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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 Nova Era, integrante da Unidade de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos 

do Rio Piracicaba – DO2, conforme contrato 23/2013 firmado em 01/11/2013 entre a 

ENGECORPS e o Instituto BioAtlântica (IBIO – AGB Doce), e a ordem de serviço 01/2013 

protocolada em 19/11/2013. 

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 17/2013 (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 14 de novembro de 2013, o IBIO – AGB 

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

O Plano de Trabalho, para 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, representa um modelo de integração entre as etapas 

estabelecidas 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. 
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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 de 

Saneamento Básico (PMSB). 

O enfoque principal está relacionado com a descrição completa 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 este Produto 3. Ressalva-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. 

2. CARACTERIZAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO  

 DADOS GERAIS DO MUNICÍPIO 

O município de Nova Era 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.  
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 Figura 2.1 – Localização do município de Nova Era no contexto da Bacia do rio Doce 

 

O município de Nova era está localizado estrategicamente entre a Região Metropolitana de 

Belo Horizonte e a Região Metropolitana do Vale do Aço. Sendo ainda, limítrofe ao Colar 

Metropolitano de Vale do Aço, como apresentado na Figura 2.2.  
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 Figura 2.2 – Localização do município de Nova Era no Contexto da RMBH e RMVA 

 

Pertence à Mesorregião Metropolitana de Belo Horizonte e, com maior relevância, à 

Microrregião de Itabira, de acordo com a divisão do IBGE. Nova Era faz divisa com os 

municípios de Bela Vista de Minas, Antônio Dias, São Domingos da Prata, Itabira e Santa Maria 

de Itabira. 

O acesso ao município pode ser efetuado a partir de Belo Horizonte através da rodovia BR-381 

em direção a Governador Valadares ou pelo município de Itabira através da Rodovia MG–120 

como ilustra a Figura 2.3. 

 



-11- 

Planos Municipais de Saneamento Básico dos Municípios de Antônio Dias, Bela Vista de Minas, 

Jaguaraçu, Marliéria, Nova Era e Rio Piracicaba  

Produto 3 – Diagnóstico Técnico-Participativo dos Serviços de Saneamento Básico - Município: Nova Era 

ENGECORPS 

1246-IBA-05-SA-RT-0003 

 

 

Figura 2.3 – Localização e acessos do município Nova Era 

 

Vale ressaltar que o município de Nova Era, às margens do rio Piracicaba, tem uma localização 

geográfica privilegiada, em que seu centro urbano (i) situa-se a 3 km da Estrada de Ferro 

Vitória-Minas (EFVM), estação de Drumond, utilizada para carga e descarga pela Vale; (ii) está 

localizada a 15 km da rodovia BR-262, permitindo sua ligação com o porto de Vitória (ES); (iii) 

dista 110 km da rodovia BR-116 (Rio-Bahia), fazendo sua ligação com o Rio de Janeiro e 

Nordeste; (iv) está às margens da BR-381, que viabiliza sua ligação com São Paulo; (v) e 

localizada a 75 km do Aeroporto de Ipatinga e a 150 km do aeroporto internacional de 

Confins.  

Importante destacar que o município será beneficiado pelo programa Caminhos de Minas, 

lançado pelo governo mineiro em 2010, cujo objetivo é melhorar a qualidade da rede viária 

existente e ampliar a quantidade de vias asfaltadas no estado. Neste âmbito, o município de 

Nova Era foi contemplado com a pavimentação de 11,2 quilômetros, do entroncamento da 

BR-381 até o entroncamento da BR-120.  
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Com uma área de 361,9 km², o município de Nova Era, segundo dados do Censo Demográfico 

(IBGE, 2010) tem 17.528 habitantes e uma densidade demográfica de 48,43 hab/km². 

A altitude máxima do município é de 1.222 m no Alto dos Passos, e a altitude mínima, 790 

metros, ocorre na Foz do córrego Barbosa.  

Nova Era, assim como toda microrregião de Itabira, está inserida no contexto geotectônico do 

Quadrilátero Ferrífero, onde estão concentradas grandes reservas minerais. 

O município possui várias empresas se destacando na cidade, tendo como principal a Nova Era 

Silicon SA, uma das principais produtoras de ferro silício. Além da produção de esmeraldas, 

garimpadas principalmente nas jazidas de Capoeirana.  

 BREVE HISTÓRICO 

O município de Nova Era surge com a corrida do ouro (Século XVII e XVIII) na região das 

Minas Gerais, época atrativa para bandeirantes paulistas e baianos. Inicialmente como um 

vilarejo, foi fundado entre 1703 e 1705 pelo bandeirante Antônio Dias de Oliveira e pelos 

irmãos Antônio e José Miranda, com o nome de São José da Lagoa, em homenagem ao santo 

do dia – São José (19/03). 

Com a exaustão das minas e dos garimpos ou ainda, por demasiado rigor fiscal na tributação 

do trabalho dos faiscadores e garimpeiros, essa primeira ocupação cedeu lugar à lavoura, 

surgindo assim formação de diversas fazendas, destacando-se as fazendas Rio do Peixe, 

Figueiras, Perdões, Barra do Ribeirão das Cobras (“Barra do Prata”), Corrientes, Vargem e Mato 

Dentro. 

Foi em 1832 que o vilarejo passou a categoria de Curato
1

, e em 9 de outubro 1848, com a Lei 

Provincial N° 384, foi elevada a categoria de distrito de Itabira, tendo seu primeiro vigário o 

Padre João Álvares Martins da Costa. 

Em 17/12/1938, o distrito foi emancipado com o nome de Presidente Vargas, através do 

Decreto N° 148. No entanto, a homenagem ao Presidente não duraria muito, em 1942 o 

nome do município foi trocado por Nova Era, como sugestão do então Governador Benedito 

Valadares, o qual tinha como inspiração à crença de que uma nova era de progresso para todo 

o Vale do Rio Doce com o surgimento do Estado Novo, implantado por Getúlio Vargas em 

1937. 

Atualmente Nova Era conta somente com o distrito sede, como observado na Figura 2.4. 

  

                                              

1
 Curato é um termo de. origem religiosa, usado antigamente para denominar  aldeias/povoados com condições necessárias para se tornar uma 

freguesia, ou seja, tornar-se o distrito de um município 
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Figura 2.4 – Distrito do Município de Nova Era 

 

 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E BIÓTICAS 

O município de Nova Era 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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 Geologia e Geomorfologia 

A geologia do município de Nova Era engloba rochas de idades arqueana e proterozoica que 

foram tectonizadas por diversos eventos de dobramento, cisalhamento e falhamento.  

A estratigrafia local é composta pelo Supergrupo Minas, pela Suite Borrachudos, pelo 

Complexo Mantiqueira e pelo Supergrupo Rio das Velhas (composta pelo Grupo Nova Lima e 

pelo Grupo Maquiné), como ilustra a Figura 2.5. 

 

Figura 2.5 – Mapa de Geologia 

 

Como observado na Figura 2.5 a Suíte Borrachudos é predominante em Nova Era, representa 

48% do território municipal, seguido pelo Complexo Mantiqueira (28%), pelo Supergrupo Rio 

das Velhas (24%), e em com menor expressão, o Supergrupo Minas (1%). 
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A Suíte Borrachudos, concentrada principalmente nas porções noroeste e sudeste do 

município, é composta por granitoides de características meta a peraluminosos e natureza 

alcalina, que foram injetados na infraestrutura das sequências metavulcano-sedimentares. Tais 

corpos tem uma provável idade tardi a pós-transamazônica. 

O Complexo Mantiqueira, que ocorre em toda a porção central do município, numa faixa 

extensa desde seu limite sul com o município de Bela Vista de Minas, até a porção norte na 

divisa com Antônio Dias, é composto essencialmente por ortognaisses e anfibolito, sendo este 

último predominante no Complexo (NOCE, et al. 2007). Além disso, são frequentemente 

encontrados no Complexo corpos pegmatíticos de composição granítica e veios de quartzo 

com cristais centimétricos de biotita (GRADIM, et al. 2011) 

O Supergrupo Rio das Velhas que ocorre principalmente na porção centro-oeste do município, 

próximo à sede urbana de Nova Era e em algumas áreas restritas à porção sudeste, é uma 

sequência vulcano-sedimentar do tipo cinturão de rochas verdes, greenstone belt, de idade 

arqueana, mais velhas que o Supergrupo Minas. Essas rochas foram descritas e subdivididas por 

Dorr et al. (1957) em dois grupos: Nova Lima que é constituída por rochas metavulcânicas 

ultramáficas e Maquiné (quartzitos, xistos, conglomerados e sericita-xisto, clorita-xisto e filitos). 

Já o Supergrupo Minas, de pequena ocorrência no município, tem idade paleoproterozoica e é 

constituído pelos Grupos: Sabará, Piracicaba, Itabira e Caraça. Formado por sequências 

sedimentares e vulcanossedimentares proterozoicas, é mais resistente ao intemperismo que 

terrenos Greenstone, como é o caso do Supergrupo Rio das Velhas. 

Segundo Coelho (2007) o município de Nova Era está inserido na unidade geomorfológica 

Planalto Dissecado Rio Piracicaba/Santo Antônio composto por serras, cristas, vales encaixados 

e forte dissecação.  

Trata-se de uma região classificada geomorfologicamente por “planaltos e serras do Atlântico 

Leste-Sudeste, sendo constituídos por morros com formas convexas, elevada densidade de 

canais de drenagem e vales profundos” (ROSS, 2000, p. 58), apresentando uma divisão 

topográfica com 70% de relevo montanhoso, 25% ondulado e apenas 5% plano segundo 

informações do Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais - INDI. Assim, pode-

se afirmar que a cidade de Nova Era possui um sítio extremamente dissecado, onde a mancha 

urbana localiza-se, nas áreas planas e onduladas, margeando o Rio Piracicaba.  

Trata-se de uma das maiores produtoras de esmeraldas do mundo, a extração das pedras 

preciosas ocorre no Garimpo de Capoeirana descoberto em 1988, atualmente é administrado 

por uma Cooperativa de Garimpeiros.  

A drenagem na região é bastante densa (padrão dendrítico), com vales encaixados que 

apresentam vertentes da ordem de 100 a 200 m, sendo o aparecimento de planícies fluviais 

bastante restrito (COELHO, 2006). 

  



-16- 

Planos Municipais de Saneamento Básico dos Municípios de Antônio Dias, Bela Vista de Minas, 

Jaguaraçu, Marliéria, Nova Era e Rio Piracicaba  

Produto 3 – Diagnóstico Técnico-Participativo dos Serviços de Saneamento Básico - Município: Nova Era 

ENGECORPS 

1246-IBA-05-SA-RT-0003 

 

 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 Nova Era predominam os solos das classes Latossolo Vermelhos e Latossolo 

Vermelho-Amarelo, como apresentado na Figura 2.6. 

 

Figura 2.6 – Mapa de Pedologia 

 

O Latossolo Vermelho-Amarelo recobre uma parcela significativa de Nova Era, representa 90% 

do território municipal. São caracterizados por serem profundos e bem drenados, encontrados 

principalmente nos planaltos dissecados. Esse tipo de solo é muito utilizado para atividades 

agropecuárias, no entanto, apresentam limitações de ordem química em profundidade ao 

desenvolvimento do sistema radicular. 
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Os Latossolos Vermelhos, por sua vez, estão restritos à porção sudeste do município, recobrem 

apenas 10% do território. Apresentam cores avermelhadas devido aos altos teores de óxidos de 

ferro presentes no material de origem, em geral, ocorrem predominantemente em áreas planas 

e também em áreas com relevo suave ondulado. Eles apresentam um baixo valor de 

erodibilidade, devido ao seu elevado estado de intemperismo e por possuir quantidades 

variáveis de óxidos de ferro e alumínio, os quais proporcionam a esses solos boa estrutura 

(SILVA, et al., 2010). Os Latossolos Vermelhos apresentam baixa quantidade de água disponível 

às plantas e são suscetíveis à compactação. 

A susceptibilidade no município de Nova Era é predominantemente média na sua porção 

centro-sul, e forte na parte norte, trecho drenado pelo rio do Peixe e Ribeirão Piçarrão, 

afluentes na margem esquerda do rio Piracicaba. 

Com tais susceptibilidades, 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. 

 Clima 

Nova Era 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.  

De uma maneira geral o município de Nova Era encontra-se a uma altitude média elevada, e 

seu clima é do tipo Cwa, segundo classificação de Koppën, o que indica clima tropical de 

altitude com chuvas de verão e verões quentes. Neste município a temperatura média anual é 

de 21,4°C e 1.315mm é a precipitação anual. 

Como observado na Figura 2.7, o mês mais chuvoso é dezembro, com média de 258 mm, ao 

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

precipitações não atingem os 10 mm no mês. 
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Fonte: climate-data.org 

 

Figura 2.7 – Temperatura e Índices Pluviométricos de Nova Era 

 

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

a amplitude térmica é de apenas 6,2°C. As temperaturas médias variam entre 17,9°C, 

registrado em julho, e 24,1°C em fevereiro, o mês mais quente. A temperatura mínima foi 

registrada em julho, 11,2°C, e a máxima, em fevereiro, 28,9°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. 

 Hidrografia 

O município de Nova Era 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 do rio do Peixe e Santa Bárbara, pela margem esquerda, e pela 

sub-bacia do rio da Prata, pela margem direita. Além dos rios mais significativos, ao longo do 

seu curso, o rio Piracicaba recebe a descarga de aproximadamente uma centena de córregos e 

ribeirões, os quais compõem sua rede de drenagem (PARH Piracicaba, 2010). 

O município de Nova Era, objeto deste diagnóstico, localizado na região do Médio Piracicaba, 

tem como principal curso d´água que cruza seu território o rio Piracicaba, e seus afluentes, o 

rio do Peixe pela margem esquerda, e o rio da Prata, pela margem direita, como ilustra a Figura 

2.8. 
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Figura 2.8 – Hidrografia de Nova Era 

 

Outros cursos d´águas que merecem ser destacados são os córregos da Passagem, Colina e São 

José, e ainda, o rio da Prata onde são realizadas as captações de água que abastecem a área 

urbana de Nova Era.  

O córrego da Passagem, enquadrado como Classe 1 conforme a Deliberação Normativa 

COPAM nº 09 de 1994, é o principal ponto de captação do sistema de abastecimento de água 

de Nova Era. Segundo o PIRH (2008) esta captação é responsável por 90% do abastecimento 

da cidade. A localização deste trecho do rio próximo a uma curva acentuada da BR 381, pode 

eventualmente, interromper a captação de água para a sede municipal caso ocorra algum 

acidente. 

A captação do rio da Prata, também enquadrado como Classe 1, conforme a Deliberação 

Normativa COPAM nº 09 de 1994 das nascentes até a confluência com o rio Piracicaba, 

atende a Morada dos Heróis. 
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Destaca-se que a área urbana do município está localizada às margens do rio Piracicaba, onde 

lança seus efluentes domésticos e industriais. O córrego da Passagem e o rio da Prata também 

recebem lançamentos in natura (FEAM, 2013). 

Ressalta-se que na bacia do rio Piracicaba, no trecho dos municípios de Nova Era, Itabira e 

Coronel Fabriciano, concentram-se os maiores impactos ambientais devido às áreas de 

mineração e siderurgia, apresentando elevadas demandas de água e alto potencial poluidor 

inorgânico que ocasionam o assoreamento dos cursos d’água e produzem sérios impactos ao 

ecossistema aquático (IGAM, 2011). 

É importante ainda mencionar os problemas relacionados às enchentes, bastante recorrentes na 

região. Por ter sua área urbana se desenvolvido às margens do rio Piracicaba, a população sofre 

com as cheias do rio em períodos de precipitações intensas ou prolongadas. 

Segundo as informações da pesquisa do Perfil Municipal (IBGE, 2014), houve pelo menos dois 

eventos de inundação nos últimos 5 anos em Nova Era, manifestando-se nas áreas urbanas, 

afetando 51 edificações no evento mais dramático. 

Entre 1991 e 2010 ocorrem inundações graduais e bruscas em Nova Era, segundo o Atlas 

Brasileiro de Desastres Naturais – Volume Minas Gerais (CEPED UFSC, 2001).  Foram 

registradas três ocorrências por inundações bruscas nos anos de 1997, 2003 e 2004, e uma 

ocorrência por inundação gradual em 2005, durante este período. As inundações graduais 

estão relacionadas à cheia e extravasamento dos rios, que ocorrem com certa periodicidade e 

de forma paulatina e previsível. Ao contrário das inundações bruscas, que ocorrem quando há 

chuvas intensas e concentradas, as inundações graduais relacionam-se mais com períodos 

demorados de chuvas contínuas. 

No relatório do Grupo de Trabalho Cheias do Rio Doce (CBH-Doce, 2005) consta que Nova 

Era, frequentemente enfrenta problemas, pelo menos mais de duas vezes durante o período 

chuvoso, relacionados as inundações em córregos urbanos, destruição de estradas e 

deslizamentos, essencialmente na sede do município.  

O mapa de Vulnerabilidade a Inundações da Bacia Hidrográfica do Rio Piracicaba, elaborado 

pela Agência Nacional de Águas (ANA, 2013), mostra que os rios de Nova Era apresentam alta 

frequência de inundação, quando comparados com o restante da bacia. 

São diversas áreas com alto risco de inundação em Nova Era, muitas delas no ponto central da 

mancha urbana do município. Estas informações são importantes para o poder público 

municipal nos projetos de gestão e planejamento urbano que visem o controle de inundações 

e de alerta às populações situadas em locais de riscos. 

Destaca-se que o município de Nova Era conta com um Sistema de Alerta de Enchentes, hoje 

operado através de uma parceria entre a CPRM-Serviço Geológico do Brasil, ANA-Agência 

Nacional de Águas e IGAM-Instituto Mineiro de Gestão das Águas. 
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 Hidrogeologia 

A maior parte do município de Nova Era situa-se sobre duas unidades hidrogeológicas: o 

Cristalino, que ocupa 78,4% da área do município e os Metassedimentos-metavulcânicos, que 

compreendem 20,9% do total. Somadas, estas unidades hidrogeológicas, ocupam 99,3% do 

município, como ilustra a Figura 2.9. 

Tanto o Cristalino, quanto os Metassedimentos-metavulcânicos 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 acúmulo e fornecimento de água. Desta forma, de 

uma maneira geral, deve ser esperado maior favorabilidade hidrogeológica dos 

Metassedimentos-metavulcânicos em relação ao Cristalino. 

As demais unidades que formam o conjunto hidrogeológico de Nova Era são: os Poroso/Fissural 

e as Formações Cenozoicas, que recobrem apenas 0,2% e 0,5%, respectivamente do território 

municipal.  

O Domínio Poroso-Fissural é constituído por rochas do tipo sedimentar com pelitos e 

carbonatos com acentuada litificação. Já as Formações Cenozoicas 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.  
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Figura 2.9 – Hidrogeologia de Nova Era 

 

 Cobertura Vegetal e UCs 

O município Nova Era 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 pela Floresta Estacional Semidecidual e, 

em menor proporção, pelo Cerrado. A ocorrência de um determinado tipo de vegetação está 

fortemente condicionada a condições climáticas e aspectos morfológicos. 
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Originalmente as matas de Nova Era 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 Nova Era 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 26,05% da área total de Nova Era. Tais fragmentos são 

predominantemente de Mata Atlântica, que correspondem a 25,9%, em vista da maior 

facilidade de ocupação do Cerrado para implantação de campos rurais. Os fragmentos de Mata 

Atlântica estão dispersos por todo o município e os fragmentos de Cerrado estão restritos à 

porção sudeste, como ilustra a Figura 2.10. 

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

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 (SCOLFORO & CARVALHO, 2008), 20,6% do território 

municipal compreende áreas de reflorestamento. 

Para a proteção dos fragmentos florestais inserido no território de Nova Era existem atualmente 

regularizadas e implementadas apenas 2 UCs de Uso Sustentável, distribuídas nas categorias 

Área de Proteção Ambiental (APA), a saber: APA Nova Era e APA Antônio Dias, como ilustrado 

na Figura 2.10.  

Trata-se de duas APAs municipais, sendo que a APA Nova Era, localizada na porção centro-

oeste do município, abrange uma extensão representativa deste território; e a APA Antônio 

Dias, localizada prioritariamente no município vizinho (Antônio Dias), possui uma pequena 

extensão que adentra o território de Nova Era. 

Cabe ainda salientar que a Lei Orgânica do Município de Nova Era estabelece como áreas de 

proteção permanente: os mananciais; as que abriguem exemplares raros da fauna e flora; e as 

que servem como local de pouso ou reprodução de espécies migratórias. 
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 Figura 2.10 – Cobertura Vegetal e Unidades de Conservação de Nova Era 

 

 CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÔMICAS 

 População 

A população do município de Nova Era totaliza 17.528 habitantes, distribuídas da seguinte 

forma: 88% na área urbana (15.420 habitantes) e 12% na zona rural (2.108 habitantes), de 

acordo com Informações do Censo Demográfico de 2010, realizado pelo IBGE. O Quadro 2.1 

apresenta os valores absolutos e a quantidade de domicílios: 
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QUADRO 2.1 - POPULAÇÃO E NÚMERO DE DOMICÍLIOS DE NOVA ERA – 2010 

População Número de Domicílios particulares
1
 

Total Urbana Rural Total Urbana Rural 

17.528 15.240 2.108 5.201 4.604 597 

(1)
 Exclui domicílios coletivos e com renda nula 

Fonte: Censo Demográfico – IBGE 

 

 

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

Rio Doce, 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 Nova Era atingirá 21.594 habitantes. O Quadro 2.2 apresenta a projeção 

realizada pelo Plano de Bacia. 

QUADRO 2.2 - PROJEÇÃO POPULACIONAL DE NOVA ERA 2010-2030 

Ano População Nova Era  (hab) 

2010 18.713 

2015 19.201 

2020 19.721 

2025 20.236 

2030 21.594 

Fonte: Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Doce – 2010 

 

 

Segundo dados do Censo Demográfico, Nova Era apresenta uma densidade demográfica de 

48,43 hab/km² (IBGE, 2010). Como apresentado na Figura 2.11, parte do núcleo urbano 

apresenta densidade demográfica superior a 2.500 habitantes/km² seguindo um eixo 

preferencial de crescimento que aderiu ao eixo da ferrovia. Ressalta-se que as maiores 

densidades populacionais do município estão concentradas nas margens do Rio Piracicaba. 



-26- 

Planos Municipais de Saneamento Básico dos Municípios de Antônio Dias, Bela Vista de Minas, 

Jaguaraçu, Marliéria, Nova Era e Rio Piracicaba  

Produto 3 – Diagnóstico Técnico-Participativo dos Serviços de Saneamento Básico - Município: Nova Era 

ENGECORPS 

1246-IBA-05-SA-RT-0003 

 

 

Figura 2.11 – Densidade Demográfica 

 

A dinâmica de crescimento da cidade segue a linha do eixo viário de ligação aos grandes 

centros funcionais (BR-381), principalmente, Belo Horizonte, Itabira e João Monlevade que 

exercem grande influência em relação a Nova Era. 

Para corroborar esta informação destaca-se o residencial Monte Verde, em implantação, 

localizado no setor norte do núcleo urbano do município, no trevo da BR-381. Trata-se de 

uma área de expansão urbana, com ocupações esparsas, o que é coerente com o ritmo de 

crescimento populacional observado. 

Em relação à faixa etária da população, a Figura 2.12 apresenta o equilíbrio da distribuição 

entre homens e mulheres, respectivamente 48% e 52% 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 
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rapidamente a partir dos 50 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 Nova Era 

 

 

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 Centro de Estatística e Informações (CEI) da 

Fundação João Pinheiro (FJP), realizadas com base na população observada nos municípios 

mineiros no Censo Demográfico de 2000 e na Contagem de População de 2007, estima-se 

que em 2020 a população de Nova Era atingirá 19.098 habitantes. O Quadro 2.3 apresenta as 

projeções ano a ano. 
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QUADRO 2.3 - PROJEÇÃO POPULACIONAL DE MINAS GERAIS E NOVA ERA 2009-2020 

Ano População Minas Gerais (hab) População Nova Era (hab) 

2009 20.033.665 18.579 

2010 20.207.839 18.638 

2011 20.372.981 18.693 

2012 20.529.623 18.746 

2013 20.678.738 18.797 

2014 20.821.177 18.845 

2015 20.957.732 18.891 

2016 21.089.188 18.935 

2017 21.216.120 18.978 

2018 21.338.946 19.019 

2019 21.457.900 19.059 

2020 21.573.205 19.098 

Fonte: Fundação João Pinheiro, Projeção da População Municipal – Minas Gerais – 2009-2020 

 

 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 

Nova Era cresceu 45% nas últimas duas décadas, passando de R$368,1 em 1991 para 

R$435,88 em 2000 e R$532,58 em 2010. A taxa média anual de crescimento foi de 1,89% no 

primeiro período e 2,02% 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 

12,54% em 1991 para 8,33% em 2000 e para 3,04% 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 Nova Era nos últimos anos, sendo que, o 

Índice de Gini
2

  permaneceu com 0,54 em 1991 e 2000 e passou para 0,47 em 2010. O 

Quadro 2.4 mostra essas evoluções: 

  

                                              

2
 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 2.4 - RENDA, POBREZA E DESIGUALDADE – NOVA ERA - MG 

 

1991 2000 2010 

Renda per capita (em R$) 368,1 435,88 532,58 

% de extremamente pobres 12,54 8,33 3,04 

% de pobres 35,19 25,97 13,01 

Índice de Gini 0,54 0,54 0,47 

Fonte: Pnud, Ipea e FJP, Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013 

 

 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 10,09% 

e no de período 1991 e 2000, 60,20%. A proporção de crianças de 11 a 13 anos frequentando 

os anos finais do ensino fundamental cresceu 23,44% entre 2000 e 2010 e 94,35% entre 1991 

e 2000.  

A proporção de jovens entre 15 e 17 anos com ensino fundamental completo cresceu 22,85% 

no período de 2000 a 2010 e 367,87% no período de 1991 a 2000. E a proporção de jovens 

entre 18 e 20 anos com ensino médio completo cresceu 104,53% entre 2000 e 2010 e 

133,88% entre 1991 e 2000. 

Estes dados educacaionais estão sintetizados no Quadro 2.5. 
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QUADRO 2.5 - DADOS EDUCACIONAIS DA POPULAÇÃO - 2010 

Qualquer nível ou série % 

Percentual da população de 4 a 6 anos de idade frequentando a escola 97,25 

Percentual da população de 6 a 17 anos de idade frequentando a escola 96,44 

Ensino Fundamental % 

Percentual da população de 6 a 14 anos de idade frequentando o ensino fundamental sem atraso idade-série 65,88 

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

concluiu o fundamental 
90,37 

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

concluiu o fundamental 
90,27 

Percentual da população de 15 a 17 anos com fundamental completo 59,03 

Percentual da população de 16 a 18 anos de idade com o ensino fundamental completo 70,13 

Percentual da população de 18 a 24 anos com fundamental completo 74,27 

Percentual da população de 25 anos ou mais com fundamental completo 44,32 

Ensino Médio % 

Percentual da população de 6 a 14 anos de idade frequentando o ensino médio 2,72 

Percentual da população de 18 a 24 anos com ensino médio completo 49,76 

Percentual da população de 25 anos ou mais com ensino médio completo 31,22 

Ensino Superior % 

Percentual da população de 25 anos ou mais com superior completo 5,34 

Analfabetismo % 

Taxa de analfabetismo da população de 11 a 14 anos de idade 1,09 

Taxa de analfabetismo da população de 15 a 17 anos de idade 0,88 

Taxa de analfabetismo da população de 18 a 24 anos de idade 0,66 

Taxa de analfabetismo da população de 25 anos ou mais de idade 8,69 

Fonte: Pnud, Ipea e FJP, Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013 

 

 

Tem-se também que, em 2010, 0,42% das crianças de 6 a 14 anos não frequentavam a escola, 

percentual que, entre os jovens de 15 a 17 anos atingia 12,55%. 

A escolaridade da população adulta é importante indicador de acesso ao 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. 
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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 
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Em 2010, 50% da população de 18 anos ou mais de idade tinha completado o ensino 

fundamental, e 35% 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. 

A taxa de analfabetismo da população de 18 anos ou mais diminuiu de 15,27% para 7,25% 

nas últimas duas décadas. 

O Quadro 2.6 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 2.6 - ANOS ESPERADOS DE ESTUDO 

 

Minas Gerais Nova Era 

1991 8,36 7,98 

2000 9,16 10,02 

2010 9,38 9,82 

Fonte: Pnud, Ipea e FJP, Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013 

 

 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 Nova Era possui média de 16,2 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 Nova Era reduziu 50%, passando de 31,98 por mil 

nascidos vivos em 2000 para 16,2 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 Nova Era, a esperança de vida 

ao nascer aumentou 7,4 anos nas últimas duas décadas, passando de 67,1 anos em 1991 para 

72,6 anos em 2000, e para 74,5 anos em 2010. Vale salientar que o índice de esperança de 

vida ao nascer de Nova Era em 2010 é superior em relação aos índices mineiro (75,3 anos) e 

nacional (73,9 anos).  

O Quadro 2.7 mostra a evolução dos indicadores no período de 1991 a 2010: 
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QUADRO 2.7 - LONGEVIDADE, MORTALIDADE E FECUNDIDADE 

Indicador 1991 2000 2010 

Esperança de vida ao nascer (em anos) 67,11 72,64 74,48 

Mortalidade até 1 ano de idade (por mil nascidos vivos) 31,98 21,23 16,2 

Mortalidade até 5 anos de idade (por mil nascidos vivos) 42,07 23,25 18,78 

Taxa de fecundidade total (filhos por mulher)  2,88 2,2 1,99 

Fonte: Pnud, Ipea e FJP, Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013 

 

 

Segundo dados do Ministério da Saúde, no município de Nova Era foram registrados 41 casos 

de esquistossomose entre 2007 e 2011. Cabe salientar que todos os casos registrados foram 

notificados em 2010.  

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

todo o Brasil, sendo que, Nova Era não apresentou nenhum caso neste ano. Em 2011 o total 

de casos confirmados da doença no estado de Minas Gerais aumentou significativamente 

(10.736), representando 78,3% dos casos em todo o Brasil, neste mesmo ano, Nova Era 

também não registrou nenhum caso, 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) 

As ações de saneamento ambiental são reconhecidas como as de maior eficácia para as 

modificações de caráter permanente das condições de transmissão da esquistossomose 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, etc. (Ministério da Saúde, Guia de Vigilância Epidemiológica, 2005). 

Merece serem ainda mencionadas as notificações de dengue no município. No período entre 

2007 e 2013 foram registrados 177 casos da doença, apresentando uma média de 25 casos 

por ano desde 2007. Em 2008 o município apresentou o maior número de casos da doença, 

quando foram registrados 88 casos. Vale salientar que Minas Gerais registrou o maior número 

de casos em 2013, quando foram confirmados 344.366 casos, sendo que neste mesmo ano 

houve 111 mortes em decorrência da doença. 

Ressalta-se que a ocorrência da dengue tem um perfil sazonal, com índices maiores nos 

primeiros meses do ano, devido ao aumento na umidade e na temperatura em virtude do 

Verão, fatores que favorecem a proliferação do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue.  
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 Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) 

Segundo dados apresentados em PNUD (2013), Nova Era apresentou um Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 0,709. Cabe dizer que o IDHM situado entre 

a faixa de 0,700 e 0,799 é considerado como IDHM Alto. 

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 0,235 e 0,138 

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

 

Figura 2.15 – IDHM de Nova Era – 1991 a 2010 

 

Assim, Nova Era ocupa a 1.638ª posição, em 2010, em relação aos 5.565 municípios do Brasil, 

sendo que 1.637 (29,42%) municípios estão em situação melhor e 3.928 (70,58%) municípios 

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

Era ocupa a 176ª posição, sendo que 175 (20,52%) municípios estão em situação melhor e 

678 (79,48%) municípios estão em situação pior ou igual. 

 Infraestrutura do Município 

2.4.6.1 Infraestrutura Local 

Os serviços de abastecimento de água do município de Nova Era são prestados diretamente 

pela Secretaria Municipal de Água e Esgoto. O sistema do município é constituído por uma 

Estação de Tratamento de Água (ETA) principal, além de mais 5 (cinco) estações de tratamento 

de água menores, responsável pelo atendimento de cerca de 90% da população da área 

urbana.  

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

os setores censitário do município, mostra a situação do abastecimento de água em Nova Era. 

As áreas mais afastadas da sede urbana possuem os piores índices de atendimento de água, 
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como é o caso da porção sudeste do município, que não é atendida por rede de água, e o 

trecho centro-norte, onde o atendimento é inferior à 20%. Cabe salientar que no núcleo 

urbano principal, mais de 95% dos domicílios estão ligados à rede de água. 

 

Figura 2.16 – Índice de Atendimento de Abastecimento de Água dos Domicílios de Nova Era 

 

Ressalta-se que as comunidades, dentre elas, Aleixo, Vila São Sebastião, Desembargador 

Drumond, Baixada do Pimenta e do Garimpo são atendidas, predominantemente, por água 

subterrânea através de poços tubulares profundos. 

Em relação ao sistema de esgotamento sanitário, a Secretaria de Água e Esgoto da Prefeitura 

Municipal é responsável pela prestação dos serviços de esgoto na sede e distritos. O sistema de 

coleta e afastamento de esgoto atende mais de 80% da área urbana. 
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O município de Nova Era não possui estação de tratamento, os esgotos são lançados in natura, 

principalmente no córrego da Passagem, e nos rios do Prata e Piracicaba. Destaca-se que na 

área rural, as soluções são individualizadas, predominando o tratamento em fossas individuais. 

Outro fator para a contaminação das águas superficiais no município são as ações das empresas 

mineradoras e siderurgias, as quais causam impactos potenciais importantes sobre a qualidade 

de água, seja pela probabilidade de aumento de sólidos suspensos, seja pela alteração química 

da água nas lagoas de decantação da água utilizada no beneficiamento do minério. 

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.  

 

Figura 2.17 – Índice de Atendimento do Sistema de Esgotamento Sanitário dos Domicílios de Nova Era 
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Como observado no mapa, os melhores índices de atendimento, superiores a 90% estão 

concentrados no núcleo urbano consolidado do município. Na região centro-norte o 

atendimento é inferior a 20%, mas a pior situação fica da porção sudeste, onde não há 

atendimento por rede coletora de esgoto.  

O sistema de resíduos sólidos do município é de administração do Consórcio Intermunicipal, o 

Consórcio Público de Gestão de Resíduos Sólidos (CPGRS), que abrange os municípios de João 

Monlevade, Rio Piracicaba, Bela Vista de Minas e Nova Era. 

O Consórcio foi criado devido a um dos grandes problemas que os municípios tinham em 

comum: a destinação inadequada de resíduos sólidos em lixões. Tendo-se em vista a 

necessidade de adequações às normas ambientais de disposição de resíduos sólidos urbanos, 

bem como a diminuição dos custos, foi criado do Consórcio Público. 

Dessa forma, para atender a demanda dos municípios, foi construído um Aterro Sanitário no 

município de João Monlevade com uma área de 25 hectares. Inaugurado em 2007, o aterro 

recebe em média 46 toneladas por dia, sendo cerca de 1.380 t/mês. O Município de Nova Era 

envia cerca de 219 toneladas de resíduos sólidos ao mês. 

Um dos problemas enfreados pelo Aterro Sanitário atualmente é a falta de novas valas 

construídas para recebimento dos resíduos. Construído para uma vida útil de 20 anos, local já 

tem mais de 20% do terreno tomado por células cheias de lixo.  

No município existe um convênio entre a prefeitura municipal e a Associação de Triadores de 

Materiais Recicláveis de Nova Era – ASTRINE, responsável pela coleta seletiva. 

Em relação à infraestrutura local ressalta-se que a Prefeitura de Nova Era investiu no 

saneamento e pavimentação das ruas do bairro Triângulo, bairro onde foram entregues 30 

casas do Programa minha Casa Minha Vida. Além disso, instalou ponto de ônibus com abrigo e 

executou o calçamento com bloquetes da via que dá acesso aos bairros Estação e Vila Santa 

Rosa para que os moradores do respectivo bairro tenham plenas condições de infraestrutura. 

Obras de calçamento vem sendo realizadas em diversos outros pontos do município. Já foram 

concluídas as frentes de trabalho no bairro Praia Grande, no acesso ao bairro Aleixo; na rua 

Jacarandá, no bairro Castelo; às margens da BR-381 e na via de acesso que liga os bairros 

Estação e Vila Santa Rosa, onde funcionava a antiga linha de trem de ferro da Vale.  Existem 

planos para que toda a área de acesso ao Cruzeiro e aos Pinheiros receba calçamento com 

bloquetes.  

O município também tem investido na melhoria das demarcações de sinalização nas principais 

ruas e avenidas, com vistas na promoção de melhorias no fluxo de veículos e na circulação de 

pedestres. Em 2014, foram pintadas faixas de travessia para pedestres nas avenidas Dr. José 

Moreira, Copacabana, Juca Batista e nas ruas Governador Valadares e Tomaz Jacinto. Também 

foram demarcadas, e/ou novamente pintadas, vagas em pontos de ônibus, farmácias, além de 

delimitações para motoristas com mobilidade reduzida. E com o objetivo de conter os 
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congestionamentos gerados em horários de pico no trânsito, foram demarcados corredores de 

tráfego de veículos na rua Tomaz Jacinto. 

Vale mencionar que após a conclusão das obras de pavimentação da MG-790, conhecida 

como estrada do Piçarrão que liga Santa Maria de Itabira a Nova Era, será estabelecida uma 

nova conexão asfaltada entre a BR-381 e a BR-120, podendo haver o incremento das 

dinâmicas de uso do solo em torno deste eixo, possibilitando o surgimento de novos 

empreendimentos imobiliários. 

Cabe ressaltar que o asfaltamento da estrada do Piçarrão é uma contrapartida acertada pelo 

DER com a mineradora Anglo American, como compensação pela passagem na tubulação de 

mineroduto da empresa ao longo da LMG-790.  

E ainda, destaca-se que o município de Nova Era firmou contrato com o Consórcio 

Intermunicipal Multissetorial do Médio Piracicaba (Consmep), operacionalizado pela 

Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Piracicaba (Amepi), diante da 

determinação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) que transferiu aos municípios a 

responsabilidade sobre a iluminação pública, a partir do primeiro dia de 2015. Atualmente, 

fazem parte do Consmep: Barão de Cocais, Bela Vista de Minas, Bom Jesus do Amparo, 

Dionísio, João Monlevade, Nova Era, Rio Piracicaba, Santa Bárbara, Santa Maria de Itabira, São 

Domingos do Prata, São Gonçalo do Rio Abaixo e São José do Goiabal.  

2.4.6.2 Condições Habitacionais e Tendências de Expansão 

As condições habitacionais apresentaram evolução positiva ao longo das últimas três décadas. 

Os indicadores relativos ao percentual da população que “acessa serviço de energia elétrica” 

revelam que em Nova Era o atendimento encontra-se praticamente universalizado, com 99,8% 

da população com acesso a este serviço em 2010. 

Segundo dados apresentados no Atlas de Desenvolvimento Humano (PNUD, 2013), o 

percentual de pessoas em domicílios cujo abastecimento de água e o esgotamento sanitário são 

inadequados era de apenas 0,96% em 2010, apresentando uma melhora em relação as 

condições de 2000, quando atingia 2,55%. Este índice apresentado em Nova Era é inferior aos 

registrados em Minas Gerais (1,8%) e no Brasil (6,1%). 

O município de Nova Era ainda não possui Plano Diretor, nem tampouco Plano Local de 

Habitação de Interesse Social (PLHIS), que são dois importantes instrumentos voltados ao 

planejamento do uso do solo e das condições habitacionais municipais, respectivamente. Os 

objetivos destes planos são orientar e sustentar as intervenções da prefeitura no enfrentamento 

das questões referentes ao desenvolvimento do município e dos problemas habitacionais.  

Vale mencionar que o município, em 2013, inaugurou 40 casas no bairro Triângulo por meio 

do Programa Minha Casa Minha Vida, o Conjunto Habitacional Aristarco de Araújo, numa área 

cedida ao município pela Vale do Rio Doce. E em 2014, Nova Era recebeu um parecer positivo 

da Gerência de Filial de Desenvolvimento Urbano e Rural – GIDUR/GV para a construção de 

mais 30 casas populares no mesmo bairro. 
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Quanto a tendência de expansão do município de Nova Era é importante destacar sua 

condição de município limítrofe ao Colar Metropolitano do Vale do Aço, e a sua posição 

estratégica em relação a malha viária e ferroviária. Está localizado a 140 km de Belo Horizonte 

e a apenas 60 km da região do Vale do Aço, outro grande polo econômico de Minas Gerais. É 

cortada pela ferrovia Vitória a Minas (EFVM), além da BR-381, entre a capital e Governador 

Valadares.  

Essa condição favorece seu papel de ligação com outras cidades. O município de Nova Era é 

classificado como um centro urbano emergente, caracterizada por seu papel de ligação entre a 

área urbana e as cidades de nível hierárquico mais elevado, como as cidades médias. 

Próximo a RMVA surgem processos de conturbação emergentes como o subconjunto formado 

por Itabira, João Monlevade e Nova Era. Este conjunto de cidades, provável sistema urbano em 

formação, é chefiado por Itabira que, do ponto de vista hierárquico, é uma cidade média de 

nível superior. A este importante centro urbano, associa-se, em termos de polarização regional, 

a cidade de João Monlevade que é caracterizada hierarquicamente como uma cidade média 

propriamente dita. A distância, em linha reta, que separa as duas cidades é de apenas 15 km, 

mas parece que, não obstante a proximidade, os processos de integração funcional ainda se 

encontrem em um estágio embrionário em razão das características acidentadas presentes no 

espaço que separa as duas cidades. Outra cidade próxima é a cidade de Nova Era, 

caracterizada como centro urbano emergente, que se localiza, em linha reta, respectivamente a 

20 quilômetros a sudeste de Itabira e a 17 km ao leste de João Monlevade (CONTI & AMORIM 

FILHO, 2011). 

2.4.6.3 Infraestrutura Social 

A rede de saúde de Nova Era conta com um (1) Hospital Municipal, cinco (5) Centros de 

Saúde/Unidades Básicas, dezoito (18) Consultórios, quatro (4) Clínicas, segundo dados do 

DATASUS (Ministério da Saúde, 2013). 

Na área da Educação, Nova Era possui um total de 22 estabelecimentos de educação, divididos 

entre os diferentes ciclos de ensino: 7 pré-escolas, 12 de ensino fundamental e 3 de ensino 

médio. Ressalta-se que 5 instituições são privadas, das escolas públicas, 7 são estaduais, 10 

municipais e nenhuma federal, de acordo com dados do IBGE Cidades (IBGE, 2012). 

Uma das atrações de Nova Era é o turismo cultural, os principais pontos turísticos são Jazida de 

Pedras Preciosas, Capela Sagrada Família, Igreja Matriz São José da Lagoa, Museu Municipal de 

Arte e História, Centro Artístico e Cultural Ely de Araújo, Casa da Cultura de Nova Era, Lagoa 

de São José. Bem próximo à zona urbana de Nova Era destaca-se ainda a Gruta de São José, 

que possui grande movimento de fiéis que buscam a “água benta” de São José. 

Nova Era possui um núcleo arquitetônico extremamente rico do ponto de vista do patrimônio 

cultural. Destacam-se o Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Praça da Matriz de São José e 

Museu de Belas Artes e História, bem cultural tombado em nível nacional. Além do Conjunto 

da praça da Estação Ferroviária, Fazenda da Vargem, Missais do Museu Histórico e Guardas de 
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Congo de Nossa Senhora do Rosário (Registro material), tombados no nível estadual 

(IEPHA/MG, 2014). 

 PIB Municipal 

Em relação à renda, Nova Era apresentou um grande crescimento econômico nos últimos anos. 

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

213%, saltando de 85 milhões, em 1999, para 268 milhões, em 2010. 

Em 2010 o PIB de Nova Era representava 0,08% do PIB estadual de Minas Gerais, o Quadro 

2.8 apresenta os valores no período de 1999 a 2010.  

QUADRO 2.8 - PIB ESTADUAL E MUNICIPAL 

Ano 
PIB Minas Gerais 

 (R$) 

PIB Nova Era  

(R$) 
(%) 

1999 89.789.781,73 85.826,00 0,10 

2000 100.612.292,92 89.316,00 0,09 

2001 111.315.220,89 93.898,00 0,08 

2002 127.781.907,20 112.421,00 0,09 

2003 148.822.787,92 132.218,00 0,09 

2004 177.324.816,18 163.023,00 0,09 

2005 192.639.256,13 150.791,00 0,08 

2006 214.753.976,96 178.367,00 0,08 

2007 241.293.053,68 191.608,00 0,08 

2008 282.520.745,13 238.746,00 0,08 

2009 287.054.747,64 248.740,00 0,09 

2010 351.380.905,10 268.731,00 0,08 

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

 

 

A economia de Nova Era é dominada pelo setor de serviços e pela indústria, evidenciado pelo 

valor adicionado pelo setor no PIB Municipal, com representatividade de 46% e 35%, 

respectivamente. A contribuição de cada um dos setores está apresentada no Quadro 2.9. 

QUADRO 2.9 - CONTRIBUIÇÕES DO PIB MUNICIPAL - 2010 

Município 

Valor adicionado dos setores (R$) 

Impostos (R$) PIB Total (R$) 

Agropecuária Indústria Serviços 

Nova Era 4.808 94.694 123.400 45.827 268.731 

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

 

 

Corroborando o perfil industrial de Nova Era em 1981 foi implantado um Distrito Industrial a 

2 km do centro urbano numa área de 409.305 m² administrado pela CODEMIG. 

Hoje, o município tem várias empresas em ramos variados, com destaque para a Nova Era 

Silicon como uma das suas maiores produtoras na área de ferro silício e prestação de serviços à 

área industrial. Além disso, a cidade conta ainda com a exploração de minério pela Vale.  

É importante mencionar que Nova Era tem uma das maiores jazidas de esmeraldas do país, 

que fica entre o município e a cidade de Itabira. A cidade é grande fornecedora das gemas e 
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contribui para que o país esteja inserido no mercado internacional de pedras preciosas. Além 

das esmeraldas, o município conta com reservas de água mineral, feldspato e quartzo, segundo 

o Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM). 

Vale ainda salientar que a agricultura tem menor relevância no município, representa apenas 

1,8% do PIB total. Entretanto a agricultura familiar é destaque, já que a cidade tem bons 

produtores de cana-de-açúcar e laranja. 

Ressalta-se ainda o papel da silvicultura no município relacionada à produção de eucaliptos 

para atender as demandas industriais regionais que utilizam celulose e carvão em seus 

processos produtivos. A extração do carvão vegetal e madeira visam abastecer as siderúrgicas 

de João Monlevade e do Vale do Aço, e a madeira em tora se destina à usina 

de celulose da Cenibra, situada no município de Belo Oriente. 

Em 2012, de acordo com o IBGE, foram extraídas 457 toneladas de carvão vegetal e 158. 681 

m³ de madeira em tora, sendo 99,8% deste total destinado à produção de papel e celulose. 

 PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO 

Segundo informações da Prefeitura, o município de Nova Era não possui lei que institua um 

Plano Diretor, também não há leis de Zoneamento e Ocupação e Uso do Solo.  

Em relação à obrigatoriedade de existência de Plano Diretor, tem-se que de acordo com o 

artigo 41, Capítulo III, da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001, que regulamenta os 

artigos 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá 

outras providências, o plano diretor é obrigatório para cidades: 

I. com mais de vinte mil habitantes; 

II. integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas; 

III. onde o Poder Público municipal pretenda utilizar os instrumentos previstos 

no parágrafo 4º do art. 182 da Constituição Federal; 

IV. integrantes de áreas de especial interesse turístico; 

V. inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades com 

significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional. 

VI. incluídas no cadastro nacional de Municípios com áreas suscetíveis à 

ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou 

processos geológicos ou hidrológicos correlatos. 

Parágrafo 1º No caso da realização de empreendimentos ou atividades 

enquadrados no inciso V do caput, os recursos técnicos e financeiros para a 

elaboração do plano diretor estarão inseridos entre as medidas de compensação 

adotadas. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Carv%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Monlevade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Metropolitana_do_Vale_do_A%C3%A7o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Celulose
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cenibra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Belo_Oriente
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Parágrafo 2
o

 No caso de cidades com mais de quinhentos mil habitantes, deverá ser 

elaborado um plano de transporte urbano integrado, compatível com o plano 

diretor ou nele inserido. 

Ressalta-se que é de grande importância a elaboração de um Plano Diretor Municipal para 

planejamento da sua expansão e desenvolvimento urbano. 

3. SITUAÇÃO INSTITUCIONAL 

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

município de Nova Era 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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 O SANEAMENTO BÁSICO NO ORGANOGRAMA DA PREFEITURA MUNICIPAL 

 

Figura 3.1 - Organograma da Prefeitura de Nova Era 
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 LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAÇÃO 

 Lei Federal 11.445/2007 – Lei de Saneamento Básico  

A Lei de Saneamento Básico, Lei nº 11.445 de 5 de janeiro de 2007, estabeleceu através do 

Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 2010, que a partir do exercício financeiro de 2014, 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; (...). 

 

 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 Nova Era são de administração pública direta 

(Prefeitura Municipal), realizada mais especificamente através da Secretaria Municipal de Água 

e Esgoto e Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme indicado no item 3.1. 

Sendo assim, é de inteira responsabilidade do Município atender às necessidades de 

Saneamento da população.   
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 POLÍTICA TARIFÁRIA 

 Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário e Drenagem Pluvial 

Os serviços de abastecimento de água, esgoto e drenagem são prestados diretamente pelo 

Município e somente há aplicação de tarifa para os serviços de água. Não há informação 

disponível sobre taxas específicas cobradas para estes serviços. 

 Resíduos Sólidos 

O serviço é prestado diretamente pelo município, e segundo informações do Comitê 

Executivo, o município de Nova Era aplica cobrança de taxa referente ao serviço de limpeza 

urbana, instituída no boleto do IPTU, porém com um nível muito alto de inadimplência. 

 QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

A forma de prestação de serviços e a identificação do prestador encontram-se indicadas no 

Quadro 3.1. 

QUADRO 3.1 - FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR 

Componentes Administração Direta Administração Indireta Identificação 

Água   Prefeitura Municipal 

Esgoto   Prefeitura Municipal 

Drenagem   Prefeitura Municipal 

Resíduos Sólidos   

Prefeitura Municipal/Convênio com a 

ASTRINE/ Consórcio Público de 

Gestão de Resíduos Sólidos (CPGRS) 

Elaboração ENGECORPS, 2013 

 

 

Não foi identificado canal de integração e articulação intersetorial com outros segmentos 

relativos à questão do saneamento. 

E em relação ao sistema de comunicação social, os meios de comunicação foram identificados 

e avaliados no Produto 2 – Plano de Comunicação e Mobilização Social, documento entregue 

separadamente. 

 PROGRAMAS DO PLANO DE AÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS DA UNIDADE DE 

PLANEJAMENTO E GESTÃO DO2 

O Plano de Ação de Recursos Hídricos da Unidade de Planejamento e Gestão de Recursos 

Hídricos Piracicaba – PARH UPGRH DO2 (2010) – é parte integrante do Plano Integrado de 

Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Doce – PIRH Doce (2010), e considera os 

mesmos objetivos, metas básicas, horizonte de planejamento e a realidade desejada para a 

bacia do rio Doce.  

Os Programas do PARH DO2 associados ao PMSB estão apresentados no Quadro 3.2, que 

também indica a hierarquia destas ações para a bacia do rio Doce como um todo. 
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QUADRO 3.2 – CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS E PROJETOS QUANTO A SUA 

HIERARQUIA, COM BASE NA RELEVÂNCIA E URGÊNCIA DAS METAS RELACIONADAS 

P11 Programa de Saneamento da Bacia 

P21 Programa de Incremento de Disponibilidade Hídrica 

P23 Programa de Redução de Perdas no Abastecimento Público de Água 

P31 Programa de Convivência com as Cheias 

P41 Programa de Universalização do Saneamento 

P42 Programa de Expansão do Saneamento Rural 

P52 Programa de Recomposição de APPs e nascentes 

Fonte: Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfico do Rio Doce (PARH PIRACICABA,2010) 

 

Legenda: 

 

Ação Essencial 

 

Ação Importante 

 

Ação Desejável 

 

 

 P11 - Programa de Saneamento da Bacia  

O programa tem como questão referencial a Qualidade da Água, e visa à redução da carga 

orgânica dos esgotos sanitários das sedes municipais da bacia do rio Doce, de forma a atingir os 

requisitos das classes de enquadramento e cumprir as exigências da legislação, tendo como 

meta reduzir em 90% a carga orgânica dos esgotos sanitários até o ano de 2020. 

Os investimentos foram definidos com base em custos unitários, per capita, considerando a 

população do município. Quando não discriminados, o custo total refere-se a investimentos 

informados pelo prestador do serviço de saneamento (Quadro 3.3). 

QUADRO 3.3 – INVESTIMENTOS EM REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E IMPLANTAÇÃO DE 

ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTOS NA UPGRH DO2 

Sede Municipal Rede de Esgotos ETE (R$) Total (R$) 

Antônio Dias/MG 2.214.281,79 849.404,08 3.063.685,87 

Barão dos Cocais/MG 2.857.660,66 3.257.902,16 6.115.562,82 

Bela Vista de Minas/MG 513.993,59 1.226.124,70 1.740.118,29 

Bom Jesus do Amparo/MG 226.206,13 360.041,94 586.248,07 

Catas Altas/MG - - - 

Coronel Fabriciano/MG 18.379.022,15 22.718.397,00 41.097.419,15 

Ipatinga/MG 20.996.185,25 - 20.996.185,25 

Itabira/MG 7.103.759,20 - 7.103.759,20 

Jaguaraçu/MG 360.007,12 307.951,28 667.958,40 

João Monlevade/MG - - 22.270.000,00 

Marliéria/MG 215.153,69 280.032,62 495.186,31 

Nova Era/MG 1.027.226,18 2.109.973,88 3.137.200,06 

Rio Piracicaba/MG 1.341.768,75 1.581.815,68 2.923.584,43 

Santa Bárbara/MG - - 10.924.000,00 

São Domingos do Prata/MG - - 9.548.000,00 

São Gonçalo do Rio Abaixo/MG 919.319,04 700.746,28 1.620.065,32 

Timóteo/MG 95.594.034,77 18.490.769,88 114.084.804,65 

Total - - 246.373.777,82 

Fonte: Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfico do Rio Doce (PARH PIRACICABA,2010) 
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Cabe mencionar que o município de Timóteo possui o maior investimento quando somado 

rede de esgotamento sanitário e implantação de estações de tratamento de esgotos (ETEs), 

resultando em um total de R$ 114.084.804,65, 46% do investimento total na UPGRH DO2. 

O programa se dará pela implantação e/ou complementação das redes de coleta, para atingir a 

universalização do atendimento; e implantação e/ou complementação das unidades de 

tratamento de esgotos sanitários urbanas, e tem um investimento previsto na UPGRH DO2 de 

R$ 246.373.777,82, 27% do total de investimento previsto na bacia do rio Doce 

(R$ 916.592.923,44). 

 P21 - Programa de Incremento de Disponibilidade Hídrica  

O programa tem como questão referencial a Disponibilidade de Água. No tocante aos 

programas relacionados ao tema quantidade de água, a UPGRH DO2, foi diagnosticada como 

em situação favorável do balanço hídrico. Assim, o programa não necessita de priorização 

nesta unidade, a não ser como estratégia de mais longo prazo ou como forma de redução do 

carreamento de sedimentos. A situação atual consiste em demandas de irrigação elevadas na 

porção inferior da bacia, sem base de informações consistentes. 

O objetivo do programa é atingir um cenário onde não ocorram déficits hídricos, e eliminar, 

reduzir ou gerenciar as situações de conflito de uso, durante todo o ano, predominando os 

usos mais nobres. 

Na UPGRH DO2, o investimento previsto é de R$ 1.000.000,00, 12,5% do total de 

investimento previsto na bacia do rio Doce (R$ 8.000.000,00). 

 P23 - Programa de Redução de Perdas no Abastecimento Público de Água  

O programa tem como questão referencial a Disponibilidade de Água, e também apresenta um 

enfoque que pode ser discriminado em âmbito municipal. Este constitui o aspecto da gestão 

dos sistemas de abastecimento de água que tem um importante impacto localizado na 

melhoria na disponibilidade hídrica da bacia, podendo chegar a um impacto de redução nas 

vazões captadas de até 17%. É, portanto um importante aspecto que deve receber 

investimentos. O combate às perdas nos sistemas distribuidores tem como foco principal a 

redução dos volumes fornecidos, medidos ou não, e não convertidos em receita, mas o 

conjunto das ações envolvidas tem também como consequência uma melhoria geral na gestão 

do sistema, com reflexos positivos inclusive na universalização e na qualidade dos serviços.  

Os investimentos foram definidos com base em custos unitários, considerando o volume de 

perdas, quando acima da meta estabelecida, ou a não existência de estatística confiável. 

Ressalta-se que o município de Coronel Fabriciano possui o maior índice de perdas, entretanto, 

o município de Itabira possui maior investimento na redução de abastecimento público, 

representando 24% do valor total investido na UPGRH DO2, conforme indicado no Quadro 

3.4. 
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QUADRO 3.4 – ÍNDICE DE PERDAS E INVESTIMENTOS NA REDUÇÃO DE ABASTECIMENTO 

PÚBLICO NA UPGRH DO2 

Sede Municipal Perdas (Litros/lig.dia) R$ 

Antônio Dias/MG 132,98  - 

Barão dos Cocais/MG 464,65 1.511.496,00 

Bela Vista de Minas/MG 273,74 588.042,00 

Bom Jesus do Amparo/MG 15,77  - 

Catas Altas/MG   248.976,00 

Coronel Fabriciano/MG 552,69 6.000.000,00 

Ipatinga/MG 473,73  - 

Itabira/MG 233,37 6.146.532,00 

Jaguaraçu/MG 46,87  - 

João Monlevade/MG 377,99 4.491.585,00 

Marliéria/MG  - 165.753,00 

Nova Era/MG -  974.925,00 

Rio Piracicaba/MG 357,87 718.263,00 

Santa Bárbara/MG 110,3  - 

São Domingos do Prata/MG 187,3  - 

São Gonçalo do Rio Abaixo/MG  - 269.577,00 

Timóteo/MG 490,66 4.787.622,00 

Total -  25.902.771,00 

Fonte: Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfico do Rio Doce (PARH PIRACICABA,2010) 

 

 

Na UPGRH DO2, o investimento previsto é de R$ 25.902.771,00, 25% do total de 

investimento previsto na bacia do rio Doce (R$ 105.211.511,59). 

 P31 - Programa de Convivência com as Cheias  

O programa tem como questão referencial a Suscetibilidade a Enchentes, onde várias ações já 

se encontram em andamento. A questão das enchentes também deve ser considerada como 

um ponto importante sobre o qual o PIRH Doce deve abordar e propor soluções, uma vez que 

as cidades da região sofrem com inundações periódicas, em períodos de precipitações intensas 

ou prolongadas, como já ocorreu em períodos recentes. Tanto os Planos Municipais de 

Saneamento quanto as iniciativas de planejamento constantes no Plano de Convivência com as 

Cheias podem dotar as cidades de instrumentos para atenuar os danos com as cheias.  

Na UPGRH DO2, o investimento previsto é de R$ 1.508.717,77, 23% do total de investimento 

previsto na bacia do rio Doce (R$ 6.503.060,00). 

 P41 - Programa de Universalização do Saneamento  

O programa tem como questão referencial a Universalização do Saneamento e trata de 

questões mais abrangentes, envolvendo um conjunto de serviços, infraestruturas e instalações 

operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, manejo de resíduos 

sólidos e limpeza urbana e manejo das águas pluviais e drenagem urbana. 

O objetivo do programa é aumentar os indicadores de saneamento ambiental até atingir a 

média estadual. 
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Na UPGRH DO2, o investimento previsto é de R$ 20.333.400,00, 11% do total de 

investimento previsto na bacia do rio Doce (R$ 182.627.150,00). 

 P42 - Programa de Expansão do Saneamento Rural  

O programa também tem como questão referencial a Universalização do Saneamento. A 

situação atual e tendencial são sub-bacias com indicadores de abastecimento de água, 

esgotamento sanitário ou coleta de resíduos sólidos abaixo da média estadual, com tendência 

de manutenção do quadro a médio prazo. 

Na UPGRH DO2, o investimento previsto é de R$ 183.571,69, 4,5% do total de investimento 

previsto na bacia do rio Doce (R$ 4.000.000,00). 

 P52 - Programa de Recomposição de APPs e Nascentes 

O programa tem como questão referencial o Incremento de Áreas Legalmente Protegidas. 

Atualmente, o total das áreas sob proteção legal, na forma de UCs (Unidades de conservação) 

corresponde a 1,5% da área total da bacia. Algumas bacias afluentes não possuem unidades de 

conservação integral. As Áreas de Preservação Permanente (APPs), principalmente matas 

ciliares, encontram-se bastante alteradas pelo uso antrópico. O número de UCs pode sofrer 

elevação, mas de forma desordenada na situação sem gestão. 

Além disso, a questão do uso do solo e carreamento de sedimentos aos cursos de água são 

considerados problemas cruciais na bacia. A degradação do solo, a sobre-exploração e o uso 

de tecnologias altamente impactantes, associadas aos solos erodíveis e ao relevo declivoso, faz 

com que vários programas estejam afetos ao disciplinamento do solo na bacia. O controle do 

aporte de sedimentos e contaminantes associados, oriundos das atividades agrícolas, 

entretanto, costuma apresentar resultados somente a longo prazo, em função da ampla área de 

origem e da dificuldade de se implantar práticas conservacionistas baratas e eficientes no meio 

rural. Usualmente, os resultados são mais eficientes quando tomados como integrantes de um 

processo de gestão de microbacias. Neste caso, haveria a conjugação de esforços no sentido de 

se diminuir o processo de erosão do solo, associado à recuperação de nascentes, áreas de 

preservação permanente e mesmo, em determinados casos, implantação de Unidades de 

Conservação. O efeito, neste caso, da melhoria da qualidade ambiental da microbacia, se daria 

não só sobre a qualidade da água, como também sobre o aumento da vazão regularizada, 

diminuindo os efeitos da sazonalidade dos recursos hídricos.  

O objetivo do programa é atingir o valor de 10% de áreas sob proteção formal, com pelo 

menos uma unidade de conservação de proteção integral em cada bacia afluente efetivamente 

implantada e manejada, e instituir uma ação consistente de recomposição de APP na área da 

bacia 

Na UPGRH DO2, o investimento previsto é de R$ 566.135,96, 6,5% do total de investimento 

previsto na bacia do rio Doce (R$ 8.640.000,00). 
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4. SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DOS SERVIÇOS E DO 

MUNICÍPIO  

 INFORMAÇÕES E DESPESAS 

Não foram identificadas despesas e receitas associadas à prestação de serviços de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e manejo de resíduos sólidos 

do município de Nova Era. 

 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. 

Especificamente para o município de Nova Era, os investimentos previstos no PAC 2 para a 

área de Saneamento estão apresentados no Quadro 4.1. 

QUADRO 4.1 - EMPREENDIMENTOS DE SANEAMENTO PREVISTOS NO PAC 2 – NOVA ERA 

Município 

beneficiado 

Órgão 

responsável 
Executor Empreendimento 

Investimento 

total 

(R$ milhares) 

Estágio 

Nova Era 
Ministério das 

Cidades 
Município 

Elaboração dos planos 

municipais e do plano 

regional de saneamento 

básico 

* Em licitação 

Data de referência: 31 de Agosto de 2013. 

* Valor não divulgado em razão da possibilidade de uso do Regime Diferenciado de Contratação - RDC. 

Fonte: PAC 2: Programa de Aceleração do Crescimento <http://www.pac.gov.br/cidade-melhor/saneamento/mg>. Acesso em 26/02/2014. 

 

5. DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O sistema de abastecimento de água do município de Nova Era é operado pela Secretaria 

Municipal de Água e Esgoto. 

O sistema municipal é constituído por uma Estação de Tratamento de Água (ETA) Principal, 

com capacidade máxima de 79,2 L/s, além de mais 5 (cinco) estações de tratamento de água 

menores, sendo o primeiro sistema responsável pelo atendimento de cerca de 90% da 

população da área urbana, e os demais, representam 10%. 

O município é abastecido através de 4 (quatro) captações superficiais, além de 7 (sete) poços 

tubulares profundos, responsáveis pelo atendimento das áreas mais afastadas do núcleo 

urbano.  
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Com relação à área rural, a Comunidade de Vila São Sebastião possui 56 residências, um grupo 

escolar e um templo, totalizando uma população de 252 habitantes. É abastecida por um poço 

tubular profundo com vazão de 0,17 L/s.  

Já a Comunidade de Nova Vila possui cerca de 32 residências, e uma população de 102 

habitantes, sendo abastecida por cisternas, água de nascentes e um poço semiartesiano com 

vazão de 0,13 L/s.  

As demais comunidades da área rural possuem soluções individualizadas, predominando o 

abastecimento por poços, cisternas ou nascentes. 

 CARACTERÍSTICAS GERAIS 

Em Nova Era existe um Sistema de Abastecimento de Água composto por vários subsistemas 

menores e interligados.  

As principais características estão listadas abaixo, conforme informações fornecidas pelo 

Departamento de Água e Esgoto do município. 

 Capacidade Nominal da ETA Principal ..................................................... 35 L/s (DAE, 2013); 

 Capacidade Nominal da ETA Morada dos Heróis .................................... 24 L/s (DAE, 2013); 

 Capacidade Nominal da Mini-ETA São José ............................................... 2 L/s (DAE, 2013); 

 Capacidade Nominal da Mini-ETA Colina .................................................. 5 L/s (DAE, 2013); 

 Capacidade Nominal da Mini-ETA Pedra Furada ....................................... 3 L/s (DAE, 2013); 

 Capacidade Nominal da Mini-ETA Capoeirana .......................................... 5 L/s (DAE, 2013); 

 Vazão de Operação do Poço Santana .................................................. 1,11 L/s (DAE, 2013); 

 Vazão de Operação do Poço Aleixo .................................................... 1,67 L/s (DAE, 2013); 

 Vazão de Operação do Poço Desembargador Drumond ..................... 0,56 L/s (DAE, 2013); 

 Vazão de Operação do Poço Baixada do Pimenta 01 .......................... 0,19 L/s (DAE, 2013); 

 Vazão de Operação do Poço Baixada do Pimenta 02 .......................... 0,37 L/s (DAE, 2013); 

 Vazão de Operação do Poço Garimpo (área rural)..................................... 1 L/s (DAE, 2013); 

 Vazão de Operação do Poço Vila São Sebastião (área rural)  ............... 0,17 L/s (DAE, 2013); 

 Extensão da Rede de Distribuição de Água (Total)  .......................... 119.820 m (DAE, 2013). 

As principais unidades que compõem o sistema de abastecimento de água de Nova Era 

encontram-se listadas a seguir. 



-52- 

Planos Municipais de Saneamento Básico dos Municípios de Antônio Dias, Bela Vista de Minas, 

Jaguaraçu, Marliéria, Nova Era e Rio Piracicaba  

Produto 3 – Diagnóstico Técnico-Participativo dos Serviços de Saneamento Básico - Município: Nova Era 

ENGECORPS 

1246-IBA-05-SA-RT-0003 

 

 Captações: 

Superficial 

 Captação principal da Sede 

 Captação Morada dos Heróis 

 Captação Córrego Colina (lagoa do Orlando) 

 Captação Córrego São José 

Subterrânea 

 Poço do Bairro Santana 

 Poço do Aleixo 

 Poço da Vila São Sebastião 

 Poço de Desembargador Drumond 

 Poço Baixada do Pimenta 01 

 Poço Baixada do Pimenta 02 

 Poço do Garimpo 

 Estação Elevatória de Água Bruta 

 Estação de Tratamento de Água  

 ETA Principal 

 ETA Morada dos Heróis 

 Mini-ETA São José 

 Mini-ETA do Colina 

 Mini-ETA Pedra Furada 

 Mini-ETA de Capoeirana 

 Reservação: 17 reservatórios 

 Estação Elevatória de Água Tratada 

A Ilustração 5.1 apresenta as principais unidades identificadas do sistema de abastecimento de 

água existente no município. 
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Ilustração 5.1 - Localização das Principais Unidades Componentes dos Sistemas de Abastecimento de Água



-54- 

Planos Municipais de Saneamento Básico dos Municípios de Antônio Dias, Bela Vista de Minas, 

Jaguaraçu, Marliéria, Nova Era e Rio Piracicaba  

Produto 3 – Diagnóstico Técnico-Participativo dos Serviços de Saneamento Básico - Município: Nova Era 

ENGECORPS 

1246-IBA-05-SA-RT-0003 

 

 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXISTENTE 

 Mananciais de Abastecimento e Captação de Água Bruta 

Captação Superficial 

As quatro captações superficiais existentes no município pertencem à bacia hidrográfica do rio 

Piracicaba. 

Captação principal 

O ponto de captação principal do sistema de abastecimento de água de Nova Era é no Córrego 

da Passagem, localizado na área urbana da cidade, no bairro Santa Maria, nas coordenadas 

geográficas 19°46’34,59’’ de latitude sul e 43°02’37,20’’ de longitude oeste. O córrego da 

Passagem está enquadrado como Classe 1, conforme a Deliberação Normativa COPAM nº 09, 

de 19 de abril de 1994 das nascentes até a confluência com o rio Piracicaba. 

A captação ocorre através de tomada direta com duas caixas de passagem até o poço de 

sucção, que recalca a água bruta até a Estação de Tratamento de Água. As fotos 5.1 e 5.2 

ilustram a captação principal. 

  

Foto 5.1 – Captação Córrego da Passagem 
Foto 5.2 – Captação Córrego da Passagem – Ao 

fundo a casa de bombas 

Captação Rio do Prata – Morada dos Heróis 

A captação de água bruta da Morada dos Heróis é no rio do Prata, também enquadrado como 

Classe 1, conforme a Deliberação Normativa COPAM nº 09, de 19 de abril de 1994 das 

nascentes até a confluência com o rio Piracicaba. 

O sistema de captação de água é flutuante e ocorre através de uma balsa instalada responsável 

pela sustentação do conjunto motobomba, localizada nas coordenadas geográficas 

19°46’38,55’’ de latitude sul e 43°0’25,93’’ de longitude oeste. 
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Esta é a única captação do município com a situação da outorga regular, emitida pelo IGAM, 

com validade até 2021 para uma vazão de 24 L/s. A Foto 5.3 ilustra a captação no rio do Prata. 

 

Foto 5.3 – Captação rio do Prata – Morada dos Heróis 

Captação Córrego Colina – Lagoa do Orlando 

A captação de água bruta no córrego Colina ocorre através de uma barragem de nível 

localizada próxima à Mini-ETA do Colina, nas coordenadas geográficas 19°45’19,63’’ de 

latitude sul e 43°02’0,06’’ de longitude oeste. A Foto 5.4 ilustra essa captação. 

 

Foto 5.4 – Captação córrego Colina – Lagoa do Orlando 

Captação Córrego São José 

Conforme a Deliberação Normativa COPAM nº 09, de 19 de abril de 1994, a Lagoa São José e 

suas nascentes até o ponto de captação da água da prefeitura de Nova Era são enquadrados 

como Classe Especial e o Córrego São José, do ponto de captação de água da Prefeitura de 

Nova Era até a confluência com o rio Piracicaba é enquadrado como Classe 1. 
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Captação Subterrânea 

A seguir, encontram-se indicadas as captações de água subterrânea utilizadas para suprimento 

da demanda de Nova Era, conforme informações do Comitê Executivo. 

Atualmente estão em operação 7 (sete) poços profundos. Não foram fornecidas informações 

das bombas dos poços. 

Poço do Bairro Santana 

Vazão média de operação 1,11 L/s atende 640 habitantes. A água bruta é recalcada pela 

bomba do próprio poço para o reservatório situado no Alto do bairro Santana e abastece a 

parte alta desse bairro. A Foto 5.5 ilustra o poço Santana. 

 

Foto 5.5 – Poço Santana 

Poço do Aleixo 

A Comunidade de Aleixo é abastecida por um poço tubular profundo com vazão média de 

operação de 1,67 L/s e atende cerca de 960 habitantes, residentes do bairro Aleixo. 

Poço de Desembargador Drumond 

A Comunidade de Desembargador Drumond, com 108 residências e população de 410 

habitantes, é abastecida através de um poço tubular profundo. A vazão média de operação do 

poço de Drumond é de 0,56 L/s e atende 320 habitantes dessa localidade. Este poço recebe 

cloração e fluoretação. 

Poço Baixada do Pimenta 01 e 02 

A Comunidade de Baixada do Pimenta é abastecida através de 2 (dois) poços tubulares 

profundos, além de uma captação superficial, a qual não recebe tratamento. 

A vazão média de operação do Poço Baixada do Pimenta 01 é de 0,19 L/s e atende cerca de 

112 habitantes. Para o Poço Baixada do Pimenta 02, a vazão média de operação é de 0,37 L/s 



-57- 

Planos Municipais de Saneamento Básico dos Municípios de Antônio Dias, Bela Vista de Minas, 

Jaguaraçu, Marliéria, Nova Era e Rio Piracicaba  

Produto 3 – Diagnóstico Técnico-Participativo dos Serviços de Saneamento Básico - Município: Nova Era 

ENGECORPS 

1246-IBA-05-SA-RT-0003 

 

e atende 213 habitantes. As fotos 5.6 e 5.7 ilustram os dois poços existentes na localidade 

Baixada do Pimenta. 

  

Foto 5.6 – Poço Baixada do Pimenta 01 Foto 5.7 – Poço Baixada do Pimenta 02 

Captação Subterrânea – Área Rural 

Poço da Vila São Sebastião 

A vazão média de operação é de 0,17 L/s e atende a 100 habitantes residentes dessa 

localidade. 

Poço do Garimpo 

Comunidade do Garimpo com 128 casas, 2 templos, um centro comunitário, um posto de 

saúde, com uma população de cerca de 512 habitantes, abastecida por um poço tubular 

profundo que opera com uma vazão de 1 L/s, além de sistemas fracionados de captações em 

nascentes e cisternas. 

Nascentes que abastecem a Comunidade do Bom Sossego 

Segundo informações fornecidas pelo Anderson Mattar de Carvalho, da Nova Era Silicon S.A., a 

comunidade do Bom Sossego, que possui cerca de 250 habitantes e está localizada a 15 km da 

sede, é abastecida através de nascentes em três pontos próximos à comunidade, e é 

armazenada em caixas d’água de fibra para posterior distribuição, sem receber tratamento 

algum. A manutenção da captação e da rede de distribuição é realizada pelos próprios 

moradores da comunidade. 
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Foto 5.8 – Comunidade do Bom Sossego 
Foto 5.9 – Um ponto de captação e armazenamento 

da água que abastece Bom Sossego 

  Elevação e Adução de Água Bruta 

Na captação principal e da Morada dos Heróis existem bombas instaladas para o recalque da 

água bruta até as respectivas estações de tratamento. Porém não há informações sobre os 

conjuntos motobombas existentes. As fotos 5.10 e 5.11 ilustram o sistema de elevação de água 

bruta da captação principal. 

 

 

Foto 5.10 – Poço de Sucção da Captação Principal 
Foto 5.11 – Conjunto motobomba existente na 

Captação Principal 

Não há informações sobre as características das adutoras de água bruta, como material, 

diâmetro e extensão. Mas segundo relatado pelo Comitê Executivo, as adutoras estão em bom 

estado de uso e conservação. 
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 Tratamento de Água  

O município de Nova Era conta com 6 (seis) Estações de Tratamento de Água no sistema 

principal, sendo 5 (cinco) dessas, estações de tratamento compactas. A seguir, encontram-se 

descritas as ETAs. 

ETA Principal 

Localizada na Rua Nossa Senhora do Rosário, nº 875, nas coordenadas geográficas na latitude 

19°46’16.63’’S e longitude 43°02’26.08’’O, a ETA principal opera desde 1971, é do tipo 

convencional, com capacidade nominal de 35 L/s e constituída de Calha Parshall, 5 

floculadores, 2 decantadores e 2 filtros rápidos, de fundo falso com manifold sob laje com 

difusores, e camadas filtrantes.  

Para o tratamento da água são utilizados os seguintes reagentes: Sulfato de Alumínio, Cal 

Hidratada, Hipoclorito de Sódio, Fluorsilicato de Sódio, além de Ortopolifosfato, adicionado 

para proteger a tubulação contra a corrosão e oxidação. Para realização de análises físico-

químicas, a estação é dotada de laboratório. A ETA opera em regime de 24 horas diárias. As 

fotos 5.12 a 5.17 ilustram as unidades da ETA principal. 

 

  

Foto 5.12 – ETA Principal – Chegada da Água Bruta, 

Calha Parshall e Adição de reagentes 
Foto 5.13 – ETA Principal – Floculadores 
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Foto 5.14 – ETA Principal – Tanques de Tratamento Foto 5.15 – ETA Principal – Laboratório 

 

 

Foto 5.16 – ETA Principal – Depósito de Reagentes Foto 5.17 – ETA Principal – Laboratório 

 

A ETA principal abastece, por gravidade, as seguintes localidades: bairro Aroeira, Praia Grande, 

Capelinha, bairro Sagrada Família, bairro Armazém Baixo, Morro do Pau de Óleo, Castelo, 

bairro Serra até a Rua Indiaporã, Rua Adelino Felipe, CDI, parte de Desembargador Drumond, 

bairro Centenário, parte baixa do bairro Santa Maria e Nova Vila. 

E abastece por recalque os bairros Serra, Fátima, Itabira, parte alta do bairro Armazém, Rua 

José de Lima Bruzzi e alto do Monjahi. Abastece também o bairro São José, alto da 

Mantiqueira, Patalo, parte alta e média do bairro Santa Maria e Morro do Cabrito. 
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ETA Modular – Morada dos Heróis 

Localizada no Bairro Morada dos Heróis, a ETA Helvécio Moreira Martins da Costa (ETA 

Modular) foi inaugurada em 2003 e construída em chapas de ferro e metal tratado. Atende o 

bairro Morada dos Heróis, bairro Santa Rosa e Colônia. 

É constituída de Calha Parshall, 4 floculadores, 1 decantador, 3 filtros rápidos de areia, 

circulares e laboratório para as análises físico-químicas da água. 

Sua capacidade nominal é de 24 L/s e, atualmente, opera em regime de 16 h/dia. Os reagentes 

utilizados para tratamento da água são: Sulfato de Alumínio, Cal Hidratada e Cloro. As fotos 

5.18 a 5.21 ilustram a ETA Modular. 

  

Foto 5.18 – ETA Modular Foto 5.19 – ETA Modular – Tanques de Tratamento 

  

Foto 5.20 – ETA Modular – Tanques de Tratamento Foto 5.21 – ETA Modular – Tanques de Tratamento 
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Mini-ETA do São José 

A ETA do São José é constituída de floculador em canal, 1 decantador, 1 filtro rápido de areia 

convencional e laboratório para análise físico-química da água. A capacidade nominal é de 

2 L/s, operando por 8 horas diárias. Os reagentes utilizados para tratamento da água são: 

Sulfato de Alumínio, Cal Hidratada e Cloro. 

Mini-ETA do Bairro Colina 

A Mini-ETA do Bairro Colina é constituída de Calha Parshall, 5 floculadores, 1 decantador e 1 

filtro de areia convencional. Os reagentes utilizados para tratamento da água são: Sulfato de 

Alumínio, Cal Hidratada, Cloro, além de Ortopolifosfato. Possui capacidade nominal de 5 L/s e 

atende o bairro Colina e parte da rua Joaquim Modesto de Araújo. As fotos 5.22 e 5.23 

ilustram a Mini-ETA do bairro Colina. 

  

Foto 5.22 – Mini-ETA Colina  Foto 5.23 – Mini-ETA Colina 

Mini-ETA de Pedra Furada 

A Comunidade de Pedra Furada possui cerca de 48 residências, dois templos, um grupo 

escolar e um núcleo de saúde, com população de 344 pessoas, abastecida pela Mini-ETA 

Pedra Furada. 

A Mini-ETA de Pedra Furada tem um formato oval, contendo floculadores circulares, filtro de 

areia e sua capacidade nominal é de 3 L/s. Os reagentes utilizados para tratamento da água 

são: Sulfato de Alumínio e Cloro. A Foto 5.24 ilustra a Mini-ETA de Pedra Furada. 
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Foto 5.24 – Mini-ETA de Pedra Furada 

Mini-ETA de Capoeirana 

A Comunidade de Capoeirana possui 75 residências, 2 templos, um grupo escolar, com 

população de 300 habitantes, abastecida também por uma Mini-ETA. 

Localizada na comunidade de Capoeirana, tem as mesmas características técnicas da Mini-ETA 

do bairro Colina. Ou seja, é constituída de Calha Parshall, 5 floculadores, 1 decantador e 1 

filtro de areia. Os reagentes utilizados para tratamento da água são: Sulfato de Alumínio, Cal 

Hidratada, Cloro, além de Ortopolifosfato.  

Possui capacidade nominal de 5 L/s e opera durante 8 horas diárias. As fotos 5.25 e 5.26 

ilustram a ETA do sistema Capoeirana. 
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Foto 5.25 – Mini-ETA de Capoeirana Foto 5.26 – Mini-ETA de Capoeirana 

Ressalta-se que não foram fornecidos os resultados das análises de qualidade da água e 

nenhuma das ETAs existentes possui sistema de tratamento do lodo dos decantadores e 

floculadores, nem sistema de recirculação das águas de lavagem dos filtros, de modo que tais 

resíduos são lançados em córregos não identificados. Não há informações sobre os volumes 

descartados. 

Na ocasião da visita, em dezembro de 2013, constatou-se que algumas estações de tratamento 

de água não operam de maneira adequada, seja pela falta de reagentes utilizados no 

tratamento, ou pela necessidade reformas e melhorias em sua estrutura. As ETAs com maior 

problema de infraestrutura de Nova Era são a ETA Morada dos Heróis, e a Mini-ETA Colina. 
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 Elevação de Água Tratada 

Na ETA Principal existem 2 conjuntos motobombas, conforme ilustra a Foto 5.27, 1 operando 

e 1 de reserva, instalados para o recalque da água tratada até os respectivos reservatórios ou 

diretamente para a rede de distribuição, com potência de 12,5 cv.  

 

Foto 5.27 – Conjuntos motobombas da ETA Principal 

Existem mais quatro estações elevatórias: uma EEAT próxima ao reservatório da rodovia BR-

381, que possui apenas um conjunto motobomba; outra EEAT Indiaporã, que possui dois 

conjuntos motobombas; e uma instalada na ETA da Morada dos Heróis, com um conjunto 

motobomba. Há também um conjunto motobomba de 30 cv instalado na Mini-ETA do Colina, 

conforme ilustra a Foto 5.28. 

 

Foto 5.28 – Conjuntos motobomba da Mini-ETA Colina 
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 Reservação 

O sistema de reservação de Nova Era possui 17 (dezessete) reservatórios de água tratada 

instalados, incluindo o reservatório do sistema Capoeirana, totalizando um volume acumulado 

de 3.034 m³. Os reservatórios estão em boas condições de uso. No Quadro 5.1 estão 

apresentadas algumas informações dos reservatórios existentes. As fotos 5.29 a 5.34, ilustram 

alguns reservatórios. 

QUADRO 5.1 – DADOS DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA TRATADA DE NOVA ERA 

Denominação Localização Situação Tipo Material 
Volume de 

reservação (m³) 

R-01 Na ETA Principal Operando Semienterrado Concreto 600 

R-02 No alto da gruta São José Operando N/I Concreto 260 

R-03 No alto do bairro Colina Operando Apoiado Concreto 200 

R-04 No alto da Vila Santa Rosa Operando Apoiado Concreto 500 

R-05 No alto do morro acima da ETA Operando Apoiado Concreto 500 

R-06 Rodovia BR-381 Operando Semienterrado Concreto 200 

R-07 No bairro Desembargador Drumond Operando Elevado Concreto 50 

R-08 No alto da Mantiqueira Operando N/I N/I 20 

R-09 Junto à ETA da Pedra Furada Operando Enterrado Concreto 24 

R-10 Junto à ETA de Capoeirana Operando N/I N/I 50 

R-11 No alto do bairro Santana Operando Apoiado Metálico 20 

R-12 Acima da ETA, para lavagem dos filtros Operando N/I N/I 100 

R-13 No sistema de recalque da Indiaporã Operando N/I N/I 80 

R-14 Morada dos Heróis Desativado N/I N/I 200 

R-15 No alto dos Pinheiros Desativado N/I N/I 200 

R-16 Na Baixada do Pimenta, no pasto Operando N/I Concreto 20 

R-17 
Na Baixada do Pimenta, no pasto 

próximo à rodovia 
Operando N/I N/I 10 

N/I: Não Informado. Fonte: DAE de Nova Era 

 

  

Foto 5.29 – Reservatório na ETA Principal - R-01 Foto 5.30 – Reservatório Colina - R-03 
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Foto 5.31 – Reservatório da Rodovia - R-06 Foto 5.32 – Reservatório Santana - R-11 

 

  

Foto 5.33 – Reservatório Vila Santa Rosa - R-04 Foto 5.34 – Reservatório Bairro São José 
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 Rede de distribuição 

Segundo informações fornecidas pelo Comitê Executivo, a malha de rede do sistema de 

abastecimento de água possui cerca de 120 km de extensão e tem as seguintes características 

apresentadas no Quadro 5.2. 

QUADRO 5.2 – DADOS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO 

Denominação Tipo Material Diâmetro (mm) Extensão (m) 

Adutora  ND 
Cimento 

Amianto 
300 70 

Adutora Recalque de água bruta F°F° 250 650 

Adutora Distribuição F°F° 250 2.600 

Adutora Distribuição F°F° 200 610 

Adutora Recalque F°F° 150 30 

Adutora Recalque PVC 160 360 

Adutora Distribuição PVC 160 3.400 

Adutora Distribuição PVC 140 1.800 

Adutora Recalque PVC 110 3.100 

Adutora Distribuição PVC 110 10.400 

Adutora Recalque PVC 85 1.200 

Adutora Distribuição PVC 85 7.200 

Rede de Distribuição ND F°F° 50 900 

Rede de Distribuição ND 
Cimento 

Amianto 
75 1.200 

Rede de Distribuição ND ND 75 2.020 

Rede de Distribuição Recalque ND 60 3.000 

Rede de Distribuição ND ND 60 55.724 

Rede de Distribuição ND ND 50 4.250 

Rede de Distribuição ND ND 40 

7.340 

310.98 

Rede de Distribuição ND ND 32 10.986 

Rede de Distribuição ND ND 25 2.980 

Total 119.820 

ND – Não disponível. Fonte: DAE de Nova Era 

 

 RESUMO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

O Quadro 5.3 apresenta o resumo do sistema de abastecimento de água do município. 
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QUADRO 5.3 – RESUMO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO 

Sistema Manancial / Captação ETA UTR Reservação SITUAÇÃO 

ÁREA 

URBANA 

Superficial 

 Captação principal da Sede: córrego da 

Passagem, tomada direta com poço de 

sução; 

 Captação Morada dos Heróis: rio do 

Prata, através de balsa instalada 

responsável pela sustentação do conjunto 

motobomba; 

 Captação Córrego Colina (lagoa do 

Orlando): córrego Colina ocorre através 

de uma barragem de nível; 

 Captação Córrego São José 

Subterrânea 

 Poço do Bairro Santana: 1,11L/s; 

 Poço do Aleixo: 1,67L/s; 

 Poço de Desembargador Drumond: 

0,56L/s; 

 Poço Baixada do Pimenta 01: 0,19L/s; 

 Poço Baixada do Pimenta 02: 0,37L/s; 

 ETA Principal: Capacidade 

Nominal 35L/s 

 ETA Morada dos Heróis: 

Capacidade Nominal 24L/s 

 Mini-ETA São José: Capacidade 

Nominal 2L/s 

 Mini-ETA do Colina: Capacidade 

Nominal 5L/s 

 Mini-ETA Pedra Furada: 

Capacidade Nominal 3L/s 

 Mini-ETA de Capoeirana: 

Capacidade Nominal 5L/s 

 

Não há 

O Sistema possui 17 

reservatórios totalizando um 

volume acumulado de 

3.034 m³, sendo a maioria 

semienterrado e em 

concreto 

 Faltam reagentes para o tratamento da 

água em algumas ETAs 

 Estações de Tratamento de Água precisam 

de reforma/adequação 

 São feitas análises de qualidade da água 

nas ETAs, porém não foram 

disponibilizados resultados 

 Não são feitas análises da qualidade da 

água dos poços 

 Não há cadastro da rede 

 Situação da outorga está regular apenas 

para captação Morada dos Heróis, no Rio 

do Prata 

ÁREA 

RURAL 

 Predominância por poços, cisternas e 

nascentes  

 Poço do Garimpo: 1L/s; 

 Poço da Vila São Sebastião: 0,17L/s; 

 Comunidade do Bom Sossego é 

abastecida por nascentes em 3 pontos 

próximos à comunidade. 

Não existe tratamento - Reservatórios individuais 

 Comunidades: o método de abastecimento 

é satisfatório, porém, requer 

monitoramento do crescimento das 

comunidades, o que acarretará em novos 

estudos de abastecimento unificado; 

 População dispersa: o método de 

abastecimento é satisfatório, devido à 

inviabilidade de integração ao sistema 

existente na Sede. 

 Não são feitas análises de qualidade da 

água. 
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Ilustração 5.2 - Localização das Principais Unidades Componentes dos Sistemas de Abastecimento de Água 
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6. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EXISTENTE 

O sistema de esgotamento sanitário do município Nova Era é operado integralmente pela 

Secretaria de Água e Esgoto da Prefeitura Municipal. 

O município não possui estação de tratamento de esgoto e o lançamento in natura ocorre em 

378 pontos distribuídos na cidade, principalmente nos seguintes corpos receptores: Córrego da 

Passagem, Rio do Prata e Rio Piracicaba. 

O sistema de coleta e afastamento de esgoto atende mais de 90% da área urbana de Nova Era, 

o que corresponde a aproximadamente 13.716 habitantes, localizados na área central da Sede. 

Assim sendo, conforme Censo do IBGE 2010, cerca de 3.812 habitantes não são atendidos 

pelo sistema público de esgotamento sanitário, dos quais 2.108 pertencem a zona rural do 

município, incluindo a população dispersa e as comunidades rurais existentes. 

Segundo informações fornecidas pelo Comitê Executivo, existia uma Estação de Tratamento de 

Esgoto, localizada ao lado da Captação Principal do Sistema de Abastecimento de Água, na 

área urbana de Nova Era, a qual tratava apenas cerca de 5% do esgoto coletado, que foi 

desativada há vários anos atrás por falta de manutenção. 

A rede de esgoto existente é constituída principalmente de manilha cerâmica (98%), com 

113.500 metros de extensão, diâmetro 150 mm. Há também 1.200 m de tubulação de PVC, 

diâmetro 150 mm e 800 m de tubos de PVC, 100 mm de diâmetro, totalizando 115,5 km de 

extensão de rede coletora de esgoto. Além disso, há 486 poços de visitas no sistema de 

esgotamento sanitário. 

Segundo o Plano para Incremento do Percentual de Tratamento de Esgotos Sanitários da Bacia 

Hidrográfica do Rio Piracicaba, publicado em 2013, para o município Nova Era, a estimativa 

da carga orgânica gerada na bacia é cerca de 832,7 kgDBO/dia. 

Em relação à área rural, as soluções são individualizadas, predominando o tratamento em 

fossas individuais. 

 CONDIÇÕES DOS CORPOS RECEPTORES DE ESGOTOS 

Conforme apresentado no item anterior, os corpos receptores de esgoto in natura do município 

de Nova Era são: Córrego da Passagem, Rio do Prata e Rio Piracicaba. 

O monitoramento da qualidade das águas superficiais e subterrâneas de Minas Gerais é 

realizado pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM), através do Projeto Águas de 

Minas. Esse programa, com início em 1997, disponibiliza uma série histórica de dados que 

permite avaliar a evolução da qualidade das águas no Estado, auxiliando no gerenciamento dos 

recursos hídricos. 
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O Projeto citado adota o IQA – índice de Qualidade das Águas como indicador para avaliar o 

impacto dos esgotos domésticos nas águas e a CT – Contaminação por Tóxicos, que analisa os 

valores de 13 parâmetros contaminantes de origem industrial, minerária e difusa, em relação 

aos limites definidos na Deliberação Normativa Conjunta COPAM/CERH nº 01/08. Os 

resultados do monitoramento da qualidade das águas são publicados pelo IGAM por meio de 

Relatórios Anuais e Boletins Anuais, sendo o correspondente a Bacia Hidrográfica do Rio 

Piracicaba, relativo ao ano de 2013, apresentado em sequência. 

Os corpos hídricos receptores de esgotos no município de Nova Era são afluentes do Rio 

Piracicaba, assim como o próprio rio, de modo que a avaliação da qualidade de sua água, 

pode inferir ou não que a mesma está recebendo contaminação por esgotos domésticos em 

determinado ponto de ser percurso. Ressalta-se que o Córrego da Passagem, por ser corpo 

hídrico de menor porte, abrangendo pequenas extensões territoriais em comparação ao Rio 

Piracicaba e ao Rio da Prata, não possuem estações de monitoramento ao longo de seu 

percurso, de modo que não há informações disponíveis sobre a qualidade das suas águas. 

Entretanto, pode-se aferir que as mesmas possuem contaminação por Escherichia coli e fósforos 

totais, uma vez que há lançamento de esgotos sanitários in natura nas suas águas, segundo já 

relatado no item anterior. 

Boletim da Bacia Hidrográfica do Rio Piracicaba (UPGRH DO2) - 2013 

Segundo informações do Boletim/2013, a UPGRH DO2 está inserida na bacia hidrográfica do 

Rio Doce e abrange 21 municípios. A rede de monitoramento da qualidade das águas, na 

região, é composta por 13 pontos de coletas, sendo analisados cerca de 50 parâmetros, 

divididos em 3 grandes grupos: indicativos de enriquecimento orgânico, indicativo de 

contaminação fecal e indicativos de contaminação por substâncias tóxicas. 

O Rio Piracicaba possui 8 estações de monitoramento, denominadas: RD025, RD026, RD029, 

RD031, RD032, RD034, RD074 e RD075. Destas estações, apenas a RD029 está localizadas 

em trecho pertencente ao município de Nova Era. Além dessa estação, há também a RD076 

localizada no Rio da Prata, dentro do território de Nova Era, e a RD030 instalada no Rio do 

Peixe. O Quadro 6.1 a seguir apresenta os parâmetros que não atenderam ao limite 

estabelecido na legislação nas estações de amostragem citadas, no ano de 2013. 

QUADRO 6.1 – PARÂMETROS NÃO CONFORMES – AMOSTRAS 2013 

Cursos d’água Estação Classe de Enquadramento Parâmetros em desconformidades 

Rio Piracicaba RD025 Classe 2 Escherichia coli; Fósforo total 

Rio Piracicaba RD026 Classe 2 Escherichia coli; Fósforo total 

Rio Piracicaba RD029 Classe 2 Escherichia coli; 

Rio do Peixe RD030 Classe 2 
Chumbo total, Cobre dissolvido, 

Escherichia coli; Fósforo total 

Rio Piracicaba RD031 Classe 2 Escherichia coli; 

Rio Piracicaba RD032 Classe 2 Escherichia coli; 

Rio Piracicaba RD034 Classe 2 Escherichia coli; 

Rio Piracicaba RD074 Classe 2 Escherichia coli; 

Rio Piracicaba RD075 Classe 2 Escherichia coli; Fenóis totais 

Rio da prata RD076 Classe 1 Escherichia coli; Fósforo total 
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Como resultados dessas análises, tem-se que foi verificada a presença de esgotos sanitários no 

Rio Piracicaba, Rio do Peixe e Rio da Prata, cuja qualidade pode ter sido agravada também, 

principalmente, pelas atividades minerárias e pecuárias. Além disso, as cargas difusas, os 

processos erosivos e assoreamento também contribuem para impactar a qualidade das águas. 

Conforme observado no Quadro 6.1, o Rio Piracicaba está enquadrado como de Classe 2 em 

toda a sua extensão, e requer implementação de atividades de saneamento básico que 

reduzam a contaminação por esgotos domésticos, uma vez que apresentaram quantidades de 

Escherichia coli significativos (cerca de 100% acima do limite estabelecido em legislação). 

 PRINCIPAIS FUNDOS DE VALE 

A identificação de fundos de vale passíveis de receber interceptores exige a elaboração de 

estudos específicos, tais quais, os estudos de concepção, projetos básico e executivos, em geral, 

elaborados quando do planejamento em se implementar sistemas de esgotamento sanitário, 

incluindo rede coletora, coletores troncos, interceptores e culminando na Estação de 

Tratamento de Esgoto – ETE. 

No presente PMSB será apresentado apenas uma indicação preliminar de possíveis vales de 

interesse para o sistema de esgotos sanitários, competindo a Prefeitura Municipal a posterior 

contratação de estudos mais detalhados. 

Tendo em vista o território do município de Nova Era e a localização da sua área urbana, 

pode-se verificar, conforme a Figura 2.8 do Capítulo 2 anterior, que o principal corpo hídrico a 

atravessar a região é o Rio Piracicaba, que corta toda a área urbana, juntamente com seus 

afluentes. Esse fato indica que os principais fundos de vale encontram-se nas margens desses 

cursos d’água, com possível alocação de ETE também próximo a estas regiões.  

Uma plausível configuração seria utilizar o fundo de vale do Rio Piracicaba como principal, no 

qual se alocaria o interceptor, com implantação de coletores de menor porte nos seus afluentes 

mais significativos. Neste sentido, a ETE estaria alocada a jusante da área urbana, 

potencializando o encaminhamento por gravidade. Para as regiões em que a topografia for 

desfavorável, soluções com bombeamento são cabíveis, complementando toda o sistema de 

esgotamento. 

 RESUMO DO SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS  

O Quadro 6.2 apresenta um resumo do sistema de esgotamento sanitário existente no 

município.  
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QUADRO 6.2 – RESUMO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO 

NOVA ERA 

Cobertura dos serviços  
 80% de atendimento por rede coletora de esgoto na área urbana 

 115,5 km de rede coletora de esgotos  

Corpos receptores 

 O lançamento in natura ocorre em 378 pontos principalmente nos seguintes corpos receptores: 

 Córrego da Passagem; 

 Rio do Prata; e 

 Rio Piracicaba. 

Principais deficiências  
 Não há tratamento de esgoto no município 

 Não há cadastro do sistema de coleta e afastamento de esgoto do município  

 

7. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO 

DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

O município de Nova Era gera em média 290 toneladas de resíduos sólidos domésticos (RSD) 

por mês. A coleta destes resíduos ocorre seis vezes por semana em dias alternados, de acordo 

com a programação de cada bairro, incluindo a área rural. Para a realização deste trabalho o 

município possui dois caminhões compactadores em bom estado de conservação.  

Todos os RSD coletados são encaminhados para o Aterro Sanitário, representado nas fotos 7.1 

e 7.2 do Consórcio Público de Gestão de Resíduos Sólidos (CPGRS), localizado à Rua Santa 

Lúcia nº 291 – Bairro Aclimação, CEP 35930-117, no município de João Monlevade. 

O consórcio abrange as cidades de Nova Era, João Monlevade, Rio Piracicaba e Bela Vista de 

Minas. De acordo com o Panorama da destinação dos resíduos sólidos urbanos no estado de 

Minas Gerais - realizado pela FEAM em 2012, o Aterro Sanitário do Consórcio Público de 

Gestão de Resíduos Sólidos (CPGRS) foi classificado como Regularizado, e tem vida útil prevista 

de 28 anos. 

  

Foto 7.1 – Vista da Entrada do Aterro Sanitário Foto 7.2 – Vista do Aterro Sanitário 

Do total de RSD gerados, cerca 34 toneladas por mês são coletadas através do programa de 

coleta seletiva e o índice de reaproveitamento é de 11%. 
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No município existe um convênio entre a prefeitura municipal e a Associação de Triadores de 

Materiais Recicláveis de Nova Era – ASTRINE, responsável pela coleta seletiva. A prefeitura 

disponibiliza um caminhão e o motorista para realização da coleta e fornece alguns 

equipamentos. 

Atualmente a ASTRINE é constituída por 16 associados, normalmente divididos nos seguintes 

grupos: saem grupos de 2 pessoas para coleta, 2 trabalham na prensa, 1 na máquina de cortar 

papel, 2 separam os materiais recicláveis e 2 separam os eletrônicos. 

A coleta é realizada numa rota pré-determinada de segunda a sexta-feira em toda a área 

urbana. Em pontos mais distantes, é utilizado o caminhão da prefeitura, mas em grande parte 

da cidade, a coleta dos recicláveis é feita com carrinhos de tração manual. 

A ASTRINE conta também com 2 balanças digitais, 2 carrinhos elétricos, 1 prensa de papel, 2 

máquinas de cortar papel, além de um escritório equipado com computador, etc. O galpão de 

triagem possui uma esteira para a separação e, segundo relatado na ocasião da visita, em 

dezembro de 2013, está muito pequeno para a demanda. Toda renda gerada com a venda dos 

recicláveis é revertida para os próprios associados. 

As fotos 7.3 e 7.4 ilustram o galpão de triagem utilizado pela ASTRINE. 

  

Foto 7.3 – Escritório da ASTRINE Foto 7.4 – Vista da Entrada do Galpão de Triagem 
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Foto 7.5 – Galpão de Triagem 

Ao lado do galpão de triagem há, também, um Posto de Entrega Voluntária – PEV, para 

armazenar os resíduos trazidos voluntariamente. O PEV está ilustrado na foto 7.6. 

 

Foto 7.6 – Posto de Entrega Voluntária – PEV 

O serviço de poda e varrição é realizado em parcelas da área urbana, não abrangendo 100% 

da região, sem demais informações acerca do destino desses resíduos. Tendo em vista que a 

varrição não abrange 100% do município, pode-se ter um indício de necessidade de possíveis 

melhorias com ampliação de mão de obra utilizada nos serviços. Vale ressaltar, que também 

pode ser um caso apenas de remanejamento e realocação de funcionários, de modo que uma 

revisão nesse quadro é recomendada. 

Salienta-se, entretanto, que o sistema de coleta e disposição de resíduos sólidos domésticos no 

município é bem estruturado, podendo-se apenas identificar melhorias rotineiras, e 

necessidade de capacitação em geral, frente às novas perspectivas na área de resíduos sólidos 

no Brasil, de modo q visar índices de abrangência cada vez maiores e um maior 

reaproveitamento dos materiais.  
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Não há no município nenhuma legislação específica referente a resíduos sólidos. Assim como 

não existe nenhuma tarifa ou taxa de coleta de lixo; aplica-se apenas taxa de limpeza urbana.  

Os resíduos da construção civil e demolição (RCC) são dispostos em um bota fora mantido pela 

Prefeitura Municipal de Nova Era, no entanto, o acondicionamento não está sendo realizado 

adequadamente. A prefeitura, sob orientações de técnicos da Fundação Israel Pinheiro, já 

iniciou o processo de adequação e legalização da área para que esteja compatível com a 

legislação vigente. A quantidade gerada é de aproximadamente 1.260 toneladas por mês. 

Os Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) são recolhidos em estabelecimentos particulares e 

públicos por um veículo, posteriormente são armazenados em um local fechado na Secretaria 

de Obras e Serviços Urbanos (SOSU), localizada na Rua Abre Campo, nº 433, no Bairro Das 

Graças. 

A coleta dos RSS na SOSU é feita por um caminhão-baú, de uma empresa terceirizada 

prestadora de serviço ao CPGRS, Ambiental Tecnologia LTDA., toda sexta-feira. Essa empresa é 

responsável, também, pelo tratamento e destinação final no RSS. A prefeitura não cobra dos 

estabelecimentos por esse serviço e a quantidade média gerada de RSS é de 1,2 toneladas por 

mês.  

O Quadro 7.1 apresenta as despesas e receitas de Nova Era para o setor de limpeza urbana nos 

anos de 2010, 2011 e 2012 fornecidos pela prefeitura municipal. 

QUADRO 7.1 – RECEITAS E DESPESAS NO SETOR DE LIMPEZA URBANA EM NOVA ERA 

 Receita Despesas 

Total em 2010 104.561,18 315.880,96 

Total em 2011 109.542,11 599.222,49 

Total em 2012 130.717,12 853.327,24 

Fonte: Relatório do Sistema de Resíduos Sólidos Urbanos – Departamento de Meio Ambiente, Prefeitura Municipal de Nova Era 

 

 PRODUÇÃO PER CAPITA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Dentre os órgãos brasileiros com atividades relacionadas aos resíduos sólidos, o principal 

instrumento que monitora a geração, coleta e destinação dos mesmos é a ABRELPE, através do 

Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil. A última edição data em 2013, na qual há 

informações sobre a geração e coleta de modo agrupado por regiões e/ou estados brasileiros. 

No caso de Minas Gerais, para o ano de 2013, estima-se que houve uma produção per capita 

de resíduos sólidos urbanos em torno de 0,81 kg/hab./dia, sendo o índice para a Região 

Sudeste de 1,209 kg/hab./dia. No município de Nova Era, considerando a geração em torno de 

290 ton/mês e uma população, conforme o Censo do IBGE 2010, de 17.528, tem-se que a 

produção per capita de resíduos sólidos domésticos equivale a aproximadamente 0,55 

kg/hab./dia. Conforme esperado, o índice do município é inferior ao do Estado de Minas 

Gerais, considerando o pequeno porte municipal.  
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Em relação aos resíduos de construção civil, para a Região Sudeste, tem-se, segundo a 

ABRELPE, um índice de coleta em torno de 0,728 kg/hab./dia, enquanto para o município de 

Nova Era esse índice equivale a 2,4 kg/hab./dia. Esse valor é de difícil comparação, uma vez 

que a Região Sudeste abrange uma grande quantidade de municípios, de diferentes portes, 

incluindo as capitais significativas em termos de população e crescimento urbano. 

Já para os resíduos de serviços de saúde, para o Estado de Minas Gerais, estima-se que houve 

uma produção (coleta) per capita em torno de 1,897 kg/hab./dia, enquanto para o município 

de Nova Era esse índice é de apenas 0,002 kg/hab./dia. Novamente, essa diferença está 

atrelada ao porte municipal. 

Para os resíduos de atividades especiais essa análise per capita torna-se dificultada, uma vez 

que em geral não há controle sobre a geração e coleta dos mesmos, além de certos resíduos 

estarem envolvidos em processos de logística reversa, não competindo a Prefeitura Municipal o 

processo de coleta e destinação. No caso de Nova Era não há informações sobre sistemas de 

logística reversa implantados, assim como de postos de coleta de resíduos especiais, como 

pilhas, baterias, lâmpadas, pneus, entre outros, que atendem uma parcela significativa da 

população. Assim sendo, serão apresentados alguns índices per capita contidos no documento 

“Guia para Elaboração dos Planos de Gestão de Resíduos Sólidos” do Ministério do Meio 

Ambiente (2011), obtidos de outras fontes ali compilados. 

Para os resíduos de equipamentos eletrônicos, segundo estimativa da Fundação Estadual de 

Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais – FEAM (2009), há uma taxa de geração de cerca 

de 2,6 kg/hab./ano. Já para os pneus, os números do Cadastro Técnico Federal do IBAMA 

(Relatório de Pneumáticos, 2010), apontam uma taxa de geração de aproximadamente 2,9 

kg/hab./ano. Para as pilhas e baterias, referenciada pela ABINEE, referente ao ano de 2006, 

tem-se uma taxa de consumo de 4,34 pilhas/hab./ano e 0,09 baterias/hab./ano. 

No tocante às lâmpadas, segundo material divulgado pela Secretaria de Meio Ambiente do 

Estado de São Paulo (2010), tem-se uma estimativa de 4 unidades incandescentes e 4 unidades 

fluorescentes por domicilio. 

Aplicados ao município de Nova Era, pode-se esperar que os índices sejam inferiores, devido 

ao porte municipal, de modo que para uma estimativa mais acurada o ideal é iniciar um 

processo de coleta e monitoramento da geração desses resíduos. 

 PASSIVO AMBIENTAL – RESÍDUOS SÓLIDOS 

Segundo o histórico municipal e as informações obtidas junto aos representantes do município, 

Nova Era não possuí passivo ambiental relacionado aos resíduos sólidos, tal qual, a presença de 

lixão. Atualmente, encontra-se em fase de regulamentação a área do Aterro de Inertes, de 

modo que o mesmo também não se caracteriza um passivo ambiental. 
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Apesar da inexistência de passivos ambientais relativos aos resíduos sólidos no município, a 

seguir serão apresentados maiores detalhes sobre o processo mais usual de recuperação de 

área degradada relativo aos lixões, visando fornecer subsídios a Prefeitura Municipal, caso seja 

verificado futuramente a presença de área a ser recuperada. 

Segundo princípios básicos de recuperação de áreas degradadas por resíduos sólidos, as 

atividades iniciam-se pela identificação da topografia da região do lixão, de modo a verificar 

como se dará a regulação da pilha de lixo. Feito isso, com o auxílio de máquina para 

movimentação e compactação das plataformas e taludes, há uma unificação da camada de 

resíduos por toda a área disponível. 

Em seguida, usualmente é realizada a cobertura dos resíduos com uma camada de argila, 

espalhada e compactada com o auxílio de máquinas. Após essa etapa, dá-se início as 

atividades relativas ao dreno e tanque de armazenamento para líquidos percolados, cujo 

objetivo é reter apenas a precipitação de contato com os resíduos (incidência direta na célula 

em operação). A abertura do dreno é comumente realizada ao longo da base do talude, 

confluindo para uma caixa de passagem, onde segue para o tanque de armazenamento. 

Em seguida, dá-se inicio às obras do sistema de drenagem pluvial, responsável por captar a 

precipitação sem contato (incidências nas áreas adjacentes). Esse sistema, em geral, é 

executado com canaletas de concreto no entorno de toda a plataforma de lixo aterrado. Essas 

canaletas direcionam a água para duas escadas dissipadoras, onde o fluxo será encaminhado 

para o talvegue natural existente. 

Por fim, deve ser implantado o cercamento do terreno, de modo a evitar o acesso de pessoas 

não autorizadas na área. Uma medida bastante usual, é finalizar o cercamento com o plantio 

de mudas em todo o entorno, criando um cinturão verde. 

Algumas medidas de recuperação podem seguir padrões específicos dependendo da região, 

porém, as atividades principais foram listadas acima. 

 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. 
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QUADRO 7.2 – RESUMO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE 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 

 RSD: 290 t/mês (inclui coleta seletiva) 

 RSD coletados são encaminhados para o Aterro Sanitário do Consórcio Público de Gestão de 

Resíduos Sólidos (CPGRS) 

 Aterro Sanitário do CPGRS foi classificado como Regularizado, e tem vida útil prevista de 28 

anos. 

 34 toneladas/mês são coletadas através do programa de coleta seletiva e o índice de 

reaproveitamento é de 11%. 

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, incluindo a área rural; 

 A coleta de material reciclável é realizada numa rota pré-determinada de segunda a sexta-

feira em toda a área urbana; 

 O serviço de varrição é realizado em parcelas da área urbana, não abrangendo 100% da 

região.  

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 um 

aterro de RCC em processo de regularização; 

 1.260 tonelada/mês de RCC; 

 A prefeitura recolhe os RSS dos estabelecimentos particulares e públicos por um veículo e 

armazena na SOSU; 

 A coleta dos RSS na SOSU é feita por um caminhão-baú, de uma empresa terceirizada 

prestadora de serviço ao CPGRS, Ambiental Tecnologia LTDA., toda sexta-feira; 

 Essa empresa é responsável, também, pelo tratamento e destinação final no RSS;  

 A prefeitura não cobra dos estabelecimentos por esse serviço e a quantidade média gerada 

de RSS é de 1,2 toneladas/mês.  

Problemas com 

infraestrutura dos sistemas 

de limpeza 

 Não há local adequado para a disposição dos RCC (local encontra-se em processo de 

adequação); 

 Não foi identificado local adequado para a disposição dos resíduos de poda e varrição; 

 O Galpão de Triagem está pequeno para a demanda. 

Prestador dos serviços  Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 

 

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 do Sistema de Manejo e Disposição de Resíduos Sólidos 
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8. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA E 

MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

O município de Nova Era situa-se na bacia do Rio Piracicaba. De forma geral, predomina nesta 

bacia 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. 

O sistema de drenagem natural do município é composto, principalmente, pelo rio Piracicaba, 

que atravessa a sede urbana e seus afluentes como córrego das Palmeiras, córrego da 

Passagem, córrego do Aleixo, rio da Prata, córrego Manacá, rio do Peixe, ribeirão Piçarrão, 

córrego do Bom Retiro, entre outros. 

 SISTEMA DE DRENAGEM URBANA EXISTENTE 

 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). 

Cerca de 90% da área urbana do município dispõe de estruturas de drenagem na área urbana, 

como bocas de lobo e galerias de águas pluviais. Porém, o levantamento em planta da rede de 

drenagem e demais informações técnicas relativas ao número de estruturas, dimensões como 

extensão da rede, diâmetro das galerias, número de bocas-de-lobo, localização dos poços de 

visita etc., não está cadastrado. 

A manutenção e limpeza dessas estruturas são realizadas pela prefeitura conforme a 

necessidade. 

O Comitê executivo informou que município de Nova Era não apresenta pontos de 

alagamento.  

 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.  

De acordo com o Comitê Executivo, o município de Nova Era apresenta os seguintes pontos de 

inundação: 
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 Rio Piracicaba – Av. Juca Batista – Ponto 01 

 

Foto 8.1 

 Rio Piracicaba – Ponto 02: 

 

Foto 8.2 

 Rio Piracicaba, Centro – Ponto 03: 

 

Foto 8.3 
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 Rio Piracicaba, Av. Copacabana – Ponto 04: 

 

Foto 8.4 

 Rio Piracicaba, Bairro Sagrada Família – Ponto 05: 

 

Foto 8.5 

 Rio Piracicaba, Bairro Capelinha – Ponto 06: 

 

Foto 8.6 
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 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 possui os seguintes processos erosivos na área 

urbana: 

 Bairro Castelo – Ponto 01 

 

Foto 8.7 
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 Bairro Centenário – Ponto 02: 

 

Foto 8.8 

 Bairro Centenário – Ponto 03: 

 

Foto 8.9 

 Encosta Córrego das Pedras – Ponto 04: 

 

Foto 8.10 
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 Bairro Manjahy – Ponto 05: 

 

Foto 8.11 

 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 não dispõe de Plano Diretor 

Infraestrutura atual de 

drenagem 

 O município situa-se na sub-bacia do rio Piracicaba. 

 Cerca de 90% do município dispõe de estruturas de drenagem como bocas-de-lobo e 

galerias de águas pluviais apenas em alguns trechos da área urbana. 

 Não há cadastro das estruturas de drenagem. 

Sistema de drenagem natural 

 Rio Piracicaba, que atravessa a sede urbana e seus afluentes como:  

 Córrego das Palmeiras, 

 Córrego da Passagem, 

 Córrego do Aleixo, 

 Rio da Prata,  

 Córrego Manacá,  

 Rio do Peixe,  

 Ribeirão Piçarrão,  

 Córrego do Bom Retiro, entre outros. 

Principais problemas na área 

urbana 

 Inundação: 

 Rio Piracicaba – Av. Juca Batista – Ponto 01; 

 Rio Piracicaba – Ponto 02; 

 Rio Piracicaba, Centro – Ponto 03; 

 Rio Piracicaba, Av. Copacabana – Ponto 04; 

 Rio Piracicaba, Bairro Sagrada Família – Ponto 05; 

 Rio Piracicaba, Bairro Capelinha – Ponto 06; 

Processos erosivos e sua 

influência na degradação de 

bacias e riscos de enchentes, 

inundações e escorregamentos 

 Bairro Castelo – Ponto 01; 

 Bairro Centenário – Ponto 02; 

 Bairro Centenário – Ponto 03; 

 Encosta Córrego das Pedras – Ponto 04; 

 Bairro Manjahy – Ponto 05. 

Órgãos municipais com ação 

em controle de enchentes e 

drenagem urbana 

 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 
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A Ilustração 8.1 apresenta os principais pontos citados do sistema de drenagem urbana e 

manejo das águas pluviais existente.  
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Ilustração 8.1 – Localização dos Principais Pontos de Inundação e Erosão Identificados
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ATA DA OFICINA 

OFICINA DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO-PARTICIPATIVO EM NOVA ERA 

Data: 31/03/2014 

Local: Prefeitura Municipal – Nova Era 

Participantes: 16 presentes sendo esses membros dos comitês representantes de Órgãos 

Públicos (Secretarias de Meio Ambiente, Agricultura, Assistência Social, dentre outros) e 

delegados representantes da Sociedade Civil Organizada. Além desses, também compuseram a 

oficina a representante do IBIO, o presidente do Comitê de Bacia do Piracicaba, o vice-

prefeito e vice-presidente do Comitê de Bacia do Piracicaba 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 

A representante do Ibio abriu a oficina com uma fala explicativa sobre o papel da Agência de 

Bacias e do Comitê de Bacias e sobre o processo de licitação que selecionou a Engecorps como 

consultora na construção do PMSB. O vice-presidente do CBH Piracicaba deu continuidade, 

explicando brevemente as ações do CBH e a importância de se construir um plano executável. 

Em seguida, cada um dos presentes se apresentou e a coordenadora do contrato prosseguiu 

indicando a dinâmica da apresentação. 

Como introdução foram apresentados, com detalhes, programas associados ao PMSB, os 

produtos previstos, as oficinas e a importância da audiência pública final. Para acompanhar a 

exposição foi distribuída uma pasta com os slides que serviram de apoio. 

O diagnóstico apresentado tem por base as informações oferecidas pelos técnicos do município 

e pesquisa documental referente aos quatro componentes do Plano. A apresentação do estudo 

diagnóstico seguiu o seguinte roteiro:  

 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 atribuídos aos comitês de coordenação e executivo e aos 

delegados;  

 Estrutura administrativa do município, com destaque para os Órgãos relacionados ao 

PMSB;   
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 Panorama dos custos dos serviços referentes ao PMSB; 

 Índices populacionais e de condição de vida (renda per capita, mortalidade infantil, índice 

de pobreza e de Gini e DHM);  

 Dados do município referentes as quatro áreas do PMSB (água, esgoto, resíduos sólidos e 

drenagem pluvial). O trato destes dados incluiu as especificidades das áreas urbanas e 

rurais. 

A coordenadora técnica lembrou que qualquer informação interessante ao relatório pode 

também ser passada à consultoria ao longo do processo, via comitês.  

O coordenador do Comitê de Bacia do Piracicaba fez uma breve intervenção para ressaltar a 

importância do PMSB na evolução dos serviços da cidade e no cuidado com o meio ambiente.  

Ao longo da apresentação de cada um dos componentes do PMSB, os participantes apontaram 

informações quanto aos problemas não contemplados integralmente na apresentação, 

informações atualizadas e projetos já elaborados pelo município que podem impactar no 

diagnóstico.  

Para garantir o registro das sugestões dos participantes, foi solicitado que as mesmas fossem 

entregues por escrito.  

Informações e sugestões dos presentes: 

 O poço do Garimpo abastece a zona rural; 

 Os membros dos comitês se comprometeram a passar informações sobre a qualidade da 

água no município;  

 A comunidade rural de São Sebastião é abastecida por um poço; 

 Verificar junto ao poder público o motivo das ETEs estarem inoperantes; 

 O poder público já solicitou a Anglo American que enviasse o plano de drenagem, mas não 

receberam nenhum retorno da mineradora; 

 O ponto de inundação 02 do Rio Piracicaba apresentado no relatório corresponde a 

localização no bairro Praia Grande; 

 O poder público junto ao CBH solicitarão que as mineradoras e indústrias presentes no 

território de Nova Era forneçam dados sobre seu consumo de água. 

A oficina foi encerrada após todas as intervenções dos presentes e esclarecendo-se mais uma 

vez o papel que deverá ser desempenhado pelos delegados de multiplicadores das informações 

sobre o PMSB.  
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LISTA DE PRESENÇA 
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ANEXO II – PARECER IBIO – AGB DOCE / 

MUNICÍPIO 
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