2015, a existência de plano de saneamento 

básico, elaborado pelo titular dos serviços, será condição para o acesso a recursos 

orçamentários da União ou a recursos de financiamentos geridos ou administrados por órgão 

ou entidade da administração pública federal, quando destinados a serviços de saneamento 

básico.  

Conforme o artigo 3º do Capítulo I desta Lei, tem-se que: 

Art. 3º - Para os efeitos desta Lei, considera-se: 

I - saneamento básico: conjunto de serviços, infraestruturas e instalações 

operacionais de: 

a) 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 respectivos instrumentos de medição; 

b) 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; 

c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, 

infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, 

tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e 

limpeza de logradouros e vias públicas; 

d) 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; (...). 
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3.2.4 Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável 

O Plano de Desenvolvimento Rural Sustentável foi consolidado pela empresa Jota 

Desenvolvimento Sustentável Ltda., em dezembro de 2012, com intuito de promover o 

desenvolvimento rural contribuindo para a sustentabilidade do município. 

O plano contempla os seguintes tópicos: metodologia de elaboração do plano; aspectos gerais 

do município (caracterização do território, características geoambientais, histórico do município 

e o contexto rural e indicadores de desenvolvimento); visão de futuro, eixos estratégicos e seus 

objetivos específicos; e eixos estratégicos com diagnóstico e contextualização de temas a ele 

relacionados, descrição de cada um dos programas de ação e relação das linhas de ação que os 

compõe. 

3.3 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS - FORMATOS LEGAIS E INSTITUCIONAIS 

Os serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem de águas pluviais e 

manejo de resíduos sólidos no município de Catas Altas são de administração pública direta 

(Prefeitura Municipal), realizada mais especificamente através da Secretaria Municipal Serviços 

Urbanos, Obras e Viação, conforme indicado no item 3.1. 

Sendo assim, é de inteira responsabilidade do Município atender às necessidades de 

Saneamento da população de acordo com o disposto no Plano Diretor e na Lei Orgânica; 

conforme trechos transcritos no item 3.2.   

3.4 POLÍTICA TARIFÁRIA 

Segundo informações da Prefeitura, não há cobrança de tarifa pelos serviços de saneamento 

prestados, apenas cobrança de taxas anuais, lançado diretamente no boleto do IPTU, conforme 

disposto no Quadro 3.1. 

Além de ser uma taxa irrisória, o CE informou que o nível de inadimplência dessa taxa é alto, o 

que resulta em um menor investimento nos sistemas. 

QUADRO 3.1 - TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Serviço Recorrência da Cobrança Forma da Cobrança Valor da Taxa (R$) 

Distribuição de Água Anual 

Lançada e cobrada junto do 

IPTU. 

9,13 

Coleta e Tratamento de Esgoto Anual 9,13 

Coleta e Distribuição de Resíduos 

Sólidos (lixo urbano) 
Anual 9,13 

Fonte: Prefeitura Municipal de Catas Altas, Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. 

 

3.5 QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

A forma de prestação de serviços e a identificação do prestador encontram-se indicadas no 

Quadro 3.2. 
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QUADRO 3.2 - FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR 

Componentes Administração Direta Administração Indireta Identificação 

    Prefeitura Municipal 

Esgoto   Prefeitura Municipal 

Drenagem   Prefeitura Municipal 

Resíduos Sólidos   Prefeitura Municipal  

Elaboração ENGECORPS, 2013 

 

 

Não foi identificado canal de integração e articulação intersetorial com outros segmentos 

relativo à questão do saneamento,  

E em relação ao sistema de comunicação social, os meios de comunicação são identificados e 

avaliados no Produto 2 – Plano de Comunicação e Mobilização Social, documento que foi 

entregue separadamente. 

4. SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DOS SERVIÇOS E DO 

MUNICÍPIO  

4.1 INFORMAÇÕES E DESPESAS 

Conforme mencionado anteriormente, os serviços de saneamento do município de Catas Altas 

são prestados diretamente pela Prefeitura Municipal. 

E, conforme dados do SNIS, a evolução de despesas e receitas associadas à prestação de 

serviços de saneamento para o município de Catas Altas encontram-se nos Quadros 4.1 a 4.3. 

QUADRO 4.1 - INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Descrição Unidade 

Ano de referência 

2009 2010 2011 

Receita operacional direta de água R$/ano 8.071,00 7.931,47 9.369,09 

Arrecadação total R$/ano S/I 15.724,72 18.347,05 

Despesa com pessoal próprio R$/ano 79.950,00 11.005,80 44.681,90 

Despesa com serviços de terceiros R$/ano 9.900,00 0,00 0,00 

Despesas totais com os serviços (dts) R$/ano S/I 25.579,80 51.621,90 

Investimento realizado em abastecimento de água 

pelo prestador de serviços 
R$/ano 0,00 0,00 S/I 

Investimento com recursos próprios realizado pelo 

prestador de serviços 
R$/ano 0,00 S/I S/I 

Investimento com recursos onerosos realizado pelo 

prestador de serviços (água e esgoto) 
R$/ano 0,00 S/I S/I 

Investimento com recursos não onerosos realizado 

pelo prestador de serviços (água e esgoto) 
R$/ano 0,00 S/I S/I 

Investimentos totais realizados pelo prestador de 

serviços 
R$/ano 0,00 159.002,81 S/I 

Despesa com juros e encargos do serviço da dívida 

exceto variações monetárias e cambiais 
R$/ano S/I 0,00 0,00 

Tarifa média de água R$/m³ S/I S/I S/I 

S/I: Sem informação 

Fonte: SNIS - Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Elaboração ENGECORPS, 2013. 
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QUADRO 4.2 - INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Descrição Unidade 

Ano de referência 

2009 2010 2011 

Receita operacional direta de esgoto R$/ano 8.055,00 7.793,25 8.977,96 

Arrecadação total R$/ano S/I 15.724,72 18.347,05 

Despesa com pessoal próprio R$/ano 79.950,00 11.005,80 44.681,90 

Despesa com serviços de terceiros R$/ano 9.900,00 0,00 0,00 

Despesas totais com os serviços (dts) R$/ano S/I 25.579,80 51.621,90 

Investimento realizado em esgotamento sanitário pelo 

prestador de serviços 
R$/ano 0,00 159.002,81 S/I 

Investimento com recursos próprios realizado pelo 

prestador de serviços 
R$/ano 0,00 S/I S/I 

Investimento com recursos onerosos realizado pelo 

prestador de serviços (água e esgoto) 
R$/ano 0,00 S/I S/I 

Investimento com recursos não onerosos realizado pelo 

prestador de serviços (água e esgoto) 
R$/ano 0,00 S/I S/I 

Investimentos totais realizados pelo prestador de 

serviços 
R$/ano 0,00 159.002,81 S/I 

Despesa com juros e encargos do serviço da dívida 

exceto variações monetárias e cambiais 
R$/ano S/I 0,00 0,00 

Tarifa média de esgoto R$/m³ S/I S/I S/I 

S/I: Sem informação 

Fonte: SNIS - Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Elaboração ENGECORPS, 2013. 

 

 

QUADRO 4.3 - INFORMAÇÕES SOBRE O MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Descrição Unidade 

Ano de referência 

2009 2010 2011 

Custo unitário médio do serviço de coleta 

(RDO + RPU) 
R$/tonelada 13,41 S/I 73,68 

Receita orçada com serviços de manejo de RSU R$/ano 13.960,00 13.960,00 N/A 

Receita arrecadada com serviços de manejo de 

RSU 
R$/ano 8.400,00 8.400,00 N/A 

Despesa total com o serviço de coleta de RDO e 

RPU 
R$/ano 7.376,00 8.000,00 140.000,00 

Despesa total com a coleta de RSS R$/ano 3.150,00 3.500,00 3.820,00 

Despesa total com o serviço de varrição R$/ano 3.930,00 4.200,00 4.000,00 

Despesa total com todos os agentes executores 

dos demais serviços quando não especificados 

em campos próprios 

R$/ano 25.250,00 26.000,00 0,00 

Despesa total com serviços de manejo de RSU R$/ano 39.706,00 41.700,00 147.820,00 

RSU: Resíduos sólidos urbanos; RDO: Resíduos sólidos domiciliares e resíduos comerciais com características similares; RPU: Resíduos sólidos 

públicos; RCC: Resíduos de construção e demolição; RSS: Resíduos sólidos dos serviços de saúde 

S/I: Sem informação 

Fonte: SNIS - Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Elaboração ENGECORPS, 2013. 

 

 

4.2 INVESTIMENTOS PREVISTOS 

Segundo o 8º balanço regional do PAC 2, correspondente ao período de maio a agosto de 

2013, tem-se para o estado de Minas Gerais um investimento total previsto de R$ 89,14 

bilhões, sendo R$ 63,65 bilhões previstos para o período de 2011 a 2014 e R$ 25,49 bilhões 

para depois de 2014. 
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No entanto, não foram identificados investimentos previstos para o município de Catas Altas na 

área de Saneamento, porém, mais adiante, no Plano de Investimentos – Produto 6, serão 

indicados as ações, projetos e obras a serem implementadas para atendimento às demandas 

pré-definidas, os investimentos previstos e as respectivas fontes de obtenção de recursos. 

As propostas de investimentos do PMSB considerarão a capacidade econômico-financeira do 

município e dos prestadores de serviço, bem como as condições socioeconômicas da 

população. A estimativa de custos seguirá os parâmetros usuais do setor, e formuladas as 

estratégias necessárias à universalização dos serviços. 

5. DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O sistema de abastecimento de água de Catas Altas é operado integralmente pela Secretaria de 

Serviços Urbanos, Obras e Viação da Prefeitura Municipal. 

As principais unidades que compõem o sistema de abastecimento de água de Catas Altas 

encontram-se listadas a seguir. 

 Captação 

 Captação Maquiné (Córrego Tamanduá); 

 Captação Água Santa (Córrego Água Santa); 

 Estação de Tratamento de Água Compacta (tratamento convencional) 

 Reservação 

 R1; 

 R2; 

 R3 (novo). 

Além do sistema principal, há um bairro isolado, Morro d’Água Quente, abastecido por 

captação em nascentes inseridas na sub-bacia do córrego Paracatu e é distribuída diretamente 

na rede, sem nenhum tratamento, por gravidade. 

A Ilustração 5.1 apresenta as principais unidades identificadas do sistema de abastecimento de 

água existente. 
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 Ilustração 5.1 – Localização das principais Unidades do  Sistema de Abastecimento de Água 
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5.1 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXISTENTE 

As características gerais do sistema de abastecimento de água, segundo informações constantes 

no SNIS 2011 e fornecidas pelo Comitê Executivo, encontram-se apresentadas a seguir: 

 População urbana atendida  ................................................... 4.000 habitantes (SNIS 2011); 

 Extensão da Rede de Distribuição de Água  ............................................ 25 km (SNIS 2011); 

 Volume Anual Produzido ................................................................ 200.000 m³ (SNIS 2011); 

 Volume Anual Micromedido ...................................................................... 0 m³ (SNIS 2011); 

 Quantidade de Ligações Ativas de Água .................................................. 1.400 (SNIS 2011); 

 Quantidade de Economias Ativas de Água ............................................... 1.420 (SNIS 2011); 

 Vazão média de operação da ETA .............................................................. 12 L/s (CE 2013); 

 Volume Total de Reservação ..................................................................... 380 m³ (CE 2013). 

O sistema principal de abastecimento de água de Catas Altas possui 2 (duas) captações 

superficiais, pertencentes à bacia hidrográfica do rio Maquiné, sub-bacia inserida na Unidade 

de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos do rio Piracicaba – UPGRH DO2:  Captação 

Maquiné (Córrego Tamanduá) e Captação Água Santa (Córrego Água Santa). 

As captações são efetuadas através de um canal de tomada direta, com barragem de nível. 

Apenas a captação da Água Santa vai para a ETA, sendo que a água trazida da captação 

Maquiné recebe apenas simples desinfecção, e nenhuma possui outorga. A condução da água 

do sistema de abastecimento é integralmente feita por gravidade. A disponibilidade hídrica, 

segundo estudos do Atlas Brasil 2010, para as duas seções de captação é de 1,5 L/s para o 

córrego Água Santa e 8,23 L/s para o córrego Tamanduá (Captação Maquiné). As fotos 5.1 a 

5.6 ilustram as captações de Catas Altas.  
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Foto 5.1 - Captação Maquiné (córrego Tamanduá) 
Foto 5.2 - Captação Maquiné (córrego Tamanduá) – 

Caixa de Passagem 

  

Foto 5.3 - Captação Água Santa Foto 5.4 - Captação Água Santa 

  

Foto 5.5 - Adutora de Água Bruta – Captação Água 

Santa 

Foto 5.6 - Adutora de Água Bruta – Captação Água 

Santa 
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A adutora de água bruta que conduz água da captação Maquiné até à ETA, possui cerca de 

1,7 km e é constituída principalmente de ferro fundido, diâmetro de 150 mm, sendo um 

pequeno trecho de manilha de concreto, diâmetro de 500 mm. Não foram fornecidas mais 

informações sobre as adutoras de água bruta. 

Catas Altas possui uma estação de tratamento de água localizada nas coordenadas geográficas 

na latitude 20° 4’51.72’’S e longitude 43°24’32.35’’O, a qual opera desde 2005, é do tipo 

compacta e o tratamento é simplificado. 

Não há informações sobre a capacidade nominal da ETA, mas ela opera atualmente com uma 

vazão média de 12 L/s durante 24 horas por dia. 

Ao chegar à ETA, a água bruta passa pela Calha Parshall, para medição da vazão. Em seguida 

passa pelos tanques de decantação (8 tanques) e filtros (4 tanques). Após passar por esse 

sistema, a água recebe a desinfecção para então, seguir aos Centros de Reservação. Ressalta-se 

que não são realizadas análises de qualidade da água. 

As fotos 5.7 a 5.12  ilustram a chegada da água bruta das duas captações e a ETA. 

  

Foto 5.7 - ETA Catas Altas Foto 5.8 - ETA Catas Altas – Calha Parshall 

  

Foto 5.9 - ETA Catas Altas – Tanques de Tratamento 
Foto 5.10 - ETA Catas Altas – Tanques de 

Tratamento 
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Foto 5.11 - ETA Catas Altas – Tanques de Tratamento Foto 5.12 - Chegada da Água da Captação Maquiné 

 

O sistema de reservação de Catas Altas possui 3 reservatórios, sendo que 1 é novo e ainda 

encontra-se desativado. Os reservatórios estão localizados na área da ETA e possuem as 

características apresentadas no Quadro 5.1. 

QUADRO 5.1 – DADOS DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA TRATADA DE CATAS ALTAS 

Denominação Situação Tipo Material 
Volume de 

reservação (m³) 
Forma 

R1 Operando Semienterrado  Concreto 200 Retangular 

R2 Operando Apoiado Concreto 180 Circular 

R3 Desativado Semienterrado Concreto 400 Circular 

 

As fotos 5.13 a 5.16 ilustram os reservatórios existentes no município de Catas Altas. 

  

Foto 5.13 – R1 Foto 5.14 –  R2 
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Foto 5.15 – R1 e R3 Foto 5.16 – R3 

Segundo informações fornecidas pelo Comitê Executivo, o R1 é novo e está em boas condições 

de uso, porém o R2 foi construído na década de 80 e apresenta vários pontos de vazamento. 

Não há previsão para o início da operação do R3. 

Cerca de 98% da área urbana de Catas Altas é atendida pelo sistema de abastecimento de 

água. A rede de distribuição é constituída principalmente de PVC, sendo que apenas 5% ainda 

é de cimento amianto, com diâmetro variando de 25 a 100 mm.  

O sistema isolado do Morro d’Água Quente possui uma adutora com cerca de 500 m de 

extensão, de ferro fundido de diâmetro de 150 mm. A rede de distribuição possui uma 

extensão aproximada de 4,5 km e é constituída de tubos de PVC com diâmetros variando de 

60 a 25 mm. 
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5.2 RESUMO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

O Quadro 5.2 apresenta o resumo do sistema de abastecimento de água do município. 

QUADRO 5.2 – RESUMO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Sistema 
Manancial / 

Captação 
ETA UTR Reservação SITUAÇÃO 

SEDE 

Córregos 

Tamanduá e 

Água Santa 

pertencentes da 

sub-bacia do rio 

Piracicaba / 

Barragem de 

nível e 

gravidade até a 

ETA 

12 L/s / 

Localizada na 

área urbana, a 

ETA é do tipo 

compacta / 

Tempo médio 

de operação 

24 horas/dia 

Não 

O Sistema possui 2 

reservatórios de água 

tratada operando, 

totalizando um 

volume acumulado de 

380 m³, um apoiado 

e um semienterrado e 

em concreto / há um 

reservatório novo, já 

construído, porém 

desativado com 

capacidade de 400 

m³, semienterrado de 

concreto 

Atende mais de 90% da 

população urbana e tem 0% de 

hidrometração / A extensão 

total da malha da rede de 

distribuição é de 

aproximadamente 25 km 

urbana sendo constituída 

principalmente de PVC / 

Capacidade da ETA é 

insuficiente para atendimento 

da demanda da sede / Não são 

feitas análises da qualidade da 

água bruta e tratada / Processo 

de outorga não formalizado / 

Cadastro existente está 

desatualizado 

COMUNIDADE 

BAIRRO 

D’ÁGUA 

QUENTE 

Nascentes 

inseridas na 

sub-bacia do 

córrego 

Paracatu 

Não há 

tratamento 
Não Não há reservatórios 

Não há cadastro da rede de 

distribuição / Processo de 

outorga não formalizado 

 

6. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O município de Catas Altas possui quatro sistemas de esgotamento sanitário, três na sede, e 

outro no bairro isolado Morro d’Água Quente, todos são operados pela Secretaria de Serviços 

Urbanos, Obras e Viação da Prefeitura Municipal. 

As características gerais do sistema de esgoto do município de Catas Altas como um todo, 

conforme dados publicados no SNIS 2011, encontram-se apresentados a seguir: 

 Índice de Atendimento Urbano de Esgoto ................................................. >90% (CE 2013); 

 Índice de Tratamento de Esgoto ..................................................................... 80% (CE 2013); 

 Quantidade de Ligações Ativas de Esgoto ................................................ 1.360 (SNIS 2011); 

 Quantidade de Economias Ativas de Esgoto ............................................. 1.360 (SNIS 2011); 

 Volume Anual Coletado Total ......................................................... 112.000 m³ (SNIS 2011); 

 Extensão de Rede de Esgoto ................................................................... 23 km (SNIS 2011); 

 Capacidade Nominal da ETE .......................................................................... Não disponível; 
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 Vazão média de esgoto tratado na ETE ......................................................... 5 L/s (CE 2013). 

Segundo o Plano para Incremento do Percentual de Tratamento de Esgotos Sanitários da Bacia 

Hidrográfica do Rio Piracicaba, publicado em 2013, para o município Catas Altas, a estimativa 

da carga orgânica gerada na bacia é cerca de 229,0 kgDBO/dia e a carga removida é 

161,1 kgDBO/dia, ou seja, o percentual de remoção chega a 70%. 

A Ilustração 6.1 apresenta as principais unidades identificadas do sistema de esgotamento 

sanitário existente. 
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Ilustração 6.1 – Localização das Principais Unidades do Sistema de  Esgotamento Sanitário 
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6.1 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EXISTENTE NA SEDE 

No município de Catas Altas existem 4 sistemas de esgotamento sanitário, sendo 3 na sede 

com a existência de 1 estação de tratamento de esgoto (ETE) e 2 fossas sépticas e uma no 

bairro isolado Morro d’Água Quente (1 ETE). 

O sistema principal da sede abrange cerca de 90% da área urbana do município e é composto 

por rede coletora, uma estação elevatória de esgoto (EEE) localizada ao lado da ETE, e uma 

ETE. Porém, cerca de 80% do esgoto coletado é tratado e o lançamento de esgoto in natura 

ocorre no rio Maquiné. 

Não há cadastro atualizado da rede coletora, bem como informações das suas características. 

O efluente chega na ETE e passa por um tratamento preliminar com gradeamento e caixa de 

areia e segue para a EEE, que opera com uma vazão média de 5 a 6 L/s, durante 24 horas 

diárias, porém em épocas de chuva chega a operar com uma vazão de 9 L/s. 

A vazão bombeada é a mesma que chega nos reatores da ETE, que também opera durante 

24 h/dia, porém não há informações da sua capacidade nominal. Segundo informações 

fornecidas pelo Comitê Executivo, acima de 6 L/s, a ETE já tem sua eficiência comprometida. 

Localizada ao norte da área urbanizada de Catas Altas, a ETE é constituída de 2 reatores 

anaeróbios, seguidos de 2 reatores aeróbios, 2 decantadores e 2 leitos de secagem do lodo. A 

ETE foi inaugurada há cerca de 10 anos e na ocasião da visita, os problemas operacionais 

relatados foram o forte odor na região, queimador de gás desativado e transbordamento dos 

reatores anaeróbios. 

As fotos 6.1 a 6.8 ilustram a ETE existente na sede de Catas Altas. 

 

 

Foto 6.1 – EEE Foto 6.2 – EEE 
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Foto 6.3 – Tratamento Preliminar na chegada da EEE Foto 6.4 – Tratamento Preliminar na chegada da 

EEE 

  

Foto 6.5 – ETE Foto 6.6 – Leitos de Secagem do Lodo 

  

Foto 6.7 – ETE Foto 6.8 – ETE – Queimador de Gás 
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A cada 25 dias ocorre a descarga do lodo para leito de secagem. Esse lodo gerado é enviado 

para o aterro regularizado do município, bem como os resíduos gerados no tratamento 

preliminar. O efluente tratado é lançado no ribeirão Maquiné e possui outorga. 

Além da ETE, a sede ainda possui duas fossas sépticas localizadas uma ao sul (01) e outra ao 

norte (02) da área urbanizada de Catas Altas e estão em estado precário e operando de 

maneira inadequada. Na ocasião da visita, em outubro de 2013, ambas estavam destampadas 

e há muito tempo não recebiam manutenção. O corpo receptor do efluente tratado na Fossa 

Séptica 02 é o córrego Pitangui. As fotos 6.9 a 6.14 ilustram as fossas. 

  

Foto 6.9 – Fossa Séptica 01 (ao sul) Foto 6.10 – Fossa Séptica 01 (ao sul) 

 

  

Foto 6.11 – Fossa Séptica 01 (ao sul) Foto 6.12 – Fossa Séptica 02 (ao norte) 
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Foto 6.13 – Fossa Séptica 02 (ao norte) Foto 6.14 – Fossa Séptica 02  (ao norte) 

 

6.2 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EXISTENTE NO MORRO D’ÁGUA QUENTE 

O sistema de esgotamento sanitário do Morro d’Água quente é constituído de rede coletora e 

tratamento. A ETE opera há cerca de 13 anos e possui tratamento preliminar com gradeamento 

e caixa de areia, um reator anaeróbio e um módulo de “infiltração em gramíneas”. O efluente 

tratado é lançado no córrego Paracatu. Não há informações da vazão e tempo de operação, 

nem de sua capacidade nominal. 

As fotos 6.15 a 6.20 ilustram a ETA do Morro d’Água Quente. 

  

Foto 6.15 – ETE – Tratamento Preliminar Foto 6.16 – ETE 
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Foto 6.17 – Reator Anaeróbio Foto 6.18 – Reator Anaeróbio 

 

  

Foto 6.19 – Leitos de Secagem do Lodo Foto 6.20 – “Infiltração em Gramíneas” 

 

Ressalta-se que não são realizadas análises para medir a eficiência dos tratamentos existentes. 

O corpo receptor é o córrego Paracatu e não possui outorga. 
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6.3 RESUMO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO  

O Quadro 6.1 apresenta o resumo do sistema de esgotamento sanitário do município. 

QUADRO 6.1 – RESUMO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

SEDE URBANA 

ITENS SITUAÇÃO 

Sistema de coleta 

Rede coletora (23 km de extensão) 

Cerca de 90% da área urbana atendida 

ETE 

Cerca de 80% do esgoto coletado é tratado  

A Estação de Tratamento é composta pelas seguintes unidades listadas na ordem do tratamento: 

Gradeamento e Caixa de Areia; Estação Elevatória de Esgoto; 2 Reatores Anaeróbios de Fluxo 

Ascendente (UASB); e 2 Decantadores; 

O lodo da ETE é desidratado no sistema de leito de secagem, sendo depois destinado ao Aterro 

Sanitário do município / Os resíduos gerados no tratamento preliminar também são destinados ao 

Aterro Sanitário 

Há necessidade de capacitação e ampliação da mão de obra 

Os problemas operacionais relatados foram o forte odor na região, queimador de gás desativado e 

transbordamento dos reatores anaeróbios. 

Fossas Sépticas 

2 fossas sépticas localizadas uma ao sul e outra ao norte da área urbanizada de Catas Altas e estão em 

estado precário e operando de maneira inadequada / Há necessidade de capacitação e ampliação da 

mão de obra 

Corpo receptor 
O corpo receptor do efluente tratado na ETE é o ribeirão Maquiné / Corpo receptor do efluente 

tratado na Fossa Séptica 02 é o córrego Pitangui 

COMUNIDADE MORRO D’ÁGUA QUENTE 

ITENS SITUAÇÃO 

Sistema de coleta Não há cadastro da rede coletora de esgoto 

ETE 

 A ETE opera há cerca de 13 anos e possui tratamento preliminar com gradeamento e caixa de areia, 

um reator anaeróbio e um módulo de “infiltração em gramíneas” / Há necessidade de capacitação e 

ampliação da mão de obra 

Corpo receptor O efluente tratado é lançado no córrego Paracatu 

 

 

7. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E 

MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

O município de Catas Altas gera em média 48 toneladas de resíduos sólidos domésticos por 

mês. A coleta destes resíduos ocorre seis vezes por semana em dias alternados, de acordo com 

a programação de cada bairro. Para a realização deste trabalho o município possui três 

caminhões, sendo um de reserva, e conta com duas equipes compostas por quatro coletores e 

um motorista.  

Na área rural a coleta ocorre em apenas cerca de 30% dos povoados e/ou aglomerados, e é 

realizada através de postos de entrega voluntária (PEVs). 

Todos os resíduos coletados são encaminhados para o aterro municipal em valas, como mostra 

a Foto 7.1, onde também funcionam uma central de triagem e uma usina de compostagem 

(UTC). De acordo com o Panorama da destinação dos resíduos sólidos urbanos no estado de 
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Minas Gerais - realizado pela FEAM em 2012, o aterro de Catas Altas foi classificado como 

Regularizado, e tem vida útil prevista até 2041. 

 

Foto 7.1 – Vista do Aterro 

Nos serviços de manutenção e operação do aterro municipal em valas, da central de triagem e 

usina de compostagem, trabalham 18 pessoas. Estas unidades apresentam bom estado de 

conservação, manutenção e operação. As Fotos 7.2 e 7.3 mostram a usina de compostagem e 

a central de triagem. 

  

Foto 7.2 – Vista da Unidade de Compostagem Foto 7.3 – Vista do Galpão de triagem 

 

Não existe nenhuma forma de coleta seletiva no município, os resíduos são coletados na 

condição mínima, ou seja, os resíduos secos e úmidos são coletados juntos e depois são 

separados dos rejeitos na usina de triagem. Ainda assim, o município apresenta bons índices de 

reaproveitamento, conforme Quadro 7.1: 

QUADRO 7.1 – DADOS DE REAPROVEITAMENTO DE RESÍDUOS 

Tipos de Resíduos Quantidade (t/mês) Porcentagem (%) 

Recicláveis 12,50 26 

Orgânicos 9,60 20 

Rejeitos 25,90 54 

 Total 48,00 100 

Fonte: Comitê Executivo, visita de campo realizada em nov/2013 
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Os resíduos orgânicos, depois do processo de compostagem, são utilizados como adubo 

orgânico nas praças e jardins do município. 

Os resíduos da ETE são dispostos em uma vala separada exclusivamente para este fim, assim 

também como há uma vala destinada a receber animais mortos. 

O serviço de varrição é realizado em toda a área urbana do município. Os resíduos da varrição 

são encaminhados para o aterro municipal em valas. 

Não há no município nenhuma legislação específica referente a resíduos sólidos.  

Os resíduos da construção civil e demolição gerados pelos moradores são recolhidos pela 

prefeitura, que os encaminha para uma área de bota-fora, Foto 7.4. Estima-se que sejam 

gerados 20 toneladas destes resíduos por mês. 

 

Foto 7.4 – Àrea de Bota-Fora 

 

Os resíduos dos serviços de saúde do município são armazenados nas próprias unidades 

geradoras em bambonas. Os serviços de coleta, tratamento e destinação final são realizados 

por empresa terceirizada, a VH Tratamento de Resíduos Ind. e Com. Ltda. É gerada por mês 

uma média de 0,126 toneladas destes resíduos, entre materiais do tipo A, B e E. 

A cidade de Catas Altas não dispõe de um hospital, mas de um centro de saúde. Assim, os 

resíduos hospitalares são os de porte menor, oriundos de pequenas cirurgias, curativos e 

aplicação de injeções. Todo lixo produzido no centro de saúde é acondicionado em sacos 

plásticos lacrados (as agulhas em caixas tipo "Descarpak"), colocados em bombonas (vasilhames 

próprios para o lixo) e depositados em um "quarto" voltado para esse fim, enquanto aguarda o 

recolhimento da empresa responsável pela queima dos mesmos. 

A empresa responsável pela queima é a Oxigás. O recolhimento ocorre uma vez por mês. A 

queima é do tipo incineração infravermelha e é realizada fora do município, em uma unidade 

de tratamento de resíduos própria da empresa, no município de Contagem.  

A Ilustração 7.1 apresenta as principais unidades identificadas do sistema limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos existente. 
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Ilustração 7.1 – Localização das Principais Unidades de Manejo e Disposição Final de Resíduos 
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7.1 RESUMO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

O Quadro 7.2 apresenta o resumo do sistema limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos 

do município. 

QUADRO 7.2 – RESUMO DO SISTEMA LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

Itens Situação 

Planos diretores ou de 

gerenciamento de resíduos 
O município ainda não dispõe desses instrumentos de planejamento. 

Descrição e análise dos 

sistemas de coleta e 

disposição final 

48 toneladas de resíduos sólidos domésticos por mês que são encaminhados para o aterro 

municipal em valas, onde também funcionam uma central de triagem e uma usina de 

compostagem (UTC). De acordo com o Panorama da destinação dos resíduos sólidos urbanos no 

estado de Minas Gerais - realizado pela FEAM em 2012, o aterro de Catas Altas foi classificado 

como Regularizado, e tem vida útil prevista até 2041.  

Nos serviços de manutenção e operação do aterro municipal em valas, da central de triagem e 

usina de compostagem, trabalham 18 pessoas. 

Os resíduos da varrição são encaminhados para o aterro municipal em valas. 

Cobertura da coleta, 

varrição, serviços públicos 

de limpeza e serviços 

especiais 

A coleta destes resíduos ocorre seis vezes por semana em dias alternados, de acordo com a 

programação de cada bairro. Para a realização deste trabalho o município possui três caminhões, 

sendo um de reserva, e conta com duas equipes compostas por quatro coletores e um motorista. 

Na área rural a coleta ocorre em apenas cerca de 30% dos povoados e/ou aglomerados, e é 

realizada através de postos de entrega voluntária (PEVs). 

O serviço de varrição é realizado em toda a área urbana do município. 

Soluções para os resíduos 

de construção, demolição 

e de serviços de saúde 

Os RCC gerados pelos moradores são recolhidos pela prefeitura, que os encaminha para uma 

área de bota-fora. Estima-se que sejam gerados 20 toneladas destes resíduos por mês. 

Os RSS do município são armazenados nas próprias unidades geradoras em bambonas. Os 

serviços de coleta, tratamento e destinação final são realizados por empresa terceirizada. É 

gerada por mês uma média de 0,126 toneladas destes resíduos. 

Problemas com 

infraestrutura dos sistemas 

de limpeza 

O aterro sanitário não dispõe de balança para uma adequada operação e controle do volume de 

resíduos recebidos 

Não há local adequado para a disposição dos RCC 

Prestador dos serviços Secretaria de Serviços Urbanos, Obras e Viação 

 

8. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA E 

MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

O município de Catas Altas situa-se na bacia do Rio Piracicaba. De forma geral, predomina 

nesta bacia a erosão em sulcos, seguida de erosão laminar. A susceptibilidade a erosão é 

predominantemente forte (52%) e média para o trecho drenado pelos afluentes da margem 

direita do rio Piracicaba, ocupando 34% da área. As áreas mais críticas são as localizadas nas 

cabeceiras dos rios Conceição, Santa Bárbara, Una e Piracicaba. 

8.1 SISTEMA DE DRENAGEM URBANA EXISTENTE 

8.1.1 Microdrenagem  

O sistema de microdrenagem urbana capta as águas escoadas superficialmente e as encaminha 

até o sistema de macrodrenagem através das seguintes estruturas: meio-fio ou guia, sarjeta, 

boca-de-lobo, poço de visita, galeria de água pluvial, tubo de ligação, conduto forçado e 

estação de bombeamento (quando necessário). O município não dispõe de estruturas de 
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drenagem na área urbana e, segundo informações do Comitê Executivo, Catas Altas não 

apresenta pontos de alagamento. 

8.1.2 Macrodrenagem 

A macrodrenagem de uma zona urbana destina-se ao escoamento final das águas captadas 

pelas estruturas de microdrenagem, como galerias de grande porte, e os corpos receptores 

como canais e rios. No caso do município de Catas Altas, o sistema de drenagem natural do 

município é composto, principalmente, pelos cursos d’água:  

 Ribeirão Maquiné; 

 Ribeirão Caraça; 

 Córrego Cascatinha; 

 Córrego Quebra Ossos; 

 Córrego Chico Carro; 

 Ribeirão Paracatu. 

De acordo com o Comitê Executivo, o município de Catas Altas não apresenta pontos de 

inundação. 

8.1.3 Erosão Urbana 

A erosão é um processo de desagregação, transporte e deposição do solo e rocha em 

condições naturais devido às condições climáticas, propriedades do solo e declividade do 

terreno, ou devido às ações antrópicas. 

O desenvolvimento urbano, principalmente no processo de ocupação, gera grandes 

movimentos de terra pela grande exposição que o solo fica submetido, após o final da 

ocupação, grande parte da bacia é impermeabilizada, a produção de sedimentos diminui, 

entretanto eleva-se o escoamento superficial das águas. A urbanização acelera os processos 

erosivos devido à ausência de coberturas vegetais ou inadequadas, e o aumento da quantidade 

e velocidade do escoamento superficial das águas. 

Os sedimentos produzidos, quando atingem a macrodrenagem, depositam devido à baixa 

declividade e capacidade de transporte. Assim a capacidade de escoamento em épocas de 

cheias dos canais fica reduzida e as inundações ocorrem com maior frequência. Além dos 

assoreamentos dos canais, a produção de sedimentos reduz a capacidade de escoamento dos 

condutos. 

De acordo com o Comitê Executivo, o município não possui processo erosivo na área urbana. 
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8.2 RESUMO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

O Quadro 8.1 apresenta o resumo dos serviços de drenagem urbana e manejo de águas 

pluviais do município. 

QUADRO 8.1 – RESUMO DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA E MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS 

Itens Situação 

Existência de Plano Diretor 

municipal e legislação sobre 

parcelamento de uso do solo 

O município dispõe de Plano Diretor com diretrizes para uso e ocupação do solo. 

Infraestrutura atual de 

drenagem 

O município situa-se na sub-bacia do rio Piracicaba. Catas Altas não dispõe de estruturas de 

drenagem na área urbana como bocas-de-lobo e galerias de águas pluviais. 

Demandas de ações 

estruturais e não estruturais 

no manejo de águas pluviais 

Não há problemas de inundação ou alagamento. 

Processos erosivos e sua 

influência na degradação de 

bacias e riscos de enchentes, 

inundações e 

escorregamentos 

Predomina na bacia do Piracicaba a erosão em sulcos, seguida de erosão laminar. A 

susceptibilidade é predominantemente forte (52%) e média para o trecho drenado pelos 

afluentes da margem direita do rio Piracicaba, ocupando 34% da área. As áreas mais críticas 

são as localizadas nas cabeceiras dos rios Conceição, Santa Bárbara, Una e Piracicaba. 

Não há processos erosivos no município.  

Órgãos municipais com ação 

em controle de enchentes e 

drenagem urbana 

Secretaria de Serviços Urbanos, Obras e Viação 
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ANEXO I – PLANO DIRETOR 
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ANEXO II – 1ª OFICINA DO DIAGNÓSTICO 

TÉCNICO-PARTICIPATIVO 



-202- 

Planos Municipais de Saneamento Básico dos Municípios de Barão de Cocais, Catas Altas e Santa Bárbara  

Produto 3 – Diagnóstico Técnico-Participativo dos Serviços de Saneamento Básico  

Município: Catas Altas – Anexo II 

ENGECORPS 

1240-IBA-02-SA-RT-0003 

 

APRESENTAÇÃO 

 

  



-203- 

Planos Municipais de Saneamento Básico dos Municípios de Barão de Cocais, Catas Altas e Santa Bárbara  

Produto 3 – Diagnóstico Técnico-Participativo dos Serviços de Saneamento Básico  

Município: Catas Altas – Anexo II 

ENGECORPS 

1240-IBA-02-SA-RT-0003 

 

 

  



-204- 

Planos Municipais de Saneamento Básico dos Municípios de Barão de Cocais, Catas Altas e Santa Bárbara  

Produto 3 – Diagnóstico Técnico-Participativo dos Serviços de Saneamento Básico  

Município: Catas Altas – Anexo II 

ENGECORPS 

1240-IBA-02-SA-RT-0003 

 

 

  



-205- 

Planos Municipais de Saneamento Básico dos Municípios de Barão de Cocais, Catas Altas e Santa Bárbara  

Produto 3 – Diagnóstico Técnico-Participativo dos Serviços de Saneamento Básico  

Município: Catas Altas – Anexo II 

ENGECORPS 

1240-IBA-02-SA-RT-0003 

 

 

  



-206- 

Planos Municipais de Saneamento Básico dos Municípios de Barão de Cocais, Catas Altas e Santa Bárbara  

Produto 3 – Diagnóstico Técnico-Participativo dos Serviços de Saneamento Básico  

Município: Catas Altas – Anexo II 

ENGECORPS 

1240-IBA-02-SA-RT-0003 

 

 

  



-207- 

Planos Municipais de Saneamento Básico dos Municípios de Barão de Cocais, Catas Altas e Santa Bárbara  

Produto 3 – Diagnóstico Técnico-Participativo dos Serviços de Saneamento Básico  

Município: Catas Altas – Anexo II 

ENGECORPS 

1240-IBA-02-SA-RT-0003 

 

 

  



-208- 

Planos Municipais de Saneamento Básico dos Municípios de Barão de Cocais, Catas Altas e Santa Bárbara  

Produto 3 – Diagnóstico Técnico-Participativo dos Serviços de Saneamento Básico  

Município: Catas Altas – Anexo II 

ENGECORPS 

1240-IBA-02-SA-RT-0003 

 

 

  



-209- 

Planos Municipais de Saneamento Básico dos Municípios de Barão de Cocais, Catas Altas e Santa Bárbara  

Produto 3 – Diagnóstico Técnico-Participativo dos Serviços de Saneamento Básico  

Município: Catas Altas – Anexo II 

ENGECORPS 

1240-IBA-02-SA-RT-0003 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

 

 

 

 



-210- 

Planos Municipais de Saneamento Básico dos Municípios de Barão de Cocais, Catas Altas e Santa Bárbara  

Produto 3 – Diagnóstico Técnico-Participativo dos Serviços de Saneamento Básico  

Município: Catas Altas – Anexo II 

ENGECORPS 

1240-IBA-02-SA-RT-0003 

 

 

 

 

 

 

  



-211- 

Planos Municipais de Saneamento Básico dos Municípios de Barão de Cocais, Catas Altas e Santa Bárbara  

Produto 3 – Diagnóstico Técnico-Participativo dos Serviços de Saneamento Básico  

Município: Catas Altas – Anexo II 

ENGECORPS 

1240-IBA-02-SA-RT-0003 

 

ATA DA OFICINA 

Oficina do Diagnóstico Participativo de Catas Altas 

Data: 14/02 

Local: Centro de Informação Turística  

Presentes: Membros dos Comitês de Coordenação e Executivo e Delegados. Também 

estiveram presentes representantes do IBIO e profissionais da Engecorps. 

Objetivo: Apresentar e discutir, com os representantes do município, o Produto 3 do PMSB, 

referente ao Diagnóstico Técnico Participativo. 

Desenvolvimento da reunião: 

O responsável da Prefeitura de Catas Altas inicia apresentando os presentes e justifica a 

ausência de alguns de seus membros, em função de compromissos inadiáveis. Na sequência o 

Representante do IBIO fez sua saudação ressaltando a relevância do Plano e o papel dos 

municípios, do IBIO e da Engecorps. 

O engenheiro da Engecorps oferece as informações sobre a empresa o processo licitatório e 

apresenta os membros da equipe. 

A engenheira responsável pelo contrato assume a condução da reunião, apresentando os dados 

do diagnóstico obedecendo ao roteiro abaixo indicado: 

 Conceituação e relevância do Plano para a gestão municipal; 

 Diferentes etapas do Plano (o que permite aos presentes entenderem o processo como um 

todo); 

 Importância da Participação Social; 

 Papéis e responsabilidades atribuídas aos comitês de coordenação e executivo e aos 

delegados;  

 Organizações e movimentos sociais identificados no município; 

 Estrutura administrativa do município com destaque para os Órgãos relacionados ao PMSB; 

 Arcabouço legal disponível no município;   

 Panorama dos custos dos serviços referentes ao PMSB; 

 Índices de condição de vida (renda per capita, mortalidade infantil, índice de pobreza e de 

Gini e educação);  
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 Dados do município referentes às quatro áreas do PMSB (água, esgoto, resíduos sólidos e 

drenagem pluvial); 

As intervenções foram feitas durante a exposição abrindo debate sobre cada um dos 

componentes do PMSB, constituindo-se assim numa exposição dialogada. Destacam-se em 

seguida, de forma resumida, alguns dos pontos debatidos: 

Discussões concernentes no item financiamento (arrecadação e custos), os presentes avaliaram 

que as taxas praticadas são de valor ínfimo (R$9,00 ano) e ainda há inadimplência, o que 

acaba por incidir sobre o déficit de recursos nesta área.    

Dentre os problemas discutidos, despontou a ETE que tem problemas com a localização e o 

odor e foi informado que já existe um projeto em andamento para lidar com esse problema, 

mas essa previsão de mudança de local deve ser apontada no PMSB e na hierarquização das 

propostas, está deverá ser colocada como uma das primeiras ações.  

Foi identificada a necessidade de mais controle sobre a qualidade da água, o que inclui ainda 

um melhor gerenciamento e revisão dos arranjos institucionais. Decisões nesse campo 

impactariam em ações que vão desde a hidrometração, até uma nova tarifação. 

No que concerne à drenagem urbana foram oferecidas informações sobre as obras realizadas e 

que resolveram problemas ocorridos no passado.  

Também foi esclarecido que o PMSB tem características de Plano o que significa que, de posse 

dele, o município deverá providenciar o detalhamento dos projetos necessários para a estrutura 

de saneamento básico, a partir desse primeiro estudo.  

Foi ressaltada a necessidade de promover ações de caráter intermunicipal sob o desenho de 

cooperação com vistas a soluções consorciadas.  

Também se atentou para a necessidade de se ter delegados que representem as áreas rurais, 

dentre eles o Caraça.  

Quanto às demais sugestões, houve orientação de que elas sejam encaminhadas para o 

coordenador do município e ele enviaria para a Engecorps, com o parecer para complemento 

do relatório. 

O secretário de Meio Ambiente informa que será editado o decreto com os componentes dos 

comitês de coordenação e executivo. Também informa que serão acrescidos ao grupo de 

delegados, membros com referência nas comunidades rurais e do conselho de 

desenvolvimento rural, respondendo assim às especificidades dos diferentes setores. 

A reunião contou com a presença do presidente do Comitê de Bacias, cuja intervenção 

apontou os princípios e compromissos do referido Comitê, além de ressaltar que o PMSB está 

no escopo do plano diretor do Comitê de Bacias. 
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