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APRESENTAÇÃO 

O presente documento trata do Relatório Final do Plano Municipal de Saneamento Básico 

(PMSB), referente ao município de Coronel Fabriciano, integrante da Unidade de 

Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos do Rio Piracicaba – DO2, conforme contrato 

22/2013, 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 16/2013 (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, as premissas e procedimentos resultantes da reunião inicial 

realizada no município de Timóteo, em 13 de novembro de 2013, entre 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 8 é resultante da consecução das atividades desenvolvidas na Etapa I – 

Planejamento do Processo, Etapa II – Diagnóstico Técnico-Participativo, e na Etapa III – 

Objetivos e Metas dos Serviços de Saneamento Básico, Programas, Projetos e Ações e 

Hierarquização das Áreas e/ou Programas de Intervenção Prioritários para os Serviços de 

Saneamento Básico, Plano de Investimentos e, Arranjo Institucional e Sistema de Informação 

Municipal de Saneamento Básico com Seleção dos Indicadores para Monitoramento do PMSB, 

configurando-se como relatório final do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB). 

Nesse produto, estão sintetizadas todas as informações e dados obtidos durante o transcorrer 

dos trabalhos, apresentando-se os planos de saneamento para cada um dos componentes do 

saneamento básico, quais sejam, água, esgotos, resíduos sólidos e drenagem pluvial urbana. 

Também neste Produto 8 encontra-se apresentada na Anexo I a proposta da Minuta de Lei do 

Plano Municipal de Saneamento Básico e no Anexo II as Fichas Resumo dos Progrmas e Ações 

de acordo com a Oficina realizada do Produto 5. Além disso, todos os eventos até hoje 

realizados no município, como reuniões e oficinas, foram incorporados como anexo nos 

respectivos produtos, contendo ata, lista de presença e registro fotográfico. 

A elaboração do PMSB obedeceu aos preceitos da Lei 11.445/07, baseando-se, 

principalmente, nas diretrizes do Ministério das Cidades, através da Secretaria Nacional de 

Saneamento Ambiental, especificamente no documento “Definição da Política de Elaboração 

de Planos Municipais e Regionais de Saneamento Básico”. As definições da Política e do Plano 

de Saneamento Básico estão contidas, respectivamente, nos Capítulos II e IV da supracitada lei, 

que estabelece a finalidade, o conteúdo e a responsabilidade institucional do titular por sua 

elaboração. 

Para a proposição deste Plano, o município de Coronel Fabriciano designou a formação dos 

Comitês de Coordenação (CC) e Executivo (CE), assim como a formação dos Delegados, 

conforme indicado nos Quadros 1.1, 1.2 e 1.3, respectivamente.  

QUADRO 1.1 - FORMAÇÃO DO COMITÊ DE COORDENAÇÃO – MUNICÍPIO – CORONEL 

FABRICIANO 

Comitê de Coordenação 

Membro Cargo 

Bruno Morais de Oliveira Torres Vice-Prefeito 

Júlia Maria Muniz Restori Secretária Municipal de Assistência Social 

Lusia Efigênia Duarte Rabello Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação 

Letícia Teixeira Bittar Secretária Municipal de Obras Públicas 

Marcos José de Carvalho Secretário Municipal de Serviços Urbanos  
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QUADRO 1.2 - FORMAÇÃO DO COMITÊ EXECUTIVO – MUNICÍPIO – CORONEL FABRICIANO 

Comitê Executivo 

Membros Finais 

Componente Membro Cargo 

Água / Esgoto Júlio Cesar do Nascimento 
Chefe de Seção do Departamento de Permitido e 

Concedidos 

Drenagem Luiz Carlos da Silva 
Diretor de Departamento de Fiscalização de Obras de 

Infraestrutura 

Resíduos Sólidos Fabiano de Oliveira Silva  Diretor do Departamento de Meio Ambiente 

Mobilização Social Eliane Silva Gonçalves Diretora do Departamento de Governo e Gabinete 

Membros que Participaram Anteriormente 

Componente Membro Cargo 

Água Alessandra Pereira Cypreste Costa  Gerente de Fiscalização de Obras e Edificações 

Esgoto José Carlos Pereira  Coordenadoria de Serviços Permitidos e Concedidos 

Drenagem Douglas Felisberto de Carvalho Gerente de Fiscalização de Obras e Infraestrutura 

Comunicação Social Isabela Alvarenga Ferreira Gerente de Gestão Estratégica 

QUADRO 1.3 - FORMAÇÃO DOS DELEGADOS – MUNICÍPIO – CORONEL FABRICIANO 

Delegados 

Nº Membro Representação 

1 Aleci de Barros Coelho Programa Vivaidade 

2 Amanda de Sousa Venades Fidelis Moradora do Bairro Floresta 

3 Carlos Roberto de Lima Rotary/Lions 

4 Ederson Caldas Associação de Moradores dos Cocais e Santa Vitória 

5 Inês de Oliveira Coutinho Conselho Municipal dos Direitos da Mulher 

6 Iria Soares Santos Batista Conselho Municipal de Assistência Social 

7 Ivonildes Quirino de Alvarenga Moradora da Zona Rural – Cocais de Baixo 

8 José Maria da Costa Crianças do Mundo 

9 José Santana de Faria Associação de Produtores Rurais do Cocais – APRICO 

10 Luciara Maria Rosa Associação Beneficente Agape 

11 Marcio dos Reis Fernandes Associação de Moradores Caladão Potyra 

12 Maria do Perpétuo Socorro e Silva Moradora do Bairro Professores 

13 Maria José Saturnino Associação de Moradores do Bairro Giovanini 

14 Marina Ferreira Bicalho Conselho Municipal do Idoso 

15 Mirlene Sousa Barbosa de Oliveira Associação de Moradores Caladão Potyra 

16 Neudeir Ribeiro dos Reis Morador do Bairro JK 

17 Nilson Lopes da Rocha Centro de Assistência Social e Incentivo ao Bem – CASIB 

18 Nilza Maria Perez Associação de Moradores do Bairro São Geraldo 

19 Nivaldo Gonçalves Gomes 
Associação de Desenvolvimento Ambiental e Sociocultural do 

Bairro Amaro Lanari – ADAS 

20 Romero Rodrigues Soares Associação de Moradores do Bairro Floresta 

21 Sarah Claudia Gomes Conselho Municipal de Assistência Social 

22 Tarcísio José da Silva Associação de Moradores do Bairro JK 

23 Vanusa Marcia de Abreu Souza Sales Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas  

24 Wailson Lima Madeira Associação de Moradores do Bairro Contente 

25 Walter Lopes Soares Associação de Moradores do Bairro Silvio Pereira 2 
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2. CARACTERIZAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO  

2.1 DADOS GERAIS DO MUNICÍPIO 

O município de Coronel Fabriciano localiza-se na região centro-leste do Estado de Minas 

Gerais a aproximadamente 200 km da capital, Belo Horizonte, na bacia federal do rio Doce, 

como ilustra a Figura 2.1.  

 

 Figura 2.1 – Localização do município de Coronel Fabriciano no contexto da Bacia do rio Doce 

 

Coronel Fabriciano está localizado estrategicamente na Região Metropolitana do Vale do Aço, 

também conhecida como Região Siderúrgica, como apresentado na Figura 2.2. O município 

está localizado próximo as maiores e mais modernas siderúrgicas de Minas Gerais. 
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Figura 2.2 – Localização do município de Coronel Fabriciano no Contexto da RMBH e RMVA 

 

Destaca-se que a Região Metropolitana do Vale do Aço foi instituída pela Lei Complementar nº 

51, em 1998. Essa lei legitimou um processo de conurbação acompanhado por uma intensa 

integração funcional entre quatro municípios do Vale do Rio Doce: Ipatinga, Timóteo, Coronel 

Fabriciano e Santana do Paraíso. De acordo com dados do IBGE (2010), essa região 

metropolitana possui aproximadamente 615 mil habitantes, ocupando, em termos 

populacionais, a 28ª posição entre as 41 regiões metropolitanas reconhecidas no Brasil. 

O município de Coronel Fabriciano pertence à Mesorregião do Vale do Rio Doce e, com maior 

relevância, à Microrregião de Ipatinga, de acordo com a divisão do IBGE. Coronel Fabriciano 

faz divisa com os municípios de Ferros, Joanésia, Mesquita, Ipatinga, Antônio Dias e Timóteo. 

A altitude máxima do município é de 1.260m na Serra dos Cocais e a altitude mínima, 220 

metros, ocorre no Rio Piracicaba. Destaca-se que a Serra dos Cocais é um grande patrimônio 

natural cercado ao meio urbano e industrial, tendo dois povoados principais: São José dos 

Cocais (também conhecida como Cocais de Cima) e Santa Vitória dos Cocais (ou Cocais de 

Baixo), localizados a aproximadamente 23 km e 18 km, respectivamente. 

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

em direção a Governador Valadares, como ilustra a Figura 2.3. Esta rodovia, a BR-381, cortava 

a cidade através da Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, cujo trecho foi 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Avenida_Presidente_Tancredo_de_Almeida_Neves
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municipalizado após a transferência da rodovia para fora do perímetro urbano, passando pelo 

interior do município de Timóteo. 

O município tem fácil acesso a várias cidades mineiras e do Brasil por rodovias de importância 

nacional ou vicinais, como a BR-458, a MG-425 e a BR-381. Tem ainda a Estrada Municipal da 

Serra dos Cocais, a qual faz a ligação entre a zona urbana e a Serra dos Cocais e às 

comunidades rurais que lá se encontram.  

 

Figura 2.3 – Localização e acessos do município de Coronel Fabriciano 

 

Com uma área de 221 km², o município de Coronel Fabriciano, segundo dados do Censo 

Demográfico (IBGE, 2010), tem 103.694 habitantes e uma densidade demográfica de 

468,67 hab/km². 

Cabe mencionar alguns dos principais problemas ambientais que o município enfrenta 

atualmente:  

http://pt.wikipedia.org/wiki/BR-458
http://pt.wikipedia.org/wiki/MG-425
http://pt.wikipedia.org/wiki/BR-381
http://pt.wikipedia.org/wiki/Serra_dos_Cocais
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(i) enchentes, que no período chuvoso provocam grandes estragos nas áreas mais baixas e 

populosas da cidade;  

(ii) deslizamentos de terra, nos morros e encostas. As causas destes problemas muitas vezes 

são as construções de residências em encostas de morros e áreas de risco; 

(iii) esgoto lançado in natura nos córregos e ribeirões; 

(iv) queimadas florestais que destroem a mata nativa, comprometendo a qualidade do solo e 

prejudicando ainda a qualidade do ar, sendo que já há uma grande concentração de 

poluentes devido aos gases emitidos pelas usinas do Vale do Aço.  

2.2 BREVE HISTÓRICO 

Os primeiros habitantes de Coronel Fabriciano, por volta de 1800, entre eles Francisco 

Rodrigues Franco e Chico Santa Maria, instalaram-se à margem direita do Rio Piracicaba, 

iniciando a devastação da mata virgem, facilitando o comércio entre as cidades vizinhas. 

Entretanto a história contemporânea de Coronel Fabriciano surge em 1922, como distrito de 

Antônio Dias. Este ano é um marco na história do município, pois foi a partir de 1922 que 

chegaram os primeiros engenheiros para o estudo de um plano de continuação das obras da 

Estrada de Ferro Vitória-Minas que havia sido paralisada em 1914. Estes trilhos seriam ligados 

aos da Estrada de Ferro Central do Brasil, ficando assim em comunicação direta com as capitais 

de Minas Gerais e Espírito Santo, proporcionando o início do desenvolvimento do município. 

A Companhia Siderúrgica Belgo Mineira, em 1936, instalou em Coronel Fabriciano, então 

distrito de Melo Viana, um escritório com o objetivo de explorar carvão vegetal, na zona do 

Vale do Aço. Destaca-se que à Belgo Mineira deve-se o impulso inicial da cidade, quando 

matas foram devastadas, dando lugar às ruas e construções de vários tipos. 

Entretanto foi com a instalação da Companhia Aços Especiais Itabira (ACESITA) em 1944 que 

Coronel Fabriciano recebeu o grande impulso que transformaria o distrito no grande município 

de hoje.  

Em 27 de dezembro de 1948, depois de um longo processo tramitado na Assembléia 

Legislativa do Estado, o governador Milton Campos assina a Lei nº 336, criando o município de 

Coronel Fabriciano. 

Atualmente Coronel Fabriciano conta com o distrito sede e com o distrito Senador Melo Viana, 

o qual abriga boa parte da área urbana da cidade. Cabe ressaltar que atualmente a sede e o 

distrito encontram-se conurbados como observado na Figura 2.4. 

 

 

http://artigos.tol.pro.br/portal/linguagem-pt/enchente
http://artigos.tol.pro.br/portal/linguagem-pt/queimada
http://artigos.tol.pro.br/portal/linguagem-pt/ar
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Figura 2.4 – Distrito do Município de Coronel Fabriciano 

 

2.3 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E BIÓTICAS 

O município de Coronel Fabriciano 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. 

2.3.1 Geologia e Geomorfologia 

A geologia do município de Coronel Fabriciano engloba rochas de idades arqueana e 

proterozoica que foram tectonizadas por diversos eventos de dobramento, cisalhamento e 

falhamento.  
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A estratigrafia local é composta pela Suíte Borrachudos (82%), seguido pelo Complexo 

Mantiqueira (13%), pelo Grupo Rio Doce (1%) e por Depósitos Aluvionares (4%), como ilustra 

a Figura 2.5. 

 

Figura 2.5 – Mapa de Geologia 

 

A Suíte Borrachudos, localizada na parte centro-norte do município, é composta de granitoides 

de características meta a peraluminosos e natureza alcalina, que foram injetados na 

infraestrutura das sequências metavulcano-sedimentares. Tais corpos têm uma provável idade 

tardi a pós-transamazonica. 

O Complexo Mantiqueira, segundo conjunto de maior expressão em Coronel Fabriciano, 

localizado na porção sudeste do município, é composto essencialmente por ortognaisses e 

anfibolito, sendo este úlltimo 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). 
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O Grupo Rio Doce – de idade neoproterozoica, aflorantes em uma faixa de direção nordeste 

entre Ipatinga e Governador Valadares é composto por mica xistos, gnaisses, quartzitos, rochas 

calciossilicáticas, turmalinito, gondito, anfibolito, xisto grafitoso e anfibólio xisto. É subdividido 

em Formação São Tomé e Formação Figueira. A primeira é composta por quartzo-biotita 

gnaisse e, a segunda, por gnaisses claros e bandados. (OLIVEIRA, 2002). 

Quanto à geomorfologia, segundo Coelho (2007), Coronel Fabriciano 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 80% de relevo montanhoso, 15% ondulado e apenas nos 5% restantes o 

terreno é plano, segundo informações do Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas 

Gerais – INDI. Assim, pode-se afirmar que a cidade de Coronel Fabriciano possui um sítio 

extremamente acidentado, onde a mancha urbana localiza-se, em parte, nas áreas planas e 

onduladas e distribui-se, ainda, pelas encostas das colinas e morros (FERREIRA et al., 2002). 

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). 

2.3.2 Solos 

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

a qualidade e a quantidade de água superficial. No município de Coronel Fabriciano 

predominam os solos das classes Latossolo Vermelho-Amarelo, Latossolo Amarelo, Argissolo 

Vermelho-Amarelo e Argissolo Amarelo, como apresentado na Figura 2.6. 
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Figura 2.6 – Mapa de Pedologia 

 

Os Latossolos Vermelho-Amarelos, caracterizados por serem profundos e bem drenados, 

encontrados principalmente nos planaltos dissecados, na porção centro-norte do município, 

representam 69% do território municipal. Esse tipo de solo é muito utilizado para atividades 

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

desenvolvimento do sistema radicular. 

Os Latossolos Amarelos, por sua vez, apresentam coloração amarelada e perfis muito 

homogêneos, são solos profundos, com boa drenagem e baixa fertilidade natural em sua 

maioria. Ocorrem predominantemente em áreas planas e também em áreas com relevo suave 

ondulado, cobrindo a porção sudeste do território de Coronel Fabriciano.  

Os Argilossolos Vermelho-Amarelos, restritos a pequenas manchas no extremo sul do 

município, são solos cauliníticos, cuja característica é a menor condutividade hidráulica nos 

horizontes mais inferiores. Dada esta característica, durante uma chuva forte, pode ocorrer a 
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rápida saturação do horizonte superficial, mais arenoso, e uma abrupta redução da infiltração 

no horizonte seguinte, o que favorece a ocorrência de processos erosivos, mesmo quando o 

relevo é suavemente ondulado. Quando o relevo é mais dissecado, os solos passam a ser mais 

indicados para silvicultura que para a agricultura. 

Em uma pequena área restrita na porção sudeste do município ocorre os Argissolos Vermelhos, 

os quais apresentam cores vermelhas acentuadas devido a teores mais altos e à natureza dos 

óxidos de ferro presentes no material originário, em ambientes bem drenados. Apresenta 

fertilidade natural muito variável devido à diversidade de materiais de origem. Esse tipo de solo 

ocorre geralmente em áreas de relevo ondulado, mas podem ser identificados em áreas menos 

declivosas, o que favorece a mecanização. As principais limitações são os declives dos terrenos 

mais acidentados e a deficiência de fertilidade. 

A susceptibilidade no município de Coronel Fabriciano é predominantemente média, apenas 

na sua borda sul, próximo ao Rio Piracicaba e ao Ribeirão Cocais Pequeno, a susceptibilidade é 

forte.  

Com tais susceptibilidades, as áreas próximas aos principais rios do município, produzem a 

maior quantidade de sedimentos, variando entre 100 a 200 ton/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. 

2.3.3 Clima 

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 Coronel Fabriciano encontra-se a uma altitude média 

elevada, e seu clima é do tipo Aw, segundo a classificação de Koppën, o que indica clima 

tropical com estação seca com índice pluviométricos elevados - no verão, e uma estação seca 

no inverno. Neste município a temperatura média anual é de 23,6°C e 1.156 mm é a 

precipitação anual. 

Como observado na Figura 2.7, o mês mais chuvoso é dezembro, com média 213 mm, ao 

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

precipitações não atingem os 20 mm no mês. 
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 Fonte: climate-data.org 

Figura 2.7 – Temperatura e Índices Pluviométricos de Coronel Fabriciano 

 

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

a amplitude térmica é de apenas 5,9°C. As temperaturas médias variam entre 20,4°C, 

registrado em julho, e 26,3°C em fevereiro, o mês mais quente. As temperaturas mínimas 

foram registradas em julho, 13,9°C, e as máximas, em fevereiro, 23,3°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. 

2.3.4 Hidrografia 

O município de Coronel Fabriciano 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 (CBH PIRACICABA, 2010). 

O município de Coronel Fabriciano, objeto deste diagnóstico, localizado na região do Baixo 

Piracicaba, tem como principais cursos d´água o rio Caladão e o ribeirão Cocais Pequenos, 

afluentes do rio Piracicaba. Ressalta-se que a área urbana deste município está localizada às 

margens do rio Caladão, próximo à confluência com o Rio Piracicaba, como ilustra a Figura 

2.8.  
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Figura 2.8 – Hidrografia de Coronel Fabriciano 

 

No Córrego Caladão é captada uma vazão aproximada de 22 L/s, sendo o tempo de 

funcionamento da ETA de 22 horas. A água tratada nesta estação é distribuída aos bairros 

Caladão, Contente, Potira, Frederico Ozanan, Manoel Maia, Jardim Primavera, São Cristóvão, 

Judith Bhering e Residencial Fazendinha. Além desse sistema, o município possui outros dois, 

sendo um através de captação subterrânea em 11 poços profundos perfurados às margens do 

Rio Piracicaba, com encaminhamento da água bruta até a ETA Mangueiras, com capacidade 

nominal de 320 L/s e tratamento simplificado; e outro trata-se do Bairro Amano Lanari que é 

abastecido com uma vazão aproximada de 30 L/s pela ETA do Sistema Integrado do Vale do 

Aço (captação subterrânea/poços profundos). 

A ausência de tratamento do esgoto para a maioria da população do município contribui para 

a deterioração da qualidade dos seus cursos d´água. Os corpos receptores de esgotos in natura 

no município são: o ribeirão Caladão na sua confluência com o córrego Alto e o rio Piracicaba, 

na sua confluência com o ribeirão Caladão, e o ribeirão Caladinho. Destaca-se que os 
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municípios de Coronel Fabriciano e Timóteo são os maiores contribuintes com lançamento de 

esgoto in natura na Bacia do rio Piracicaba já que a população não atendida pelo serviço de 

tratamento de esgotos nestes municípios é maior que 70.000 habitantes (FEAM, 2013). 

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. 

É importante mencionar que apesar perfil geográfico da bacia do Piracicaba indicar 

vulnerabilidade natural dos recursos hídricos baixa e média, a disponibilidade de recursos 

hídricos é preponderantemente muito baixa, o que reforça a necessidade da implantação de 

normas restritivas quanto ao uso e demanda de água na bacia (FEAM, 2013). 

2.3.5 Hidrogeologia 

A maior parte do município de Coronel Fabriciano situa-se sobre uma unidade hidrogeológica, 

o Cristalino, que ocupa 93% da área do município. Os Metassedimentos-metavulcânicos e as 

Formações Cenozoicas compreendem 2% e 5%, respectivamente do território municipal, como 

ilustra a Figura 2.9. 
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Figura 2.9 – Hidrogeologia de Coronel Fabriciano  
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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. 

Já as Formações Cenozoicas, que compreendem 5% do território 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. 

2.3.6 Cobertura Vegetal e UCs 

O município Coronel Fabriciano encontra-se no bioma da Mata Atlântica. 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). 

A cobertura vegetal no município é representada pela Floresta Estacional Semidecídua, sendo 

essa ocorrência fortemente condicionada a condições climáticas e aspectos morfológicos. 

Originalmente as matas de Coronel Fabriciano possuíam características de grande 

biodiversidade, formada por tipos arbóreos de médio e grande porte. Entretanto, as formações 

vegetais nativas do município 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 apenas 11,3% da área territorial de Coronel Fabriciano. Tais fragmentos 

de Floresta Estacional Semidecídua estão concentrados predominantemente na porção sudeste 

do município, como ilustra a Figura 2.10, nas áreas de maior declividade, principalmente nas 

nascentes dos cursos d’água.  
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É importante salientar que a vegetação nativa vem sendo substituída principalmente pela 

silvicultura, principalmente em decorrência 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), 59,2% do território municipal compreende áreas de reflorestamento, 

localizadas na região Noroeste – Sudoeste de Coronel Fabriciano. 

A monocultura de reflorestamento com eucalipto ocupa área maior que o bioma original, 

tendo como finalidades a produção de matéria-prima para a indústria de celulose da Cenibra e 

a produção de carvão vegetal para as siderúrgicas locais, como a Aperam South America e 

a Usiminas. A área rural é basicamente ocupada com a silvicultura, de propriedade da Cenibra.  

 

Figura 2.10 – Cobertura Vegetal de Coronel Fabriciano 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Vegeta%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reflorestamento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Eucalipto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Celulose
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cenibra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carv%C3%A3o_vegetal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aperam_South_America
http://pt.wikipedia.org/wiki/Usiminas
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Segundo Diegues (2000), as áreas protegidas são normalmente utilizadas como instrumento de 

proteção ambiental. No Brasil essas unidades foram criadas institucionalmente pela Lei 9.985 

de 2000, que instituiu as Unidades de Conservação, divididas entre Unidades de Uso 

Sustentável, categoria que inclui unidades de uso menos restritivo e que permite a exploração 

comercial dentro de certos limites, e as Unidades de Proteção Integral, que são mais restritivas 

quanto ao uso e possibilidade de acesso. É importante destacar que tais reservas são criadas 

por leis ou decretos e quaisquer alterações de seus limites também deve ser realizado por essas 

vias legais. 

 

Para a proteção dos fragmentos florestais inseridos no território de Coronel Fabriciano existem 

atualmente regularizadas e implementadas duas Unidades de Conservação, ambas de âmbito 

municipal e de Uso Sustentável: a APA Serra dos Cocais e APA da Biquinha.  

A APA Serra dos Cocais, criada através da Lei 2.995 de 1º de Março de 2002, ocupa 

aproximadamente 16.703 hectares da zona rural do município. 

Em termos de extensão territorial, dentre estas UCs, destaca-se a APA Serra dos Cocais, criada 

através da Lei 2.995, de 1º de Março de 2002, ocupando aproximadamente 16.703 hectares. 

A APA da Biquinha, criada através da Lei 3.381 de 27 de Novembro de 2007, ocupa uma área 

de aproximadamente 3,5 Km², protegendo alguns fragmentos florestais próximos a sede urbana 

de Coronel Fabriciano. 

Além disso, Coronel Fabriciano faz limite com a APA Fortaleza de Ferros a noroeste, criada em 

2002; com a APA Ipanema, na sua porção leste, na divisa com o município de Ipatinga; e com 

o Parque Estadual do Rio Doce na sua porção sudoeste. 

O PE do Rio Doce sofre pressões populacionais, pois faz divisa com três municípios 

densamente povoados: Coronel Fabriciano, Timóteo e Ipatinga. Alguns bairros destas cidades 

estão crescendo para dentro da área do Parque. 

Vale ainda mencionar que para tentar combater problemas de enchentes e poluição, a 

Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano está investindo na revitalização da Bacia do 

Ribeirão Caladão através da implantação de um Parque Linear ao longo das suas margens. A 

implantação deste Parque Linear, com 9,2 km de extensão,  deverá aumentar a capacidade 

deste córrego em receber as águas das chuvas, diminuindo os problemas que há anos causam 

transtornos na cidade. As obras tiveram início em março de 2011, numa área que abrange 70% 

dos habitantes do município. 

2.4 CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÔMICAS 

2.4.1 População 

A população do município de Coronel Fabriciano totaliza 103.694 habitantes, distribuídas da 

seguinte forma: 98,7% na área urbana (102.395 habitantes) e 1,3% na zona rural (1.299 

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: 

http://artigos.tol.pro.br/portal/linguagem-pt/Parque%20Linear%20do%20C%C3%B3rrego%20Calad%C3%A3o
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QUADRO 2.1 – POPULAÇÃO E NÚMERO DE DOMICÍLIOS DE CORONEL FABRICIANO – 2010 

População Número de Domicílios particulares permanentes 

Total Urbana Rural Total Urbana Rural 

103.694 102.395 1.299 31.242 373 31.615 

Fonte: Censo Demográfico 2010 (IBGE, 2010). 

 

 

Segundo dados do Censo Demográfico, Coronel Fabriciano apresenta uma densidade 

demográfica de 468,67 hab/km² (IBGE, 2010). Como apresentado na Figura 2.11, o núcleo 

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

preferencial de crescimento que aderiu ao eixo da Avenida José de Magalhães Pinto. 

As maiores densidades populacionais de Coronel Fabriciano estão concentradas nas margens 

do Rio Piracicaba e do córrego Melo Viana. Vale salientar que o crescimento de Coronel 

Fabriciano deu-se no sentido Norte-Sul, como ilustra a Figura 2.11, tendo como eixo de 

desenvolvimento a Avenida José de Magalhães Pinto. Em concentrações menores, a população 

expandiu para o setor leste, ao longo da rodovia BR-381. 

 

Figura 2.11 – Densidade Demográfica 
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Outras aglomerações ocorrem no município, assim como o bairro de Recanto Verde, 

localizado no distrito Senador Melo Viana. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística sua população no ano de 2010 era de 2.213 habitantes (IBGE, 2010), cujo valor 

representava 2,1% do total do município e estava distribuído em uma área de 0,988 km². 

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 

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

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

  

Figura 2.12 – Pirâmide Etária da População de Coronel Fabriciano 

 

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.  

As projeções populacionais adotadas no presente Plano de Saneamento do Município de 

Coronel Fabriciano foram baseadas adotando-se a taxa de crescimento médio anual do 

município compreendida entre os dados do Censo do IBGE de 1980, 1991, 2000 e 2010, de 

tal forma que se estima em 2036 que a população total de Coronel Fabriciano atingirá 136.203 

habitantes. O Quadro 2.2 apresenta a projeção realizada. 
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QUADRO 2.2 – PROJEÇÃO POPULACIONAL DE CORONEL FABRICIANO 2010-2036 

Ano População Coronel Fabriciano (hab) 

2010 103.694 

2015 109.277 

2020 115.161 

2025 121.361 

2030 127.896 

2036 136.203 

Elaboração ENGECORPS, 2016. 

 

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

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

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

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

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

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

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

Comunitária dos Moradores do Bairro Júlia Kubitschek; Associação de Moradores do Bairro 

Santa Terezinha (AMBSTER); Associação dos Bairros Giovannini Santo Eloi e Vila Bom Jesus 

(ABAGISEVI); Associação De Moradores Do Bairro Silvio Pereira I (AMOSP); Associação de 

Moradores Conjunto Habitacional Floresta ; Associação Comercial, Industrial e de Prestação de 

Serviços de Coronel Fabriciano (ACICEL); Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de 

Coronel Fabriciano (Nova Vida), dentre outros. 

2.4.2 Indicadores de renda, pobreza e desigualdade 

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

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

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

Coronel Fabriciano cresceu 83,95% nas últimas duas décadas, passando de R$372,65 em 1991 

para R$517,45 em 2000 e R$685,48 em 2010. A taxa média anual de crescimento foi de 

3,71% no primeiro período e 2,85% 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 11,23% em 1991 para 6,28% em 2000 e para 2,38% 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 Coronel Fabriciano nos últimos anos, sendo 

que, o Índice de Gini
1

 passou de 0,55 em 1991 para 0,54 em 2000 e para 0,48 em 2010. O 

Quadro 2.3  mostra essas evoluções: 

  

                                              

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

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

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

 

1991 2000 2010 

Renda per capita (em R$) 372,65 517,45 685,48 

% de extremamente pobres 11,23 6,28 2,38 

% de pobres 31,94 19,13 7,92 

Índice de Gini 0,55 0,54 0,48 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013 (PNUD; IPEA; FJP, 2013). 

 

2.4.3 Nível Educacional da População 

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

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

IDHM Educação.  

No período de 2000 a 2010, a proporção de crianças de 5 a 6 anos na escola cresceu 31,21% 

e no de período 1991 e 2000, 72,98%. A proporção de crianças de 11 a 13 anos frequentando 

os anos finais do ensino fundamental cresceu 22,72% entre 2000 e 2010 e 67,58% entre 1991 

e 2000.   

A proporção de jovens entre 15 e 17 anos com ensino fundamental completo cresceu 28,01% 

no período de 2000 a 2010 e 198,86% no período de 1991 a 2000. E a proporção de jovens 

entre 18 e 20 anos com ensino médio completo cresceu 75,35% entre 2000 e 2010 e 

227,33% entre 1991 e 2000. 

Estes dados educacaionais estão sintetizados no Quadro 2.4. 

Tem-se também que, 1,86% das crianças de 6 a 14 anos não frequentavam a escola, 

percentual que, entre os jovens de 15 a 17 anos atingia 16,98%. 

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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QUADRO 2.4 – DADOS EDUCACIONAIS DA POPULAÇÃO – 2010 

Qualquer nível ou série % 

Percentual da população de 4 a 6 anos de idade frequentando a escola 94,74 

Percentual da população de 6 a 17 anos de idade frequentando a escola 94,09 

Ensino Fundamental % 

Percentual da população de 6 a 14 anos de idade frequentando o ensino fundamental sem atraso idade-série 67,76 

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

concluiu o fundamental 89,77 

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

concluiu o fundamental 90,34 

Percentual da população de 15 a 17 anos com fundamental completo 67,14 

Percentual da população de 16 a 18 anos de idade com o ensino fundamental completo 74,9 

Percentual da população de 18 a 24 anos com fundamental completo 80,51 

Percentual da população de 25 anos ou mais com fundamental completo 54,05 

Ensino Médio % 

Percentual da população de 6 a 14 anos de idade frequentando o ensino médio 2,03 

Percentual da população de 18 a 24 anos com ensino médio completo 52,29 

Percentual da população de 25 anos ou mais com ensino médio completo 36,07 

Ensino Superior % 

Percentual da população de 25 anos ou mais com superior completo 8,72 

Analfabetismo % 

Taxa de analfabetismo da população de 11 a 14 anos de idade 1,32 

Taxa de analfabetismo da população de 15 a 17 anos de idade 0,91 

Taxa de analfabetismo da população de 18 a 24 anos de idade 0,96 

Taxa de analfabetismo da população de 25 anos ou mais de idade 7,59 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013 (PNUD; IPEA; FJP, 2013). 

 

 

 

Figura 2.13 – Nível educacional da população com 18 anos ou mais – 1991 a 2010  
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Figura 2.14 – Nível educacional da população com 25 anos ou mais – 1991 a 2010 

  

Em 2010, 58,57% da população de 18 anos ou mais de idade tinha completado o ensino 

fundamental e 38,84% o ensino médio, índices superiores 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 7,93% nas últimas duas 

décadas. 

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

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

QUADRO 2.5 – ANOS ESPERADOS DE ESTUDO 

Ano Minas Gerais Coronel Fabriciano 

1991 8,36 8,40 

2000 9,16 9,45 

2010 9,38 9,29 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013 (PNUD; IPEA; FJP, 2013). 

 

2.4.4 Indicadores de Saúde 

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

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

menores de um ano para cada 1.000 nascidos vivos. 

O município de Coronel Fabriciano possui média de 12,5 óbitos para cada 1.000 nascidos 

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

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

cada 1.000 nascidos vivos. 



-37- 

Planos Municipais de Saneamento Básico dos Municípios de Coronel Fabriciano e Timóteo  

Produto 8 – Relatório Final do Plano Municipal de Saneamento Básico 

Município: Coronel Fabriciano – TOMO I 

ENGECORPS 

1245-IBA-01-SA-RT-0008 

 

Destaca-se que a mortalidade infantil em Coronel Fabriciano reduziu 43%, passando de 22,3 

por mil nascidos vivos em 2000 para 12,5 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 Coronel Fabriciano, a 

esperança de vida ao nascer aumentou 9,5 anos nas últimas duas décadas, passando de 67,4 

anos em 1991 para 72,2 anos em 2000, e para 76,9 anos em 2010. Vale salientar que o índice 

de esperança de vida ao nascer de Coronel Fabriciano  em 2010 é superior em relação aos 

índices mineiro (75,3 anos) e nacional (73,9 anos). 

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

QUADRO 2.6 – LONGEVIDADE, MORTALIDADE E FECUNDIDADE 

Indicador 1991 2000 2010 

Esperança de vida ao nascer (em anos) 67,37 72,24 76,88 

Mortalidade até 1 ano de idade (por mil nascidos vivos) 31,24 22,3 12,54 

Mortalidade até 5 anos de idade (por mil nascidos vivos) 41,11 24,42 14,67 

Taxa de fecundidade total (filhos por mulher)  2,18 1,92 1,85 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013 (PNUD; IPEA; FJP, 2013). 

 

 

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

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

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

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

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

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

indicativo de fragilidade dos sistemas públicos de saneamento. 

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

saneamento básico inadequado são propagadas através de quatros maneiras:  

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

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

e Malária; 

 Transmissão por contato com a Água: Esquistossomose e Leptospirose; 

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

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

relacionadas ao saneamento ambiental inadequado em Coronel Fabriciano, segundo dados 

disponíveis do Ministério da Saúde - Datasus para o período de 2007 a 2013. 
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Para as doenças de transmissão feco-oral, o Datasus disponibiliza somente dados para Hepatite 

A e Febre Tifóide. Coronel Fabriciano apresentou 76 casos de Hepatite e nenhum registro de 

Febre Tifóide para esse período. A Hepatite A é uma infecção produzida pelo vírus A (VHA) e 

contraída predominantemente por meio de ingestão de água contaminada, provocando mal-

estar, náuseas, dores abdominais, aumento do fígado e icterícia.  

O município de Coronel Fabriciano entre 2007 e 2013 apresentou, para as doenças de 

transmissão Inseto Vetor, 55 casos de Leishmaniose e 3 casos de Malária. Destaca-se que a 

Febre Amarela, Doenças de Chagas e Malária, embora presentes em todo o país, são mais 

recorrentes nos estados do Norte e Nordeste.   

Merece ser mencionado ainda que Coronel Fabriciano, localizado em uma grande depressão 

geográfica conhecida como Vale do Aço, conjuntamente com os municípios de Ipatinga e 

Timóteo, apresentam anualmente um enorme número de notificações para dengue.  Coronel 

Fabriciano registrou 9.126 casos de dengue, apresentando uma média de 1.300 casos por ano 

desde 2007. Em 2009 o município apresentou o maior número de casos da doença, quando 

foram registrados 3.109 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. 

Assim como outros municípios, Coronel Fabriciano tem um programa de inseticidas e busca 

ativa de larvas de Aedes que está ativo durante todo o ano. 

Segundo o estudo realizado por Horta et al. (2013) em Coronel Fabriciano observaram-se casos 

de dengue espacialmente agrupados na região norte do Município, onde novos bairros 

surgiram nos últimos anos acompanhando o crescimento populacional, sem estrutura 

adequada de urbanização e planejamento urbano. Esta região caracteriza-se por apresentar 

localidades com uma presença forte da interface urbano-rural, onde a infraestrutura urbana 

nova ainda apresenta deficiências que promovem a proliferação do vetor e a rápida 

transmissão da doença. Estes bairros estão localizados em áreas de condições socioeconômicas 

baixas, com deficiente serviço de infraestrutura urbana.  

Para as doenças transmitidas através do contato com a água, o município de Coronel 

Fabriciano registrou 3 casos de Leptospirose e 487 casos confirmados de esquistossomose no 

período de 2007 a 2013. O ano mais crítico ocorreu em 2010, quando foram notificados 112 

casos. 

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

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

esquistossomose do país. (Ministério da Saúde, 2005). 

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

para o período de 2007 a 2013. 



-39- 

Planos Municipais de Saneamento Básico dos Municípios de Coronel Fabriciano e Timóteo  

Produto 8 – Relatório Final do Plano Municipal de Saneamento Básico 

Município: Coronel Fabriciano – TOMO I 

ENGECORPS 

1245-IBA-01-SA-RT-0008 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

2.4.5 Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) 

Segundo dados apresentados no Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013 (PNUD; 

IPEA; FJP, 2013), Coronel Fabriciano apresentou um Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDHM) de 0,755. 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 0,225 e 0,179, 

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

 

Figura 2.15 – IDHM de Coronel Fabriciano – 1991 a 2010 

 

Assim, Coronel Fabriciano ocupa a 453ª posição, em 2010, em relação aos 5.565 municípios 

do Brasil, sendo que 452 (8,12%) municípios estão em situação melhor e 5.113 (91,88%) 

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

Gerais, Coronel Fabriciano ocupa a 34ª posição, sendo que 33 (3,87%) municípios estão em 

situação melhor e 820 (96,13%) municípios estão em situação pior ou igual. (PNUD; IPEA; FJP, 

2013). 
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2.4.6 Infraestrutura do Município 

2.4.6.1 Infraestrutura Habitacional 

De acordo com a Lei 3.759 de 27 de Dezembro de 20012, as áreas de Especial Interese Social 

(AEIS) são áreas destinadas predominantemente à moradia de população de baixa renda e 

sujeitas a normas específicas de parcelamento, uso e ocupação do solo, estando divididas em  

duas categorias: AEIS-1 e AEIS- 2. 

As Áreas de Especial Interese Social 1 (AEIS-1) são áreas ocupadas predominantemente por 

população de baixa renda (famílias de até 3 salários minímos), nas quais existe interesse 

público em promover programas habitacionais de urbanização e regularização fundiária 

visando à promoção da moradia adequada. Já as Áreas de Especial Interese Social 2 (AEIS-2) 

são áreas não edifcadas ou regiões com concentração de terenos e/ou edifcações vazias, nas 

quais existe interesse público em promover a implantação de emprendimentos de produção 

habitacional de interesse social. 

As Áreas de Especial Interese Social estão localizadas na porção sudeste do município, junto a 

mancha urbana de Coronel Fabriciano. A Figura 2.16 mostra a localização das AIES segundo o 

Plano Diretor do município. 
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Figura 2.16 – Localização das AIES no município de Coronel Fabriciano 

2.4.6.2 Infraestrutura Local 

Os serviços de abastecimento de água do município de Coronel Fabriciano são prestados 

diretamente pela COPASA. Segundo dados do Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgoto do 

SNIS (2011), o índice de atendimento da população deste município com rede de água é de 

98,8%, sendo que este índice de atendimento aumenta para 100% quando considerada 

apenas a população urbana. 

A Figura 2.17 baseada na pesquisa do Censo Demográfico (IBGE, 2010) e pormenorizada para 

os setores censitário do município, mostra a situação do abastecimento de água em Coronel 

Fabriciano. As áreas mais afastadas possuem os piores índices de abastecimento de água. Cabe 

salientar que no núcleo urbano, mais de 95% dos domicílios estão ligados à rede de água. A 

região leste do município apresenta os menores índices de atendimento, os quais não chegam 

a 20%. 
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Figura 2.17 – Índice de Atendimento de Abastecimento de Água dos Domicílios de Coronel Fabriciano 

 

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

serviços na sede municipal e no distrito de Melo Viana, já no povoado de Santa Vitória dos 

Cocais (área rural) o serviço é realizado pela própria prefeitura.  

Segundo o SNIS (2013), a área urbana de Coronel Fabriciano não possui estação de tratamento 

de esgoto, sendo que seu índice de atendimento corresponde a 86,4%. Estes esgotos gerados 

são lançados in natura nos rios Piracicaba e Ribeirões Caladão e Caladinho.  

Na área rural, com exceção do povoado de Santa Vitória dos Cocais, onde é realizada a coleta 

e o tratamento dos esgotos, sendo o índice de atendimento maior que 99%, segundo dados da 

Prefeitura Municipal através do Comitê Executivo (CE, 2013), no restante da área rural, 

predomina o tratamento em fossas individuais, mesmo nos aglomerados maiores, como os 

Povoados de São José dos Cocais, Córrego dos Pinto, Baixada dos Arrudas e Córrego dos Soter. 
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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 2.18. 

 Figura 2.18 – Índice de Atendimento do Sistema de Esgotamento Sanitário dos Domicílios de Coronel 

Fabriciano 

Cabe ressaltar que o município apresenta infraestrutura disponível de rede coletora de esgoto, 

interceptores parcialmente implantados e fossas negras, localizadas na zona rural.  

É importante mencionar que o município possui um projeto para a implantação da ETE 

Central, que deveria estar operando desde o ano de 2010 e, no entanto, as obras não puderam 

ser iniciadas devido ao conflito com a população do entorno a qual havia sido contrária à 

implantação da ETE no local para o qual foi projetada.   
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A COPASA tinha a intenção de criar uma segunda ETE no município, mas após a revisão do 

projeto, a ETE foi descartada. Havia, também, um projeto para a implantação da ETE Amaro 

Lanari, mas, segundo informado, depois de revisar o projeto, a COPASA decidiu descartar a 

implantação desta estação. Entretanto, tendo em vista que a COPASA possuia uma área para 

instalação da ETE (próximo ao Condomínio Aldeia do Lago) e de uma ação judicial impedindo 

a COPASA de construir a ETE nesse local, foram realizados novos estudos para definição de 

outro local de instalação, ficando mais viável tecnicamente a implantação de um sistema 

integrado para tratamento dos efluentes dos municípios de Coronel Fabriciano e Timóteo. 

O sistema de resíduos sólidos do município de Coronel Fabriciano é prestado diretamente pela 

Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Meio Ambiente. O município gera em 

média 1.600 toneladas de resíduos sólidos domésticos (RSD) por mês. Além da sede municipal 

e do Distrito de Senador Melo Viana, o serviço de coleta atende aos povoados da Serra dos 

Cocais, em Cocais de Cima e Cocais de Baixo, localizados na zona rural. Todos os RSD 

coletados, inclusive dos povoados rurais atendidos, são encaminhados para a Central de 

Resíduos Vale do Aço / Aterro Sanitário, da Vital Engenharia Ambiental S/A. 

2.4.6.3 Infraestrutura Social 

A rede de saúde de Coronel Fabriciano conta com um (1) Centro de Atenção Psico Social – 

CAPS, doze (12) Centros de Saúde/Unidades Básicas, vinte e nove (29) Clínicas 

Especializada/Ambulatório Especializado, cinquenta e quatro (54) Consultórios, um (1) Hospital 

geral, quatro (4) Policlínicas, dois (2) Postos de Saúde, duas (2) Secretarias de Saúde e catorze 

(14) Unidades de Serviço de Apoio de Diagnose, segundo dados do DATASUS (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2013). 

Na área da Educação, Coronel Fabriciano possui um total de 82 estabelecimentos de educação 

divididos entre os diferentes ciclos de ensino: 28 pré-escolas, 42 de ensino fundamental e 12 

de ensino médio. Ressalta-se que 30 instituições são municipais, 21 são estaduais, 31 são 

privadas e não há instituição federal, de acordo com dados do IBGE Cidades (IBGE, 2012). 

Destaca-se que o município possui um dos maiores centros universitários de Minas Gerais, o 

Centro Universitário do Leste de Minas Gerais, mais conhecido como Unileste. 

Vale mencionar que a zona central da cidade concentra comércios e serviços, além da maior 

parte das instituições públicas municipais, estaduais e federais, concentrados num espaço 

geograficamente pequeno. 

Coronel Fabriciano, assim como os municípios de Açucena, Belo Oriente, Ipatinga, Jaguaraçu, 

Marliéria, Santana do Paraíso e São Domingos do Prata fazem parte do Circuito Turístico Mata 

Atlântica de Minas Gerais. Criado em 2001 tem como meta estimular o ecoturismo e turismo 

cultural nos municípios associados. 

A Serra dos Cocais é o principal atrativo no turismo ecológico do município, são destaques as 

trilhas, cachoeiras e mirantes, de onde se pode ver uma parte do Vale do Aço. Além disso, há 

também, o turismo cultural, em que se destacam o Museu do ICMG, o Teatro João Paulo II, a 
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Igreja Nossa Senhora da Vitória, o Santuário de Nossa Senhora da Piedade, o Sobrado dos 

Pereira, a Capela Nossa Senhora Auxiliadora, Igreja Matriz de São Sebastião, Catedral de São 

Sebastião, Colégio Angélica e Praça da Estação e o Monumento Terra Mãe. 

2.4.7 PIB Municipal 

Em relação à renda, Coronel Fabriciano apresentou um enorme crescimento econômico nos 

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

(PIB) cresceu 209%, saltando de 266 milhões, em 1999, para 825 milhões, em 2010. O 

município apresenta o terceiro maior PIB entre os municípios da Região Metropolitana do Vale 

do Aço, segundo dados do IBGE (2010), corresponde a 0,23% no PIB mineiro, ocupando a 69ª 

posição no ranking estadual. 

Em 2010 o PIB de Coronel Fabriciano representava 0,23% do PIB estadual de Minas Gerais, o 

Quadro 2.7 apresenta os valores no período de 1999 a 2010.  

QUADRO 2.7 – PIB ESTADUAL E MUNICIPAL 

Ano PIB Minas Gerais (R$) PIB Coronel Fabriciano (R$) (%) 

1999 R$89.789.781,73  R$          266.592,71  0,30% 

2000 R$100.612.292,92  R$          287.682,47  0,29% 

2001 R$111.315.220,89  R$          322.612,97  0,29% 

2002 R$127.781.907,20  R$          361.867,00  0,28% 

2003 R$148.822.787,92  R$          400.406,83  0,27% 

2004 R$177.324.816,18  R$          433.258,19  0,24% 

2005 R$192.639.256,13  R$          467.014,03  0,24% 

2006 R$214.753.976,96  R$          539.005,10  0,25% 

2007 R$241.293.053,68  R$          579.360,33  0,24% 

2008 R$282.520.745,13  R$          660.494,02  0,23% 

2009 R$287.054.747,64  R$          730.107,56  0,25% 

2010 R$351.380.905,10  R$          825.226,60  0,23% 

Fonte: Anexo Estatístico – PIB dos municípios de MG 1999-2010 (FJP, 2014). 

 

 

A economia de Coronel Fabriciano é fortemente dominada pelo setor de serviços, evidenciado 

pelo valor adicionado pelo setor no PIB Municipal, com representatividade de 76%. A 

contribuição de cada um dos setores está apresentada no Quadro 2.8. 

QUADRO 2.8 – CONTRIBUIÇÕES DO PIB MUNICIPAL – 2010 

Município 

Valor adicionado dos setores (R$) 

Impostos (R$) PIB Total (R$) 

Agropecuária Indústria Serviços 

Coronel Fabriciano 2.299 121.064 625.169 76.695 825.227 

Fonte: Anexo Estatístico – PIB dos municípios de MG 1999-2010 (FJP, 2014). 

 

O setor terciário é a maior fonte geradora do PIB de Coronel Fabriciano, representa mais de 

75% do PIB municipal, destacando-se a área comercial. Ressalta-se que quase 70% da 

população economicamente ativa do município estava ocupada neste setor (IBGE, 2010). 

De acordo com a prefeitura, o município é destaque na prestação de serviços nas áreas do 

comércio, lazer, educação e cultura. Sendo que o comércio engloba cerca de 3.561 
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estabelecimentos registrados, dos mais variados ramos. Já o setor de serviços envolve 3.275 

nomes registrados com destaque para o ramo de Hotelaria, que possui cerca de 1.800 

acomodações.  

A indústria é o segundo setor mais importante para a economia de Coronel Fabriciano, 

representa quase 15% do PIB municipal. Grande parte deste valor é originado no Distrito 

Industrial, instalado a aproximadamente 6 km à oeste do centro da cidade, ocupando uma 

área de 182.970 m². Segundo dados da Prefeitura (2011), este distrito industrial, administrado 

pela CODEMIG, é composto por 40 empresas de diferentes ramos, formado por empresas de 

pequeno, médio e grande porte, e emprega diretamente cerca de 850 pessoas. 

Um novo distrito industrial foi construído em 2011, numa área de 2 mil m², no anel viário da 

BR-381 na divisa com o município de Antônio Dias,  o chamado Parque Industrial Vale do 

Aço, composto inicialmente por 220 lotes. 

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

0,2% do PIB total. Em 2010, segundo dados do IBGE, 1,99% da população economicamente 

ativa do município estava ocupada no setor. 

Coronel Fabriciano tem um potencial muito forte para o desenvolvimento da atividade 

turística, principalmente com o turismo de aventura na Serra dos Cocais e o turismo 

gastronômico com o Rota dos Sabores. É uma forma de gerar emprego e renda para o 

município. 

O turismo aparece como alternativa de renda sustentável e contribui fortemente para a 

economia de Coronel Fabriciano, já que o município apresenta vários atrativos para quem 

gosta de sossego e natureza. São várias cachoeiras, e ainda, a presença da Serra dos Cocais, 

localizada a cerca de 20 km do centro de Coronel Fabriciano, cercada por trilhas ecológicas, 

cachoeiras, cascatas, nascentes, ribeirões, diversas espécies da Mata Atlântica, montanhas e 

vales.  

Um dos evento mais famoso de Coronel Fabriciano, a Rota dos Sabores, organizado pela 

Prefeitura, pode ser considerado como um dos mais importantes e tradicionais eventos da 

cidade, atrai cerca de 30 mil pessoas a cada edição. A Rota dos Sabores traz relevantes 

contribuições para o turismo local, ao atrair turistas, promover a cultura e gerar renda. De 

acordo com Rodrigo Pinho, Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, em 

entrevista ao Jornal Vale do Aço, “em 2014 a Sedetur apontou que o evento gerou mais de 200 

empregos temporários, com uma circulação aproximada de R$ 1,7 milhão pessoas nos dois 

dias de evento. 

Nos últimos anos, Coronel Fabriciano tem conquistado os recursos do ICMS Turístico de Minas 

Gerais. Esses recursos ajudam o município a realizar diversas ações, como melhoria na estrada 

de acesso à Serra dos Cocais, sinalização turística nas áreas rural e urbana para facilitar o acesso 

dos turistas, dentre outros projetos.    

http://pt.wikipedia.org/wiki/Industrial_(Coronel_Fabriciano)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Industrial_(Coronel_Fabriciano)
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Em 2014 Coronel Fabriciano foi um dos 155 municípios mineiros habilitado a receber o ICMS 

Turístico. Por três anos consecutivos o município conquistou pontuação nota dez. Segundo o 

Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rodrigo Pinho, o município tem 

avançado a cada ano no investimento em turismo, e estes investimentos contribuem para a 

geração de emprego, renda, além de possibilitar a preservação do patrimônio cultural, do meio 

ambiente. Estes investimentos têm gerado bons resultados, por exemplo, a agricultura familiar, 

aliada ao turismo, vem se tornando uma alternativa sustentável para os moradores do local. 

2.5 PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO 

A Lei nº 3.759 de 27 de Dezembro de 2012 institui o Plano Diretor de Desenvolvimento do 

Município de Coronel Fabriciano, que é o instrumento básico da política de desenvolvimento e 

expansão urbana do Município, orientador da atuação da administração pública e da iniciativa 

privada em seu território, visando desenvolvimento das funções sociais da cidade e da 

propriedade e o pleno exercício da cidadania. No Anexo I apresenta-se o conteúdo da lei. 

2.5.1 Zoneamento Urbano 

Os Capítulos II e III do Título III da Lei 3.759/2012 dispõem, respectivamente, sobre o 

zoneamento do município e sobre as áreas especiais. 

 Zoneamento 

Conforme o Art. 11 da Lei 3.759/2012 apresentam-se as zonas em função das possibilidades 

de uso do solo. 

I– Zona de Usos Diversificados (ZUD); 

II – Zona de Proteção Ambiental (ZPA); 

III – Zonas de Interesse Econômico 1 (ZIE-1); 

IV – Zona de Interesse Econômico 2 (ZIE-2); 

V – Zona de Atividades Incômodas (ZAI); 

VI – Zonas Urbanas Especiais (ZUE); e 

VII – Zona Rural (ZR) 

 

Conforme o Art. 13, a Zona de Usos Diversificados (ZUD) é a porção do território municipal 

constituída pelas áreas de urbanização consolidada e por áreas urbanas vazias situadas na 

várzea dos ribeirões Caladão e Caladinho e do rio Piracicaba, sendo prevista como zona de 

média densidade, destinada à instalação de usos residenciais e não residenciais, segundo 

critérios gerais de compatibilidade de incômodo e qualidade ambiental, tendo como referência 

o uso residencial. 
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Conforme o Art.15, a Zona de Proteção Ambiental (ZPA) é o conjunto das áreas de encostas e 

topos de morro que envolvem a ZUD), nas quais predomina o interesse público na preservação 

ambiental por meio da retenção e desaceleração das águas pluviais, aumentando tempo de 

chegada destas nos cursos d’água principais. 

Conforme o Art. 17, as Zonas de Interesse Econômico 1 (ZIE-1) são áreas situadas nas 

proximidades do anel da BR-381, destinadas, prioritariamente, ao desenvolvimento de 

indústrias e serviços de produção, notadamente atividades não conviventes com o uso 

residencial por serem potencialmente geradoras de poluição ambiental e volume significativo 

de tráfego de cargas, incluindo o Distrito Industrial existente e a área urbana localizada no 

extremo oeste do Município, junto à divisa com o Município de Antonio Dias, delimitada na 

bacia do Ribeirão Cocais Pequeno. 

Conforme o Art. 20, a Zona de Interesse Econômico 2 (ZIE-2) é a área propícia à expansão 

urbana situada nas proximidades do bairro Amaro Lanari, destinada a atividades urbanas 

diferenciadas, com ênfase no turismo de negócios e outros serviços de impacto positivo na 

identidade do Município e em sua inserção no contexto do Vale do Aço. 

Conforme o Art. 23, a Zona de Atividades Incômodas (ZAI) é a área situada às margens do anel 

da BR-381, a oeste da Área Central, sendo destinada exclusivamente a usos não residenciais, 

especialmente equipamentos institucionais considerados incompatíveis com o meio urbano. 

Conforme o Art. 26, as Zonas Urbanas Especiais (ZUE) são áreas parceladas ou ocupadas e 

áreas não urbanizadas de entorno destas, situadas nas regiões de Santa Vitória dos Cocais e São 

José dos Cocais, destinadas ao uso residencial, em articulação com atividades rurais e de 

turismo e lazer.  

Conforme o Art. 37, a A Zona Rural (ZR) é a porção do território municipal destinada, 

prioritariamente, à exploração de atividades agrícolas, silvicultura, pecuária, agrasindústrias e 

atividades de turismo e lazer. 

 Áreas Especiais 

Conforme o Art. 29 da Lei 3.759/2012 Em complementação ao Macrozoneamento municipal 

ficam estabelecidas as seguintes categorias de Áreas Especiais, que, por suas características 

específicas, demandam políticas de intervenção e parâmetros urbanísticos diferenciados que 

prevalecerão sobre os do Macrozoneamento: 

I – Áreas de Especial Interesse Social (AEIS), compreendendo as categorias: 

II – Áreas de Relevante Interesse Urbanístico (ARIU), compreendendo as categorias: 

III – Áreas de Relevante Interesse Ambiental (ARIA), compreendendo as categorias: 

IV – Área de Relevante Interesse Turístico Ambiental (ARITA). 
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Conforme o Art. 30, Áreas de Especial Interesse Social (AEIS) são áreas destinadas 

predominantemente à moradia de população de baixa renda e sujeitas a normas específicas de 

parcelamento, uso e ocupação do solo, compreendendo duas categorias: 

I – Áreas de Especial Interesse Social 1 (AEIS-1); 

II – Áreas de Especial Interesse Social 2 (AEIS-2); 

Conforme o Art.34, Áreas de Relevante Interesse Urbanístico (ARIU) são áreas de especial 

interesse para a estruturação urbana do Município, comportando as categorias ARIU-1, ARIU-2 

e ARIU-3. 

Conforme o Art. 38, Áreas de Relevante Interesse Ambiental (ARIA) são áreas situadas na ZPA e 

na Zona Rural, nas quais é de interesse público exercer um controle mais rigoroso da ocupação 

e do uso do solo, comportando três categorias: ARIA-1, ARIA-2 e ARIA-3. 

Conforme Art. 42, Área de Relevante Interesse Turístico Ambiental (ARITA) é o conjunto de 

áreas situadas na Zona Rural, com atributos notáveis dos pontos de vista ambiental, paisagístico 

e cultural, abrangendo a Pedra do Caladão, as Cachoeiras do Escorregador e outras, a região da 

Serra dos Cocais, os povoados de Santa Vitória e de São José dos Cocais e outras áreas de 

interesse paisagístico, sendo destinada ao desenvolvimento do potencial do Município para o 

turismo rural, ecológico e de aventura. 
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3. SITUAÇÃO INSTITUCIONAL 

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

município de Coronel Fabriciano são apresentados:  

 Organograma da Prefeitura Municipal, na Figura 3.1, com destaque para os órgãos e 

entidades envolvidos com o saneamento básico: 

 SMOP – Secretaria Municipal de Obras 

 SESUMA – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente 

 COPASA – Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Estatal) 

 Vital Engenharia Ambiental S/A (Empresa Privada) 

 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; 

 Cooperação Intermunicipal. 
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3.1 O SANEAMENTO BÁSICO NO ORGANOGRAMA DA PREFEITURA MUNICIPAL 

  

Figura 3.1 – Organograma da Prefeitura de Coronel Fabriciano 
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No caso do Sistema de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, ambos da área 

urbana, como pode ser visualizado, os serviços são prestados pela COPASA. O Organograma 

deste prestador é composto pelos seguintes servidores, melhor visualizado na Figura 3.2: 

 01 Almoxarife; 

 03 Atendente Comercial; 

 01 Auxiliar de Programação de Serviços; 

 02 Desenhinta Cadastrita; 

 01 Encarregado de Atendimento Comercial; 

 01 Encarregado Contr. Leit. Entr. Contas; 

 01 Encarregado Geral Manut. Ág. Esg.; 

 10 Encarregado Manutenção Água; 

 02 Encarregado Manutenção Esgoto; 

 01 Encarregado manutenção Sistemas; 

 01 Engenheiro Manutenção Operação de Sistemas; 

 01 Fiscal Obras e Serviços; 

 08 Leiturista; 

 13 Oficial Manutenção Água; 

 03 Oficial Manutenção Esgoto; 

 01 Oficial Operacional; 

 07 Operador ETA; 

 01 Operador Rádio; 

 01 Programador Serviços Operacionais; 

 05 Servente Água; 

 01 Servente Esgoto; 

 Total de servidores: 65 



-53- 

Planos Municipais de Saneamento Básico dos Municípios de Coronel Fabriciano e Timóteo  

Produto 8 – Relatório Final do Plano Municipal de Saneamento Básico 

Município: Coronel Fabriciano – TOMO I 

ENGECORPS 

1245-IBA-01-SA-RT-0008 

 

 

Figura 3.2 – Organograma da COPASA 
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3.2 LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAÇÃO 

3.2.1 Lei nº 3.759/2012 – Institui o Plano Diretor do Município de Coronel Fabriciano e 

dá outras providências 

O Plano Diretor de Coronel Fabriciano institui-se como instrumento básico da política de 

desenvolvimento e expansão urbana do Município, orientador da atuação da administração 

pública e da iniciativa privada em seu território. O plano em como princípios básicos o 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade e o pleno exercício da 

cidadania. 

Um dos eixos estratégicos do desenvolvimento municipal para consecução dos objetivos do 

Plano Diretor trata da sustentabilidade ambiental, social e econômica do desenvolvimento 

urbano, e uma das diretrizes estratégicas no tocante ao desenvolvimento socioeconômico do 

Município e à sua inserção no contexto da Região Metropolitana do Vale do Aço refere-se à 

promoção da exploração sustentável dos recursos naturais do Município. 

O Capítulo II do Título V da referida Lei dispõe sobre as Políticas de Meio Ambiente e 

Saneamento:  

Conforme o Art. 55 da Lei 3.759/2012, são diretrizes para as políticas municipais de meio 

ambiente e saneamento: 

I – implantação do Sistema de Gestão Ambiental (recursos humanos, legislação, 

integração das ações de governo, instalações físicas e aparelhamento, capacitação 

técnica e treinamento); 

II – impedir atividades agropecuárias na área interna ao perímetro urbano bem 

como disciplinar e ordenar este uso no meio rural visando à adoção de práticas 

adequadas e sustentáveis, coibindo especialmente esta prática nas proximidades 

dos cursos d´água; 

III – garantir o cumprimento da legislação ambiental e incrementar a fiscalização 

das Áreas de Preservação Permanente (APP), principalmente as localizadas nas 

margens dos cursos d’água, de forma a coibir novas ocupações e impedir a 

expansão das ocupações existentes; 

IV – garantir arborização urbana adequada, utilizando para isso estratégias tais 

como: 

a) estruturação da administração pública para atendimento da demanda existente; 

b) implementação de ações de educação ambiental visando a orientar ouso de 

espécies adequadas; 

c) estabelecimento de parcerias junto à concessionária dos serviços de iluminação 

pública, dimensionamento adequado de passeios, exigência de projeto de 

arborização para novos parcelamentos e cumprimento das determinações do 

Código de Trânsito Nacional. 
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V – proteger as áreas de encostas não ocupadas dentro do perímetro urbano e no 

seu entorno por meio de ações como: 

a) revegetação; 

b) aplicação do Código de Posturas municipal no que se refere à presença de 

animais no perímetro urbano, priorização do combate aos focos erosivos com 

maior potencial de risco para os moradores e adequação do curral municipal em 

apoio às atividades de fiscalização. 

VI – criar programas para incentivar a revegetação de áreas degradadas próximas à 

mancha urbana; 

VII – promover ações voltadas para a prevenção de enchentes decorrentes do 

transbordamento dos Córregos Caladão e Caladinho, incluindo, entre outras 

medidas: revegetação de cabeceiras e margens bem como o controle de erosões; 

monitoramento das áreas de contribuição para as bacias destes córregos; criação de 

áreas verdes permeáveis especificamente destinadas ao controle de cheias e onde 

sejam permitidas apenas atividades compatíveis com a retenção das águas pluviais; 

VIII – exigir estudos geológicos para futuros empreendimentos imobiliários; 

IX – incentivar a retenção de águas pluviais dentro dos lotes através de reservatórios 

domésticos bem como incentivar o uso desta água para irrigação, lavagem de 

carros e outras finalidades. 

X – garantir a manutenção de áreas de várzeas e baixadas, buscando aumentar a 

retenção e infiltração das águas de chuva no solo através da proibição do aterro 

nestes locais. 

XI – promover estudos para verificar a possibilidade de pavimentação com material 

permeável. 

XII – promover o controle urbano e ações de educação ambiental para garantir a 

aplicar da legislação vigente de forma que os novos empreendimentos contemplem 

soluções de drenagem em sua área de influência e entorno imediato. 

XIII – promover o desassoreamento dos cursos d’água e a desobstrução sistemática 

da rede de drenagem existente. 

XIV – elaborar o Plano Diretor de Drenagem Urbana. 

XV – garantir a aplicação da legislação pertinente no que se refere ao lançamento 

de efluentes industriais dentro do perímetro urbano. 

XVI – ampliar a coleta seletiva no Município e garantir instalações adequadas para 

sua operacionalização. 

XVII – incrementar a fiscalização dos carroceiros e garantir locais para depósito 

temporário de resíduos da construção civil transportados. 

XVIII – garantir pontos de coleta de pequenos volumes nos bairros. 

XIX – promover a recomposição da mata ciliar nas APP na Zona Rural. 
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XX – implementar os mecanismos legais para gestão da APA da Biquinha e da APA 

Serra dos Cocais, quais sejam: Plano de Manejo, cadastramento junto aos órgãos 

ambientais responsáveis, zoneamento ecológico-econômico e de uso e ocupação 

do solo 

.XXI – promover a educação ambiental bem como a identificação, divulgação e 

implantação de sistemas adequados de convivência harmoniosa da população com 

as áreas verdes dos parcelamentos urbanos implantados.  

 

3.2.2 Lei nº 2.558/1995 – Criação do Conselho Municipal de Desenvolvimento 

Ambiental – CODEMA e dá outras providências. 

O CODEMA é órgão colegiado, consultivo, de assessoramento ao Poder Executivo Municipal e 

deliberativo no âmbito de sua competência, sobre as questões ambientais propostas nesta e 

demais leis correlatas do Município. 

O artigo 2º descreve as competências do CODEMA, como segue: 

Art. 2º. Ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental - CODEMA 

compete: 

I – Propor diretrizes para Política Municipal de Meio Ambiente; 

II – Propor normas técnicas e legais, procedimentos e ações, visando a defesa, 

conservação, recuperação e melhoria da qualidade ambiental do Município, 

observada a legislação federal, estadual e municipal pertinente; 

III – Exercer a ação fiscalizadora de observância às normas contidas na Lei Orgânica 

Municipal e na legislação a que se refere o item anterior; 

IV – Obter e repassar informações e subsídios técnicos relativos ao desenvolvimento 

ambiental, aos órgãos públicos, entidades públicas e privadas e a comunidade em 

geral; 

V – Atuar no sentido da conscientização pública para o desenvolvimento ambiental 

promovendo a educação ambiental formal e informal, com ênfase aos problemas 

do Município; 

VI – Subsidiar o Ministério Público, nos procedimentos que dizem respeito ao Meio 

Ambiente, previstos na Constituição Federal de 1988; 

VII – Solicitar aos órgãos competentes o suporte técnico complementar às ações 

executivas do Município na área ambiental; 

VIII – Propor a celebração de convênios, contratos e acordos com as entidades 

públicas e privadas de pesquisas e de atividades ligadas ao desenvolvimento 

ambiental; 

IX – Opinar previamente sobre planos e programas anuais e plurianuais de trabalho 

da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, no que diz respeito 

a sua competência exclusiva; 
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X – Apresentar anualmente proposta orçamentária ao Executivo Municipal, inerente 

ao seu funcionamento; 

XI – Identificar e informar à comunidade e aos órgãos públicos competentes, 

federal, estadual e municipal, sobre a existência de áreas degradadas ou ameaçadas 

de degradação; 

XII – Opinar sobre a realização de estudo alternativo sobre as possíveis 

consequências ambientais de projetos públicos ou privados, requisitando das 

entidades envolvidas as informações necessárias ao exame da matéria, visando a 

compatibilização do desenvolvimento econômico com proteção ambiental; 

XIII – Acompanhar o controle permanente das atividades degradadoras e 

poluidoras, de modo a compatibilizá-las com as normas e padrões ambientais 

vigentes denunciando qualquer alteração que promova impacto ambiental ou 

desequilíbrio ecológico; 

XIV – Receber denúncias feitas pela população, diligenciando no sentido de sua 

apuração junto aos órgãos federais, estaduais e municipais responsáveis e sugerindo 

ao Prefeito Municipal as providências cabíveis; 

XV – Acionar os órgãos competentes para localizar, reconhecer, mapear e cadastrar 

os recursos naturais existentes no município, para o controle das ações capazes de 

afetar ou destruir o meio ambiente; 

XVI – Opinar nos estudos sobre o uso, ocupação e parcelamento do solo urbano, 

posturas municipais, obras e serviços urbanos, visando a adequação das exigências 

do meio ambiente, ao desenvolvimento do Município;  

XVII – Examinar e deliberar juntamente com o órgão ambiental competente sobre a 

emissão de alvarás de localização e funcionamento no âmbito municipal das 

atividades potencialmente poluidoras, bem como sobre as solicitações de certidões 

para licenciamento; 

XVIII – Realizar e coordenar as Audiências Públicas, quando for o caso, visando a 

participação da comunidade nos processos de instalação de atividades 

potencialmente poluidoras; 

XIX – Propor ao Executivo Municipal a instituição de unidades de conservação 

visando à proteção de sítios de beleza excepcional, dos mananciais, do patrimônio 

histórico, arqueológico, paleontológico, e áreas representativas de ecossistemas 

destinados à realização de pesquisas básicas e aplicadas de ecologia; 

XX – Responder a consulta sobre matéria de sua competência; 

XXI – Decidir juntamente com o órgão executivo de meio ambiente, sobre aplicação 

dos recursos provenientes do Fundo Municipal de Meio Ambiente; 

XXII – Acompanhar as reuniões das Câmaras do COPAM em assuntos de interesse 

do Município. 
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3.2.3 Lei nº 2.713/1997 – Dispõe sobre a proibição de jogar lixo, entulho e animais 

mortos nos ribeirões do Município de Coronel Fabriciano. 

Os artigos de mais importância a serem aqui retratados estão descritos a seguir: 

Art. 1º - Fica proibido jogar lixo, entulho e animais mortos nos córregos e ribeirões 

e lotes vagos do Município de Coronel Fabriciano. 

Art. 2º - Qualquer pessoa ou empresa que for apanhada cometendo a infração de 

que trata o artigo 1º desta Lei, ficará sujeito a multa de 50 (cinquenta) UFIR para a 

pessoa física e 300 (trezentas) UFIR para pessoa jurídica, além de ser denunciado 

ao Ministério Público, através da Curadoria do Meio Ambiente. 

Art. 3º - Caberá a Administração Municipal fiscalizar, conscientizar e divulgar esta 

Lei junto a população do Município. 

 

3.2.4 Lei nº 2.821/1999 – Proíbe a emissão de esgotos sanitários e de resíduos sólidos 

sem tratamento nos leitos dos córregos e ribeirões deste Município. 

A lei proíbe emissão de esgotos e de resíduos em córregos, além de colocar prazo para a 

operadora realizar as obras de esgotamento.  

Os artigos de mais importância a serem aqui retratados estão descritos a seguir: 

Art. 1º - Fica proibida a emissão de esgotos sanitários e de resíduos sólidos sem 

tratamento nos leitos dos córregos e ribeirões deste Município. 

Art. 2º - O Município terá um prazo até 1º de janeiro de 2001 para iniciar junto a 

Concessionária ou a sua própria Administração, as obras de tratamento das redes 

de esgoto neste Município. 

Art. 3º - Os serviços realizados antes do prazo mencionado no artigo 2º pelo 

Município, poderão ser abatidos em valores monetários na relação de serviços e 

valores comerciais com a Concessionária, através de entendimento entre as partes. 

Art. 4º - Fica proibido qualquer acréscimo nos valores das taxas pela 

implementação e manutenção dos serviços de tratamento de esgoto de que trata 

esta lei. 

 

3.2.5 Lei nº 2.891/2000 – Altera a Lei Municipal nº 2.821/99, de 09 de setembro de 

1999, de que “Proíbe a emissão de esgotos sanitários e de resíduos sólidos sem 

tratamento nos leitos dos córregos e ribeirões deste Município 

Os artigos de mais importância a serem aqui retratados estão descritos a seguir: 

Art. 1º - O artigo 2º da Lei Municipal nº 2.821/99, de 09.09.99, que “Proíbe a 

emissão de esgotos sanitários e de resíduos sólidos sem tratamento nos leitos dos 

córregos e ribeirões deste Município”, passa a ter a seguinte redação:  
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“Art. 2º - O Município terá um prazo até 1º de janeiro de 2001, para iniciar junto a 

Concessionária ou a sua própria Administração, as obras de tratamento das redes 

de esgoto neste Município. 

Parágrafo Único: Caso não seja cumprido o prazo estipulado no “caput” deste 

artigo, fica a concessionária proibida de efetuar a cobrança da taxa de esgoto no  

Município.” 

 

3.2.6 Lei nº 2.832/1999 – Dispõe sobre a Educação Ambiental e Limpeza Urbana neste 

Município e dá outras providências. 

Os artigos de mais importância a serem aqui retratados estão descritos a seguir: 

Art. 1º - Fica o Município autorizado a criar Programa de Educação Ambiental e de 

Limpeza Urbana, neste Município. 

Art. 2º - A administração municipal incentivará os programas de Educação 

Ambiental e de Limpeza Urbana neste Município, com ampla divulgação desta lei. 

 

3.2.7 Lei nº 2.846/1999 – Dispõe sobre a delimitação de áreas de proteção ambiental 

denominadas Regionais Ecológicas e dá outras providências. 

Os artigos de mais importância a serem aqui retratados estão descritos a seguir: 

Art. 1º - A Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano, através do Conselho 

Municipal do Meio Ambiente, delimitará as áreas de importância que serão 

denominadas Regionais Ecológicas. 

Art. 2º - As áreas referidas no artigo anterior que serão as que, dentro do território 

do Município de Coronel Fabriciano, possuam características naturais e ambientais 

extraordinárias, mananciais, vegetação abundante, áreas lindeiras, represas e 

reservas florestais, estas incluídas e que exijam cuidados especiais do Poder Público. 

Art. 3º - As Regionais Ecológicas ficarão sob a jurisdição do Conselho Municipal do 

Meio Ambiente. 

Art. 4º - As Regionais Ecológicas terão por finalidade, manter os ecossistemas 

naturais de importância local, regulando inclusive o uso sustentável desta área de 

modo a compatibilizá-lo com os objetivos de preservação ambiental. 

Art. 5º - Serão atribuições desta Regional, entre outras, a serem definidas pelo 

Poder Público: 

I. Evitar processo de deteriorização ambiental; 

II. Evitar assoreamento dos cursos da água, represa e reservatórios; 

III. Evitar a prática de queimada e desmatamentos; 
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IV. Avaliar a cada ano, a situação da área comprometida pela Regional Ecológica no 

que se refere à preservação dos seus recursos naturais; 

V. Identificar e avaliar sistematicamente os possíveis impactos sobre esta reserva 

ecológica, relativos a projetos, sejam estes de Poder Público ou de particulares; 

VI. Elaborar um plano ambiental de atuação e diretrizes para a região, dando 

conhecimento à Câmara Municipal e publicidade para o projeto; 

VII. Apresentar, anualmente à Secretaria de Planejamento Urbano e Secretaria de 

Obras e Serviços Urbanos, relatório de Avaliação de desempenho da Regional 

Ecológica, no que diz respeito ao atendimento de seus objetivos;  

VIII. Promover gestões junto à entidades privadas para que colaborem na execução 

dos programas de preservação, melhoria e qualidade ambiental. 

Parágrafo Único – Caberá à Regional Ecológica a fiscalização prioritária do 

cumprimento das determinações contidas neste artigo. 

Art. 6º - As despesas com a execução desta lei correrão por conta das 

determinações contidas no Orçamento. 

 

3.2.8 Lei nº 2.861/2000 – Estabelece normas para fiscalização dos serviços prestados 

pelas concessionárias de serviço público de água, esgoto, eletricidade e telefonia 

no âmbito do Município de Coronel Fabriciano e dá outras providências. 

Os artigos de mais importância a serem aqui retratados estão descritos a seguir: 

Art. 1º - Ficam as concessionárias de serviços públicos de água e esgoto, 

eletricidade e telefonia que prestam serviços no âmbito do Município de Coronel 

Fabriciano, obrigadas ao fiel cumprimento das normas estatuídas nesta Lei. 

Art. 2º - Todas as concessionárias referidas no artigo anterior estão obrigadas, a 

dentro do prazo máximo de 15 (quinze) dias, reparar quaisquer danos que 

porventura provocarem nas ruas e avenidas desta municipalidade, quando da 

prestação dos serviços concedidos. 

Art. 3º - O não cumprimento da obrigação dentro do prazo estipulado, implicará 

na reparação do dano pelo Poder Público Municipal e na aplicação de multa à 

concessionária infratora de 300% sobre gasto na recomposição do dano. 

Art. 4º - A constatação da ilegalidade poderá ser feita mediante declaração firmada 

por no mínimo 02 (dois) cidadãos residentes no Município ou então por auto de 

constatação emitido pela Secretaria Municipal de Obras e serviços Urbanos. 

Art. 5º - Os casos omissos na aplicação desta Lei serão regulamentados pelo Poder 

Executivo. 
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3.2.9 Lei nº 2.995/2002 – Dispõe sobre a implantação da Área de Proteção Ambiental 

no Município de Coronel Fabriciano - APA Serra dos Cocais, e dá outras 

providências. 

Os artigos de mais importância a serem aqui retratados estão descritos a seguir: 

Art. 1º - Sob a denominação de APA Serra dos Cocais, fica declarada Área de 

Proteção Ambiental, a região situada na Zona Rural do Município de Coronel 

Fabriciano, com delimitação geográfica constante no artigo 3º desta lei.  

Art. 2º - A declaração, de que trata o artigo anterior, tem por objetivo proteger e 

conservar os sistemas naturais essenciais à biodiversidade, especialmente os 

recursos hídricos, com vistas à melhoria de qualidade de vida da população local, à 

proteção dos ecossistemas e ao desenvolvimento sustentado. 

Art. 3º - A APA Serra dos Cocais abrange uma área de 16.703,39 hectares, com 

88.368,28 metros de perímetro, seu memorial descritivo foi elaborado com base 

nas cartas do IBGE, escala 1:100.000 - Folha SE-23-Z-DV, MI 2537 - Coronel 

Fabriciano e Folha SE-23-Z-D-II, MI 2499 – Ipatinga, projeção/coordenadas UTM, 

Datum SAD69 (...) 

Art. 6º - A APA Serra dos Cocais, será supervisionada, administrada e fiscalizada 

pela Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano, com participação do Conselho 

Consultivo. 

Parágrafo único: O Conselho Consultivo deverá ser composto, de forma colegiada e 

paritária, pelas autoridades públicas estaduais e municipais, entidades 

ambientalistas não governamentais, entidades de classe, empresas e toda 

comunidade envolvida com a APA Serra dos Cocais. 

Art. 7º - Para atender aos objetivos previstos para a APA Serra dos Cocais, assim 

como para definir as atribuições e competências no controle de suas atividades, o 

Município de Coronel Fabriciano poderá firmar convênios com órgãos e entidades 

públicas e setor privado. 

 

3.2.10 Lei nº 3.153 /2003 – Institui o Programa de Coleta Seletiva e reciclagem de Lixo e 

dá outras providências. 

Os artigos de mais importância a serem aqui retratados estão descritos a seguir: 

Art. 1º - Fica instituído no Município de Coronel Fabriciano, o Programa Municipal 

de Coleta Seletiva de Lixo. 

Parágrafo único. A coleta seletiva e a reciclagem do lixo são entendidas como 

atividades que compreendem a classificação e o aproveitamento dos resíduos 

urbanos, desenvolvidas de forma organizada, pela sociedade com apoio do Poder 

Público Municipal, com as seguintes finalidades: 

I – reduzir a exploração dos recursos naturais; 

II – reduzir a poluição ambiental; 
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III – reduzir os custos dos serviços de coleta de resíduos sólidos prestados pelo 

Município; 

IV – aumentar a vida útil do aterro sanitário; 

V – estimular a ampliação da renda das famílias de catadores de materiais 

recicláveis. 

Art. 2º - Cabe à Divisão de Meio Ambiente, da Secretaria Municipal de Obras e 

Serviços Urbanos, a coordenação das atividades e implantação, operação, 

fiscalização, monitoramento e educação ambiental, relacionadas com a coleta 

seletiva de resíduos sólidos urbanos. 

Parágrafo único. O perfil do programa de coleta seletiva e reciclagem do lixo de que 

trata o presente artigo, poderá contemplar a coleta nas residências e nos 

estabelecimentos, a colocação de postos de entrega voluntária de recipientes 

capazes de receber material reciclável (papel, vidro, plástico, lata, etc.) e orgânico, 

em compartimentos diferenciados e identificados por cores. 

Art. 3º - Para efetivar o que dispõe os artigos anteriores, as ações relativas ao 

destino do lixo urbano, que deverão ser implantadas com a cooperação das 

empresas públicas e privadas atuantes no Município, fundamentar-se-ão nas 

seguintes diretrizes: 

I – acessibilidade dos serviços de coleta de lixo a um maior número de habitantes; 

II – definição de áreas e procedimentos para o armazenamento do lixo hospitalar e 

resíduos tóxicos; 

III – definição de modelos de coleta seletiva que levem em consideração os 

aspectos econômicos, a participação da população e o mercado que absorverá os 

resíduos sólidos; 

IV – incentivos às empresas privadas que adotarem a coleta seletiva e reciclagem, e 

à população em geral; 

V – utilização de campanhas educativas no sentido de sensibilizar a sociedade 

sobre a importância, sob o ponto de vista sócio-econômico-ambiental, da coleta 

seletiva e reciclagem do lixo; 

VI – obrigatoriedade do controle de aterros sanitários pelo setor público. 

Art. 4º - Poderá o Poder Público Municipal firmar convênio com empresas públicas 

e/ou privadas para a doação das lixeiras seletivas a serem instaladas em pontos 

estratégicos, em diversas localidades do Município. 

Parágrafo único. As empresas conveniadas poderão fazer publicidade, através de 

programa comercial nas lixeiras por elas instaladas, por um prazo de 5 (cinco) anos. 

Art. 5º - Torna-se obrigatório, em caráter educacional, a prática da coleta seletiva 

do lixo nas Escolas Públicas da rede municipal, atendendo ao disposto nesta lei. 

Art. 6º - Os materiais recicláveis coletados pelo Município ou depositados 

voluntariamente pela população nos pontos de entrega, serão doados aos 
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catadores de materiais recicláveis organizados em Associações legalmente 

estabelecidas, desde que as atividades exercidas pelas mesmas gerem benefícios 

sociais, ambientais e econômicos. 

Art. 7º - A incorporação da organização de catadores de materiais recicláveis, 

mencionada no artigo anterior, ao sistema municipal de limpeza urbana, dependerá 

da celebração de convênio com essa finalidade, entre a municipalidade e a 

associação ou entidade parceira. 

Art. 8º - Os munícipes das áreas urbanas contempladas pelo Programa de Coleta 

Seletiva e Reciclagem de Lixo, deverão proceder à separação dos materiais 

recicláveis, que serão coletados em dias e horários previamente fixados pela 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. 

Art. 9º - Os materiais recicláveis serão coletados pelo serviço municipal de limpeza 

urbana ou pelos catadores integrantes de organização conveniada com o 

Município, que deverão apresentar-se devidamente identificados. 

 

3.2.11 Lei Federal 11.445/2007 – Lei de Saneamento Básico  

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

Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 2010 – alterado pelo Decreto nº 8.629, de 30 de 

dezembro de 2015 – que, a partir de 31 de dezembro de 2017, 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; 
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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; (...). 

 

3.3 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS - FORMATOS LEGAIS E INSTITUCIONAIS 

 COPASA – Companhia de Saneamento de Minas Gerais 

Os serviços de abastecimento de água e de esgotos sanitários da área urbana do município, a 

qual envolve a sede e o Distrito de Senador Melo Viana, são prestados pela COPASA – 

Companhia de Saneamento de Minas Gerais, uma entidade autárquica, com personalidade 

jurídica e patrimônio próprio, criada pela Lei nº 6.475, de 14 de Novembro de 1974. 

A COPASA tem como atribuição exclusiva estudar, projetar e executar, diretamente ou 

mediante contrato com organizações e/ou empresas especializadas, as obras relativas à 

construção, ampliação ou remodelação dos sistemas públicos de abastecimento de água 

potável e de esgotos sanitários, que não forem objeto de convênio entre a Prefeitura e os 

Órgãos Federais ou Estaduais específicos, incluindo-se as respectivas e necessárias operações 

de manutenção e conservação. Compete ainda à COPASA lançar, fiscalizar e arrecadar as 

tarifas dos serviços de água e esgoto, as taxas e contribuições que incidirem sobre os imóveis 

beneficiados com os serviços, e defender os cursos d’água do Município contra a poluição, 

assim como conservar os mesmos. 

 SMOP – Secretaria Municipal de Obras Públicas 

 Atuação: Planejar, executar e coordenar, desenvolver e fiscalizar atividades 

relacionadas com as obras públicas do município. 

Compete à Secretaria Municipal de Obras Públicas, a SMOP, o planejamento, coordenação e 

execução de obras e de saneamento básico no Município; manutenção de estradas vicinais; 

coordenação e controle do trânsito urbano, construir, conservar e manter redes de água 

pluvial. 

A SMOP é responsável pela gestão dos sistemas de drenagem urbana, cujas atribuições 

envolvem a manutenção de logradouros, desobstrução de galerias de águas pluviais, entre 

outras, além de ser responspavel por algumas tividades de gestão do servisço de água e esgoto. 

 SESUMA – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente 

 Atuação: Planejar, executar, coordenar, desenvolver e fiscalizar atividades relacionadas 

com serviços urbanos, como coleta de lixo, varrição e capina de vias. 

Compete à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, o planejamento, 

coordenação e execução de obras relacionadas com serviços urbanos, trabalhos de transportes 
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urbanos, serviços permitidos e concedidos, parques e jardins, cemitério, defesa civil e trânsito. 

Também coordena, elabora e implementa a política ambiental no município. 

A SESUMA é responsável pela gestão do sistema de resíduos sólidos, cujas atribuições 

envolvem a coleta de lixo, varrição, capina de vias públicas, além da destinação final dos 

resíduos, entre outras. Além disso, a secretaria é responsável também pelos serviços de 

abastecimento de água e de esgotamento sanitário na área rural, mais precisamente nas 

localidades não atendidas pela COPASA, e pelos serviçso de drenagem urbana e manajeno das 

águas pluviais. 

3.4 POLÍTICA TARIFÁRIA 

 Abastecimento de Água e Esgotos Sanitários 

Conforme a Resolução ARSAE-MG 35/2013, de 12 de Abril de 2013, que autoriza o reajuste 

das tarifas dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, 

prestados pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA MG e dá outras 

providências, constam no Quadro 3.1 as tarifas aplicáveis aos usuários desde 13 de maio de 

2013. 

Para consulta ao quadro, considerar apenas as colunas correspondentes aos serviços prestados: 

 Água: Abastecimento de água 

 EDC: esgotamento dinâmico com coleta 

 EDT: esgotamento dinâmico com coleta e tratamento 

QUADRO 3.1 – TARIFAS APLICÁVEIS AOS USUÁRIOS 

Classe de Consumo Código Tarifário 
Intervalo de 

Consumo m³ 

Tarifas de Aplicação (maio/13 a abr/14) 

1 2 3 

 Unidade 

Água EDC EDT 

Residencial Tarifa 

Social até 10 m³ 
ResTS até 10m³ 

0 - 6 7,830 3,920 7,060 R$/mês 

> 6 - 10 1,742 0,871 1,568 R$/m³ 

Residencial Tarifa 

Social maior que 10 

m³ 

ResTS > 10 m³ 

0 - 6 8,250 4,130 7,420 R$/mês 

> 6 - 10 1,835 0,918 1,651 R$/m³ 

> 10 - 15 4,014 2,007 3,612 R$/m³ 

> 15 - 20 4,471 2,236 4,024 R$/m³ 

> 20 - 40 4,493 2,246 4,043 R$/m³ 

> 40 8,241 4,122 7,418 R$/m³ 

Residencial até 10 

m³ 
Res até 10 m³ 

0 - 6 13,050 6,530 11,770 R$/mês 

> 6 - 10 2,178 1,089 1,960 R$/m³ 

Residencial maior 

que 10 m³ 
Res > 10 m³ 

0 - 6 13,750 6,880 12,370 R$/mês 

> 6 - 10 2,293 1,147 2,064 R$/m³ 

> 10 - 15 4,460 2,230 4,014 R$/m³ 

> 15 - 20 4,471 2,236 4,024 R$/m³ 

> 20 - 40 4,493 2,246 4,043 R$/m³ 

> 40 8,241 4,122 7,418 R$/m³ 

 

Continua. 
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Continuação. 

QUADRO 3.1 – TARIFAS APLICÁVEIS AOS USUÁRIOS 

Classe de Consumo Código Tarifário 
Intervalo de 

Consumo m³ 

Tarifas de Aplicação (maio/13 a abr/14) 

1 2 3 

 Unidade 

Água EDC EDT 

Comercial Com 

0 - 6 21,120 10,560 19,020 R$/mês 

> 6 - 10 3,520 1,760 3,169 R$/m³ 

> 10 - 40 6,730 3,366 6,057 R$/m³ 

> 40 - 100 6,786 3,392 6,107 R$/m³ 

> 100 6,819 3,409 6,137 R$/m³ 

Industrial Ind 

0 - 6 22,410 11,210 20,170 R$/mês 

> 6 - 10 3,735 1,868 3,362 R$/m³ 

> 10 - 20 6,543 3,272 5,889 R$/m³ 

> 20 - 40 6,564 3,282 5,907 R$/m³ 

> 40 - 100 6,628 3,315 5,965 R$/m³ 

> 100 - 600 6,809 3,404 6,128 R$/m³ 

> 600 6,881 3,441 6,193 R$/m³ 

Pública Pub 

0 - 6 19,880 9,940 17,900 R$/mês 

> 6 - 10 3,315 1,658 2,982 R$/m³ 

> 10 - 20 5,716 2,858 5,144 R$/m³ 

> 20 - 40 6,909 3,454 6,218 R$/m³ 

> 40 - 100 6,997 3,499 6,298 R$/m³ 

> 100 - 600 7,018 3,508 6,315 R$/m³ 

> 600 7,077 3,539 6,370 R$/m³ 

 

 Resíduos Sólidos 

Segundo informações coletadas no banco de dados do IBGE
2

, o município de Coronel 

Fabriciano dispõe de tarifa para o serviço de coleta de lixo, cobrada através de taxa instituída 

no boleto do IPTU. Esse valor é uma taxa simbólica cobrada apenas dos domicílios situados em 

área urbana.  

 Drenagem Pluvial 

Os serviços relativos à drenagem de águas pluviais são prestados diretamente pelo Município, e 

não há informação disponível sobre taxas e/ou tarifas específicas pela prestação destes serviços. 

3.5 QUADRO DEMONSTRATIVO DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

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

Quadro 3.2. 

  

                                              

2
 Fonte: IBGE, Coronel Fabriciano (MG). Recursos para Gestão Municipal: 

<http://www.ibge.gov.br/munic2012/ver_tema.php?tema=t3_2&munic=311940&uf=31&nome=coronel%20fabriciano>. Acesso em 

14/02/2014. 
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QUADRO 3.2 – FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR 

Componentes Administração Direta Administração Indireta Identificação 

Água  X COPASA 

Esgoto  X COPASA 

Drenagem X  Prefeitura Municipal 

Resíduos Sólidos * X X 
Prefeitura Municipal / Empresas 

Terceirizadas 

* Com serviços terceirizados 

Elaboração ENGECORPS, 2014 

 

 

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

relativo à questão do saneamento. 

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

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

separadamente. 

3.6 COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL 

Nos itens a seguir serão identificadas possíveis parcerias municipais, visando um melhor 

atendimento às populações, relativos à gestão de cada um dos serviços de saneamento básico. 

Salienta-se que as hipóteses a serem apresentadas tratam-se apenas de indicações, sendo que, 

entretanto, acordos entre municípios devem ser realizados quando em consenso entre as 

partes, e mediante necessidades em comum. Compete, portanto, as Prefeituras Municipais o 

estabelecimento desses acordos, após melhor avaliação dos serviços e das possibilidades de 

integração existentes. 

 Sistema de Abastecimento de Água 

Conforme já apresentado anteriormente, o sistema de abastecimento de água é prestado pela 

COPASA – MG, na área urbana, sendo o principal manancial de captação as águas 

subterrâneas, havendo ainda uma captação cuperficial no Ribeirão Caladão. Esse tipo de 

serviço é de difícil integração entre municípios, pois as unidades implantadas (ETA, adutoras, 

estações elevatórias) requerem uma distância máxima entre as mesmas que permita o sistema 

ser viável em termos operacional, econômico e ambiental. 

Nesse sentido, para o sistema de abastecimento de água, a possível atividade onde pode haver 

soluções por meio de consórcio ou compartilhamento de processos, equipamento e 

infraestrutura, é quando da necessidade de implantação de algum tipo de barramento em 

determinado corpo hídrico que atenda aos municípios envolvidos. Nesse tipo de consórcio, os 

municípios integrantes decidem em conjunto como será a divisão do custo de implantação, 

operação e vazões a serem captadas, de modo que cada acordo é único e só compete às 

Prefeituras a partir de negociações internas a tomada de decisões. 

No caso de Coronel Fabriciano, os potenciais municípios para o estabelecimento desse tipo de 

cooperação seriam: Timóteo, Antônio Dias, Mesquita, Joanésia, Ferros, Ipatinga, Santana do 

Paraíso, e Santa Bárbara do Paraíso (Região Metropolitana do Vale do Aço). Vale lembrar que a 
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análise deve incluir qual o potencial manancial para abastecimento dos municípios envolvidos, 

assim como a localização da área mais urbanizada de cada um, considerando que o sistema de 

captação não seja alocado em distâncias muito significativas do centro. 

Assim sendo, os municípios de Mesquita, Joanésia, Ferros, Santana do Paraíso e Antônio Dias 

toram-se menos favoráveis ao estabelecimento de um possível consórcio, restando os 

municípios de Timóteo e Ipatinga. 

 Sistema de Esgotamento Sanitário 

No caso do sistema de esgotamento sanitário, serviço também prestado pela COPASA - MG, a 

integração por meio de consórcio ou cooperação entre municípios torna-se ainda mais 

dificultada, uma vez que envolve a implantação de unidades de encaminhamento e 

principalmente tratamento, cuja localização exige a obtenção de licenças ambientais e de 

aceitação social. 

Uma vez que não é usual esse tipo de consórcio, para os serviços de esgotamento sanitário não 

há recomendação de integração, valendo-se apenas, que se houverem acordos municipais, 

uma vez devidamente estabelecidos, o mesmo pode ser implantado, sendo os potenciais 

municipais: Timóteo, Antônio Dias, Mesquita, Joanésia, Ferros, Ipatinga, Santana do Paraíso, e 

Santa Bárbara do Paraíso (Região Metropolitana do Vale do Aço). Como as unidades de 

tratamento podem ser um pouco mais distantes da área mais urbanizada, todos os municípios 

apresentados são potenciais para o estabelecimento de consórcio. 

 Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

No caso do sistema de resíduos sólidos, o município terceiriza diversas atividades, ficando 

sobre a sua responsabilidade direta apenas a coleta e destinação dos resíduos inertes, além da 

coleta dos resíduos de saúde e domésticos, também com auxílio de terceirizadas..  

Consórcios na área de resíduos são mais comumente utilizados, em especial pelas vantagens 

que os mesmos adquirem em termos de ganhos econômicos (economia de escala), e maiores 

facilidades em obter recursos da União. Salienta-se, entretanto, que o estabelecimento desse 

tipo de consórcio envolve diversos parâmetros que precisam ser analisados detalhadamente, 

como por exemplo, o local das unidades de tratamento e destinação final e a logística de 

coleta. 

Os potenciais municípios para o estabelecimento do consórcio são todos aqueles interessados 

em promover o mesmo, valendo-se de uma área de abrangência que envolva a quantidade de 

resíduos gerados em cada localidade e a distância do município ao certo de destinação final. A 

princípio podem-se ter os municípios integrantes da Região Metropolitana do Vale do Aço, 

uma vez que já há um Centro de Resíduos responsável por receber todo o material gerado nos 

municípios de Ipatinga, Coronel Fabriciano, Timóteo, Belo Oriente, Marliéria e Itanhomi. 
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 Sistema de Drenagem Urbana e Manejo das Águas Pluviais 

Os serviços de drenagem são prestados diretamente pela Prefeitura Municipal, cuja integração 

por meio de consórcio ou cooperação entre municípios é inviável, uma vez que os sistemas 

devem abranger as áreas urbanizadas, com destinação das águas coletadas para corpos hídricos 

próximos. 

Uma integração entre municípios somente seria viável quando identificado que determinado 

corpo hídrico, comum aos municípios, apresente situações críticas que exijam medidas de 

grande porte. Caso isso não ocorra, não é identificada a necessidade de cooperação de 

equipamentos e infraestrutura. 
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4. SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DOS SERVIÇOS DE 

SANEAMENTO DO MUNICÍPIO  

4.1 EVOLUÇÃO DE DESPESAS E RECEITAS 

Os itens subsequentes apresentam um resumo da situação econômico-financeira dos serviços 

de saneamento básico do município de Coronel Fabriciano, através de análise de dados 

coletados junto ao SNIS.  

Adianta-se que a despesa corrente da Prefeitura de Coronel Fabriciano, incluindo todos os 

serviços é da ordem de R$ 95.168.607,32, segundo informações do SNIS, em 2011 (FN223). 

 Abastecimento de Água e Esgotos Sanitários 

Conforme dados do SNIS, a evolução de despesas e receitas associadas à prestação de serviços 

de água e esgotos sanitários para o município de Coronel Fabriciano encontram-se no  

Quadro 4.1 a seguir. 

QUADRO 4.1 – INFORMAÇÕES DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO 

Descrição Unidade 

Ano de referência 

2009 2010 2011 

Tarifa média de água R$/m³ 2,88 2,91 2,91 

Tarifa média de esgoto R$/m³ 1,70 1,82 2,04 

Receita operacional direta de água (FN002) R$/ano 11.969.288,93 13.051.433,21 13.403.264,63 

Receita operacional direta de esgoto (FN003) R$/ano 5.956.011,56 6.614.753,42 7.681.069,90 

Arrecadação total (FN006) R$/ano 18.383.034,40 20.086.840,00 20.846.909,00 

Despesas totais com os serviços (dts) (FN017) R$/ano 17.698.962,45 21.017.045,00 21.025.790,00 

Investimentos totais realizados pelo prestador de 

serviços (FN033) 
R$/ano 2.530.355,02 377.284,00 218.883,00 

Despesas com amortizações do serviço da dívida 

(FN034) 
R$/ano 1.539.574,36 1.919.805,73 1.948.879,08 

Despesa com juros e encargos do serviço da dívida 

exceto variações monetárias e cambiais (FN035) 
R$/ano 851.853,81 954.282,00 963.270,63 

Despesas com variações monetárias e cambiais das 

dívidas (FN036) 
R$/ano 287.384,13 243.690,52 543.920,04 

Despesa Total R$/ano 22.908.129,77 24.512.107,25 24.700.742,75 

Resultado R$/ano -4.525.095,37 -4.425.267,25 -3.853.833,75 

Fonte: SNIS - Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Elaboração ENGECORPS, 2014. 

 

 

Como se observa, o resultado operacional foi deficitário nos três anos citados no quadro, com 

déficits mais significativos em 2009 e 2010. Em se comparando 2009 com os outros anos 

percebe-se que houve um investimento maior nos sistemas, além de uma receita menor, o que 

levou a um resultado negativo de cerca de R$ 4,53 milhões. Analisando agora os anos de 2010 

e 2011, percebe-se que as despesas totais apresentaram valores próximos, entretanto, a maior 

arrecadação no ano de 2011 levou a um resultado operacional de cerca de R$ 3,85 milhões 

negativos, contra os R$ 4,43 milhões negativos de 2010. 
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Apesar de deficitários, os resultados mostraram evolução, ainda que com resultados bastante 

negativos. É possível que com uma readequação tarifária os sistemas cheguem a uma situação 

econômica e financeira sustentável.  

Se analisarmos apenas as despesas operacionais, sem considerar os gastos com investimentos 

realizados e amortização de empréstimos e juros, chegamos a um resultado operacional 

positivo de aproximadamente R$ 684,07 mil reais no ano de 2009. Portanto, especificamente 

para este ano, os sistemas seriam superavitários. Indo na contramão de 2009, fazendo a mesma 

análise para os anos de 2010 e 2011, as despesas operacionais superaram as receitas, com 

resultados deficitários de R$ 930,21 mil reais e R$ 178,88 mil reais, respectivamente, o que 

intensifica a necessidade de um planejamento financeiro que viabilize a operação dos sistemas.  

 Resíduos Sólidos 

O Quadro 4.2 apresenta a evolução de despesas e receitas associadas à prestação dos serviços 

de Resíduos Sólidos de Coronel Fabriciano. 

QUADRO 4.2 – INFORMAÇÕES SOBRE O MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Descrição Unidade 

Ano de referência 

2009 2010 2011 

Receita arrecadada com serviços de manejo de 

RSU 
R$/ano 0,00 0,00 S/I 

Custo unitário médio do serviço de coleta 

(RDO + RPU) 
R$/tonelada 46,96 59,35 71,23 

Despesa total com o serviço de coleta de RDO e 

RPU 
R$/ano 2.371.471,88 3.061.946,09 3.710.295,65 

Despesa total com a coleta de RSS R$/ano 96.000,00 15.610,00 11.915,00 

Despesa total com o serviço de varrição R$/ano 1.408.434,43 1.679.958,50 1.512.259,38 

Despesa total com todos os agentes executores 

dos demais serviços quando não especificados 

em campos próprios 

R$/ano 1.941.925,35 2.449.204,00 1.361.260,78 

Despesa total com serviços de manejo de RSU R$/ano 5.817.831,66 7.206.718,59 6.595.730,81 

Resultado R$/ano -5.817.831,66 -7.206.718,59 -6.595.730,81 

RSU: Resíduos sólidos urbanos; RDO: Resíduos sólidos domiciliares e resíduos comerciais com características similares; RPU: Resíduos sólidos 

públicos; RCD: Resíduos de construção e demolição; RSS: Resíduos sólidos dos serviços de saúde 

S/I: Sem informação 

Fonte: SNIS - Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Elaboração ENGECORPS, 2014. 

 

 

Como apresentado no Quadro 4.2, o município não possui receitas associadas ao manejo dos 

resíduos sólidos, o que inviabiliza o sistema economicamente. As despesas totais com os 

serviços evoluem de R$ 5,82 milhões em 2009 para R$ 7,21 milhões em 2010, para em 

seguida decrescer para R$ 6,60 milhões em 2011. Esse decréscimo se dá devido aos elevados 

valores gastos em 2010 com os agentes executores, públicos e privados, relativos às despesas 

com os serviços administrativos, às unidades de processamento e todos os outros serviços de 

manejo que não se incluem os de coleta de resíduos e varrição. 

O Quadro 4.3 apresenta mais detalhadamente as despesas do município para o setor de 

limpeza urbana no ano de 2011. 
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QUADRO 4.3 – DESPESAS DO MUNICÍPIO PARA O SETOR DE LIMPEZA URBANA NO ANO DE 2011 

Despesas com os Executores dos Serviços de Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos 

Tipo de Serviço 

Valores Totais das Despesas por Tipo de Serviço Selecionado (R$/ano) 

Própria Empresa Total 

Coleta de Resíduos Domiciliares e Públicos 

FN206 

752.819,85 

FN207 

2.957.475,8 

FN208 

3.710.295,65 

Coleta de Resíduos dos Serviços de Saúde 

FN209 

11.915,00 

FN210 

0,00 

FN211 

11.915,00 

Varrição de Logradouros Públicos 

FN212 

0,00 

FN213 

1.512.259,38 

FN214 

1.512.259,38 

Demais Serviços 

FN215 

0,00 

FN216 

1.361.260,78 

FN217 

1.361.260,78 

TOTAL 

FN218 

764.734,85 

FN219 

5.830.995,96 

FN220 

6.595.730,81 

Fonte: SNIS, 2011. 

 

 

Percebe-se que os gastos atribuídos à coleta de resíduos domiciliares e públicos é o de maior 

importância, representando mais de 56% das despesas com o setor no ano de 2011. Outro 

ponto importante a ser observado é com relação aos gastos com empresas privadas, da ordem 

de R$ 5,83 milhões, representando pouco mais de 88% de todo o valor destinado ao manejo 

dos resíduos sólidos do município. 

 Drenagem Pluvial 

Não há informações disponíveis sobre despesas, taxas e/ou tarifas específicas pela prestação 

destes serviços. 

4.2 INVESTIMENTOS PREVISTOS 

Segundo o 8º balanço regional do PAC 2, correspondente ao período de maio a agosto de 

2013, tem-se para o estado de Minas Gerais um investimento total previsto de  

R$ 89,14 bilhões, sendo R$ 63,65 bilhões previstos para o período de 2011 a 2014 e  

R$ 25,49 bilhões para depois de 2014. 

Especificamente para o município de Coronel Fabriciano, os investimentos previstos no PAC 2 

para a área de Saneamento estão apresentados no Quadro 4.4. 

4.3 SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA 

Tendo em vista as informações disponibilizadas no SNIS, somente é possível estabelecer uma 

análise geral da sustentabilidade econômica dos sistemas de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário, para os quais há dados arquivados relativos às despesas e receitas com o 

sistema, entre os anos de 2009 a 2011.  

Conforme apresentado no item 4.1 anterior, os sistemas em conjunto apresentaram resultado 

operacional negativo para todo o período analisado, de modo que os mesmos podem ser 

considerados deficitários, não apresentando sustentabilidade. Ressalta-se que essa análise 

abrange diversas categorias de despesas, além das receitas obtidas com as arrecadações das 
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tarifas praticada e demais receitas (como dotações orçamentárias), que compõe o total. Essas 

informações somam-se aos investimentos realizados em cada período anual, permitindo 

verificar o resultado geral. 

Para os demais sistemas, a análise da sustentabilidade requer a valoração das despesas e 

receitas obtidas para cada um dos períodos. Entretanto, pode-se afirmar que os sistemas de 

drenagem urbana e resíduos sólidos, uma vez que não há arrecadação de tarifa, e também não 

há informações sobre a existência de taxa, apresentam resultados operacionais negativos, ou 

seja, são deficitários. 

Em linhas gerais, para os municípios do Brasil, tende-se a ter sistemas de saneamento 

deficitários, que requerem constantes obtenções de financiamentos para que as manutenções e 

obras sejam realizadas.  

Além de financiamentos, outro fator relevante para que os sistemas possam realizar 

investimentos é a dotação orçamentária. Em muitos casos, um aumento do montante destinado 

a um determinado serviço pode ser suficiente para mantê-lo sustentável. Assim sendo, esse 

PMSB recomenda que o município acompanhe as despesas específicas de cada setor, e 

verifique a possibilidade de aumento/diminuições nas áreas. Posteriormente, serão melhor 

explicitadas as fontes de obtenção de recursos, fornecendo subsídios para o município possa 

manter um padrão de crescimento satisfatório. 

QUADRO 4.4 – EMPREENDIMENTOS DE SANEAMENTO PREVISTOS NO PAC 2  

Municípios 

beneficiados 

Órgão 

responsável 
Executor Empreendimento 

Investimento 

total 

(R$ milhares) 

Estágio 

Coronel 

Fabriciano e 

Timóteo 

Ministério das 

Cidades 
COPASA 

Ampliação do sistema 

integrado de esgotamento 

sanitário nas sedes 

municipais 

* 
Ação 

preparatória 

Coronel 

Fabriciano, 

Belo Horizonte 

e outros 17 

Municípios 

Ministério das 

Cidades 
COPASA 

Elaboração de estudos e 

projetos de abastecimento 

de água e esgotamento 

sanitário 

24.329,21** Concluído 

Coronel 

Fabriciano 

Ministério das 

Cidades 
Município 

Drenagem – Revitalização 

da Bacia Hidrográfica do 

Ribeirão Caladão 

35.000.000,00 Em Obras 

Coronel 

Fabriciano e 

outros 10 

municípios 

Ministério das 

Cidades 
Estado 

Elaboração/Revisão de 

Plano Municipal de 

Redução de Riscos 

1.169.999,88 Em Execução 

Coronel 

Fabriciano 

Ministério das 

Cidades 
Município 

Obras de Contenção de 

Encostas 
1.349.618,84 Em Obras 

Data de referência: 31 de Dezembro de 2013. 

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

**Inclui investimento de 2007 a 2010 

Fonte: Saneamento (PAC, 2014). 
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5. DIAGNÓSTICO DOS SISTEMAS  

5.1 DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O município de Coronel Fabriciano possui 6 (seis) sistemas de abastecimento de água: o 

sistema da sede e do Distrito de Senador Melo Viana, operado pela COPASA, e os sistemas dos 

povoados de São José dos Cocais (Cocais de Cima), Córrego dos Pinto (Cocais de Baixo), Santa 

Vitória dos Cocais (Cocais de Baixo), Baixada dos Arrudas (Cocais de Baixo), e Córrego dos 

Soter (Cocais de Baixo), localizados na zona rural do município, todos operados pela Prefeitura 

Municipal, através da SESUMA – Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente e da SMOP 

– Secretaria de Obras Públicas. 

Os Distritos Sede e Senador Melo Viana são abastecidos pelos mesmos sistemas, e representam 

toda a área urbana do município. São 3 (três) sistemas de produção para suprir as demandas da 

zona urbana: 

 Sistema de Produção 1: Captação Subterrânea em Poços Tubulares Profundos – Sistema 

Principal (Bateria de 11 poços) e tratamento na ETA Poços Mangueiras por simples 

desinfecção; 

 Sistema de Produção 2: Captação Subterrânea em Poços Tubulares Profundos – Sistema 

Amaro Lanari (Bateria de 23 poços) e tratamento na ETA Amaro Lanari por filtração e 

simples desinfecção; e 

 Sistema de Produção 3: Captação Superficial no Ribeirão Caladão e tratamento na ETA 

Caladão por filtração direta descendente. 

O sistema conta ainda com um total de 19 (dezenove) reservatórios de distribuição, 5 (cinco) 

estações elevatórias de água tratada (EEATs) e 11 (onze) boosters. 

Como supracitado, a zona urbana de Coronel Fabriciano é dividida em dois grandes distritos, o 

Distrito Sede e o Distrito de Senador Melo Viana, os quais apresentavam, segundo o Censo do 

IBGE de 2010, 47.382 habitantes e 55.013 habitantes, respectivamente. Apesar desta divisão, 

os dois distritos são agregados, com os quatro segmentos do saneamento (Água, Esgoto, 

Resíduos e Drenagem) comuns. Sendo assim, o sistema de abastecimento de água da sede 

abastece também o Distrito de Melo Viana. 

O sistema Amaro Lanari citado acima, composto por 23 poços tubulares e pela ETA Amaro 

Lanari fazem parte de um sistema integrado, o qual abastece principalmente o município de 

Ipatinga. Em Coronel Fabriciano, este sistema é responsável por abastecer apenas o Bairro 

Amaro Lanari, na saída da cidade. 

Na zona rural do município existem alguns povoados maiores, localizados na Serra dos Cocais, 

a 20 km da sede, totalizando cerca de 2.000 habitantes, distribuídos em diversos povoados nas 

duas maiores áreas, denominadas de Cocais de Cima e Cocais de Baixo. O Quadro 5.1 

apresenta os maiores povoados, de acordo com a região em que estão localizados. 
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QUADRO 5.1 – ZONA RURAL – SERRA DOS COCAIS 

Denominação da Região Denominação do Povoado 

Cocais de Cima 

São José dos Cocais 

Córrego dos Bertoldo 

Córrego dos Vieira 

Cocais de Baixo 

Santa Vitória dos Cocais 

Córrego dos Pinto 

Baixada dos Arrudas 

Córrego dos Soter 

Córrego dos Estrelas 

Fonte: Comitê Executivo de Coronel Fabriciano. 

 

 

Os Sistemas de Abastecimento de Água dos Povoados de São José dos Cocais, Córrego dos 

Pinto e Santa Vitória dos Cocais são compostos por uma captação em poço tubular profundo e 

um reservatório de distribuição, sendo a distribuição feita apenas por gravidade. 

Já os Sistemas de Abastecimentos de Água dos Povoados Baixada dos Arrudas e Córrego dos 

Soter são compostos por um poço tubular profundo e 2 (dois) reservatórios, com a distribuição 

feita também por gravidade. 

No restante da área rural, as soluções são individualizadas, predominando o abastecimento por 

poços rasos. 

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 do Sistema de Abastecimento de Água 
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5.1.1 Sistema de Abastecimento de Água Existente nos Distritos Sede e Senador Melo 

Viana 

5.1.1.1 Características Gerais 

As características gerais do sistema de abastecimento de água da Sede Municipal e do Distrito 

de Melo Viana, segundo informações fornecidas pela COPASA e Prefeitura Municipal em 

junho de 2015 (dados médios para um período de um ano de análise – 06/2014 a 05/2015), 

encontram-se apresentadas a seguir: 

 População Urbana Total ............................................. 137.386 habitantes (COPASA, 2015); 

 População Urbana Atendida  ...................................... 135.116 habitantes (COPASA, 2015); 

 Extensão da Rede de Distribuição de Água  .............................308.443 m (COPASA, 2015); 

 Volume Anual Faturado ...................................................... 4.800.510 m³ (COPASA, 2015); 

 Volume Anual Distribuído.............................................. 9.739.172,00 m³ (COPASA, 2015); 

 Volume Anual Consumido ............................................. 4.459.186,00 m³ (COPASA, 2015); 

 Quantidade de Ligações Ativas de Água ........................................ 31.661 (COPASA, 2015); 

 Quantidade de Economias Ativas de Água ..................................... 34.857 (COPASA, 2015); 

 Vazão Média de Captação – Poços Sistema Mangueiras ................280 L/s (COPASA, 2015); 

 Vazão Média de Captação – Caladão .............................................. 22 L/s (COPASA, 2015); 

 Volume Total de Reservação ...................................................... 5.805 m³ (COPASA, 2015); 

 Índice Médio de Perdas ............................................ 456,51 L/ligação.dia (COPASA, 2015); 

 Índice Médio de Perdas ................................................................ 54,21% (COPASA, 2015). 

5.1.1.2 Manancial de Abastecimento e Captação de Água Bruta 

 Captação Subterrânea 1 – Sistema de Abastecimento Principal de Coronel Fabriciano – 

Sistema Mangueiras 

A seguir encontra-se indicado o manancial subterrâneo utilizado para suprimento da demanda 

de Coronel Fabriciano, conforme informações da COPASA. 

Atualmente, estão em operação 11 (onze) poços tubulares profundos, fornecendo uma vazão 

média total que varia entre 280 L/s e 300 L/s, 24 horas por dia. Sabe-se que a capacidade 

nominal total dos poços soma 449 L/s, mas não foram disponibilizadas pela concessionária 

outras características dos conjuntos motobombas submersos, responsáveis por recalcar a água 
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bruta dos poços à Estação de Tratamento de Água Mangueiras, onde recebe o tratamento antes 

de seguir para a distribuição. Os quadros 5.2 e 5.3 apresentam dados desses poços. 

QUADRO 5.2 – INFORMAÇÕES DOS POÇOS TUBULARES DA SEDE DE CORONEL FABRICIANO 

Denominação Situação 

Capacidade 

Nominal de 

Captação da 

Bomba 

(L/s) 

Diâmetro 

do Poço 

(mm) 

Profundidade  

(m) 

Tempo 

Operação  

(h/dia) 

Vazão de 

Operação do 

Poço (L/s) 

Tipo: PP 

(Poço 

Profundo)/ 

PA (Poço 

Raso ou 

Amazonas) 

C-09 Operação 17,00 250 44,0 16 0,40 PP 

C-12 Operação 50,00 250 30,5 16 35,00 PP 

C-13 Operação 50,00 250 37,0 16 50,00 PP 

C-14 Operação 66,66 250 39,0 16 66,66 PP 

C-15 Operação 50,42 250 37,0 16 50,45 PP 

C-16 Operação 33,33 250 31,8 16 33,33 PP 

C-19 Operação 45,00 250 38,0 20 45,00 PP 

C-20 Operação 50,00 250 38,3 20 50,00 PP 

C-21 Operação 45,00 250 34,1 20 45,00 PP 

C-22 Operação 19,00 250 33,3 16 19,00 PP 

C-23 Operação 40,00 250 42,0 16 40,00 PP 

Fonte: COPASA de Coronel Fabriciano. 

 

 

QUADRO 5.3 – COORDENADAS DOS POÇOS TUBULARES DA SEDE DE CORONEL FABRICIANO 

Poço 

Localização – Coordenadas Geográficas 

Outorga 

Latitude Longitude 

C-09 19°32'06.50"S 42°35'56.52"O SIM 

C-12 19°32'11.96"S 42°35'46.32"O SIM 

C-13 19°32'11.63"S 42°35'49.16"O SIM 

C-14 19°32'11.62"S 42°35'47.26"O SIM 

C-15 19°32'11.46"S 42°35'48.27"O SIM 

C-16 19°32'06.50"S 42°35'56.52"O SIM 

C-19 19°32'07.60"S 42°35'59.13"O SIM 

C-20 19°32'09.38"S 42°35'58.55"O SIM 

C-21 19°32'11.82"S 42°35'41.75"O SIM 

C-22 19°32'06.17"S 42°35'59.01"O SIM 

C-23 19°32'11.86"S 42°35'52.20"O SIM 

Fonte: COPASA de Coronel Fabriciano. 

 

 

Próximos ao Rio Piracicaba, os 11 (onze) poços estão localizados no Bairro Mangueiras II, em 

um raio de cerca de 250 metros. Os poços C-12, C-14 e C-15 estão instalados na mesma área, 

e os poços C-09 e C-16 estão na área da ETA.  

A vazão média captada hoje é de cerca de 280 L/s, através dos 11 (onze) poços existentes, os 

quais, segundo a COPASA, estão com suas outorgas regularizadas.  

Além dos poços em operação outras 12 (doze) unidades de poços foram desativadas, devido à 

redução de suas capacidades. Além disto, há registros de contaminação por coliformes totais. 

A Figura 5.1 apresenta a localização dos poços. 
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Figura 5.1 – Localização dos Poços Tubulares de Coronel Fabriciano 

Fonte: Imagem retirada do Google Earth.  

 

As fotos 5.1 a 5.12 ilustram os poços. 

 

  

Foto 5.1 – Poço C-09 (Área da ETA) Foto 5.2 – Poço C-12 

  

Foto 5.3 – Poço C-13 Foto 5.4 – Poço C-14 
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Foto 5.5 – Poço C-15 Foto 5.6 – Poços C-12, C-14 e C-15 

  

Foto 5.7 – Poço C-16 (Área da ETA) Foto 5.8 – Poço C-19 

  

Foto 5.9 – Poço C-20 Foto 5.10 – Poço C-21 
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Foto 5.11 – Poço C-22 Foto 5.12 – Poço C-23 

Vale salientar da existência de um barrilete de interligação na área dos poços C-12, C-14 e  

C-15. A intenção é colocá-lo em operação quando o sistema integrado passar a abastecer 

Coronel Fabriciano, além de Ipatinga. A estrutura de interligação com os 11 poços já está 

pronta, e, através de uma tubulação de 700 mm em ferro fundido conectada a ele, a água 

bruta dos poços será encaminhada à ETA Amaro Lanari, percorrendo uma distância 

aproximada de 1.600 metros. As fotos 5.13 e 5.14 mostram o barrilete. 

   

Foto 5.13 – Barrilete de Interligação dos Poços à  

ETA Amaro Lanari 

Foto 5.14 – Barrilete de Interligação dos Poços à 

ETA Amaro Lanari 

 Captação Subterrânea 2 – Sistema Amaro Lanari 

O Bairro Amaro Lanari, localizado ainda na área urbana de Coronel Fabriciano, na saída da 

cidade em direção ao município de Ipatinga, é abastecido por um sistema de produção 

denominado Amaro Lanari. O nome foi dado pela localização da estação de tratamento, 

instalada no bairro de mesmo nome, o qual possui uma população de cerca de 7.000 

habitantes. 

Trata-se de um sistema integrado de produção de água, que atenderia aos municípios de 

Coronel Fabriciano, Ipatinga, Timóteo e Santana do Paraíso. Hoje, o sistema é utilizado para 
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abastecimento de toda a cidade de Ipatinga, do Bairro Amaro Lanari em Coronel Fabriciano, 

dos bairros Alphaville, Limoeiro e Recanto Verde em Timóteo e dos bairros Jardim Vitória, 

Águas Claras, Parque Caravelas e Cidade Nova, em Santana do Paraíso. 

O sistema Amaro Lanari possui a utilização de 23 (vinte e três) poços tubulares profundos para 

a produção de água, explotando uma vazão média de cerca de 820 L/s. As captações são 

realizadas por meio de conjuntos motobombas submersos de potências não informadas, 

responsáveis por recalcar a água bruta dos poços à Estação de Tratamento de Água Amaro 

Lanari, onde recebe o tratamento antes de seguir para a distribuição.  

Segundo informações da COPASA, o Bairro Amano Lanari é abastecido com uma vazão 

aproximada de 30 L/s pela ETA do Sistema Integrado do Vale do Aço (captação 

subterrânea/poços profundos). 

 Captação Superficial 

Além do sistema por poços, parte da cidade é abastecida por 1 (uma) captação superficial, no 

Ribeirão Caladão, com vazão de operação de 22 L/s, e vazão outorgada de 30 L/s. 

A captação é feita através de uma pequena barragem de nível, com acesso ruim e área bem 

protegida. Da lateral da barragem a água escoa por cerca de 300 metros em uma canaleta 

aberta, para em seguida ser conduzida por gravidade por meio de uma tubulação até a entrada 

na Estação de Tratamento de Água do Caladão. A adutora é em PVC de diâmetro de 300 mm. 

A água tratada nesta estação é distribuída aos bairros Caladão, Contente, Potira, Frederico 

Ozanan, Manoel Maia, Jardim Primavera, São Cristóvão, Judith Bhering e Residencial 

Fazendinha. 

5.1.1.3 Elevação e Adução de Água Bruta 

Os únicos conjuntos motobombas utilizados para captação de água bruta para a sede e Melo 

Viana são os instalados nos 11 (onze) poços profundos em operação. São conjuntos submersos, 

sobre os quais as potências e alturas manométricas não foram informados pela concessionária. 

As vazões nominais e de operação assim como as profundidades destes conjuntos foram 

informadas no Quadro 5.2 anterior. 

A adução de água bruta dos poços à Estação de Tratamento de Água é realizada por meio de 

tubulações em ferro fundido e PVC, conforme Quadro 5.4 a seguir.  
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QUADRO 5.4 – DADOS DO SISTEMA DE ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA 

Denominação 

da AAB 
Unidade de Saída 

Unidade de 

Chegada 

Diâmetro 

(mm) 

Extensão 

 (m) 
Material 

Idade / 

Situação 

AAB 01 Poço C-09 ETA / EEAT 1 200 10 F°F° Boa 

AAB 02 Poço C-12, C-14, C-15 ETA / EEAT 1 250 400 F°F° Boa 

AAB 03 Poço C-13, C-23 ETA / EEAT 1 250 320 F°F° Boa 

AAB 04 Poço C-16 ETA / EEAT 1 200 100 F°F° Boa 

AAB 05 Poço C-20 ETA / EEAT 1 250 220 PVC Boa 

AAB 06 Poço C-21 ETA / EEAT 1 250 530 PVC Boa 

AAB 07 Poço C-22 ETA / EEAT 1 200 310 F°F° Boa 

AAB 08 Poço C-19 ETA / EEAT 1 200 180 F°F° Boa 

Fonte: COPASA de Coronel Fabriciano. 

 

 

Além destes poços, os outros 23 poços do sistema Amaro Lanari também contam com 

conjuntos motobombas submersos para captação da água bruta à ETA Amaro Lanari.  

5.1.1.4 Tratamento de Água  

Três sistemas são utilizados para tratamento das águas captadas, são elas: 

 ETA Poços Mangueiras – Responsável por tratar a água bruta explotada de 11 (onze) poços 

tubulares profundos; 

 ETA Amaro Lanari – Responsável por tratar a água bruta explotada de 23 (vinte e três) 

poços tubulares profundos; e  

 ETA Caladão – Responsável por tratar a água captada no Ribeirão Caladão.  

Estação de Tratamento de Água Poços Mangueiras – Sistema Principal 

Localizada na área urbana de Coronel Fabriciano, na Rua Juscelino Kubitschek, esquina com as 

Ruas Corinthians e Santos, nas coordenadas geográficas na latitude 19°32'05.89’’S e longitude 

42°35'57.17’’O, a ETA é do tipo simples desinfecção. 

Ao chegar à estação, a água bruta é acumulada em um tanque, onde recebe o cloro gás, o 

ácido fluossilícico e o ortopolifosfato, através de bombas dosadoras. A partir daí a água tratada 

é recalcada para a Caixa d’Água Principal através da Estação Elevatória de Água  

Tratada 1 (EEAT 1), para em seguida ser distribuída para a população. 

A estação é dotada ainda de laboratório e medidor de vazão ultrassônico, o qual indicava  

300 L/s no momento da visita, e laboratório. O tempo, vazão média de operação e capacidade 

nominal de projeto são de 24 horas/dia, 280,0 L/s e 320,0 L/s. As fotos 5.15 a 5.20 ilustram as 

unidades da ETA. 

Além da ETA propriamente dita, a área abriga a EEAT 1 e os Poços C-09 e C-16, os quais 

também abastecem a estação. 
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Foto 5.15 – ETA – Chegada das Adutoras de Água  

Bruta 

Foto 5.16 – ETA – Chegada das Adutoras de Água 

Bruta 

  

Foto 5.17 – ETA – Tanques de Produto Químico Foto 5.18 – ETA – Tanques de Cloro Gás 

 

 

Foto 5.19 – ETA – Tanque de Contato Foto 5.20 – ETA – Laboratório 
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Estação de Tratamento de Água Amaro Lanari 

Localizada na área urbana de Coronel Fabriciano, na Rua Juscelino Kubitschek, a poucos 

metros da entrada do Bairro Amaro Lanari, onde está instalada, nas coordenadas geográficas na 

latitude 19°32'00.82’’S e longitude 42°34'58.83’’O, a ETA possui câmeras filtrantes e simples 

desinfecção. 

O tratamento é simplificado, onde é feita a filtração (oito câmaras filtrantes preenchidas com 

areia, cascalho e antracito de diversas granulometrias), a desinfecção (cloro gasoso), a 

fluoretação (Ácido Fluossilícico) e a correção de pH (Cal). A partir daí a água tratada é 

distribuída para Ipatinga, Coronel Fabriciano e Timóteo.  

A estação é dotada ainda de Calha Parshall, unidade de chegada da água bruta dos poços para 

medição de vazão, e laboratório de química, onde são realizadas análises da água antes de sua 

distribuição, de acordo com a Portaria Nº 518. Fotos 5.21 e 5.22. 

  

Foto 5.21 – ETA Amaro Lanari – Visão Geral 

 da Estação 

Foto 5.22 – ETA Amaro Lanari – Calha Parshall 

na Chegada da ETA 

Fonte: Projeto Piloto de Combate às Ferro Bactérias em poços Tubulares no Aquífero Aluvionar de Amaro Lanari no Vale do Aço – MG. Carlos 

Alberto de Freitas; Gilberto Batista Inez e Rogério Joroski. 

Estação de Tratamento de Água Caladão 

Localizada no Bairro Potyra (ou Caladão), do lado direito da estrada que leva à Serra dos 

Cocais, nas coordenadas geográficas na latitude 19°28'34.51’’S e longitude 42°39'51.26’’O, a 

ETA é do tipo filtração direta descendente, com duas unidades de filtros. 

Ao chegar à ETA, a água bruta é acumulada em um tanque, onde recebe a cloração e 

fluoretação antes de se dividir nos dois filtros descendentes. Após a filtração a água dos filtros 

se encontram no tanque de água tratada, para enfim seguir à distribuição. 

A prefeitura era responsável pela operação do sistema até meados de 2010, período no qual a 

administração passou a ser de responsabilidade da COPASA, segundo relatos obtidos na oficina 

realizada em Coronel Fabriciano no dia 24 de março de 2014. Entretanto, a COPASA está 

assumindo a operação. Para isso, está em processo a aquisição da área para iniciar os 
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investimentos necessários, decorrentes do estado ruim de conservação e da precariedade das 

estruturas de operação do sistema. 

A ETA não dispõe de medidor de vazão, a qual é desconhecida, laboratório para análises físico-

químicas, tampas para os tanques e filtros, sistema de dosagem química adequado, área para 

armazenamento de produtos e materiais/almoxarifado, entre outros. Além disso, a estação 

necessita de reformas estruturais e não possui reservação de água tratada, a qual é distribuída 

diretamente após o tratamento, realizado 22 horas por dia. 

Percebe-se nas fotos 5.23 a 5.28 que o espaço é pequeno, com materiais espalhados pela ETA. 

A Foto 5.26 mostra a área externa da estação, onde está instalado um antigo reservatório, hoje 

desativado, onde era acumulada a água bruta da captação, para em seguida ser distribuída. 

  

Foto 5.23 – ETA Caladão – Vista da Fachada de Entrada Foto 5.24 – ETA Caladão – Vista Interna 

  

Foto 5.25 – ETA Caladão – Vista Interna Foto 5.26 – ETA Caladão – Vista Externa 
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Foto 5.27 – ETA Caladão – Prod. Químicos Foto 5.28 – ETA Caladão – Prod. Químicos 

 

5.1.1.5 Reservação 

O sistema de reservação da sede de Coronel Fabriciano possui 19 (dezenove) reservatórios de 

água tratada, totalizando um volume de 5.805 m³. Os reservatórios, apresentados nos quadros 

5.5 e 5.6, estão em boas condições, necessitando apenas de pintura e pequenas reformas. 

 

QUADRO 5.5 – DADOS DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA TRATADA  

Fonte: COPASA de Coronel Fabriciano. 

 

  

Denominação Tipo Material 

Volume de 

Reservação 

(m³) 

Forma 

Dimensões 

Altura  

(m) 

Largura  

(m) 

Compr. 

(m) 

Diâm. 

 (m) 

Caixa d’Água 

Principal (Passagem) 
Apoiado Concreto 450 Cilíndrico 10,00 - - 8,60 

R1 Apoiado Concreto 1.500 Retangular 5,80 17,00 22,20 - 

R1.1 Apoiado Concreto 1.500 Retangular 5,70 16,80 25,00 - 

R2 Apoiado Concreto 1.500 Retangular 5,60 18,00 23,80 - 

R4 Apoiado Ferro-Cimento 150 Cilíndrico 4,50 - - 8,10 

R5 Apoiado Ferro-Cimento 150 Cilíndrico 4,00 - - 8,30 

R6 Apoiado Tijolo Maciço 50 Cilíndrico 2,70 - - 5,70 

R7 Apoiado Concreto 200 Cilíndrico 5,00 - - 11,00 

R7.1 Apoiado Concreto 200 Cilíndrico 5,00 - - 11,00 

R8 Apoiado Concreto 100 Cilíndrico 4,00 - - 7,70 

R9 Apoiado Ferro-Cimento 150 Cilíndrico 5,20 - - 8,30 

R10 Apoiado Concreto 150 Cilíndrico 4,50 - - 8,25 

R11 Apoiado Fibra 10 Cilíndrico 2,00 - - 3,00 

R12 Apoiado Fibra 10 Cilíndrico 2,00 - - 3,00 

R13 Apoiado Fibra 35 Cilíndrico 6,00 - - 2,60 

R14 Apoiado Fibra 25 Cilíndrico 4,00 - - 2,55 

R15 Apoiado Fibra 10 Cilíndrico 2,55 - - 2,00 

R16 Apoiado Ferro-Cimento 50 Cilíndrico 3,00 - - 5,20 

R17 Apoiado Fibra 15 Cilíndrico 4,20 - - 2,10 
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QUADRO 5.6 – COORDENADAS E DIMENSÕES DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA TRATADA  

Denominação 

Coordenadas Geográficas 

Endereço 

Longitude Latitude 

Caixa d’Água Principal 

(Passagem) 
42°35'51.54"O 19°31'47.14"S Rua Social, Mangueiras 

R1 42°38'13.86"O 19°30'10.94"S Rua Sempre Lustrosa, Padre Rocha 

R1.1 42°38'13.86"O 19°30'10.94"S Rua Sempre Lustrosa, Padre Rocha 

R2 42°37'50.28"O 19°31'12.86"S Rua Guarapari, Giovanini 

R4 42°37'00.63"O 19°29'9.73"S Rua Quatro, Santa Luzia 

R5 42°38’19.90”O 19°29’49.13”S Rua Sem Nome, Bela Vista 

R6 42°37'41.06"O 19°28'57.04"S Rua Sapucaia, Floresta 

R7 42°37'24.83"O 19°29'32.69"S Rua José Augusto Vitorino, Santa Rita 

R7.1 42°37'24.83"O 19°29'32.69"S Rua José Augusto Vitorino, Santa Rita 

R8 42°37’42.87”O 19°31’35.37”S Rua Seis, Morro do Carmo 

R9 42°37'07.00"O 19°31'10.85"S Rua Manaus, Santa Terezinha 

R10 42°36'18.06"O 19°30'54.40"S Rua Vale do Tefé, Morada do Vale 

R11 42°36’8.43”O 19°30’37.71”S Rua Quatro, Bairro Caladinho do Meio 

R12 42°35’52.14”O 19°30’24.59”S Rua V. Célio Valadares, Caladinho de Cima 

R13 42°36'19.74"O 19°29'53.95"S Rua Jamari, Pedreira 

R14 42°37'18.14"O 19°28'38.77"S Rua Oito, Córrego Alto 

R15 42°37'20.65"O 19°29'38.82"S Rua José Augusto Vitorino, Santa Rita 

R16 42°37’20.00”O 19°30’43.06”S Rua Cinco, Nova Tijuca 

R17 42°37’55.60”O 19°31’12.67”S Rua Cinco, Alto Giovanini 

Fonte: COPASA de Coronel Fabriciano. 

 

As fotos 5.29 a 5.33 apresentam os principais centros de reservação existentes na sede de 

Coronel Fabriciano, com as maiores capacidades. Estes representam mais 85% da capacidade 

de reservação total. Salienta-se da importância da Caixa d’Água Principal, a qual recebe toda a 

água bombeada da ETA para em seguida distribuir para a cidade e outros reservatórios. 

 

Foto 5.29 – Caixa d’Água Principal 
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Foto 5.30 – Reservatório R1 Foto 5.31 – Reservatórios R7 e R7.1 

  

Foto 5.32 – Reservatório R7 Foto 5.33 – Reservatório R7.1 

5.1.1.6 Elevação e Adução de Água Tratada 

O sistema de elevação e adução de água tratada conta com um total de 16 (dezesseis) 

unidades (estações elevatórias e Booster). A configuração dos sistemas de elevação está 

apresentada a seguir: 

 EEAT 1 (Principal)  Situada na área da ETA, a elevatória é responsável por recalcar a água 

tratada da ETA à Caixa d’Água Principal (Caixa de Passagem), à partir da qual a água é 

distribuída para o restante da cidade; 

 EEAT 2 (Morro do Carmo)  Abastece o reservatório R8, responsável pelo abastecimento 

da zona alta do Bairro Senhora do Carmo; 

 EEAT 3 (Privativa)  Abastece o reservatório R5, responsável pelo abastecimento da zona 

alta do Bairro Bela Vista; 

 EEAT 4 (Padre Rocha)  Situada na área dos reservatórios R1 e R1.1, a estação abastece 

diretamente a rede de distribuição da zona alta dos bairros Padre Rocha e Recanto Verde, 

usando o reservatório R1 como poço de sucção; 
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 EEAT 5 (Santa Rita)  Situada na área dos reservatórios R7 e R7.1, a elevatória é 

responsável por recalcar a água tratada do R7 para o R15, que por sua vez abastece a zona 

alta do Bairro Santa Rita; 

 Booster 1 (Floresta)  Abastece o reservatório R6, responsável pelo abastecimento da zona 

alta dos Bairros Floresta e São Geraldo; 

 Booster 2 (Pedreira)  Abastece a zona alta do Bairro Pedreira e o reservatório R13; 

 Booster 3 (Santa Terezinha)  Abastece a zona alta do Bairro Mangueiras e parte do Bairro 

Santa Terezinha; 

 Booster 4 (Morada do Vale)  Situado na Avenida Sanitária, esquina com a Rua Rubens 

Siqueira Maia, o Booster abastece o R10, a zona alta do Bairro Morada do Vale e parte do 

Bairro Santa Terezinha. 

 Booster 5 (São Francisco)  Abastece o reservatório R11, que distribui água para a zona 

alta do Bairro Caladinho do Meio e parte do Bairro São Francisco; 

 Booster 6 (Caladinho de Cima)  Abastece o reservatório R12, que por sua vez abastece a 

zona alta do Bairro Caladinho de Cima; 

 Booster 7 (Nova Tijuca)  Abastece o reservatório R16, que distribui água para as zonas 

média e alta do Bairro Nova Tijuca; 

 Booster 8 (Alto Giovanini)  Abastece a zona alta do Bairro Giovanini e o reservatório 

R17; 

 Booster 9 (Córrego Alto)  Abastece a zona alta do Bairro Córrego Alto e o reservatório 

R14; 

 Booster 10 (Santa Luzia)  Abastece o reservatório R4, que distribui água para a zona alta 

do Bairro Santa Luzia; 

 Booster 11 (Caladão 1)  Abastece a zona alta do Bairro Caladão. 

As principais características das unidades estão apresentadas no Quadro 5.7. 
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QUADRO 5.7 – TIPO/ Nº DE CONJUNTOS MOTOBOMBAS/POTÊNCIAS NOMINAIS/VAZÕES 

NOMINAIS 

Denominação 
Situação 

Operacional 

Características do conjunto moto-bomba 

Situação 

Vazão (L/s) Potência (cv) AMT (m.c.a) 

EEAT 1 (Principal) 2+1R 306 600,0 110 Boa/Operando 

EEAT 1 (Principal) 1+2R 160  300,0 110 Boa/Operando 

EEAT 2 (Morro do Carmo) 1+1R 15,0 20,0 62 Boa/Operando 

EEAT 3 (Privativa) 1+1R 4,86 15,0 90 Boa/Operando 

EEAT 4 (Padre Rocha) 1+1R 5,5 7,5 70 Boa/Operando 

EEAT 5 (Santa Rita) 1+1R 0,50 1,5 50 Boa/Operando 

Booster 1 (Floresta) 1+1R 3,2 7,5 60 Boa/Operando 

Booster 2 (Pedreira) 1+1R 7,7 20,0 82 Boa/Operando 

Booster 3 (Santa Terezinha) 1+1R 6,1 10,0 55 Boa/Operando 

Booster 4 (Morada do Vale) 1+1R 7,6 15,0 55 Boa/Operando 

Booster 5 (São Francisco) 1+1R 3,2 5,0 60 Boa/Operando 

Booster 6 (Caladinho de Cima) 1+1R 0,83 3,0 58 Boa/Operando 

Booster 7 (Nova Tijuca) 1+1R 5,6 15,0 90 Boa/Operando 

Booster 8 (Alto Giovanini) 1+1R 5,5 7,5 50 Boa/Operando 

Booster 9 (Córrego Alto) 1+1R 2,9 5,0 70 Boa/Operando 

Booster 10 (Santa Luzia) 1+1R 5,0 7,5 80 Boa/Operando 

Booster 11 (Caladão 1) 1+1R 1,25 2,0 60 Boa/Operando 

Fonte: COPASA de Coronel Fabriciano. 

 

 

O principal sistema de bombeamento, instalado na área da ETA, é responsável por recalcar 

toda a água nela tratada à Caixa d’Água Principal (caixa de passagem). Dotada de 3 (três) 

conjuntos motobombas iguais, com 300 CV de potência cada um, a EEAT 1 opera das 08:00 às 

18:00 e das 21:30 às 02:00 com dois conjuntos, ficando o terceiro de reserva. Neste regime a 

vazão total bombeada é de cerca de 306 L/s. No restante do dia opera com uma vazão 

aproximada de 160 L/s, com apenas um conjunto em operação, deixando os outros dois de 

reserva. 

As fotos 5.34 a 5.39 ilustram algumas elevatórias existentes na sede de Coronel Fabriciano. 

  

Foto 5.34 – Booster 1 (Booster Santa Terezinha) –  

Casa de Bombas  
Foto 5.35 – EEAT 1 – Conjuntos Motobombas  
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Foto 5.36 – EEAT 2 (EEAT Padre Rocha) –  

Casa de Bombas 

Foto 5.37 – EEAT 2 (EEAT Padre Rocha)–  

Conjuntos Motobombas 

 
 

Foto 5.38 – EEAT 4 (EEAT Santa Rita) –  

Casa de Bombas ao Lado do Reservatório R7 

Foto 5.39 – EEAT 4 (EEAT Santa Rita) –  

Conjuntos Motobombas 

O sistema de adução de água tratada (AAT) que compõem o sistema de abastecimento de 

Coronel Fabriciano conta com tubulações de diâmetros de 600 mm, 500 mm, 400 mm,  

350 mm, 250 mm, 200 mm e 150 mm, em ferro fundido e PVC (Quadro 5.8).  
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QUADRO 5.8 – INFORMAÇÕES DAS ADUTORAS DE ÁGUA TRATADA 

Denominação 
Unidade de 

saída 

Unidade de chegada - 

Setor 

Diâmetro 

(mm) 

Extensão 

(m) 

Material 

Recalque 

(R) ou 

Gravidade 

(G) 

Situação 

(boa / 

precária) 

AAT1 EEAT 1 
Caixa d’Água (Caixa de 

Passagem) 
600 930 F°F° R Boa 

AAT2 EEAT 2 R8 ND ND ND R Boa 

AAT3 EEAT 3 R5 ND ND ND R Boa 

AAT4 EEAT 4 
RDA Padre Rocha e 

Recanto Verde 
ND ND ND R Boa 

AAT5 EEAT 5 R15 ND ND ND R Boa 

AAT6 Booster 1 R6 ND ND ND R Boa 

AAT7 Booster 2 RDA Pedreira e R13 ND ND ND R Boa 

AAT8 Booster 3 RDA Mangueiras ND ND ND R Boa 

AAT9 Booster 4 
R10, RDA Santa Terezinha 

e Morada do Vale 
ND ND ND R Boa 

AAT10 Booster 5 R11 ND ND ND R Boa 

AAT11 Booster 6 R12 ND ND ND R Boa 

AAT12 Booster 7 R16 ND ND ND R Boa 

AAT13 Booster 8 RDA Giovanini e R17 ND ND ND R Boa 

AAT14 Booster 9 RDA Córrego Alto e R14 ND ND ND R Boa 

AAT15 Booster 10 R4 ND ND ND R Boa 

AAT16 Booster 11 RDA Caladão ND ND ND R Boa 

AAT17 Cx Passagem R2 500 ND F°F° G Boa 

AAT18 Cx Passagem AAT17 250 ND F°F° G Boa 

AAT19 AAT17 EEAT 2 350 ND PVC G Boa 

AAT20 AAT17 Booster 6 200 ND PVC G Boa 

AAT21 AAT17 Booster 10 250 ND PVC G Boa 

ND – Não disponível. 

Fonte: COPASA de Coronel Fabriciano. 

 

5.1.1.7 Rede de Distribuição 

Segundo informações fornecidas pela COPASA, a rede de distribuição possui, atualmente 

(2015), uma extensão total de 308.443,00 metros, de material predominantemente de PVC. O 

Quadro 5.9 apresenta alguns dados referentes à rede de distribuição da cidade, para o ano de 

2013: 
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QUADRO 5.9 – INFORMAÇÕES DAS ADUTORAS DE ÁGUA TRATADA EM 2013 

Diâmetro (mm) Material Extensão (m) 

50 PVC 111,37 

50 PVC 134,73 

50 PVC 222.350,40 

60 PVC 649,00 

65 PVC 695,06 

75 PVC 16.169,12 

75 PVC 15,36 

85 PVC 87,19 

85 PVC 64,00 

100 PVC 13.186,92 

100 PVC 3.689,36 

100 PVC 330,60 

140 PVC 2.048,99 

150 PVC 1.089,74 

150 FoFo 6.698,25 

150 DEFoFo 3.338,85 

180 PVC 314,04 

200 PVC 2.031,07 

200 FoFo 2.396,86 

250 PVC 1.096,36 

250 FoFo 4.861,41 

250 DEFoFo 928,75 

300 MBV 1.807,00 

300 PVC 72,85 

300 FoFo 1.086,03 

350 FoFo 566,50 

400 FoFo 2.573,78 

500 FoFo 13.084,56 

600 FoFo 6.891,85 

TOTAL 308.370,00 

Fonte: COPASA de Coronel Fabriciano, 2013. 

 

 

Apesar de informado pela concessionária que a rede de distribuição, no geral, encontra-se em 

bom estado de conservação, o índice de perdas apresentou valores elevados, de 54,21%, ou 

456,51 L/ligação.dia. 

A Ilustração 5.2 apresenta algumas das principais unidades identificadas do sistema de 

abastecimento de água existente nos distritos Sede e Senador Melo Viana. 
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Ilustração 5.2 – Localização das Principais Unidades do  Sistema de Abastecimento de Água dos Distritos Sede e Senador Melo Viana 
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5.1.2 Sistema de Abastecimento de Água Existente no Povoado de  

São José dos Cocais (Cocais de Cima) 

5.1.2.1 Características Gerais 

Principal aglomerado na região dos Cocais de Cima, o Povoado de São José dos Cocais possui 

um sistema de abastecimento de água com as seguintes características, segundo informações 

de novembro de 2013, fornecidas pela Prefeitura Municipal através do Comitê Executivo (CE): 

 População Total  .......................................................................... 250 habitantes (CE, 2013); 

 Índice de Atendimento de Água  .............................................................. >99% (CE, 2013); 

 Extensão da Rede de Distribuição de Água ............................................ 1.000 m (CE, 2013); 

 Quantidade de Ligações Ativas de Água ......................................................... 80 (CE, 2013); 

 Vazão Média de Captação  ........................................................................................... ND
(2)

; 

 Volume Total de Reservação ...................................................................... 10 m³ (CE, 2013); 

 Índice Médio de Perdas
(1)

 .............................................................................................. ND
(2)

. 

(1) O Sistema de Abastecimento de Água não possui micromedição, tornando impossível estimar o real índice de perdas; 

(2) ND – Não Disponível. 

5.1.2.2 Captação de Água Bruta 

Atualmente está em operação apenas um poço tubular profundo (P-SJC), dotado de um 

conjunto motobomba submerso, responsável por recalcar a água bruta ao reservatório de 

distribuição do bairro. A prefeitura não dispõe das características desse poço, como sua 

profundidade, vazão ou tempo de operação.  

Localizado nas coordenadas geográficas na latitude 19°24'49.92’’S e longitude 42°42'46.23’’O, 

o poço, ilustrado nas fotos 5.40 e 5.41, não está outorgado. Vale salientar que o portão e a 

cerca que protegem a área onde o poço está instalado estão bastante avariados, necessitando 

de reforma e substituição de boa parte do material. 

  

Foto 5.40 – Poço Profundo P-SJC  Foto 5.41 – Poço Profundo P-SJC  
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5.1.2.3 Elevação e Adução de Água Bruta 

Conforme descrito anteriormente, o único conjunto motobomba utilizado para captação de 

água bruta é o do poço profundo. Conforme informação da Prefeitura Municipal o conjunto se 

encontra em boas condições de conservação. 

O recalque do poço é realizado por meio de uma adutora em PVC de diâmetro de 50 mm, 

percorrendo um trecho de aproximadamente 180 metros até atingir reservatório.  

5.1.2.4 Tratamento de Água  

Conforme informado pelo Comitê Executivo e confirmado em campo, o sistema de produção 

de água do Povoado de São José dos Cocais não possui nenhum tipo de tratamento, sendo a 

água captada distribuída bruta. 

5.1.2.5 Reservação 

Apenas um reservatório compõe o sistema de abastecimento do povoado, com um volume de 

10 m³, localizado nas coordenadas geográficas na latitude 19°24'50.66’’S e longitude 

42°42'40.56’’O. O reservatório se encontra em bom estado de conservação. No Quadro 5.10 

estão apresentadas algumas informações do reservatório. 

QUADRO 5.10 – DADOS DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA TRATADA DO POVOADO DE 

SÃO JOSÉ DOS COCAIS 

Denominação Situação Tipo Material 
Volume de 

Reservação (m³) 
Forma 

R-SJC Operando Apoiado Metálico 10 Cilíndrico 

Fonte: Comitê Executivo de Coronel Fabriciano. 

 

 

As fotos 5.42 e 5.43 ilustra o reservatório de distribuição de água do povoado. 

  

Foto 5.42 – Reservatório R-SJC  Foto 5.43 – Vista da Área do R-SJC  
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5.1.2.6 Rede de Distribuição 

Segundo informações fornecidas pelo CE, a rede de distribuição possui, atualmente, uma 

extensão total estimada em 1.000 metros, em tubulações de PVC, e com diâmetros 

predominantemente de 32 mm. A rede de distribuição, no geral encontra-se em bom estado 

de conservação. 

5.1.3 Sistema de Abastecimento de Água Existente no Povoado de  

Córrego dos Pinto (Cocais de Baixo) 

5.1.3.1 Características Gerais 

As características gerais do sistema de abastecimento de água do Povoado de Córrego dos 

Pinto, segundo informações de novembro de 2013, fornecidas pela Prefeitura Municipal 

através do Comitê Executivo (CE), encontram-se apresentadas a seguir: 

 População Total  ............................................................................ 45 habitantes (CE, 2013); 

 Índice de Atendimento de Água  .............................................................. >99% (CE, 2013); 

 Extensão da Rede de Distribuição de Água ............................................... 300 m (CE, 2013); 

 Quantidade de Ligações Ativas de Água ......................................................... 15 (CE, 2013); 

 Vazão Média de Captação  ........................................................................................... ND
(2)

; 

 Volume Total de Reservação ........................................................................ 5 m³ (CE, 2013); 

 Índice Médio de Perdas
(1)

 .............................................................................................. ND
(2)

. 

(1) O Sistema de Abastecimento de Água não possui micromedição, tornando impossível estimar o real índice de perdas; 

(2) ND – Não Disponível. 

 

5.1.3.2 Captação de Água Bruta 

Similar ao sistema de São José dos Cocais, o Povoado de Córrego dos Pinto conta com um 

poço tubular profundo (P-CP), dotado de um conjunto motobomba submerso. O poço, de 

profundidade, vazão e tempo de operação desconhecidos, recalca a água bruta captada ao 

reservatório do bairro, e não possui outorga. 

Sua localização se dá nas coordenadas geográficas na latitude 19°26'41.44’’S e longitude 

42°42'26.08’’O. As fotos 5.44 e 5.45 ilustram o poço. 
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Foto 5.44 – Poço Profundo P-CP Foto 5.45 – Poço Profundo P-CP 

5.1.3.3 Elevação e Adução de Água Bruta 

O único conjunto motobomba utilizado para captação de água bruta é o submerso no poço 

profundo. O conjunto se encontra em boas condições de conservação. 

O recalque do poço é realizado por meio de uma adutora em PVC de diâmetro de 60 mm, 

percorrendo um trecho de aproximadamente 30 metros até atingir reservatório.  

5.1.3.4 Tratamento de Água  

O sistema de produção de água do Povoado de Córrego dos Pinto também não possui 

nenhum tipo de tratamento, sendo a água captada distribuída bruta. 

5.1.3.5 Reservação 

O único reservatório do povoado possui um volume de 5 m³, localizado nas coordenadas 

geográficas na latitude 19°26'42.10’’S e longitude 42°42'25.53’’O. O reservatório se encontra 

em bom estado de conservação. No Quadro 5.11 estão apresentadas algumas informações do 

reservatório. 

QUADRO 5.11 – DADOS DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA TRATADA DO POVOADO DE 

CÓRREGO DOS PINTO 

Denominação Situação Tipo Material 
Volume de 

Reservação (m³) 
Forma 

R-CP Operando Apoiado Fibra 5 Circular 

Fonte: Comitê Executivo de Coronel Fabriciano. 

 

 

As fotos 5.46 e 5.47 ilustra o reservatório de distribuição de água do povoado. 
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Foto 5.46 – Reservatório R-CP Foto 5.47 – Reservatório R-CP 

5.1.3.6 Rede de Distribuição 

A rede de distribuição possui uma extensão total estimada em 300 metros, em tubulações de 

PVC, e com diâmetros predominantemente de 32 mm. A rede de distribuição, no geral 

encontra-se em bom estado de conservação. 

5.1.4 Sistema de Abastecimento de Água Existente no Povoado de  

Santa Vitória dos Cocais (Cocais de Baixo) 

5.1.4.1 Características Gerais 

As características gerais do sistema de abastecimento de água do Povoado de Santa Vitória dos 

Cocais, principal aglomerado da região dos Cocais de Baixo, na Serra dos Cocais, segundo 

informações de novembro de 2013, fornecidas pela Prefeitura Municipal através do Comitê 

Executivo (CE), encontram-se apresentadas a seguir: 

 População Total  .......................................................................... 450 habitantes (CE, 2013); 

 Índice de Atendimento de Água  .............................................................. >99% (CE, 2013); 

 Extensão da Rede de Distribuição de Água ............................................ 1.500 m (CE, 2013); 

 Quantidade de Ligações Ativas de Água ....................................................... 150 (CE, 2013); 

 Vazão Média de Captação  ........................................................................................... ND
(2)

; 

 Volume Total de Reservação ...................................................................... 20 m³ (CE, 2013); 

 Índice Médio de Perdas
(1)

 .............................................................................................. ND
(2)

. 

(1) O Sistema de Abastecimento de Água não possui micromedição, tornando impossível estimar o real índice de perdas; 

(2) ND – Não Disponível. 

 



-101- 

Planos Municipais de Saneamento Básico dos Municípios de Coronel Fabriciano e Timóteo  

Produto 8 – Relatório Final do Plano Municipal de Saneamento Básico 

Município: Coronel Fabriciano – TOMO I 

ENGECORPS 

1245-IBA-01-SA-RT-0008 

 

5.1.4.2 Captação de Água Bruta 

Atualmente está em operação apenas um poço tubular profundo (P-CB), dotado de um 

conjunto motobomba submerso, responsável por recalcar a água bruta ao reservatório de 

distribuição do bairro. A prefeitura não dispõe das características desse poço, como sua 

profundidade, vazão ou tempo de operação.  

Localizado nas coordenadas geográficas na latitude 19°247'08.58’’S e longitude 

42°42'10.67’’O, o poço, ilustrado nas fotos 5.48 e 5.49, não está outorgado. 

  

Foto 5.48 – Poço Profundo P-SVC Foto 5.49 – Poço Profundo P- SVC 

5.1.4.3 Elevação e Adução de Água Bruta 

Conforme informação da Prefeitura Municipal o conjunto motobomba submerso no poço se 

encontra em boas condições de conservação, e o recalque é realizado por meio de uma 

adutora em PVC de diâmetro de 60 mm, percorrendo um trecho de aproximadamente  

170 metros até atingir reservatório de distribuição.  

5.1.4.4 Tratamento de Água  

O sistema também não possui nenhum tipo de tratamento da água explotada, sendo ela 

acumulada no reservatório e distribuída para a população. 

5.1.4.5 Reservação 

Apenas um reservatório compõe o sistema de abastecimento do povoado, com um volume de 

20 m³, localizado nas coordenadas geográficas na latitude 19°27'11.89’’S e longitude 

42°42'13.89’’O. O reservatório se encontra em bom estado de conservação. No Quadro 5.12 

estão apresentadas algumas informações do reservatório. 
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QUADRO 5.12 – DADOS DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA TRATADA DO POVOADO DE 

SANTA VITÓRIA DOS COCAIS 

Denominação Situação Tipo Material 
Volume de 

Reservação (m³) 
Forma 

R-SVC Operando Apoiado Metálico 20 Cilíndrico 

Fonte: Comitê Executivo de Coronel Fabriciano. 

 

 

As fotos 5.50 e 5.51 ilustram o reservatório de distribuição de água do povoado. 

  

Foto 5.50 – Reservatório R- SVC Foto 5.51 – Vista do Reservatório R- SVC 

5.1.4.6 Rede de Distribuição 

Segundo informações fornecidas pelo CE, a rede de distribuição possui, atualmente, uma 

extensão total estimada em 1.500 metros, em tubulações de PVC, e com diâmetros 

predominantemente de 32 mm. A rede de distribuição, no geral encontra-se em bom estado 

de conservação. 

5.1.5 Sistema de Abastecimento de Água Existente no Povoado de  

Baixada dos Arrudas (Cocais de Baixo) 

5.1.5.1 Características Gerais 

As características gerais do sistema de abastecimento de água do Povoado de Baixada dos 

Arrudas, segundo informações de novembro de 2013, fornecidas pela Prefeitura Municipal 

através do Comitê Executivo (CE), encontram-se apresentadas a seguir: 

 População Total  ............................................................................ 90 habitantes (CE, 2013); 

 Índice de Atendimento de Água  .............................................................. >99% (CE, 2013); 

 Extensão da Rede de Distribuição de Água ............................................... 600 m (CE, 2013); 
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 Quantidade de Ligações Ativas de Água ......................................................... 30 (CE, 2013); 

 Vazão Média de Captação  ........................................................................................... ND
(2)

; 

 Volume Total de Reservação ...................................................................... 20 m³ (CE, 2013); 

 Índice Médio de Perdas
(1)

 .............................................................................................. ND
(2)

. 

(1) O Sistema de Abastecimento de Água não possui micromedição, tornando impossível estimar o real índice de perdas; 

(2) ND – Não Disponível. 

 

5.1.5.2 Captação de Água Bruta 

Similar aos sistemas dos outros bairros rurais, o Povoado de Baixada dos Arrudas também conta 

com um poço tubular profundo (P-BA), dotado de um conjunto motobomba submerso. O 

poço, de profundidade, vazão e tempo de operação desconhecidos, recalca a água bruta 

captada ao reservatório do bairro, e não possui outorga. 

Sua localização se dá nas coordenadas geográficas na latitude 19°27'41.35’’S e longitude 

42°42'35.02’’O. As fotos 5.52 e 5.53 ilustram o poço. 

  

Foto 5.52 – Poço Profundo P-BA Foto 5.53 – Poço Profundo P-BA 

5.1.5.3 Elevação e Adução de Água Bruta 

O único conjunto motobomba utilizado para captação de água bruta é o submerso no poço 

profundo, e se encontra em boas condições de conservação. 

O recalque do poço é realizado por meio de uma adutora em PVC de diâmetro de 40 mm, 

percorrendo um trecho de aproximadamente 150 metros até atingir reservatório.  

5.1.5.4 Tratamento de Água  

O sistema de produção de água do Povoado de Baixada dos Arrudas também não dispõe de 

nenhum tipo de tratamento, sendo a água captada distribuída bruta. 
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5.1.5.5 Reservação 

Dois reservatórios compõem o sistema do bairro rural, com volumes de 10 m³ cada. Do lado 

um do outro, ambos estão localizados nas coordenadas geográficas na latitude 19°27'43.68’’S e 

longitude 42°42'37.71’’O. Os reservatórios se encontram em bom estado de conservação. No 

Quadro 5.13 estão apresentadas algumas informações acerca deles. 

QUADRO 5.13 – DADOS DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA TRATADA DO POVOADO DE 

BAIXADA DOS ARRUDAS 

Denominação Situação Tipo Material 
Volume de 

Reservação (m³) 
Forma 

R-BA 1 Operando Apoiado Fibra 10 Circular 

R-BA 2 Operando Apoiado Fibra 10 Circular 

Fonte: Comitê Executivo de Coronel Fabriciano. 

 

 

As fotos 5.54 e 5.55 ilustram o reservatório de distribuição de água do povoado. 

  

Foto 5.54 – Reservatórios R-BA 1 e R-BA 2 Foto 5.55 – Reservatórios R-BA 1 e R-BA 2 

5.1.5.6 Rede de Distribuição 

A rede de distribuição possui uma extensão total estimada em 600 metros, em tubulações de 

PVC, e com diâmetros predominantemente de 32 mm. A rede de distribuição, no geral 

encontra-se em bom estado de conservação. 

5.1.6 Sistema de Abastecimento de Água Existente no Povoado de  

Córrego dos Soter (Cocais de Baixo) 

5.1.6.1 Características Gerais 

As características gerais do sistema de abastecimento de água do Povoado de Córrego dos 

Soter, segundo informações de novembro de 2013, fornecidas pela Prefeitura Municipal 

através do Comitê Executivo (CE) encontram-se apresentadas a seguir: 

 População Total  ............................................................................ 30 habitantes (CE, 2013); 
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 Índice de Atendimento de Água  .............................................................. >99% (CE, 2013); 

 Extensão da Rede de Distribuição de Água ............................................ 1.000 m (CE, 2013); 

 Quantidade de Ligações Ativas de Água ......................................................... 11 (CE, 2013); 

 Vazão Média de Captação  ........................................................................................... ND
(2)

; 

 Volume Total de Reservação ...................................................................... 20 m³ (CE, 2013); 

 Índice Médio de Perdas
(1)

 .............................................................................................. ND
(2)

. 

(1) O Sistema de Abastecimento de Água não possui micromedição, tornando impossível estimar o real índice de perdas; 

(2) ND – Não Disponível. 

5.1.6.2 Captação de Água Bruta 

Atualmente está em operação apenas um poço tubular profundo (P-CS), dotado de um 

conjunto motobomba submerso, responsável por recalcar a água bruta aos reservatórios de 

distribuição.  

Com uma vazão de 0,28 L/s, o poço está localizado nas coordenadas geográficas na latitude 

19°28'01.04’’S e longitude 42°43'06.09’’O. As fotos 5.56 e 5.57 ilustram o poço de captação, 

o qual não está outorgado e não se sabe a profundidade e o tempo de operação diária. 

 
 

Foto 5.56 – Reservatório R-CS  Foto 5.57 – Vista do Reservatório R-CS  

5.1.6.3 Elevação e Adução de Água Bruta 

Conforme informação da Prefeitura Municipal o conjunto motobomba submerso no poço se 

encontra em boas condições de conservação, e o recalque é realizado por meio de uma 

adutora em PVC de diâmetro de 50 mm, percorrendo um trecho de aproximadamente  

270 metros até atingir os reservatórios de distribuição.  
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5.1.6.4 Tratamento de Água  

O sistema também não possui nenhum tipo de tratamento da água explotada, sendo ela 

acumulada no reservatório e distribuída para a população. 

5.1.6.5 Reservação 

O sistema de reservação é composto por duas unidades em fibra, de 10 m³ cada. Localizados 

nas coordenadas geográficas na latitude 19°27'58.19’’S e longitude 42°42'58.56’’O, os 

reservatórios se encontram em bom estado de conservação. No Quadro 5.14 estão 

apresentadas algumas informações acerca dos mesmos. 

QUADRO 5.14 – DADOS DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA TRATADA DO POVOADO DE 

CÓRREGO DOS SOTER 

Denominação Situação Tipo Material 
Volume de 

Reservação (m³) 
Forma 

R-CS 1 Operando Apoiado Fibra 10 Circular 

R-CS 2 Operando Apoiado Fibra 10 Circular 

Fonte: Comitê Executivo de Coronel Fabriciano. 

 

As fotos 5.58 e 5.59 ilustram o reservatório de distribuição de água do povoado. 

  

Foto 5.58 – Reservatório R-CS1 e R-CS2 Foto 5.59 – Reservatório R-CS1 e R-CS2 

5.1.6.6 Rede de Distribuição 

Segundo informações fornecidas pelo CE, a rede de distribuição possui, atualmente, uma 

extensão total estimada em 1.000 metros, em tubulações de PVC, e com diâmetros 

predominantemente de 32 mm. A rede de distribuição, no geral encontra-se em bom estado 

de conservação. 

A Ilustração 5.3 apresenta as principais unidades identificadas do sistema de abastecimento de 

água existente nos povoados rurais. 

5.1.7 Resumo do Sistema de Abastecimento de Água  

O Quadro 5.15 apresenta o resumo do sistema de abastecimento de água do município. 
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Ilustração 5.3 – Localização das Principais Unidades do  Sistema de Abastecimento de Água dos Povoados Rurais 
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QUADRO 5.15 – RESUMO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO 

Sistema Manancial / Captação ETA Reservação Situação 

Área Urbana 

(Distritos Sede e 

Senador Melo 

Viana) 

 Sistema ETA Principal – Manancial 

subterrâneo por meio de 11 poços 

tubulares profundos, operando com 

bombas submersas / Vazão média 

total de operação de 280 L/s / Vazão 

nominal total de 449 L/s; 

 Sistema Caladão – Manancial superficial 

por meio de uma captação em 

barragem de nível no Ribeirão 

Caladão (vazão média de 22 L/s); e 

 Sistema Amaro Lanari – Manancial 

subterrâneo por meio de 23 poços 

tubulares profundos, operando com 

bombas submersas / vazão total de 

820 L/s. Em Coronel Fabriciano este 

sistema abastece apenas o Bairro 

Amaro Lanari com uma vazão 

aproximada de 30 L/s. 

 ETA Principal – Recebe água de 11 poços 

profundos / Localizada na área urbana 

/ Tratamento tipo Simplificado, por 

meio de cloração e fluoretação / 

Capacidade nominal de projeto de 

320 L/s / Opera com uma vazão média 

de 280 L/s / Dotada de laboratório / 

Tempo de operação de 24 horas por 

dia; 

 ETA Amaro Lanari – Recebe água de 23 

poços profundos / Localizada no Bairro 

Amaro Lanari / Tratamento por 

Filtração e Desinfecção, por meio de 

cloração e fluoretação / Opera com 

uma vazão média de 820 L/s / Dotada 

de laboratório; e 

 ETA Caladão – Recebe água do Ribeirão 

Caladão / Tratamento por Filtração 

Descendente e cloração / Não possui 

laboratório / Opera  

22 horas por dia. 

O Sistema possui 19 

reservatórios de água tratada 

totalizando um volume 

acumulado de 5.805 m³. A 

maior parte deles são do tipo 

apoiado, de concreto ou fibra. 

 Atende população urbana de Coronel 

Fabriciano; 

 O índice de perdas encontrado foi 

elevado, de 54,21%, ou  

456,51 L/ligação.dia; 

 Existem outros 12 poços desativados por 

redução de suas capacidades; 

 Há registros de contaminação da água 

dos poços por Coliformes Totais; 

 A situação das outorgas está 

regularizada ou em andamento. 

 A ETA do Sistema Caladão necessita de 

reformas estruturais decorrentes do 

estado ruim de conservação e da 

precariedade das estruturas de operação 

do sistema. 

Povoado De São 

José Dos Cocais 

(Área Rural) 

 Manancial subterrâneo por meio de 1 

poço profundo, operando com 1 

conjunto motobomba submerso de 

vazão desconhecida. 

O sistema não possui tratamento, sendo a 

água captada distribuída bruta. 

Um reservatório de água tratada, 

cilíndrico, apoiado, metálico e 

com capacidade de 10 m³. 

 Atende >99% da população residente 

no povoado; 

 O poço não está outorgado. 

Povoado De 

Córrego Dos Pinto 

(Área Rural) 

 Manancial subterrâneo por meio de 1 

poço profundo, operando com 1 

conjunto motobomba submerso de 

vazão desconhecida. 

O sistema não possui tratamento, sendo a 

água captada distribuída bruta. 

Um reservatório de água tratada, 

circular, apoiado, de fibra e com 

capacidade de 5 m³. 

 Atende >99% da população residente 

no povoado; 

 O poço não está outorgado. 

Povoado De Santa 

Vitória Dos Cocais 

(Área Rural) 

 Manancial subterrâneo por meio de 1 

poço profundo, operando com 1 

conjunto motobomba submerso de 

vazão desconhecida. 

O sistema não possui tratamento, sendo a 

água captada distribuída bruta. 

Um reservatório de água tratada, 

cilíndrico, apoiado, metálico e 

com capacidade de 20 m³. 

 Atende >99% da população residente 

no povoado; 

 O poço não está outorgado. 

Continua... 
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Continuação. 

 

QUADRO 5.15 – RESUMO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO 

Sistema Manancial / Captação ETA Reservação Situação 

Povoado De 

Baixada Dos 

Arrudas (Área 

Rural) 

 Manancial subterrâneo por meio de 1 

poço profundo, operando com 1 

conjunto motobomba submerso de 

vazão desconhecida. 

O sistema não possui tratamento, sendo a 

água captada distribuída bruta. 

Dois reservatórios de água 

tratada, circulares, apoiados, de 

fibra e com capacidade de 

10 m³ cada, totalizando 20 m³. 

 Atende >99% da população residente 

no povoado; 

 O poço não está outorgado. 

Povoado De 

Córrego Dos Soter 

(Área Rural) 

 Manancial subterrâneo por meio de 1 

poço profundo, operando com 1 

conjunto motobomba submerso com  

vazão de 0,28 L/s. 

O sistema não possui tratamento, sendo a 

água captada distribuída bruta. 

Dois reservatórios de água 

tratada, circulares, apoiados, de 

fibra e com capacidade de 

10 m³ cada, totalizando 20 m³. 

 Atende >99% da população residente 

no povoado; 

 O poço não está outorgado. 

Restante Da Área 

Rural 
 Predominância por poços rasos. 

O sistema não possui tratamento, sendo a 

água captada distribuída bruta. 
Reservatórios individuais.  Solução isolada satisfatória. 
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5.2 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Com relação ao sistema de esgotamento sanitário, apenas na área urbana (sede do município 

de Coronel Fabriciano e Distrito de Senador Melo Viana) e no Povoado de Santa Vitória dos 

Cocais (área rural) é realizada a coleta, enquanto que apenas o povoado conta com sistemas de 

tratamento. Salienta-se que assim como para o sistema de abastecimento de água, o sistema de 

esgotamento sanitário da sede atende também ao Distrito de Senador Melo Viana. 

As principais unidades que compõem o sistema de esgotos sanitários da área urbana de 

Coronel Fabriciano encontram-se listadas a seguir: 

 Coleta dos esgotos em uma malha de aproximadamente 121,50 km, em 86,43% da 

cidade; 

 Lançamentos in natura no Rio Piracicaba e nos Ribeirões Caladão e Caladinho. 

Segundo informado pela COPASA, o índice de coleta não é de 100% pelos seguintes motivos:  

 imóveis lançando os esgotos diretamente no curso d’água existente, pelo fato de estar 

situados às margens deste. Muitos moradores não concordam em se conectar à rede 

coletora da COPASA pelo fato de ainda não ter tratamento de esgoto no município; 

 locais onde não há como executar rede coletora, pois os imóveis foram construídos 

próximos aos cursos d’água e ainda se encontram abaixo do nível da rua. Para a 

implantação de rede coletora ou interceptora, necessita de liberação de acesso e de área 

de servidão. Obs.: A COPASA possui o mapeamento destes imóveis e trabalha em parceria 

com a Prefeitura Municipal para as devidas regularizações;  

 ruas não urbanizadas e imóveis não regularizados pela Prefeitura Municipal. 

Com exceção do Povoado de Santa Vitória dos Cocais, onde é realizada a coleta e o 

tratamento dos esgotos, no restante da área rural, mesmo nos aglomerados maiores, como os 

Povoados de São José dos Cocais, Córrego dos Pinto, Baixada dos Arrudas e Córrego dos Soter, 

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

A Ilustração 5.4 apresenta as principais unidades identificadas do sistema de esgotamento 

sanitário existente. 
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Ilustração 5.4 – Localização das Principais Unidades do Sistema de Esgotamento Sanitário  
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5.2.1 Sistemas de Esgotamento Sanitário Existentes 

5.2.1.1 Sistema de Esgotamento Sanitário dos Distritos Sede e Senador Melo Viana 

As características gerais do sistema de esgotos sanitários dos distritos Sede e Senador Melo 

Viana, segundo informações fornecidas pela COPASA junho de 2015 (dados médios para um 

período de um ano de análise – 06/2014 a 05/2015),, encontram-se apresentadas a seguir: 

 Índice de Atendimento Urbano de Esgoto .................................... 86,43% (COPASA, 2015); 

 Índice de Tratamento dos Esgotos Coletados ....................................... 0% (COPASA, 2015); 

 Quantidade de Ligações Ativas de Esgoto ...................................... 28.251 (COPASA, 2015); 

 Quantidade de Economias Ativas de Esgoto ................................... 31.581 (COPASA, 2015); 

 Extensão de Rede de Coleta de Esgoto .............................. 121.504,00 m (COPASA, 2015); 

 Extensão de Interceptores de Esgoto .......................................9.302,20 m (COPASA, 2015); 

 Volume Anual Coletado Total ............................................. 3.166.596 m³ (COPASA, 2015). 

O sistema de esgotos sanitários da Sede Municipal e Senador Melo Viana não conta com 

nenhum tipo de tratamento dos esgotos coletados, sendo todo ele lançado in natura em corpos 

d’água da cidade.  

Com uma malha de extensão de cerca de 121.504 metros, o sistema abrange 86,43% da área 

urbana da cidade. Cerca de 90% desta é em manilhas de barro, enquanto que o restante é de 

PVC. Principalmente a rede de manilha, muito antiga (mais de 30 anos), se encontra em estado 

ruim de conservação, com diversas ocorrências de entupimentos e vazamentos.  

Após a coleta, os esgotos são encaminhados, sempre por gravidade, aos interceptores, os quais 

apresentam uma extensão de 9.302,20 metros em diâmetros que variam de 150 mm a  

800 mm, em PVC, ferro fundido, cimento-amianto e manilhas de barro. Em seguida os esgotos 

coletados são lançados em pontos difusos do Rio Piracicaba, Ribeirão Caladão e Ribeirão 

Caladinho. Os interceptores, listados a seguir, têm aproximadamente 7 (sete) anos de 

operação, e se encontram em melhor estado de conservação. 

 Interceptor Caladão – Margens do Ribeirão Caladão; 

 Interceptor Caladinho – Margens do Ribeirão Caladinho; 

 Interceptor BR-381; e 

 Interceptor da Avenida Albert Charlet. 
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5.2.1.2 Sistema de Esgotamento Sanitário do Povoado de Santa Vitória dos Cocais 

As características gerais do sistema de esgotos sanitários do Povoado de Santa Vitória dos 

Cocais, conforme dados coletados na prefeitura através do CE (Comitê Executivo) em 

novembro de 2013, encontram-se apresentados a seguir: 

 Índice de Atendimento de Esgoto ............................................................ >99% (CE, 2013); 

 Índice de Tratamento dos Esgotos Coletados ........................................... >99% (CE, 2013); 

 Quantidade de Ligações Ativas de Esgoto .................................................... 150 (CE, 2013); 

 Extensão de Rede de Esgoto ................................................................. 1.500 m (CE, 2013); 

 Volume Anual Coletado Total ...................................................................................... ND
(1)

; 

 Volume Anual Tratado Total ........................................................................................ ND
(1)

. 

(1) ND – Não Disponível. 

O sistema de esgotos sanitários do Povoado de Santa Vitória dos Cocais conta com duas 

estações de tratamento de esgoto e rede coletora em praticamente 100% da localidade.  

5.2.1.3 Sistema de Esgotamento  

Com cerca de 1.500 metros de rede coletora, abrangendo praticamente todo o povoado, a 

malha se encontra em bom estado de conservação. A condução do esgoto coletado é toda feita 

por gravidade, sendo praticamente todo ele conduzido às duas ETEs existentes, para em 

seguida ser lançado no Córrego dos Cocais (ou Arrudas).  

5.2.1.4 Tratamento de Esgotos 

Como supracitado, para tratamento dos esgotos coletados no povoado, o sistema conta com 

duas estações de tratamento de esgotos, ambas operadas pela Prefeitura Municipal. São duas 

ETEs tipo Fossa Séptica, cada uma instalada em uma ponta do bairro, próximas ao Córrego dos 

Cocais (ou Arrudas). No Quadro 5.16 estão apresentadas as coordenadas da ETE e do 

lançamento final do efluente tratado.  

QUADRO 5.16 – COORDENADAS DAS ETES E LANÇAMENTOS FINAIS DE ESGOTOS DO POVOADO 

DE SANTA VITÓRIA DOS COCAIS 

Denominação 

Coordenadas Geográficas 

Longitude Latitude 

ETE 1 (Ao Norte do Povoado) 42°42'11.80"O 19°27'02.44"S 

Lançamento Final da ETE 1 42°42'13.48"O 19°27'03.49"S 

ETE 2 (Ao Sul do Povoado) 42°42'09.12"O 19°27'20.22"S 

Lançamento Final da ETE 2 42°42'05.93"O 19°27'18.96"S 

Fonte: Comitê Executivo de Coronel Fabriciano. 
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A ETE 1, localizada mais ao norte do povoado, é composta por uma unidade de Tanque 

Séptico, instalado sob o asfalto, como se percebe na Foto 6.1, onde só se vê o PV (poço de 

visita) do tanque, debaixo do caminhão.  

Após passar pelo tratamento, o efluente tratado da ETE 1 é conduzido através de um emissário 

em PVC de 100 mm e cerca de 60 metros de extensão até atingir o lançamento final, no 

Córrego dos Cocais (ou Arrudas). O lançamento não possui outorga e a eficiência de remoção 

de DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio) não é conhecida. 

A Foto 5.60 apresenta a localização da ETE 1, sob o asfalto, e as fotos 5.61 e 5.62 apresentam 

o lançamento do efluente tratado. 

 

Foto 5.60 – ETE 1 – Sob o Asfalto (Poço de Visita) 

  

Foto 5.61 – Córrego dos Cocais – Ponto de Lançamento 

do Efluente Final da ETE 1 

Foto 5.62 – Córrego dos Cocais – Tubulação de 

Lançamento do Efluente Final da ETE 1 

Já a ETE 2, ilustrada nas fotos 5.63 e 5.64, está mais ao sul do bairro, e é composta por duas 

unidades de Tanque Séptico em série e disposição final no Córrego dos Cocais (ou Arrudas), 

sem pré-tratamento ou pós-tratamento. 

Após passar pela estação, o efluente tratado percorre cerca de 112 metros em uma tubulação 

de PVC de diâmetro de 100 mm até atingir o lançamento final. O lançamento da ETE 2 

também não possui outorga e a eficiência de remoção de DBO nunca foi avaliada. 

Com relação às informações técnicas das ETEs, como capacidade nominal e vazão de 

operação, a prefeitura não soube informar. A única informação relevante é que a COPASA faz 

a limpeza dos tanques periodicamente. 
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Na oficina realizada no dia 24 de março de 2014, com o objetivo de discutir este Diagnóstico 

Técnico-Participativo, foi relatado que os 2 Tanques Sépticos existentes não estão funcionando 

adequadamente.  

As fotos 5.63 a 5.66 apresentam os Tanques Sépticos da ETE 2 e o lançamento final do efluente 

tratado no curso d’água. 

  

Foto 5.63 – ETE 2 – Tanque Séptico 1 Foto 5.64 – ETE 2 – Tanque Séptico 2 

  

Foto 5.65 – Córrego dos Cocais – Ponto de Lançamento 

do Efluente Final da ETE 2 

Foto 5.66 – Córrego dos Cocais – Tubulação de 

Lançamento do Efluente Final da ETE 2 

Com base nestas informações, conclui-se, mesmo que preliminarmente, que as ETEs 

necessitam de reformas e melhorias. A seguir estão listadas algumas observações preliminares: 

 A limpeza dos Tanques Sépticos é feita de “tempos em tempos”, sem um período 

estipulado ou uma avaliação do acúmulo de lodo; 

 O efluente tratado não está passando por nenhum tipo de pós-tratamento ou desinfecção 

antes do lançamento final no Córrego dos Cocais (ou Arrudas); 

 Os lançamentos finais não estão outorgados; 

 Não são realizadas análises físico-químicas e bacteriológicas do afluente, efluente, corpo 

receptor e do lençol freático, conforme exigências do órgão fiscalizador; e 
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 Não são realizadas medições das vazões de entrada e saída durante o tratamento. 

5.2.2 Sistemas de Esgotamento Sanitário Projetados 

Algumas concepções para a implantação de um sistema de tratamento de esgotos já foram 

desenvolvidas para o sistema que envolve os Distritos Sede e Senador Melo Viana. Uma das 

alternativas, a qual chegou a ter suas obras iniciadas, tratava-se de duas ETEs, orçadas em cerca 

de 8 (oito) milhões de reais, as quais seriam capazes de tratar todo o esgoto do município. 

Entretanto, a obra foi embargada em 2009 devido a uma liminar judicial, alegando uma série 

de fatores. A primeira estação atenderia a uma população de cerca de 40 mil habitantes, 

residentes dos bairros Mangueira, Caladinho, Caladinho de Baixo, Santa Terezinha e 

Condomínio Aldeia do Lago. A reclamação é com relação ao mau cheiro que seria gerado, 

visto a proximidade da ETE com os bairros supracitados, além de estar localizada ao lado de 

um terreno destinado à construção de um hospital. 

Apesar do convênio firmado entre a COPASA e a Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano, 

datado de 2005, e todas as licenças para o início das obras obtidas junto à SUPRAM e aos 

órgãos da administração local, as obras foram paralisadas. Além da localização da ETE e um 

abaixo assinado que recolheu mais de 12 mil assinaturas, outros questionamentos tratavam das 

limitações técnicas do projeto da COPASA (incapacidade de tratamento dos efluentes 

industriais, ineficiência em contenção dos maus odores, etc.), podendo no futuro gerar graves 

incômodos e até doenças para a população vizinha. Além disso, foram constatadas falhas 

procedimentais no licenciamento ambiental, no que diz respeito à divulgação do projeto para 

a população.  

Apesar de não estar descartada a possibilidade de retomada das obras, a COPASA sabe das 

dificuldades relacionadas à disputa judicial que persiste a mais de quatro anos. Sendo assim, a 

concessionária já estuda outras alternativas, sendo uma delas a possibilidade de construção de 

uma ETE integrada, que atenderia aos municípios de Coronel Fabriciano e Timóteo. A solução 

aventada pela COPASA é a de tratar os esgotos das duas cidades em uma única ETE, a ser 

construída no Bairro Limoeiro, em Timóteo. 

A COPASA acredita que esta solução seria viável, e não haveria restrição do município de 

Timóteo em receber os esgotos de Coronel Fabriciano, assim como não houve problemas no 

fornecimento de água potável do Sistema Amaro Lanari para alguns bairros de Timóteo. 

Apesar de ser uma solução apontada pela COPASA como viável, a construção da ETE de 

Timóteo ainda depende da implantação do sistema de esgotamento sanitário do município, o 

que deve levar um tempo considerável. Além disso, o terreno escolhido ainda está em 

negociação e a ETE aguarda licenciamento ambiental. 

5.2.3 Resumo do Sistema de Esgotos Sanitários  

O Quadro 5.17 apresenta o resumo do sistema de esgotos sanitários do município: 
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QUADRO 5.17 – RESUMO DO SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS DO MUNICÍPIO 

Sistema Cobertura dos Serviços e Populações Atendidas Corpos Receptores Principais Deficiências Referentes ao Esgotamento Sanitário 

Área Urbana (Distritos Sede e 

Senador Melo Viana) 

 86,43% de atendimento por rede coletora de esgoto 

na área urbana da sede. A COPASA possui o 

mapeamento dos imóveis não atendimentos e 

trabalha em parceria com a Prefeitura Municipal 

para as devidas regularizações. 

 0% de atendimento por tratamento de esgotos; 

 Existem 121,5 km de rede coletora; e 

 Existem 9,30 km de interceptores. 

 Rio Piracicaba; 

 Ribeirão Caladão; e 

 Ribeirão Caladinho 

 A rede coletora se encontra em estado ruim de conservação, 

com ocorrências de entupimentos e vazamentos;  

 Não há tratamento, sendo todo o esgoto coletado lançado in 

natura em cursos d’água da cidade. 

Povoado de Santa Vitória dos 

Cocais  

(Área Rural) 

 >99% de atendimento por rede coletora de esgoto na 

área do povoado; 

 >99% de atendimento por tratamento de esgotos, 

através de 2 ETEs tipo Tanque Séptico; e 

 Existem 1,5 km de rede coletora. 

 Córrego dos Cocais (ou 

Córrego dos Arrudas). 

 Não há cadastro do sistema de coleta, afastamento e 

tratamento de esgotos;  

 O lançamento final não está outorgado; 

 A capacidade nominal e vazão de operação não são 

conhecidas; 

 O tratamento está deficiente, necessitando reparos e melhorias 

no sistema. 

Restante da Área Rural 
 Soluções individualizadas, predominando fossas 

individuais. 
- - 
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5.3 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS 

5.3.1 Resíduos Sólidos Domiciliares 

O município de Coronel Fabriciano gera em média 1.600 toneladas de resíduos sólidos 

domésticos (RSD) por mês. A coleta destes resíduos ocorre de segunda a sábado, de acordo 

com a programação de cada bairro, conforme detalhado no folheto desenvolvido pela 

prefeitura. No folheto constam ainda algumas recomendações e indicações acerca da coleta e 

destinação dos resíduos sólidos. O Quadro 5.18 apresenta esta programação: 

QUADRO 5.18 – PROGRAMAÇÃO DE COLETA DE RSD EM CORONEL FABRICIANO 

Setores Urbanos Bairro Dias de Coleta Horário 

Centro 

Nossa Senhora da Penha 3ª, 5ª e sábado A partir das 7h 

Nossa Senhora do Carmo 3ª, 5ª e sábado A partir das 7h 

Manoel Domingos 2ª, 4ª e 6ª A partir das 13h 

Nazaré 2ª, 4ª e 6ª A partir das 13h 

Todos os Santos 2ª, 4ª e 6ª A partir das 13h 

Professores 2ª a sábado A partir das 13h 

Santa Helena 2ª a sábado A partir das 13h 

Nova Tijuca 3ª, 5ª e sábado A partir das 13h 

Bom Jesus 3ª, 5ª e sábado A partir das 13h 

Santa Terezinha I 3ª, 5ª e sábado A partir das 13h 

BR 381 / Trevo ao Caladinho 2ª a sábado A partir das 13h 

BR 381 / Trevo à Ponte Timóteo 2ª a sábado A partir das 18h 

Centro / Av, Magalhães Pinto 2ª a sábado 7h / 9h30min / 19h 

Giovannini 

Belvedere I 2ª, 4ª e 6ª A partir das 7h 

Florença (Horto Cascudo) 2ª, 4ª e 6ª A partir das 7h 

Santo Eloy 2ª, 4ª e 6ª A partir das 7h 

JK 3ª, 5ª e sábado A partir das 7h 

Vila Bom Jesus 3ª, 5ª e sábado A partir das 7h 

Giovannini 2ª, 4ª e 6ª A partir das 13h 

Belvedere II 2ª, 4ª e 6ª A partir das 13h 

Distrito Industrial 2ª, 4ª e 6ª A partir das 13h 

Floresta 

Planalto 2ª, 4ª e 6ª A partir das 7h 

Frederico Ozanan 2ª, 4ª e 6ª A partir das 7h 

Gávea 2ª, 4ª e 6ª A partir das 7h 

Jardim Primavera (Contente) 2ª, 4ª e 6ª A partir das 7h 

Judith Bhering 2ª, 4ª e 6ª A partir das 7h 

Manoel Maia 2ª, 4ª e 6ª A partir das 7h 

Potyra (Caladão) 2ª, 4ª e 6ª A partir das 7h 

Santo Antônio 2ª, 4ª e 6ª A partir das 7h 

São Cristóvão 2ª, 4ª e 6ª A partir das 7h 

Floresta (cont). 

Residencial Fazendinha 2ª, 4ª e 6ª A partir das 7h 

Surinã 2ª, 4ª e 6ª A partir das 7h 

Floresta 2ª, 4ª e 6ª A partir das 13h 

Continua... 
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Continuação. 

QUADRO 5.18 – PROGRAMAÇÃO DE COLETA DE RSD EM CORONEL FABRICIANO 

Setores Urbanos Bairro Dias de Coleta Horário 

Melo Viana 

Olaria 2ª, 4ª e 6ª A partir das 7h 

São Domingos 2ª, 4ª e 6ª A partir das 7h 

Recanto Verde 5ª e sábado A partir das 7h 

Recanto Verde 3ª A partir das 13h 

Av. Geraldo Inácio 2ª a sábado 7h / 9h30min / 19h 

Santa Cruz 

Córrego Alto 3ª, 5ª e sábado A partir das 7h 

Santa Cruz 3ª, 5ª e sábado A partir das 7h 

Santa Luzia 3ª, 5ª e sábado A partir das 7h 

Santa Rita 3ª, 5ª e sábado A partir das 7h 

São Vicente 3ª, 5ª e sábado A partir das 7h 

Silvio Pereira II 3ª, 5ª e sábado A partir das 7h 

José Silva Brito 3ª, 5ª e sábado A partir das 13h 

Pedra Linda 3ª, 5ª e sábado A partir das 13h 

Santa Inês 3ª, 5ª e sábado A partir das 13h 

São Geraldo 3ª, 5ª e sábado A partir das 13h 

Silvio Pereira I 3ª, 5ª e sábado A partir das 13h 

Caladinho 

Aparecida do Norte 2ª, 4ª e 6ª A partir das 7h 

Caladinho de Baixo 2ª, 4ª e 6ª A partir das 7h 

Caladinho do Meio 2ª, 4ª e 6ª A partir das 7h 

Morada do Vale 2ª, 4ª e 6ª A partir das 7h 

Pedreira 2ª, 4ª e 6ª A partir das 7h 

Universitário 2ª, 4ª e 6ª A partir das 7h 

Caladinho de Cima 2ª, 4ª e 6ª A partir das 13h 

Caladinho do Meio 2ª, 4ª e 6ª A partir das 13h 

Novo Reno 2ª, 4ª e 6ª A partir das 13h 

Residencial Pomar 2ª, 4ª e 6ª A partir das 13h 

Amaro Lanari 

Aldeia do Lago 3ª, 5ª e sábado A partir das 7h 

Amaro Lanari 3ª, 5ª e sábado A partir das 7h 

Mangueiras 3ª, 5ª e sábado A partir das 7h 

Santa Terezinha II 2ª, 4ª e 6ª A partir das 7h 

Ponte Nova 3ª, 5ª e sábado A partir das 7h 

Amaro Lanari 3ª, 5ª e sábado A partir das 13h 

Fonte: Folheto de Recomendações e Programação da Coleta de Resíduos Sólidos Coronel Fabriciano (Comitê Executivo). 

 

 

Além da sede municipal e do Distrito de Senador Melo Viana, o serviço de coleta atende aos 

povoados da Serra dos Cocais, em Cocais de Cima e Cocais de Baixo, localizados na zona 

rural. A coleta é realizada nas sextas-feiras, uma vez por semana, conforme apresentado no. 

Quadro 5.19. 

QUADRO 5.19 – PROGRAMAÇÃO DE COLETA DE RSD NA ZONA RURAL DE CORONEL 

FABRICIANO 

Setor Rural Bairro Dias de Coleta Horário 

Serra dos Cocais 

Cocais de Cima 6ª A partir das 7h 

Cocais de Baixo 6ª A partir das 7h 

Fonte: Comitê Executivo de Coronel Fabriciano. 
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Nos Distritos Sede e Senador Melo Viana e nos povoados rurais os resíduos são coletados pela 

prefeitura e destinados à Vital Engenharia Ambiental S/A, localizada no município de Santana 

do Paraíso. Em parte da área urbana a prefeitura também conta com o auxílio de empresa 

terceirizada para a coleta dos resíduos.  

A empresa terceirizada também é responsável por outras atividades, além da coleta de resíduos 

sólidos domiciliares, conforme citado a seguir: 

 Capina; 

 Varrição de vias e logradouros; 

 Roçada; 

 Locação de máquinas e equipamentos; 

 Limpezas manual e mecânica de córregos; e 

 Dragagem. 

Esses últimos dois itens, limpeza manual e mecânica dos córregos e a dragagem são quase 

sempre realizados pela própria prefeitura. 

Para a realização deste trabalho o município dispõe de 11 (onze) caminhões, conforme 

descrito a seguir: 

 09 (nove) caminhões compactadores da Prefeitura Municipal, com capacidade de 6 a 8 

toneladas cada; 

 01 (um) caminhão basculante da Prefeitura Municipal, com capacidade de 3,0 a 4,5 

toneladas; e 

 01 (um) caminhão basculante da empresa terceirizada, com capacidade de 3,0 a 4,5 

toneladas. 

As coletas abrangem 100% da sede urbana, e a parcela da zona rural que é atendida pela 

coleta, referentes aos povoados supracitados, correspondem a cerca de 20% do total. Salienta-

se que 100% dos estabelecimentos comerciais são atendidos pela coleta. 

Todos os RSD coletados, inclusive dos povoados rurais atendidos, são encaminhados para a 

Central de Resíduos Vale do Aço / Aterro Sanitário, da Vital Engenharia Ambiental S/A. De 

acordo com o Panorama da destinação dos resíduos sólidos urbanos no estado de Minas Gerais 

- realizado pela FEAM em 2012, a Central de Resíduos da Vital foi considerada como “Aterro 

Sanitário Regularizado”. A Central de Resíduos Vale do Aço / Aterro Sanitário está localizada na 

margem direita da Rodovia BR 381, Km 235, Distrito de Águas Claras, zona rural do município 

de Santana do Paraíso/MG, sob as coordenadas geográficas latitude: 19° 26’ 30” e longitude: 

42° 30’ 37”. O aterro opera desde 12 de setembro de 2003, com capacidade total para 

3.354.655 m³. A unidade está licenciada para destinação de resíduos domiciliares, públicos, 
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comerciais, de saúde, de construção civil e de origem industrial, e a operadora, Vital, possui 

concessão para recebimento dos resíduos dos municípios de Ipatinga, Coronel Fabriciano, 

Timóteo, Belo Oriente, Marliéria, Itanhomi e Santana do Paraíso, localizadas na região 

metropolitana do Vale do Aço. 

As fotos 5.67 a 5.71 ilustram a Central de Resíduos da Vital. 

 

Foto 5.67 – Vista do Aterro – Área de Disposição Com Drenos de Chorume 

 

  

Foto 5.68 – Compostagem Foto 5.69 – Esterilização de Resíduos Hospitalares 

  

  

Foto 5.70 – Compactação Foto 5.71 – Caixa Coletora do Chorume 

Fonte: Relatório de Avaliação Preliminar – Aterro Sanitário “Central de Resíduos do Vale do Aço” – Santana do Paraíso, Minas Gerais – Brasil; 

SCS ENGINEERS – Global Methane Initiative; Abril de 2011. 
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Além do aterro em si, a central de resíduos possui área para compostagem, tratamento de 

resíduos hospitalares, escritórios administrativos, balança, estação de pesagem, estradas de 

acesso, estacionamento, centro de educação ambiental, auditório, campo de futebol, viveiro 

de árvores nativas e uma vasta reserva para proteção ambiental. O chorume é coletado na base 

do aterro e transportado para tratamento na ETE/COPASA, no município de Ipatinga. 

Os serviços de varrição e capina da sede são realizados pela empresa terceirizada, entretanto, 

nos povoados da zona rural são realizados pela própria prefeitura. Os resíduos gerados são 

encaminhados para a central de resíduos da Vital, em Santana do Paraíso.  

5.3.2 Coleta Seletiva 

À época das visitas técnicas, estava sendo implementada a campanha de coleta seletiva em 

Coronel Fabriciano, denominada: “Coleta Seletiva em Fabriciano: Reciclar para Bem Viver”, a 

qual foi elaborada em parceria com a Acicel-CDL e o Sindcomércio Vale do Aço, por meio de 

um convênio com a Associação de Catadores de Materiais Recicláveis Nova Vida. 

A Associação Nova Vida desenvolve os trabalhos de coleta seletiva na cidade desde 2001, 

reciclando, entre outros materiais, papelão, papel, revistas, plástico, ferragem e alumínio. Para 

acondicionamento e separação do material a associação possui: 

 12 (doze) carrinhos para coleta do material nas ruas (fotos 5.72 e 5.73). Entretanto, apenas 

2 (dois) estão em condições de serem utilizados, sendo que o restante está quebrado; 

  

Foto 5.72 – Carrinho de Coleta de Resíduos Foto 5.73 – Carrinho de Coleta de Resíduos 

 01 (um) galpão em estado precário, com área insuficiente e falta de proteção contra a 

entrada de animais, como cachorros e ratos, os quais dividem o espaço com os 

funcionários; 

 01 (uma) empilhadeira/elevador, a qual nunca funcionou por não caber sob a estrutura do 

galpão, mais baixo que o equipamento; 

 01 (um) triturador; 

 01 (uma) balança, para pesagem do material; e 
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 01 (uma) prensa.  

A associação possui 13 (treze) funcionários, responsáveis pela coleta (carrinhos) e separação do 

material. A coleta feita pelos funcionários da Nova Vida é realizada sempre de segunda a 

quinta e em algumas sextas-feiras, com saída de manhã e volta no fim da tarde. Em geral é feita 

a coleta de um bairro por dia. Além da coleta com os carrinhos, a prefeitura disponibiliza, de 

segunda a sexta, 01 (um) caminhão para auxílio na coleta de recicláveis na parte central da 

cidade, bancos, setores públicos e alguns estabelecimentos comerciais. 

Outro auxílio prestado pela prefeitura é com relação à manutenção dos equipamentos 

utilizados nos processos de reciclagem, apresentados nas fotos 5.74 a 5.76: 

   

Foto 5.74 – Empilhadeira Foto 5.75 – Prensa Foto 5.76 – Balança 

O rendimento mensal da associação varia entre R$ 1.000,00 e R$ 2.000,00, sendo o lucro das 

vendas repartido igualmente entre os funcionários.  

A campanha para a coleta seletiva teve início em novembro de 2013, e tem como intenção a 

redução do material que é encaminhado à Central de Resíduos da Vital e melhorias no sistema 

de reciclagem de Coronel Fabriciano, auxiliando a Nova Vida, fornecendo melhores condições 

de trabalho aos funcionários. 

As fotos 5.77 e 5.78 mostram algumas unidades e as condições de trabalho da Associação de 

Catadores de Materiais Recicláveis Nova Vida. 
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Foto 5.77 – Área da Associação Nova Vida Foto 5.78 – Material Separado para Reciclagem 

Inicialmente a campanha disponibilizou 4 (quatro) pontos de coleta, a qual será realizada de 

segunda a sexta feira, de acordo com os horários listados no Quadro 5.20: 

QUADRO 5.20 – PROGRAMAÇÃO DE COLETA SELETIVA EM CORONEL FABRICIANO 

Pontos de Coleta dos Recicláveis – Segunda-Feira a Sexta-Feira Horário 

Av. Tancredo Neves – Caladinho de Cima até a ponte Velha e Av. Belo Horizonte 08h às 11h 

Av. Magalhães Pinto (toda a extensão) e Av. Geraldo Inácio 13h às 15h 

Bairro Santa Cruz 15h às 17h 

Bairro Centro 17h às 19h 

Fonte: Comitê Executivo de Coronel Fabriciano. 

 

 

O caminhão da coleta seletiva da prefeitura passará recolhendo apenas o material reciclável 

nos horários acima, sendo os resíduos comuns coletados de acordo com a programação 

normal, descrita no Quadro 5.20  anterior. O material será conduzido à Associação Nova Vida. 

5.3.3 Resíduos Especiais 

Além dos resíduos sólidos domiciliares considerados comuns como a matéria orgânica, plástico, 

papel, vidro e metal, outros resíduos gerados nos domicílios, em instituições comerciais e 

industriais e por grandes geradores podem conter materiais com características especiais, cujo 

reaproveitamento está vinculado a processos mais complexos e onerosos.  

A gestão desses resíduos especiais deve ocorrer por meio da logística reversa, prevista no Art. 

33 da lei nº 12.305/2010, aplicável aos fabricantes, importadores, distribuidores e 

comerciantes de alguns produtos, que são obrigados a estruturar e implementar sistemas de 

logística reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma 

independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos. A 

logística reversa se aplica aos resíduos de: 

 Agrotóxicos, embalagens e afins; 

 Pilhas e baterias; 
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 Pneus; 

 Óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens; 

 Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista; 

 Produtos eletroeletrônicos e seus componentes. 

Complementarmente à logística reversa, a PNRS prevê os Acordos Setoriais que são “atos de 

natureza contratual firmado entre o poder público e fabricantes, importadores, distribuidores 

ou comerciantes, tendo em vista a implantação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo 

de vida do produto”. A lei preconiza também que as embalagens dos produtos devem ser 

fabricadas com materiais que propiciem a reutilização ou a reciclagem, bem como as 

embalagens sejam restritas, em volume e peso, às dimensões necessárias à proteção do 

produto e projetadas de forma a facilitar a reutilização de maneira tecnicamente viável e 

compatível com as exigências aplicáveis.  

Esse processo já é realizado para alguns materiais e, como exemplos, podem-se citar os pneus 

usados e as embalagens de óleo lubrificantes, para os quais já existe o compromisso de 

reciclagem gradativa pelos próprios fabricantes, o que obriga os respectivos distribuidores a 

recebê-los de volta ao término da sua vida útil. 

Tendo em vista que o Acordo Setorial se refere a um ato contratual entre o poder público e os 

fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes, estes deverão estabelecer o 

conteúdo deste acordo, em conformidade com as necessidades e peculiaridades do município. 

No entanto, cabe ressaltar que se o titular do serviço público de limpeza urbana encarregar-se, 

por meio de Acordo Setorial ou Termo de Compromisso, das responsabilidades dos fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes no processo de logística reversa, essas ações 

deverão ser remuneradas. 

Para que a logística reversa seja implantada no município de Coronel Fabriciano, a prefeitura 

pode condicionar a concessão ou renovação de alvarás de funcionamento somente para 

estabelecimentos que disponibilizem para os consumidores equipamentos para recolher os 

resíduos conforme o Art. 33 da PNRS.   

Como no município de Coronel Fabriciano não há fabricantes, importadores e distribuidores 

dos supracitados produtos, quando descartados como resíduos, a responsabilidade pela 

logística reversa recai sob os comerciantes, que devem buscar junto aos seus fornecedores, na 

forma do Art. 30 da PNRS, para que os mesmos tomem todas as medidas necessárias para 

assegurar a implementação e operacionalização do sistema de logística reversa sob seu 

encargo, consoante ao estabelecido no Art. 33, podendo, entre outras medidas: I - implantar 

procedimentos de compra de produtos ou embalagens usados; II - disponibilizar postos de 

entrega de resíduos reutilizáveis e recicláveis; III - atuar em parceria com cooperativas ou 

outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. 

  



-126- 

Planos Municipais de Saneamento Básico dos Municípios de Coronel Fabriciano e Timóteo  

Produto 8 – Relatório Final do Plano Municipal de Saneamento Básico 

Município: Coronel Fabriciano – TOMO I 

ENGECORPS 

1245-IBA-01-SA-RT-0008 

 

5.3.3.1 Embalagens de Agrotóxicos 

Devido aos riscos que os compostos químicos presentes nos agrotóxicos oferecem à saúde 

humana e ao meio ambiente, existe legislação específica do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente – CONAMA, que por meio da Resolução nº 465/2014 dispõe sobre os 

procedimentos de licenciamento ambiental de estabelecimentos destinados ao recebimento de 

embalagens vazias de agrotóxicos.  

De acordo com o artigo 2º dessa Resolução, o estabelecimento comercial onde se realiza a 

comercialização de agrotóxicos e afins, deve ser responsável pelo recebimento, controle e 

armazenamento das embalagens vazias de agrotóxicos nele vendidas. Os estabelecimentos 

comerciais, postos e centrais de recebimento devem ser licenciados pelo órgão ambiental 

competente, no caso de Coronel Fabriciano, a Superintendência Regional de Regularização 

Ambiental – SUPRAM Leste. 

O destino final das embalagens vazias é de responsabilidade conjunta do fabricante, do 

comerciante e do produtor rural que faz uso do produto, cabendo ao órgão ambiental a 

fiscalização para o cumprimento dos procedimentos legais e ambientalmente corretos e ao 

poder público a conscientização destes atores para a importância do gerenciamento correto 

destes resíduos perigosos.  

Por sua vez, a lei federal 9.974/2000 ressalta o dever dos usuários de agrotóxicos de efetuar a 

devolução das embalagens vazias aos estabelecimentos comerciais em que foram adquiridos, 

no prazo de até um ano da data da compra e determina que as empresas produtoras e 

comercializadoras sejam responsáveis pela destinação final adequada das embalagens. Essa lei 

dispõe ainda que, cabe ao poder pública a fiscalização da devolução e destinação das 

embalagens vazias de agrotóxicos, bem como fiscalizar o armazenamento, transporte, 

reciclagem, reutilização e inutilização das mesmas. Para facilitar a logística, as empresas 

produtoras e comercializadoras de agrotóxicos devem implementar, em colaboração com o 

Poder Público, programas educativos e mecanismos de controle e estímulo à devolução das 

embalagens vazias por parte dos usuários.  

O Brasil já apresenta um sistema de gestão de embalagens de agrotóxicos. Opera no país uma 

instituição denominada INPEV (Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias) 

com centenas de pontos de coleta de embalagens vazias de agrotóxicos atuando em todo país. 

Segundo os dados do INPEV, atualmente, 94% do total de embalagens descartadas são 

coletadas para destinação final.  

Segundo o Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA (2015), há na região Central do Estado de 

Minas Gerais uma Unidade Central que recebe embalagens de agrotóxicos vazias, localizada 

no município São Joaquim de Bicas. Essa unidade é administrada pela Associação dos 

Revendedores de Defensivos Agrícolas de São Joaquim de Bicas e Região. No Estado de Minas 

Gerais há também outras Unidades Centrais de Recebimento de embalagens de agrotóxicos 

vazias. 
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No município de Coronel Fabriciano há vários estabelecimentos que comercializam 

agrotóxicos. Entretanto, não há sistema de logística reversa articulado para as embalagens 

vazias, uma vez que os estabelecimentos não estão preparados para o recebimento e 

encaminhamento dessas embalagens para a destinação final.  

Observa-se que, como não há um sistema de logística reversa articulado, também não há 

controle da quantidade gerada, não sendo possível estimar a produção per capita desses 

resíduos no município. 

A seguir propõem-se ações a serem implantadas para uma correta destinação final das 

embalagens vazias de agrotóxicos: 

 Analisar um local para o recebimento das embalagens vazias no município ou no 

estabelecimento comercial; 

 Criar programas de educação e conscientização do agricultor quanto às suas 

responsabilidades dentro do processo; 

 Divulgar para todos os agentes atuantes no processo de produção agrícola as suas 

responsabilidades; 

 Identificar a Unidade de Recebimento de embalagens mais próxima do município; 

 Fiscalizar o funcionamento do sistema de destinação final. 

5.3.3.2 Pilhas e Baterias 

As pilhas e baterias possuem substâncias como mercúrio, cádmio, chumbo, zinco e manganês, 

que podem ser prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Há estudos que mostram que 

algumas substâncias podem levar à anemia, a problemas neurológicos e ao desenvolvimento de 

câncer. No meio ambiente, o descarte das pilhas e baterias pode atingir o lençol freático, o 

solo e, consequentemente, contaminar os alimentos. 

Os números relativos à geração de descarte destes resíduos são pouco conhecidos. A prática de 

separar, diferenciar e destiná-los de forma correta é obrigatória desde a sanção da lei nº 

12.305/2010. 

O Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, 

publicou em setembro de 2012 a Instrução Normativa nº 8, que estabelece procedimentos 

sobre a fabricação, o uso e o descarte de pilhas e baterias. Pela norma, há uma série de regras 

para o descarte do material, o transporte, a reciclagem e o acondicionamento, assim como a 

determinação para que os fabricantes e importadores elaborem um relatório anual, informando 

em detalhes os procedimentos adotados. 

De acordo com o Plano de Gestão de Resíduos Sólidos: Manual de Orientação do Ministério 

do Meio Ambiente – MMA (2012), a média de geração de pilhas e baterias é de, 

respectivamente, 4,34 unidades/hab./ano e 0,09 unidades/hab./ano. Desta forma, estima-se 
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que o município de Coronel Fabriciano gere uma média de 450 mil unidades de pilhas/ ano e 

9.332 unidades de baterias/ano. 

Em relação ao controle municipal, a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (2010), estipula 

que aproximadamente 52% dos municípios já realizam o controle sobre os serviços para esses 

resíduos. No entanto, em Coronel Fabriciano não há soluções efetivas para a coleta e o 

transporte das pilhas pós-consumo, que são descartadas em conjunto com os resíduos da 

coleta comum. As baterias de maior porte, em geral automotivas, são absorvidas pelos 

estabelecimentos especializados nestes produtos e os próprios fabricantes realizam a logística 

reversa dessas baterias.  

Cabe ressaltar que o Programa ABINEE Recebe Pilhas é uma iniciativa conjunta de fabricantes e 

importadores de pilhas e baterias portáteis, que uniram esforços visando atender a legislação 

vigente. O projeto teve início em 2010 com a finalidade de atender aos consumidores 

domésticos e implantar os sistemas de logística reversa e destinação final, após o fim da vida 

útil, das pilhas comuns de zinco-manganês, pilhas alcalinas, pilhas recarregáveis e baterias 

portáteis. Em Belo Horizonte - MG, localidade mais próxima de Timóteo, há 28 postos de 

recebimento de pilhas. 

5.3.3.3 Pneus 

A Resolução CONAMA nº 416/2009, definiu que em relação aos resíduos pneumáticos, a 

responsabilidade é dos fabricantes e importadores que, em articulação com os distribuidores, 

revendedores, destinadores e consumidores finais, deverão implementar os procedimentos 

para a coleta dos pneus inservíveis. A referida Resolução prevê a elaboração de planos de 

gerenciamento de coleta pelos fabricantes e importadores, bem como a instalação de pontos 

de coleta de pneus usados. Também determina que nos municípios com mais de 100 mil 

habitantes, os fabricantes e os importadores, de forma isolada ou compartilhada, deverão 

implementar pelo menos um ponto de coleta de pneus usados. 

Os fabricantes instalados no Brasil criaram, desde a primeira Resolução do CONAMA 

relacionada ao tema, uma entidade civil que atua na coleta e encaminhamento para 

destinação adequada dos pneus inservíveis para o cumprimento de sua meta, a RECICLANIP, 

que mantém, por meio de convênios com os municípios, pontos de coleta. De acordo com a 

RECICLANIP, no 1º trimestre de 2015 foram coletadas e destinadas mais de 114,5 mil 

toneladas de pneus inservíveis. 

De acordo com as informações fornecidas anualmente pela RECICLANIP ao IBAMA, os 

fabricantes têm cumprido suas metas de recolhimento de pneus, mas o mesmo não ocorre 

com os importadores, gerando um passivo ambiental que se reflete na disposição de pneus em 

ruas, córregos e rios, e terrenos baldios. 

Dada a necessidade de reduzir o passivo ambiental representado pelo estoque de pneus 

descartados, faz-se necessária a criação de soluções de coleta, transporte, armazenamento, 

reciclagem e destinação final desses materiais em consonância com as legislações vigentes. 
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Os pontos de coleta devem ser instalados em locais apropriados para, além de facilitar o acesso 

do usuário quando da entrega dos resíduos pneumáticos, não gerar poluição visual. Deve haver 

a divulgação do local por meio de anúncios, propagandas em revendedores, lojas de peças, 

concessionárias e outros veículos de comunicação que possam abranger os usuários de pneus. 

Seguindo o preconizado na pela resolução CONAMA nº 416/2009, a prefeitura montou na 

área da Secretaria de Obras um ecoponto para entrega de pneus. Trata-se de um galpão para 

abrigo, com estrutura em alvenaria e coberto, sem riscos de acúmulo de água. A prefeitura 

recebe os pneus, acondiciona, e a empresa Reciclanip realiza a coleta para dar a destinação 

final. Existem, atualmente, 20 empresas cadastradas que destinam os pneus para o ecoponto. 

São elas: 

Alinha Tudo Ciclo Peças POP Pneus 

Apolo Auto Center Edimotos Multimarcas Recapagem Rio Doce 

B Motos Help Pneus – Pneus de Carros e Motos Reginaldo Alves 

Bike Fer Império dos Escapamentos Rildo Motopeças 

Borracharia Cardoso JUCAR – Keila Cristian de Arruda Neiva ME São Dimas 

Borracharia do Belengo Multi CAP São José Pneus 

Borracharia Olaria Pitty Rodas 

 

 

O ecoponto foi montado há pouco tempo, e apenas uma coleta foi realizada pela empresa, a 

qual retirou os 1.524 pneus acumulados entre 28 de agosto e 20 de novembro de 2013.  

As fotos 5.79 a 5.80 ilustram o ecoponto para recebimento dos pneus. 

  

Foto 5.79 – Ecoponto de recebimento de Pneus Foto 5.80 – Ecoponto de recebimento de Pneus 

Com sede em São Paulo – SP, a Reciclanip foi criada em março de 2007 pelos fabricantes de 

pneus novos Bridgestone, Goodyear, Michelin e Pirelli e, em 2010, a Continental juntou-se à 

entidade. Os pneus são coletados em diversas cidades do país, e entre os principais destinos 

estão a utilização como: combustível alternativo em fornos de cimenteiras; artefatos de 

borracha para tapetes de automóveis, pisos industriais, e pisos para quadras poliesportivas; 

laminação para fabricação de percintas (indústrias moveleiras), solas de calçados, dutos de 

águas pluviais, etc.; e adição à massa asfáltica de pó de borracha oriundo da trituração de 

pneus inservíveis.  
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As fotos 5.81 e 5.82 mostram parte dos processos de reciclagem de pneus.  

 

 

Foto 5.81 – Processo para Reciclagem dos Pneus Foto 5.82 – Esteira para Picadeira 

Fonte: Site da Empresa Reciclanip, fevereiro de 2014. 

 

 

Dentro da área do ecoponto havia um trator com uma picadeira, a qual seria utilizada para 

picar o material de poda da cidade, atividade ainda não colocada em prática (fotos 5.83 e 

5.84). 

  

Foto 5.83 – Trator com Picadeira Acoplada Foto 5.84 – Trator com Picadeira Acoplada 

É recomendável também que se faça o monitoramento, dos pneumáticos gerados e 

encaminhados, para tornar possível identificar as etapas que necessitam de correções em busca 

da melhoria contínua do processo de disposição adequada dos resíduos pneumáticos. 

Segundo o Cadastro Técnico Federal do IBAMA (2011), a geração de pneus considerados 

inservíveis, recolhidos e destinados é de 2,9 kg/hab./ano. Desta forma, estima-se que o 

município de Coronel Fabriciano gere uma média de 300 toneladas/ano de pneus. 
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5.3.3.4 Óleos Lubrificantes, seus Resíduos e Embalagens 

Os óleos lubrificantes usados ou contaminados representam um risco de contaminação 

ambiental, sendo classificados como resíduo perigoso, segundo a norma brasileira NBR 

10.004/2004 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). De forma semelhante, as 

embalagens pós-consumo representam um risco de contaminação ambiental, quer sejam de 

origem comercial, industrial ou domiciliar. 

A Resolução CONAMA nº 362/2005 proíbe descartes de óleos usados ou contaminados em 

solos, subsolos, nas águas dos rios e no mar e nos sistemas de esgoto ou de águas residuais. 

O Programa Jogue Limpo, criado pelo Sindicato Nacional de Empresas Distribuidoras de 

Combustíveis e Lubrificantes – SINDICOM, é o sistema de logística reversa de embalagens 

plásticas de lubrificantes pós-consumo, estruturado pelos fabricantes, importadores e 

distribuidores de lubrificantes. Em Minas Gerais há um Centro de Recebimento e Tratamento 

inicial dessas embalagens, localizado no município de Betim. 

O Programa Rerrefino, por sua vez, é destinado à recuperação do próprio produto usado. O 

rerrefino é o conjunto de ações, procedimentos e meios realizados com a finalidade de coletar 

e restituir os resíduos usados ou contaminados ao setor que o produziu para reaproveitamento 

em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos; é a logística reversa dos óleos lubrificantes, 

descrita na PNRS. 

No município de Coronel Fabriciano não existe nenhum controle efetivo para recolhimento e 

destinação final ambientalmente adequada desses resíduos, sendo o gerador responsável por 

realizar esse descarte corretamente. Como não há controle da quantidade de resíduo 

recolhidas, não é possível estimar a produção per capita desses resíduos no município. 

5.3.3.5 Lâmpadas Fluorescentes, de Vapor de Sódio e Mercúrio e de Luz Mista 

Existem vários tipos de lâmpadas, mas alguns tipos requerem descarte especial, devido ao seu 

potencial de contaminação, tais como as lâmpadas fluorescentes, as de vapor de mercúrio e de 

sódio e as de luz mista.  

As lâmpadas fluorescentes contêm mercúrio, substância altamente tóxica. No Brasil são 

consumidas cerca de 100 milhões de lâmpadas fluorescentes por ano. Desse total, 94% são 

descartadas em aterros sanitários, sem nenhum tipo de tratamento, podendo contaminar o solo 

e a água com metal pesado.  

As lâmpadas de vapor de mercúrio são lâmpadas de descarga, do tipo alta pressão, 

pertencentes a um grupo denominado HID – High Intensity Discharge. Nestas lâmpadas, são 

utilizados os elementos químicos mercúrio e argônio em seu interior.  

As lâmpadas do tipo vapor de sódio também são lâmpadas de descarga, pertencentes ao grupo 

HID. Podem conter elementos contaminantes tais como sódio, mercúrio, xenônio, argônio, 
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fósforo e neon. São muito utilizadas em iluminação pública devido ao seu desempenho e 

custo. 

Já as lâmpadas de luzes mistas são uma combinação entre modelos incandescente e alta 

pressão, normalmente utilizadas em áreas livres e quadras esportivas.  

Os elementos químicos acima citados são potencialmente perigosos e devem ter destinação 

final ambientalmente correta, para evitar contaminação do solo, água e, consequentemente, 

do ser humano, pois podem causar sérios problemas de saúde pública, podendo intoxicar 

comunidades inteiras.  

Nesse cenário, há que se considerar também que, com a publicação das Portarias do Ministério 

de Minas e Energia (MME) nº 1007 e 1008/2010, que estabeleceram o fim da comercialização 

de lâmpadas incandescentes no país até 2016, uma elevação do consumo de lâmpadas 

fluorescentes é inevitável. A decisão, que se baseia em um potencial de economia na vertente 

da eficiência energética, amplia as possibilidades de contaminação, em decorrência do 

descarte incorreto, o que é bastante preocupante no país.  

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente (MMA), o acordo setorial para implantação do 

Sistema de Logística Reversa de Lâmpadas Fluorescentes de Vapor de Sódio e Mercúrio e de 

Luz Mista foi publicado em 12 de março de 2015, com o objetivo de garantir que a destinação 

final dos resíduos dessas lâmpadas seja feita de forma ambientalmente adequada e em 

conformidade com a Lei nº 12.305/2010 que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

No município de Coronel Fabriciano não existe nenhuma ação efetiva para recolhimento e 

destinação final ambientalmente adequada dessas lâmpadas. Como não há controle da 

quantidade de lâmpadas recolhidas, não é possível estimar a produção per capita desses 

resíduos no município. 

5.3.3.6 Produtos Eletroeletrônicos e Componentes 

Uma das características do setor de produtos eletroeletrônicos é a diversidade de produtos 

existente no mercado. São refrigeradores, televisores, equipamentos utilizados em manutenção 

doméstica, ferramentas, computadores (de mesa e portáteis), impressoras, entre outros. 

No Brasil, são descartados de forma inadequada todos os anos, mais de um milhão de 

computadores, que representam cerca de 2,6 Kg por ano de resíduos eletrônicos por habitante 

(MMA, 2014). Uma das grandes questões relacionadas ao aumento do volume de descarte 

desse tipo de resíduo, diz respeito ao tempo de vida útil, ou obsolescência, que, com o avanço 

da tecnologia, cada vez mais é reduzido.  

Em relação à legislação brasileira, cabe destacar além da Lei da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos e seu decreto regulamentador: 
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 Lei Federal nº 10.259, de 2001, que estabeleceu a Política Nacional de Conservação e de 

Uso Racional de Energia, que definiu níveis de eficiência energética para os produtos 

eletroeletrônicos, e induz um processo de substituição dos equipamentos já em uso; 

 Norma Brasileira NBR 16.156/2013, que estabelece os requisitos para proteção ao meio 

ambiente e para o controle dos riscos da segurança e saúde no trabalho na atividade de 

manufatura reversa de resíduos eletroeletrônicos. 

Está em processo de discussão no CONAMA uma resolução que trata da gestão dos resíduos de 

equipamentos elétricos e eletrônicos no Brasil. Enquanto isso, a logística reversa dos resíduos 

eletroeletrônicos ainda se encontra em fase de negociação e, até que não se tenha uma 

decisão definitiva, os órgãos públicos terão que observar o disposto nas normativas específicas 

que tratam do tema.  

No município de Coronel Fabriciano não existe nenhuma ação efetiva para recolhimento e 

destinação final ambientalmente adequada, sendo os resíduos eletroeletrônicos descartados 

pelos munícipes para o serviço público coletar. Como não há controle da quantidade coletada, 

não é possível estimar a produção per capita desses resíduos no município. 

No entanto, ressalta-se que a Ecovale, situada no próprio município, realiza a coleta e a 

destinação de resíduos eletroeletrônicos na região metropolitana do Vale do Aço. A empresa 

funciona em um galpão onde é realizada uma triagem do material recolhido gratuitamente em 

empresas e residências. Por mês, são recolhidas cerca de 3 toneladas de materiais, sendo parte 

comercializada com empresas da região (plásticos, sucatas de metal e outros) e o restante 

encaminhado para reciclagem em Belo Horizonte. Os processos de recolhimento de materiais 

eletroeletrônicos e a triagem estão ilustrados nas Fotos 5.85 e 5.86. 

 

 

Foto 5.85 – Veículo coletor da Ecovale  Foto 5.86 – Triagem dos resíduos na Ecovale 

Fonte: Ecovale. 
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5.3.4 Resíduos de Construção e Demolição 

Os resíduos de construção civil e demolição (RCD) gerados pelos moradores são recolhidos 

pela prefeitura, que os encaminha para um bota fora na cidade. Estima-se que cerca de 150 m³ 

são encaminhados para a unidade diariamente, a qual está licenciada para receber até 

200 m³/dia. A vida útil prevista para o bota fora, que possui uma área de 3,92 hectares, é de 

até 6 anos, prazo que terminaria em meados de 2020. As empresas privadas possuem 

caçambas próprias de armazenamento dos resíduos de construção civil, os quais são 

encaminhados para o bota fora de resíduos inertes na cidade. 

A área destinada aos resíduos de construção civil seria utilizada para a construção de um aterro 

sanitário, o qual receberia os resíduos domiciliares de um consórcio a ser formado por Timóteo 

e Coronel Fabriciano. Entretanto, como a prefeitura de Coronel Fabriciano não possuía área 

para disposição dos resíduos inertes, a área passou a ser utilizada para tal, até que o consórcio 

e as licenças para aterro sanitário saíssem. Com o passar do tempo e a constante disposição dos 

inertes, a área terminou por ficar comprometida, tornando inviável o aproveitamento para a 

construção do aterro sanitário. 

Um trator vai ao local duas vezes por semana para compactar e distribuir os resíduos 

encaminhados diariamente ao bota fora. As fotos 5.87 a 5.90 ilustram a área do bota fora, 

onde são dispostos os resíduos de construção civil de Coronel Fabriciano.  

  

Foto 5.87 – Bota Fora de Resíduos de Inertes Foto 5.88 – Bota Fora de Resíduos de Inertes 
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Foto 5.89 – Bota Fora de Resíduos de Inertes Foto 5.90 – Bota Fora de Resíduos de Inertes 

5.3.5 Resíduos de Serviços de Saúde 

Os resíduos dos serviços de saúde do município são armazenados nas próprias instituições. O 

serviço de coleta é realizado pela prefeitura municipal e os materiais coletados são conduzidos 

à Central de Resíduos Vale do Aço da Vital Engenharia Ambiental S/A. Estima-se que são 

coletados cerca de 100 kg de resíduos de saúde semanais, o que resulta em uma produção 

anual de 4,8 toneladas de lixo hospitalar. O Aterro Sanitário da Vital Engenharia Ambiental S/A 

também recebe os animais mortos de Coronel Fabriciano para incineração. 

 

A Ilustração 5.5 apresenta as principais unidades identificadas do sistema de limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos existente. 



-136- 

Planos Municipais de Saneamento Básico dos Municípios de Coronel Fabriciano e Timóteo  

Produto 8 – Relatório Final do Plano Municipal de Saneamento Básico 

Município: Coronel Fabriciano – TOMO I 

ENGECORPS 

1245-IBA-01-SA-RT-0008 

 

 

 

Ilustração 5.5 – Localização das Principais Unidades de Manejo e Disposição de Resíduos Sólidos  
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5.3.6 Planos de Gerenciamento Específicos 

A PNRS prevê em seu Art. 20, que devem implementar o Plano de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos, os geradores de:  

 Resíduos de serviços públicos de saneamento básico;  

 Resíduos industriais;  

 Resíduos de serviços de saúde;  

 Resíduos de transporte;  

 Resíduos de mineração;  

 Resíduos de estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que gerem resíduos 

perigosos, que possuam características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, 

toxicidade, patogenicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade, e 

resíduos que, mesmo não classificados como perigosos, não sejam equiparados aos 

resíduos sólidos domiciliares pelo poder público;  

 Resíduos de empresas de construção civil;  

 Resíduos de atividades agrossilvopastoris, caso exigido pelo órgão competente do Sisnama 

(Sistema Nacional do Meio Ambiente), do SNVS (Sistema Nacional de Vigilância Sanitária) 

ou do Suasa (Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária).  

No município de Coronel Fabriciano, embora existam vários estabelecimentos geradores dos 

resíduos supracitados, não há exigência de elaboração dos Planos de Gerenciamento 

específicos, tanto para estabelecimentos públicos como para os privados.  

Para a elaboração do Plano de Gerenciamento Específico, a lei nº 12.305/2010 indica como 

conteúdo mínimo: 

I -  descrição do empreendimento ou atividade; 

II -  diagnóstico dos resíduos sólidos gerados ou administrados, contendo a origem, o volume 

e a caracterização dos resíduos, incluindo os passivos ambientais a eles relacionados; 

III -  observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente 

- Sisnama, do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária do Brasil - SNVS e do Sistema 

Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária - Suasa e, se houver, o plano municipal 

de gestão integrada de resíduos sólidos: 

a) Explicitação dos responsáveis por cada etapa do gerenciamento de resíduos sólidos; 

b) Definição dos procedimentos operacionais relativos às etapas do gerenciamento de 

resíduos sólidos sob responsabilidade do gerador; 
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IV -  identificação das soluções consorciadas ou compartilhadas com outros geradores; 

V -  ações preventivas e corretivas a serem executadas em situações de gerenciamento 

incorreto ou acidentes; 

VI -  metas e procedimentos relacionados à minimização da geração de resíduos sólidos e, 

observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do Suasa, à 

reutilização e reciclagem; 

VII -  se couber, ações relativas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 

produtos; 

VIII -  medidas saneadoras dos passivos ambientais relacionais aos resíduos sólidos; 

IX -  periodicidade de sua revisão, observado, se couber, o prazo de vigência da respectiva 

licença de operação a cargo dos órgãos do Sisnama. 

Para a elaboração, implementação, operacionalização e monitoramento do plano de 

gerenciamento, é necessário o acompanhamento de um responsável técnico devidamente 

habilitado. Este profissional também deve ser responsável pela atualização e disponibilização 

do plano aos órgãos competentes e às autoridades. 

Ainda de acordo com a lei, os planos de gerenciamento devem atender ao disposto nos Planos 

de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos municipais e nas normas estabelecidas pelos órgãos 

do Sisnama, do SNVS e do Suasa.  

Dessa forma, para melhor enquadramento dos empreendimentos que estão sujeitos às 

diretrizes estabelecidas no Art. 20 da lei 12.305/2010 no município de Coronel Fabriciano, 

recomenda-se a notificação desses empreendimentos a partir da vigência deste PGIRS, para 

que apresentem os seus planos de gerenciamento de resíduos sólidos. O encaminhamento do 

plano de gerenciamento de resíduos deverá ser realizado para a esfera de competência de 

cada empreendimento, podendo ser em nível municipal ou estadual.  

5.3.6.1 Resíduos de Serviços Públicos de Saneamento 

São considerados resíduos dos serviços de saneamento aqueles provenientes de processos de 

tratamento de água, gerados nas Estações de Tratamento de Água, ETAs, os provenientes de 

tratamento de esgoto, gerados em Estações de Tratamento de Esgotos, ETEs, e aqueles 

provenientes da limpeza das estruturas de macro e microdrenagem, como rios, córregos, lagos, 

canais, galerias de águas pluviais, bueiros e bocas de lobo. Também é considerado resíduo de 

serviços de saneamento os lixiviados gerados nos aterros sanitários. 

As grandes Estações de Tratamento de Água de Coronel Fabriciano não necessitam de sistema 

de tratamento do lodo dos decantadores e floculadores, nem sistema de recirculação das águas 

de lavagem dos filtros, pelo fato de tratar água proveniente de manancial subterrâneo. 
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O município não possui nenhuma ETE instalada, somente três tanques sépticos no povoado de 

Santa Vitória dos Cocais .O lodo proveniente dos três tanques são recolhidos pela COPASA 

mas não foi obtida a informação de onde é realizado o seu descarte e nem a quantidade que é 

gerada. Ressalta-se que o município possui projeto para a construção de uma ETE para tratar o 

esgoto coleto no município. 

Os resíduos coletados na limpeza das estruturas de drenagem também são encaminhados para 

o aterro sanitário da Vital, não havendo controle dos volumes gerados.  

Para a correta gestão desses resíduos, recomenda-se a elaboração do Plano de Gerenciamento 

específico de cada unidade, com definições claras sobre as formas de destinação final 

adequada para cada tipo de resíduo. 

5.3.6.2 Resíduos Industriais 

A PNRS define como resíduos industriais aqueles gerados nos processos produtivos e 

instalações industriais. Entre os resíduos industriais, inclui-se também grande quantidade de 

material perigoso, que necessita de tratamento especial devido ao seu alto potencial de 

impacto ambiental à saúde. 

Já o CONAMA define como resíduo perigoso, na Resolução nº 313/2002, todo resíduo que 

resulte de atividades industriais e que se encontre nos estados sólidos, semissólido, gasoso – 

quando contido, e líquido – cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede 

pública de esgoto ou em corpos d´água, ou que exijam para isso, soluções técnicas ou 

economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível. Ficam incluídos nesta 

definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água e aqueles gerados em 

equipamentos e instalações de controle de poluição. 

No Brasil, o gerador de resíduos industriais é responsável pelo resíduo gerado, e esta 

responsabilidade está descrita no § 2° do artigo 27 da PNRS: “nos casos abrangidos pelo art. 

20, as etapas sob responsabilidade do gerador que forem realizadas pelo poder público serão 

devidamente remuneradas pelas pessoas físicas ou jurídicas responsáveis”. 

Salienta-se que, de acordo com a legislação, o gerador do resíduo é responsável pela 

destinação adequada e pela elaboração do Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos, que 

ainda não é exigido pelo município. 

5.3.6.3 Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) 

De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, são geradores de 

resíduos de serviços de saúde todos os estabelecimentos relacionados com o atendimento à 

saúde humana ou animal, inclusive os serviços de assistência domiciliar e de trabalhos de 

campo; laboratórios analíticos de produtos para saúde; necrotérios, funerárias e serviços onde 

se realizem atividades de embalsamamento; serviços de medicina legal; drogarias e farmácias 

inclusive as de manipulação; estabelecimentos de ensino e pesquisa na área de saúde; centros 

de controle de zoonoses; distribuidores de produtos farmacêuticos, importadores, 
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distribuidores e produtores de materiais e controles para diagnóstico in vitro; unidades móveis 

de atendimento à saúde; serviços de acupuntura; serviços de tatuagem, dentre outros similares. 

Os RSS são classificados pelo CONAMA e pela ANVISA, de acordo com suas características 

biológicas, físicas e químicas em cinco grupos: 

 Grupo A – Potencialmente Infectantes: são resíduos com a possível presença de agentes 

biológicos que, por suas características de maior virulência ou concentração, podem 

apresentar risco de infecção, tais como resíduos de laboratórios de engenharia genética, 

bolsas de sangue, peças anatômicas, carcaças de animais provenientes de centros de 

experimentação, todos os resíduos provenientes de pacientes em isolamento, entre outros. 

 Grupo B – Químicos: são resíduos contendo substâncias químicas que apresentam risco à 

saúde pública ou ao meio ambiente, independente de suas características de 

inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade, tais como medicamentos 

vencidos, contaminados, apreendidos para descarte, parcialmente utilizados e demais 

medicamentos impróprios ao consumo; substâncias para revelação de filmes usados em 

Raio-X; entre outros resíduos contaminados com substâncias químicas perigosas.  

 Grupo C – Rejeitos Radioativos: são quaisquer materiais resultantes de atividades humanas 

que contenham radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de isenção 

especificada na norma da Comissão Nacional de Energia Nuclear, e para os quais a 

reutilização é imprópria ou não prevista. 

 Grupo D – Resíduos Comuns: são todos os resíduos gerados nos serviços abrangidos pela 

Resolução que não necessitam de processos diferenciados relacionados ao 

acondicionamento, identificação e tratamento, devendo ser considerados resíduos sólidos 

urbanos. 

 Grupo E – Perfurocortantes: são objetos e instrumentos contendo cantos, bordas, pontos 

ou protuberâncias rígidas e agudas, capazes de cortar ou perfurar, tais como bisturis, 

agulhas, lâminas, bolsas de coleta incompleta quando descartadas acompanhadas de 

agulhas, entre outros. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos possui uma subseção dedicada especialmente aos 

resíduos de serviços de saúde, onde define os estabelecimentos geradores de resíduos de saúde 

e determina que resíduos potencialmente infectantes não poderão receber disposição final sem 

tratamento prévio que assegure a eliminação de suas características de patogenicidade. 

A PNRS atribui ainda aos serviços de saúde a responsabilidade pelo gerenciamento completo 

de seus resíduos, desde sua geração até a destinação e disposição final, e fixa que o 

importador, o fabricante e o distribuidor de medicamentos, bem como os prestadores de 

serviço de saúde são corresponsáveis pela coleta dos resíduos especiais resultantes dos 

produtos vencidos ou considerados, por decisão de autoridades competentes, inadequados ao 

consumo. 
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5.3.6.4 Resíduos de Transportes 

Os resíduos de transportes são aqueles gerados em atividades de transporte rodoviário, 

ferroviário, aeroviário e aquaviário, inclusive os oriundos das instalações de trânsito de usuários 

como as rodoviárias, os portos, aeroportos e passagens de fronteira.  

O município de Timóteo conta com um terminal rodoviário e um terminal ferroviário em seu 

território. Esses resíduos originários de terminais rodoviários e ferroviários constituem-se em 

resíduos sépticos que podem conter organismos patogênicos, como materiais de higiene e de 

asseio pessoal e restos de comida. Possuem capacidade de veicular doenças entres cidades, 

estados e países.  

Cabe ao gerador desses resíduos, ou seja, das empresas que detêm a concessão para operação 

desses terminais, a responsabilidade pelo gerenciamento dos resíduos, incluindo a 

obrigatoriedade da elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, conforme 

previsto no Art. 20º da Lei 12.305/2010. 

Quanto às empresas de transporte instaladas no município, não há obrigatoriedade de 

apresentação de plano de gerenciamento específico, uma vez que, de acordo com a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, são considerados geradores de resíduos de transportes os portos, 

aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários, além das passagens de fronteira. 

Dessa forma, a prefeitura deverá exigir das empresas responsáveis pela operação do terminal 

rodoviário e do terminal ferroviário, instalados no município, a elaboração do plano de 

gerenciamento específico. 

5.3.6.5 Resíduos de Mineração 

Os resíduos de mineração são específicos de algumas regiões brasileiras, que pelas suas 

condições geológicas, têm essas atividades mais desenvolvidas. 

Incluem-se nos resíduos de mineração, dois tipos gerados em maior quantidade, os estéreis e 

os rejeitos. Os estéreis são aqueles materiais retirados da cobertura ou das porções laterais de 

depósitos mineralizados, por não apresentarem concentração econômica no momento da 

extração, podendo também ser constituídos por materiais rochosos de composição diversa. Já 

os rejeitos, são os resíduos provenientes do beneficiamento dos minerais, para redução de 

dimensões, incremento da pureza ou outra finalidade. Somam-se a esses, os resíduos das 

atividades de suporte, que são os materiais utilizados em desmonte de rochas, manutenção de 

equipamentos pesados e veículos, atividades administrativas e outras relacionadas à mineração.  

No Brasil, os processos minerais com geração mais significativa de resíduos são os de rochas 

ornamentais, ferro, ouro, titânio e fosfato.  

Cabe destacar que, de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, o gerenciamento 

dos resíduos de mineração é de responsabilidade dos geradores, incluindo a obrigatoriedade 
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de elaboração do Plano de Gerenciamento específico, nos termos do Art. 20º da Lei 

12.305/2010. 

Dessa maneira, o município deve identificar as empresas que de alguma forma produzem os 

resíduos de mineração mencionados e informar sobre a necessidade de um correto 

gerenciamento desses resíduos. 

5.3.6.6 Resíduos da Construção Civil e Demolição (RCD) 

De acordo com a Resolução CONAMA nº 307/2002, os Resíduos de Construção Civil e 

Demolição (RCD) são classificados como:  

 Classe A – Resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como solos, 

componentes cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento, etc.), argamassa, 

concreto, peças pré-moldadas em concreto (blocos, tubos, meios-fios, etc.) produzidas nos 

canteiros de obras. 

 Classe B – Resíduos recicláveis para outras destinações, tais como plásticos, papel/papelão, 

metais, vidros, madeiras, gesso e outros. 

 Classe C – Resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 

economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação. 

 Classe D – Resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como tintas, 

solventes, óleos e outros, ou aqueles contaminados ou prejudiciais à saúde oriundos de 

demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais e outros, 

bem como telhas e demais objetos e materiais que contenham amianto ou outros produtos 

nocivos à saúde. 

 No setor da construção civil predominam materiais como restos de alvenarias, argamassas, 

concreto e asfalto, além do solo, todos designados como RCD da Classe A.  

Cabe destacar que a disposição correta desse tipo de material é de responsabilidade do 

gerador, e cabe aos órgãos fiscalizadores da prefeitura a função de identificar e punir os 

responsáveis pela disposição incorreta de resíduos. 

Para alcançar as metas de reciclagem propostas no PMSB, é importante que o município 

regulamente o sistema de gestão de resíduos da construção civil e resíduos volumosos, 

estabelecendo regras para elaboração dos Planos de Gerenciamento, assim como para a coleta, 

transporte, triagem, reciclagem e disposição final, conforme previsto na Resolução CONAMA 

nº 307, de 5 de julho de 2002. 

5.3.7 Soluções para Gestão Compartilhada de RSU 

A lei dos Consórcios Públicos nº 11.107/2005, regulamentada pelo Decreto nº 6.017/2007, 

tem por finalidade a união entre municípios para constituir associação pública ou pessoa 

jurídica de direito privado, por meio do ordenamento jurídico, visando solucionar problemas 

de ordem comum entre os entes. 
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Os consórcios são constituídos pela assinatura de um Protocolo de Intenções pelo Poder 

Executivo e sancionado pelo Poder Legislativo por meio de uma lei que autorize a constituição 

do consórcio e união entre os entes federados, implicando na delegação de competências e na 

definição de obrigações.  

O consorciamento se torna um instrumento de gestão compartilhada de grande importância e 

relevância, visto que além de organizar os municípios numa única personalidade jurídica, 

define competências e responsabilidades, ou seja, todos os envolvidos são responsáveis pela 

execução de qualidade dos serviços prestados. Ponto essencial quanto a personalidade jurídica 

refere-se sobre a sua definição, sendo pessoas jurídicas distintas de seus constituintes, podendo 

assumir obrigações e praticar atos em seu nome e sob sua responsabilidade. 

A Figura 5.2 demonstra o processo de consorciamento intermunicipal, desde sua formação até 

a inscrição junto aos órgãos competentes e a captação de recurso. 

 

Figura 5.2 – Processo de consorciamento intermunicipal 

Fonte: Secretaria de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e Gestão Metropolitana - SEDRU, 2012. 

 

 

A principal intenção na formação de consórcios, como dito anteriormente, é a resolução de 

problemas comuns para diversos municípios que, individualmente, ficam impossibilitados 

devido a sua capacidade técnica, operacional, financeira e de gestão. Cabe destacar que a 

captação de recursos e projetos são priorizadas para aqueles municípios consorciados. 

O funcionamento de um consórcio concerne na inclusão de dois contratos a serem firmados, 

tais quais: 

 contrato de rateio: constitui o mecanismo utilizado para entrega de recursos pelos entes 

consorciados. 

 contrato de programa: obrigações entre um ente e os demais ou com o consórcio. Define a 

regulamentação mais detalhada das ações ou planos especiais. 
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Ressalta-se que tais contratos são as únicas vias admissíveis para a transferência de recursos 

pelos consorciados, sendo que seu prazo de vigência não poder ser superior ao das dotações 

orçamentárias, exceto em casos específicos.  

O Governo Federal tem priorizado a aplicação de recursos por meio de consórcios públicos, 

visando fortalecer a gestão dos municípios para planejar, regular, fiscalizar e prestar os serviços 

de acordo com tecnologias adequadas a cada realidade, com um quadro permanente de 

técnicos capacitados, potencializando os investimentos realizados e profissionalizando a gestão.  

Em relação aos resíduos sólidos, a preferência por soluções consorciadas tem como objetivo 

superar a fragilidade, racionalizar e ampliar a escala no tratamento dos resíduos e ter um órgão 

preparado tecnicamente para gerir os serviços, podendo inclusive, operar unidades de 

processamento, garantindo sua sustentabilidade. 

No Estado de Minas Gerais, por meio da Política Estadual de Resíduos Sólidos – PERS, 

instituída pela lei nº 18.031/2009, foi definida a Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos 

Urbanos (GIRSU) como o “conjunto articulado de ações políticas, normativas, operacionais, 

financeiras, de educação ambiental e de planejamento desenvolvidas e aplicadas aos processos 

de geração, segregação, coleta, manuseio, acondicionamento, transporte, armazenamento, 

tratamento e destinação final dos resíduos sólidos”, apontando o consorciamento como uma 

forma de se gerir esta GIRSU. 

Acredita-se que este modelo de união entre municípios garanta a viabilidade da gestão que 

compreende, além da disposição final ambientalmente adequada, sistemas complementares de 

proteção ao meio ambiente, novas alternativas com aproveitamento energético, implantação 

de programas de coletiva seletiva, compostagem, comercialização de recicláveis, inclusão social 

dos catadores, educação ambiental e planejamento constante, critérios definidos na PERS e 

PNRS. Contudo, a expectativa é que os diversos sistemas tenham maior adesão na participação 

efetiva da população, uma significativa redução dos resíduos para o aumento da vida útil dos 

aterros sanitários. 

Ressalta-se como o principal problema enfrentado pelos gestores dos municípios mineiros, 

quanto ao manejo dos RSU, a disposição final ambientalmente adequada. Quando há 

formação de consórcio, pode-se definir uma ou várias áreas para o recebimento da massa de 

resíduos em sua totalidade, em contrapartida, diferenciou o incentivo aos benefícios do ICMS 

ecológico, que amplia o percentual de repasse aos entes participantes e um diferencial ao que 

possui a área de destinação final dentro do seu território, pois entende-se que o impacto 

naquele município é maior que os demais. 

Quando comparada ao modelo atual, no qual os municípios isoladamente realizam o manejo 

da limpeza urbana, a gestão associada possibilita reduzir custos. O ganho de escala no manejo 

dos resíduos, conjugado à implantação da cobrança pela prestação dos serviços, garante a 

sustentabilidade econômica dos consórcios e a manutenção de pessoal especializado na gestão 

integrada de resíduos sólidos. 
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Contudo, para amparar os municípios o Governo do Estado de Minas Gerais, estabeleceu 

como principal parceiro a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana 

– SEDRU, que apoia os municípios por meio do processo de sensibilização, estruturação 

jurídica e execução da política pública e também na captação de recursos e estudos de 

viabilidade, tendo como parceiros: 

 Fundação Estadual do Meio Ambiente – Feam; 

 Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – Semad; 

 Ministério Público de Minas Gerais; 

 Companhia de Saneamento de Minas Gerais – Copasa; 

 Secretaria de Ciências, Tecnologia e Ensino Superior de Minas Gerais – SECTES; 

 Assembleia Legislativa de Minas Gerais – ALMG; 

 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico – SEDE; 

 Ministério do Meio Ambiente; 

 Ministério das Cidades; 

 Associação Mineira de Municípios – AMM; 

 Fundação Nacional de Saúde – Funasa. 

Para auxiliar os municípios, a SEDRU desenvolveu o Plano Preliminar de Regionalização para a 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos (PRE-RSU), que consiste na identificação de 

Arranjos Territoriais Ótimos (ATOs) entre municípios, contíguos ou não dentro de Minas Gerais. 

Basicamente é uma sugestão de agrupamento que poderá ser estabelecida como referência 

para a formação de consórcios com o objetivo de compartilhar serviços, ou atividades de 

interesse comum, permitindo maximizar os recursos humanos, infraestruturas e recursos 

financeiros existentes, gerando economia de escala.  

Os ATOs, diferentes dos consórcios, que são formados de acordo com a decisão dos 

municípios, são definidos a partir de critérios técnicos, por meio de uma referência feita com 

base nos dados ambientais, socioeconômicos, de transporte e logística e de resíduos.  

Para a formação dos ATOs, observou-se que estes poderiam ter objetivos diversos, como 

prover ou melhorar condições de estradas, saneamento das regiões, viabilizar sistemas de 

gestão de RSU. Dessa forma, não foi estabelecida uma única lógica, mas os interesses e 

disponibilidades de uma cada região, adaptando os distintos modos de atuação e permitindo o 

seu aprimoramento, inclusão ou não de municípios.  
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Portanto, a proposta do Estado de Minas Gerais, por meio do Sistema Estadual de Meio 

Ambiente e Recursos Hídricos (Sisema) para a Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos, 

foi a divisão do Estado em 51 consórcios e estes subdivididos em 285 agrupamentos 

verificando os critérios estabelecidos pelo Plano Preliminar. 

Neste contexto, o município de Coronel Fabriciano está inserido no consórcio pertencente ao 

polo de Ipatinga, sendo identificados dentro deste consórcio 5 agrupamentos (Figura 5.3) o que 

o município em estudo está inserido, reunido com os municípios de Ipatinga e Santana do 

Paraíso. 

 

Figura 5.3 – Consórcio de Ipatinga 

Fonte: Plano Preliminar de Regionalização para a Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos, 2009. 

Atualmente para efetuar a disposição final dos resíduos sólidos urbanos, o município já realiza 

de forma adequada e compartilhada, atuando de forma consorciada com outros municípios da 

região do Vale do Aço com a utilização da Central de Resíduos do Vale do Aço, localizada no 

município de Santana do Paraíso e que dista cerca de 19 km de Coronel Fabriciano. 
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5.3.8 Passivo Ambiental – Resíduos Sólidos 

Segundo o histórico municipal e as informações obtidas junto aos representantes do município, 

Coronel Fabriciano não possui passivo ambiental relacionado aos resíduos sólidos domésticos, 

tal qual, a presença declarada de lixão. Entretanto, é sabido que há diversos locais degradados 

por depósito irregular de material coletado por carroceiros que atuam no município em 

situação não regularizada. No item 5.3.2 a seguir, será apresentado um Relatório de Vistoria 

elaborado pela Secretaria Municipal de Ordenação Urbana, no qual consta um levantamento 

detalhado desses locais de depósito irregular. 

Vale ressaltar que o município possui, conforme apresentado anteriormente, um sistema de 

coleta e dispoção final de resíduos sólidos domiciliares, resíduos inertes e resíduos de saúde, 

bem estruturado, o que garante o bom desempenho dos serviços, e que as possíveis áreas 

contaminadas existentem são provenientes de atividades ilícitas, cuja principal ação a ser 

estabelecida é o fortalecimento de uma fiscalização ambiental no município, visando identificar 

os locais de disposição irregular, juntamente com as empresas e/ou carroceiros responsáveis 

pelo descarte, acarretando em multas e demais restrições. 

A fim de fornecer ao município subsídios para recuperação de áreas degradadas por disposição 

irregular de resíduos sólidos, a seguir serão apresentados maiores detalhes sobre o processo 

mais usual de recuperação de área degrada relativo aos lixões, passíveis de serem utilizados em 

demais áreas menores, caso seja verificada 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. 
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Algumas medidas de recuperação podem seguir padrões específicos dependendo da região, 

porém, as atividades principais foram listadas acima. 

Salienta-se, ainda, que em locais com baixo índice de disposição irregular, uma recomendação 

é que os materiais sejam retirados e encaminhados para disposição correta, seja no aterro 

sanitário ou no aterro de inertes, e que por fim seja feita uma avaliação da contaminação, a fim 

de avaliar quais as melhores medidas de recuperação, que podem abranger desde simples 

limpeza, ao uso de técnicas biológicas de tratamento e/ou a interdição do local, com 

implantação de técnicas replantios, visando uma recuperação da área a longo prazo. 

5.3.8.1 Relatório de Vistoria – Depósito Irregular 

A seguir será apresentado o relatório citado no item anterior, tratando-se de um documento 

oficial do município, visando fornecer subsídios para que ações possam ser tomadas, 

garantindo que esse tipo de descarte irregular seja eliminado. 

1. IDENTIFICAÇÃO: 

Executor: SEMOU – Secretaria Municipal de Ordenação Urbana 

Vistoria realizada dia: 01/07/2015 

Finalidade: Verificação das áreas antiga e novas áreas que estão sendo usadas como Bota-Fora 

Clandestino (descarte inadequado de resíduos sólidos). 

2. OBJETIVO 

Devido ao grande número de reclamações de disposição indevida de resíduos, foi realizada 

vistorias nos locais que já tinham sido identificados como Bota Fora irregulares, assim como 

novos locais. A vistoria teve como finalidade verificar a situação de cada local. 

3. RELAÇÃO DE LOCAIS COM DISPOSIÇÃO INDEVIDA DE RESÍDUOS 

 Avenida Padre Américo, com rua Dois - Bairro Santo Antônio (em frente a escola); 

 Avenida Sanitária, Bairro Gávea; 

 Rua Nico Roque próximo ao número 60, Bairro JK - Próximo à antiga Usina de Asfalto; 

 Rua 14, nº 20 - Bairro JK (no Gabião); 

 Avenida Albert Sharlet, no final da rua, após o numero 1691, Bairro Todos os Santos, 

próximo ao Bar 

 Hilda Furacão; 

 Avenida Sanitária, Bairro JK, Próximo ao nº 230 (ao lado do centro Espírita); 

 Rua Iriri, Bairro Giovanini - Próximo à feira (atrás da rodoviária velha); 
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 Ponte que liga o Bairro São Vicente ao Bairro Xadrez; 

 Rua que liga a Rua Roldão Alves Torres à Rua Alípio José da Silva próximo ao nº 647, Bairro 

São Geraldo; 

 Av. Atlântica, em frente ao nº 2055, Bairro Caladinho; 

 Rua São Francisco, em frente ao nº 24, Bairro Caladinho; 

 Zua João Teófilo Toledo, em frente ao nº 187 (atrás do Hospital São Lucas) , Bairro Santa 

Terezinha; 

 Av. Sanitária, nº 2227 – Bairro Melo Viana - Fim da Rua Jacaraípe. 

4. DESCRIÇÃO DOS LOCAIS E SOLUÇÕES PROPOSTAS 

 Avenida Padre Américo com Rua Dois (em frente a escola) – Bairro Santo Antônio 

Descrição da Área: Área próxima ao barranco, onde carroceiros e a própria população descarta 

inadequadamente resíduos de todos os tipos/classes, oferecendo prejuízo sanitário e visual à 

população nas redondezas, eventualmente no local há presença de catadores. As fotos 5.91 e 

5.92 ilustram a situação. 

 

Foto 5.91 – Bairro Santo Antônio Foto 5.92 – Bairro Sanato Antônio 

 Avenida Sanitária (localizado em APP) – Bairro Gávea 

Descrição da Área: Área próxima ao curso d’agua, onde atualmente carroceiros e a própria 

população tem descartado inadequadamente resíduos de todos os tipos/classes, oferecendo 

prejuízo sanitário e visual à população nas redondezas, bem como ao meio ambiente, já que o 

local se encontra em área de preservação permanente, além dos resíduos serem destinados 

para o córrego. As fotos 5.93 a 5.98 ilustram a situação. 
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Foto 5.93 – Bairro Gávea Foto 5.94 – Bairro Gávea 

 

Foto 5.95 – Bairro Gávea Foto 5.96 – Bairro Gávea 

 

Foto 5.97 – Bairro Gávea Foto 5.98 – Bairro Gávea 

 Rua Nico Roque Próximo à antiga Usina de Asfalto ate o número 60- Bairro JK 

Descrição da Área: Área próxima ao curso d’agua, onde atualmente carroceiros e a própria 

população tem descartado inadequadamente resíduos de todos os tipos/classes, oferecendo 

prejuízo sanitários e visual à população nas redondezas, bem como ao meio ambiente, já que 

o local se encontra em área de preservação permanente. No local havia sido tomada 

providências paliativas de colocação de manilhas de forma a impedir o descarte, mas como 

pode se observar pela foto abaixo, as pessoas não tem respeitado e estão descartando os 

resíduos nas vias públicas. As fotos 5.99 a 5.102 ilustram a situação. 
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Foto 5.99 – Rua Nico Roque -Bairro JK Foto 5.100 – Rua Nico Roque -Bairro JK 

 

Foto 5.101 – Rua Nico Roque -Bairro JK Foto 5.102 – Rua Nico Roque -Bairro JK 

 Rua 14, nº 20 (Próximo ao final da rua 03, no Gabião) – Bairro J.K. 

Descrição da Área: Área plana, próximo a moradias, onde carroceiros e a própria população 

descarta inadequadamente resíduos de todos os tipos/classes, oferecendo prejuízo sanitário e 

visual à população nas redondezas. Esta área se localiza acima da Rua Nico Roque, se trata de 

uma área de risco a qual se continuar o descarte poderá ocasionar em um deslizamento de 

terra. As fotos 5.103 e 5.104 ilustram a situação. 

 

Foto 5.103 – Rua 14 -Bairro JK Foto 5.104 – Rua 14 -Bairro JK 
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 Avenida Albert Sharlet, no final da rua, após o numero 1691, Bairro Todos os Santos, 

próximo ao Bar Hilda Furacão 

Descrição da Área: Área próxima ao curso d’agua, onde atualmente carroceiros e a própria 

população tem descartado inadequadamente resíduos de todos os tipos/classes, oferecendo 

prejuízo sanitário e visual à população nas redondezas, bem como ao meio ambiente, já que o 

local se encontra em área de preservação permanente, no local havia sido tomada providencias 

paliativas de colocação de manilhas de forma a impedir o descarte, mas como pode se 

observar pela foto abaixo, as pessoas não tem respeitado e estão descartando os resíduos nas 

vias publicas. As fotos 5.105 a 5.108 ilustram a situação. 

 

Foto 5.105 – Bairro Todos os Santos Foto 5.106 – Bairro Todos os Santos 

 

Foto 5.107 – Bairro Todos os Santos Foto 5.108 – Bairro Todos os Santos 

 Avenida Sanitária, Bairro JK, Próximo ao nº 230 (ao lado do centro Espírita) 

Descrição da Área: Área próxima ao curso d’agua, onde atualmente carroceiros e a própria 

população tem descartado inadequadamente resíduos de todos os tipos/classes, em especial 

resíduos de construção civil, com isso oferecendo prejuízo sanitário e visual à população nas 

redondezas, bem como ao meio ambiente, já que o local se encontra em área de preservação 

permanente. As fotos 5.109 e 5.110 ilustram a situação. 
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Foto 5.109 – Av. Sanitária – Bairro JK Foto 5.110 – Av. Sanitária – Bairro JK 

 Rua Iriri, próximo à feira (atrás da rodoviária velha), Bairro Giovanini 

Descrição da Área: Área próxima ao curso d’agua, onde atualmente carroceiros e a própria 

população tem descartado inadequadamente resíduos de todos os tipos/classes, em especial 

resíduos de construção civil, com isso oferecendo prejuízo sanitário e visual à população nas 

redondezas, bem como ao meio ambiente, já que o local se encontra em área de preservação 

permanente. As fotos 5.111 a 5.113 ilustram a situação. 

 

Foto 5.111 – Bairro Giovanini Foto 5.112 – Bairro Giovanini 
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Foto 5.113 – Bairro Giovanini 

 Ponte que liga o Bairro São Vicente ao Bairro Xadrez 

Descrição da Área: Área Particular, próxima ao curso d’agua, onde atualmente carroceiros e a 

própria população tem descartado inadequadamente resíduos de todos os tipos/classes, 

oferecendo prejuízo sanitário e visual à população nas redondezas, bem como ao meio 

ambiente, já que o local se encontra em área de preservação permanente, no local já foi 

colocado cerca, porteira, dentre outras formas de para coibir o descarte, mas a população não 

tem respeitado e continua jogando resíduos no local. As fotos 5.114 a 5.117 ilustram a 

situação. 

 

Foto 5.114 – Ponte entre os Bairros São Vicente e 

Xadrez 

Foto 5.115 – Ponte entre os Bairros São Vicente e 

Xadrez 
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Foto 5.116 – Ponte entre os Bairros São Vicente e 

Xadrez 

Foto 5.117 – Ponte entre os Bairros São Vicente e 

Xadrez 

 Rua que liga a rua Roldão Alves Torres à rua Alípio José da Silva próximo ao nº 647, 

Bairro São Geraldo 

Descrição da Área: Atualmente carroceiros e a própria população tem descartado 

inadequadamente resíduos de todos os tipos/classes, sobre a calçada, oferecendo prejuízo 

sanitário e visual à população nas redondezas, bem como ao meio ambiente. As fotos 5.118 a 

5.121 ilustram a situação. 

 

Foto 5.118 – Bairro São Geraldo Foto 5.119 – Bairro São Geraldo 
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Foto 5.120 – Bairro São Geraldo Foto 5.121 – Bairro São Geraldo 

 Av. Atlântica, em frente ao nº 2055, Bairro Caladinho 

Descrição da Área: Atualmente carroceiros e a própria população tem descartado 

inadequadamente resíduos de todos os tipos/classes, sobre a área da prefeitura, oferecendo 

prejuízo sanitário e visual à população nas redondezas, bem como ao meio ambiente. As fotos 

5.122 a 5.125 ilustram a situação. 

 

Foto 5.122 – Bairro Caladinho Foto 5.123 – Bairro Caladinho 



-157- 

Planos Municipais de Saneamento Básico dos Municípios de Coronel Fabriciano e Timóteo  

Produto 8 – Relatório Final do Plano Municipal de Saneamento Básico 

Município: Coronel Fabriciano – TOMO I 

ENGECORPS 

1245-IBA-01-SA-RT-0008 

 

 

Foto 5.124 – Bairro Caladinho Foto 5.125 – Bairro Caladinho 

 Rua São Francisco, em frente ao nº 24 – Bairro Caladinho 

Descrição da Área: Atualmente carroceiros e a própria população tem descartado 

inadequadamente resíduos de todos os tipos/classes, sobre a calçada, oferecendo prejuízo 

sanitário e visual à população nas redondezas, bem como ao meio ambiente. 

5.3.9 Resumo dos Serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

O Quadro 5.21 apresenta o resumo do sistema limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos 

do município. 
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QUADRO 5.21 – RESUMO DO SISTEMA LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

Itens Situação 

Planos diretores ou de gerenciamento 

de resíduos 
 O município ainda não dispõe desses instrumentos de planejamento. 

Descrição e análise dos sistemas de 

coleta e disposição final 

 O município de Coronel Fabriciano gera em média 1.600 toneladas de resíduos sólidos domésticos por mês.  

 A coleta é realizada principalmente pela prefeitura, tanto na área urbana como rural, e conta com o auxílio de empresa terceirizada na área urbana. 

Ao todo são disponibilizados 11 caminhões para o serviço de coleta dos RSD. 

 Todos os resíduos coletados, tanto na cidade como nos povoados da Serra dos Cocais, são encaminhados para a Central de Resíduos Vale do Aço 

(CRVA) / Aterro Sanitário da Vital Engenharia Ambiental S/A, em Santana do Paraíso.  

 De acordo com o Panorama da destinação dos resíduos sólidos urbanos no estado de Minas Gerais - realizado pela FEAM em 2012, a CRVA da Vital 

foi classificada como Aterro Sanitário Regularizado. 

 Existe no município a Associação de Catadores de Materiais Recicláveis Nova Vida, a qual coleta e separa os materiais recicláveis para venda 

posterior. São 13 funcionários. Possuem apoio da prefeitura para manutenção dos equipamentos. As estruturas da associação estão ruins, 

necessitando melhorias e ampliações. 

 Teve início em novembro de 2013 uma campanha para reciclagem: “Coleta Seletiva em Fabriciano: Reciclar para Bem Viver”. A prefeitura fará a 

coleta em 4 pontos distintos na cidade e levará para a Nova Vida. 

 Existe na cidade um ecoponto para entrega de pneus usados, dentro da área da Secretaria de Obras. A empresa Reciclanip é a responsável pela 

coleta desse material. De 28 de agosto a 20 de novembro foram acumulados 1.524 pneus, removidos e reciclados pela empresa. 

 Existe uma taxa simbólica de conservação e coleta de lixo, cobrada anualmente junto ao IPTU. 

Cobertura da coleta, varrição, serviços 

públicos de limpeza e serviços 

especiais 

 Na área urbana a coleta destes resíduos ocorre de segunda a sábado, de acordo com a programação de cada bairro. 

 Na área rural, na Serra dos Cocais (Povoados inseridos nos Cocais de Cima e nos Cocais de Baixo), a coleta é feita às sextas-feiras, pela prefeitura. 

 O serviço de varrição da sede urbana também é terceirizado. O material acumulado é conduzido ao Aterro Sanitário da Vital. 

 O serviço de varrição da zona rural é realizado pela prefeitura municipal, e o material removido é conduzido ao Aterro Sanitário da Vital. 

Soluções para os resíduos de 

construção, demolição e de serviços 

de saúde 

 Os resíduos da construção civil gerados pelos moradores são recolhidos pela prefeitura, que os conduz ao bota fora da cidade. São gerados em 

média cerca de 150 m³ diariamente, e o aterro possui licença para 200 m³/dia. 

 Os resíduos dos serviços de saúde do município são armazenados nas próprias unidades geradoras. O serviço de coleta é realizado pela Prefeitura 

Municipal, a qual conduz os cerca de 100 kg semanais produzidos à Central de Triagem / Aterro Sanitário da Vital, onde é dado o devido destino 

final. 

Problemas com infraestrutura dos 

sistemas de limpeza 

 O aterro da Vital está devidamente licenciado para receber todos os resíduos gerados em Coronel Fabriciano, sendo os maiores problemas ainda 

associados à área abrangida pelo sistema de reciclagem e à falta de consciência da população. Entretanto, novas campanhas estão sendo lançadas, 

estimulando a população e ampliando a área de atendimento. 

 O bota fora seria utilizado para implantação de um aterro sanitário que atenderia a Timóteo e Coronel Fabriciano, mas está sendo esgotado 

rapidamente devido à geração e acondicionamento dos materiais de resíduos de construção civil no local. 

 Existem diversos locais degradados por descarte irregular de resíduos sólidos, apresentados no item 5.3.1.1. 

Prestador dos serviços  SESUMA - Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente e SMOP – Secretaria de Obras Públicas 
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5.4 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

O município de Coronel Fabriciano situa-se na bacia do Rio Piracicaba. De forma geral, 

predomina nesta bacia a erosão em sulcos, seguida de erosão laminar. A susceptibilidade 

erosiva 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. 

5.4.1 Sistema de Drenagem Urbana Existente 

5.4.1.1 Microdrenagem  

O sistema de microdrenagem urbana capta as águas escoadas superficialmente e as encaminha 

até o sistema de macrodrenagem através das seguintes estruturas: meio-fio ou guia, sarjeta, 

boca-de-lobo, poço de visita, galeria de água pluvial, tubo de ligação, conduto forçado e 

estação de bombeamento (quando necessário). 

O município dispõe de estruturas de microdrenagem na área urbana, como bocas-de-lobo e 

galerias de águas pluviais. Porém, o levantamento em planta dessa rede 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 Coronel Fabriciano não apresenta pontos de 

alagamento.  

5.4.1.2 Macrodrenagem  

A macrodrenagem de uma zona urbana destina-se ao escoamento final das águas captadas 

pelas estruturas de microdrenagem, como galerias de grande porte, e os corpos receptores 

como canais e rios.  

Na ocasião da visita ao município de Coronel Fabriciano, em novembro de 2013, o Comitê 

Executivo relatou os pontos de inundação existentes, listados no Quadro 5.22 e apresentados 

nas fotos 5.126 a 5.137. De acordo com o CE, a última ocorrência de inundação havia sido 

registrada no fim do ano de 2011 e início de 2012, época em que a região foi bastante 

castigada com o excesso de chuvas. 

Também foram considerados os povoados rurais de maior densidade, entretanto, apenas o 

Povoado de Santa Vitória dos Cocais apresentou problemas de drenagem, associados à 

elevação do nível do Córrego dos Cocais (ou Arrudas), conforme mostrado no Quadro 5.23. 
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 QUADRO 5.22 – PONTOS DE INUNDAÇÃO 

Denominação do Ponto de Inundação Descrição 

1 – Sede de Coronel Fabriciano Rio Piracicaba – Bairro Centro 

2 – Sede de Coronel Fabriciano Rio Piracicaba – Bairro Mangueiras II 

3 – Sede de Coronel Fabriciano Córrego Recanto Verde – Bairros São Domingos e Recanto Verde 

4 – Povoado de Santa Vitória dos Cocais (Rural) Córrego Cocais de Baixo (ou Arrudas) – Rua Principal do Povoado 

 

No Quadro 5.22 foram indicados os quatro pontos relatados pelo CE durante as visitas à 

cidade. Entretanto, após estas visitas técnicas, fortes chuvas atingiram a região, castigando a 

cidade em diversos pontos nas margens do Ribeirão Caladão e do Rio Piracicaba. A Defesa 

Civil de Coronel Fabriciano realizou um balanço dos estragos causados pelas chuvas entre os 

dias 20 a 27 de dezembro de 2013: 49 deslizamentos de barrancos, 61 desmoronamentos 

parciais ou totais de casas, 54 notificações para que famílias saiam das áreas de risco e se 

abriguem na casa de parentes, dezenas de pessoas desalojadas, queda de seis pontes, queda 

de duas passarelas e alguns pontos de inundação. O Quadro 5.23 cita alguns pontos atingidos 

pela inundação: 

QUADRO 5.23 – PONTOS DE INUNDAÇÃO – FINAL DO ANO DE 2013 

Denominação dos Pontos de Inundação Descrição 

5 e 6 – Sede de Coronel Fabriciano e Distrito de 

Senador Melo Viana 

Ribeirão Caladão – Av. José de Magalhães Pinto, Av. Sanitária, Rua 

Geraldo Inácio (Bairros Giovannini, Vila Bom Jesus, Santo Eloy, Olaria, 

Melo Viana, São Domingos, Alipinho, Surinan, JK, Silvio Pereira I, 

Belvedere, Caladinho, Caladão, etc.) 

7 – Distrito de Senador Melo Viana 
Ribeirão Caladão – Rua Corintios, Rua Maracanã e Avenida Sanitária, no 

Bairro Frederico Ozanan 

 

O Rio Piracicaba, juntamente com o Ribeirão Caladão, são os principais cursos d’água que 

cortam a cidade, sendo o segundo afluente do primeiro. De acordo com a Defesa Civil, com as 

chuvas, o Rio Piracicaba ultrapassou a cota de inundação, impedindo a evasão das águas do 

Ribeirão Caladão, ocasionando seu transbordamento ao longo da Avenida Magalhães Pinto e 

nos bairros localizados à margem do ribeirão. 

 PONTO 1: Rio Piracicaba – Sede Municipal: Na época das cheias o nível do Rio Piracicaba 

sobe muito, atingindo diversas casas do local, denominado “Prainha”. A água não chegou a 

passar sobre a ponte, mas atingiu algumas ruas e residências. 

  

Foto 5.126 – Ponto 1 – Rio Piracicaba – Ponto de 

Inundação – “Prainha” 

Foto 5.127 – Ponto 1 – Rio Piracicaba – Ponto de 

Inundação – “Prainha” 
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Foto 5.128 – Ponto 1 – Ponto de Inundação –  

“Prainha” 

Foto 5.129 – Ponto 1 – Ponto de Inundação – 

“Prainha” 

 PONTO 2: Rio Piracicaba – Sede Municipal: Na época das cheias o nível do Rio Piracicaba 

sobe muito, mas não chegam à Rua Vasco da Gama nem à Avenida Juscelino Kubitschek. 

Entretanto, a elevação do nível do rio atinge algumas casas nas margens do curso d’água, 

no Bairro Mangueiras II. 

 PONTO 3: Córrego Recanto Verde – Sede Municipal: Na época das cheias o nível do 

córrego sobe, inundando a Avenida Vitória Régia e atingindo diversas casas dos bairros 

Recanto Verde e São Domingos. 

  

Foto 5.130 – Ponto 3 – Ponto de Inundação – 

Córrego Recanto Verde 

Foto 5.131 – Ponto 3 – Ponto de Inundação – 

Córrego Recanto Verde 

 PONTO 4: Santa Vitória dos Cocais (ou Arrudas) – Região dos Cocais de Baixo: Na época 

das cheias o nível do córrego sobe, inundando a rua principal do povoado e atingindo 

diversas casas do local. O ponto de inundação é justamente onde ocorre o lançamento 

final dos esgotos advindos da ETE 1 de Santa Vitória dos Cocais. 
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Foto 5.132 – Ponto 4 – Ponto de Inundação do Povoado de Santa 

Vitória dos Cocais – Córrego dos Cocais (ou Arrudas) 

 PONTOS 5 e 6: Ribeirão Caladão – Sede Municipal: A elevação do nível do Rio Piracicaba 

durante os períodos chuvosos acarreta no remanso do Ribeirão Caladão, elevando seu 

nível até transbordar. Diversos bairros são afetados pelas cheias, principalmente nas 

margens do ribeirão, como na Avenida José de Magalhães Pinto e Avenida Sanitária. A 

última cheia registrada foi em dezembro de 2013, mais precisamente entre os dias 20 e 27 

do mês. 

 

Foto 5.133 – Pontos 5 e 6 – Ribeirão Caladão – Ponto de Inundação 

  

Foto 5.134 – Pontos 5 e 6 – Ribeirão Caladão – Ponto 

de Inundação 

Foto 5.135 – Pontos 5 e 6 – Ribeirão Caladão – 

Ponto de Inundação 



-163- 

Planos Municipais de Saneamento Básico dos Municípios de Coronel Fabriciano e Timóteo  

Produto 8 – Relatório Final do Plano Municipal de Saneamento Básico 

Município: Coronel Fabriciano – TOMO I 

ENGECORPS 

1245-IBA-01-SA-RT-0008 

 

  

Foto 5.136 – Pontos 5 e 6 – Ribeirão Caladão – Ponto 

de Inundação 

Foto 5.137 – Pontos 5 e 6 – Ribeirão Caladão – 

Ponto de Inundação 

Fontes das Fotos:  

Site Diário do Aço. http://www.diariodoaco.com.br/noticias.aspx?cd=77530. Último acesso: 17/02/2014. 

Site da Globo – G1. ht http://g1.globo.com/mg/vales-mg/noticia/2013/12/chuva-de-cerca-de-uma-hora-causa-estragos-no-vale-do-aco.html. 

Último acesso: 17/02/2014. 

 

 

 PONTO 7: Ribeirão Caladão – Distrito de Senador Melo Viana: Com a elevação do nível 

do Ribeirão Caladão, parte das ruas Coríntios e Maracanã, além da Avenida Sanitária, são 

inundadas. 

5.4.1.3 Erosão Urbana 

A erosão é um processo de desagregação, transporte e deposição do solo e rocha em 

condições naturais devido às condições climáticas, propriedades do solo e declividade do 

terreno, ou devido às ações antrópicas. 

O desenvolvimento urbano, principalmente no processo de ocupação, gera grandes 

movimentos de terra pela grande exposição que o solo fica submetido, após o final da 

ocupação, grande parte da bacia é impermeabilizada, a produção de sedimentos diminui, 

entretanto eleva-se o escoamento superficial das águas. A urbanização acelera os processos 

erosivos devido à ausência de coberturas vegetais ou inadequadas, e o aumento da quantidade 

e velocidade do escoamento superficial das águas. 

Os sedimentos produzidos, quando atingem a macrodrenagem, depositam devido à baixa 

declividade e capacidade de transporte. Assim a capacidade de escoamento em épocas de 

cheias dos canais fica reduzida e as inundações ocorrem com maior frequência. Além dos 

assoreamentos dos canais, a produção de sedimentos reduz a capacidade de escoamento dos 

condutos. 

De acordo com o Comitê Executivo, o Córrego Recanto Verde passa constantemente por 

problemas de assoreamento, devido a processos erosivos, remoção indevida da cobertura 

vegetal e construção de novos lotes. O ponto mais problemático é justamente no ponto de 

http://www.diariodoaco.com.br/noticias.aspx?cd=77530
http://www.diariodoaco.com.br/noticias.aspx?cd=77530
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inundação citado anteriormente, nomeado como “PONTO 3”, na Avenida Vitória Régia, 

Bairros Recanto Verde e São Domingos. Fotos 5.136 e 5.137. 

  

Foto 5.138 – Ponto de Assoreamento do Córrego 

Recanto Verde 

Foto 5.139 – Ponto de Assoreamento do Córrego 

Recanto Verde 

Como supracitado, no final do ano de 2013 o município sofreu com as fortes chuvas as quais 

acarretaram em diversos pontos de deslizamentos de terra, desmoronamentos parciais e totais 

de casas, queda de pontes e dezenas de pessoas desabrigadas. 

Devido a desbarrancamentos, a Rua 15 de Novembro, no Bairro Alipinho, ficou 

completamente aterrada. Segundo moradores, poucos minutos depois de começar a chover as 

residências foram tomadas pela água. As fotos 5.140 e 5.141, tiradas do Google Earth, ilustram 

dois trechos da rua antes da queda dos barrancos, enquanto que as fotos 5.142 e 5.143 

ilustram os mesmos locais logo após as chuvas. 

  

Foto 5.140 – Rua 15 de Novembro no Bairro Alipinho – 

Antes das Chuvas de 2013 

Foto 5.141 – Rua 15 de Novembro no Bairro 

Alipinho – Antes das Chuvas de 2013 
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Foto 5.142 – Rua 15 de Novembro no Bairro Alipinho – 

Após as Chuvas de 2013 

Foto 5.143 – Rua 15 de Novembro no Bairro 

Alipinho – Após as Chuvas de 2013 

Fonte das Fotos: Site da Globo – G1. http://g1.globo.com/mg/vales-mg/noticia/2013/12/apos-chuvas-coronel-fabriciano-tem-cenario-de-

destruicao.html. Último acesso: 17/02/2014. 

 

Outro ponto de erosão está localizado nas margens do Ribeirão Caladão, no Bairro Melo 

Viana, no Distrito de Senador Melo Viana, como pode ser visualizado na Foto 5.144 a seguir: 

 

Foto 5.144 – Erosão no Bairro Melo Viana 

Fonte das Fotos: Google Earth. Último acesso: 17/02/2014. 

 

 

O Bairro Caladão também sofreu com deslizamentos de terra durante as chuvas de 2013. 

Quatro casas foram destruídas e outras seis ficaram em risco devido às quedas de barrancos na 

região, cujos moradores foram obrigados a deixar suas residências. 

A Ilustração 5.6 apresenta os pontos do sistema de drenagem urbana e manejo das águas 

pluviais existente. 

http://g1.globo.com/mg/vales-mg/noticia/2013/12/apos-chuvas-coronel-fabriciano-tem-cenario-de-destruicao.html
http://g1.globo.com/mg/vales-mg/noticia/2013/12/apos-chuvas-coronel-fabriciano-tem-cenario-de-destruicao.html
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Ilustração 5.6 – Localização dos Principais Pontos com Problemas no Sistema de Manejo de Águas Pluviais
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5.4.2 Resumo dos Serviços de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais 

O Quadro 5.24 apresenta o resumo dos serviços de drenagem urbana e manejo de águas 

pluviais do município. 

QUADRO 5.24 – RESUMO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA E MANEJO DE ÁGUAS 

PLUVIAIS 

Itens Situação 

Existência de Plano Diretor municipal e 

legislação sobre parcelamento de uso do 

solo 

 O município ainda não dispõe desses instrumentos de planejamento. 

Infraestrutura atual de drenagem 

 O município dispõe de estruturas de drenagem na área urbana, como bocas-

de-lobo e galerias de águas pluviais; 

 A manutenção e limpeza dessas estruturas são realizadas pela prefeitura 

conforme a necessidade. 

Demandas de ações estruturais e não 

estruturais no manejo de águas pluviais 

 Inexistência de cadastro do sistema pluvial; 

 Faltam projetos e levantamentos específicos de drenagem 

Ligações clandestinas de esgotos sanitários 

ao sistema de drenagem pluvial 

 Não há relatos sobre ligações clandestinas de esgoto sanitário ao sistema de 

drenagem pluvial 

Principais problemas na área urbana dos 

Distritos Sede e Senador Melo Viana 

 Rio Piracicaba, Inundação da “Prainha”, nas margens do rio. Água entra em 

diversas casas; 

 Rio Piracicaba, Inundação de algumas casas abaixo das Ruas Vasco da Gama e 

Juscelino Kubitschek, nas margens do Rio, no Bairro Mangueiras II; 

 Córrego Recanto Verde, inunda diversas casas na Avenida Vitória Régia, nos 

Bairros Recanto Verde e São Domingos; 

 Ribeirão Caladão, inunda a Av. José de Magalhães Pinto, Av. Sanitária, Rua 

Geraldo Inácio, entre outras (Bairros Giovannini, Vila Bom Jesus, Santo 

Eloy, Olaria, Melo Viana, São Domingos, Alipinho, Surinan, JK, Silvio 

Pereira I, Belvedere, Caladinho, Caladão, etc.); e 

 Ribeirão Caladão, no Bairro Frederico Ozanan, com a elevação do nível do 

Ribeirão Caladão, parte das ruas Coríntios e Maracanã, além da Avenida 

Sanitária, são inundadas. 

Processos erosivos e sua influência na 

degradação de bacias e riscos de 

enchentes, inundações e escorregamentos 

 O Córrego Recanto Verde passa constantemente por problemas de 

assoreamento, devido a processos erosivos, deslizamentos de terra, 

remoção indevida da cobertura vegetal e construção de novos lotes; 

 A Rua 15 de Novembro, no Bairro Alipinho, sofreu com um deslizamento de 

terra no final do ano de 2013, o qual tomou grande parte da extensão 

desta; 

 No Bairro Melo Viana, do Distrito de Senador Melo Viana, outro ponto de 

erosão foi identificado próximo às margens do Ribeirão Caladão; e 

 O Bairro Caladão também sofreu com deslizamentos de terra no final do ano 

de 2013, atingindo diversas casas e ruas, deixando moradores 

desabrigados. 

Órgãos municipais com ação em controle 

de enchentes e drenagem urbana 

 Secretaria de Obras Públicas e Secretaria de Serviços Urbanos e Meio 

Ambiente 

Situação da drenagem na área rural 
 Apenas um ponto de inundação foi identificado na área rural, referente ao 

Córrego dos Cocais (ou Arrudas) no Povoado de Santa Vitória dos Cocais. 
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6. OBJETIVOS E METAS 

Neste capítulo serão definidos os objetivos e as metas para o Município de Coronel Fabriciano, 

contando com dados e informações que já foram sistematizados nos produtos anteriores, 

essencialmente quanto ao que se pretende alcançar em cada horizonte de projeto, com 

relação ao nível de cobertura dos serviços de saneamento básico e sua futura universalização.  

Para o levantamento das metas, foram consideradas as seguintes ações nos seguintes horizontes 

mostrados no Quadro 6.1. 

QUADRO 6.1 – LEVANTAMENTO DAS METAS – AÇÕES / HORIZONTES 

Horizonte de Projeto Ações Horizonte Temporal 

Até 3 anos Emergencial 2017 a 2019 

Entre 4 e 8 anos Curto Prazo 2020 a 2024 

Entre 9 e 12 anos Médio Prazo 2025 a 2028 

Entre 13 e 20 anos Longo Prazo 2029 a 2036 

Elaboração ENGECORPS, 2014. 

 

 

Sob diversos aspectos, o PMSB deve considerar os seguintes objetivos gerais: 

 A universalização dos sistemas de abastecimento de água, não somente para atender às 

questões de saúde pública e direitos de cidadania, como também para que os mananciais 

presentes e potenciais sejam prontamente aproveitados para fins de abastecimento de 

água, consolidando o sistema de saneamento, prevendo projeções de demandas futuras e 

antecipando-se a possíveis disputas com outros setores usuários das águas; 

 Sob tal diretriz, apenas casos isolados de pequenas comunidades da área rural serão 

admitidos com metas ainda parciais, para chegar à futura universalização dos serviços de 

abastecimento de água; 

 Mais do que isso, também cabe uma diretriz voltada ao aumento da eficiência na 

distribuição de água potável, o que significa redução do índice de perdas reais e aparentes, 

com melhor aproveitamento dos mananciais utilizados;  

 A máxima ampliação viável dos índices de atendimento com esgotamento sanitário, 

associados a sistemas de tratamento, notadamente nos casos onde possam ser identificados 

rebatimentos positivos sobre a qualidade de corpos hídricos nos trechos de jusante, que 

apresentam significativos impactos – quantitativos e qualitativos – nas águas de jusante; 

 A implantação de todos os aterros demandados para a disposição adequada de resíduos 

sólidos (RSD e RCD), a serem construídos em locais identificados sob aspectos de 

facilidade logística e operacional, assim como de pontos que gerem menores repercussões 

negativas sobre o meio ambiente e os recursos hídricos;  

 A identificação de frentes para avanços relacionados a indicadores traçados para: serviço 

de coleta regular; saturação do tratamento e disposição final dos resíduos sólidos 
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domiciliares; serviço de varrição das vias urbanas; destinação final dos resíduos sólidos da 

construção civil e manejo e destinação de resíduos sólidos de serviços de saúde; 

 Execução de intervenções pontuais e de manutenção e limpeza em sistemas de macro e 

microdrenagem da cidade; 

 A previsão de tecnologias apropriadas à realidade local para os quatro sistemas de 

saneamento. 

Em consonância com os objetivos gerais citados acima, o Plano Municipal de Saneamento 

Básico deve adotar os seguintes objetivos e metas, tal como já disposto, essencialmente, quanto 

ao que se pretende alcançar em cada horizonte de projeto, em relação ao nível de cobertura 

e/ou aos padrões de atendimento dos serviços de saneamento básico e sua futura 

universalização, conforme apresentado nos itens a seguir, particularmente para cada 

sistema/serviço de saneamento. 

6.1.1 Sistema de Abastecimento de Água 

No Quadro 6.2 encontram-se resumidas as metas, considerando, em essência, metas 

progressivas de atendimento para consecução da universalização dos serviços, abordando a 

população urbana de Coronel Fabriciano. O período considerado está relacionado com um 

horizonte de planejamento de 20 anos, especificamente nesse caso, entre 2017 e 2036. 

QUADRO 6.2 – OBJETIVOS E METAS RELACIONADAS AO NÍVEL DE COBERTURA, REDUÇÃO DAS 

PERDAS E ÍNDICES DE TRATAMENTO – ÁREA URBANA 

ÁREA URBANA ATENDIDA PELO SISTEMA PÚBLICO 
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Objetivos Situação Atual (2014) Metas Prazo 

Elevar o Índice de Hidrometração 

Cobertura 

99,99% 

Cobertura 

100% 

Até 2036 

Manter o Índice de Tratamento de Água 

Índice de Tratamento 

100% 

Índice de Tratamento 

100% 

Até 2036 

Manter o Índice de Atendimento de Água 

Cobertura 

100% 

Cobertura 

100% 

Até 2036 

Reduzir as Perdas de Água 

Índice de Perdas 

54,21% 

Índice de Perdas 

35% 

Até 2036 

Elaboração ENGECORPS, 2014. 

 

Já para as áreas rurais do município, atualmente não atendidas pelo sistema público, 

apresentam-se no Quadro 6.3 os objetivos e metas. 
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QUADRO 6.3 – OBJETIVOS E METAS RELACIONADAS AO NÍVEL DE COBERTURA E SUA FUTURA 

UNIVERSALIZAÇÃO – ÁREA RURAL 

ÁREA RURAL ATENDIDA PELO SISTEMA PÚBLICO 

Objetivos Situação Atual Metas Prazo 

Universalizar o atendimento com 

água 

Cobertura  

64,49% 

Cobertura  

100% 
Até 2036 

Elaboração ENGECORPS, 2014. 

 

 

Com relação à área rural, adiante serão indicadas soluções possíveis para se atingir a 

universalização do abastecimento de água, baseadas em novas concepções e experiências 

desenvolvidas para várias localidades.  

6.1.2 Sistema de Esgotamento Sanitário 

No Quadro 6.4 encontram-se resumidas as metas, considerando, em essência, metas 

progressivas de atendimento para consecução da universalização dos serviços, abordando a 

população urbana de Coronel Fabriciano. O período considerado está relacionado com um 

horizonte de planejamento de 20 anos, especificamente nesse caso, entre 2017 e 2036. 

QUADRO 6.4 – OBJETIVOS E METAS RELACIONADAS AO NÍVEL DE COBERTURA E ÍNDICES DE 

TRATAMENTO – ÁREA URBANA  

ÁREA URBANA ATENDIDA PELO SISTEMA PÚBLICO 

 Objetivos Situação Atual (2014) Metas Prazo 
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Elevar o índice de atendimento 

com esgotamento sanitário 

Cobertura 

86,43% 

Cobertura 

100% 

Até 2019 

Elevar o índice de tratamento de 

esgotos 

Índice de Tratamento 

0% 

Índice de Tratamento 

100% 

Até 2019 

Elaboração ENGECORPS, 2014. 

 

 

Já para as áreas rurais do município, atualmente não atendidas pelo sistema público, 

apresentam-se no Quadro 6.5 os objetivos e metas. 

QUADRO 6.5 – OBJETIVOS E METAS RELACIONADAS AO NÍVEL DE COBERTURA E SUA FUTURA 

UNIVERSALIZAÇÃO – ÁREA RURAL 

ÁREA RURAL ATENDIDA PELO SISTEMA PÚBLICO 

Objetivos Situação Atual Metas Prazo 

Universalizar o atendimento com 

esgotamento sanitário e o tratamento 

dos esgotos 

Cobertura  

33,55% 

Cobertura  

100% 
Até 2036 

Elaboração ENGECORPS, 2014. 

 

 

Com relação à área rural, adiante serão indicadas soluções possíveis para se atingir a 

universalização do atendimento e tratamento de esgotos, baseadas em novas concepções e 

experiências desenvolvidas para várias localidades.  
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6.1.3 Sistema de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos 

No Quadro 6.6 encontram-se resumidas as metas para a universalização do atendimento dos 

serviços de coleta e limpeza urbana e a disposição adequada dos resíduos sólidos domiciliares, 

da construção civil e de serviços de saúde, para o horizonte de projeto de 20 anos, ou seja, de 

2017 a 2036. 

QUADRO 6.6 – OBJETIVOS E METAS RELACIONADAS AO NÍVEL DE COBERTURA E SUA FUTURA 

UNIVERSALIZAÇÃO – ÁREA URBANA E RURAL 

Objetivos Situação Atual (2014) Metas Prazo 

Elevar o índice de coleta de resíduos sólidos domiciliares 

Cobertura 

99,55% 

Cobertura 

100% 
Até 2036 

Elevar o índice de coleta dos resíduos da construção civil 

Cobertura 

99,55% 

Cobertura 

100% 

Até 2036 

Manter a coleta, tratamento e disposição adequada dos 

resíduos de serviços de saúde 

Cobertura 

100% 

Cobertura 

100% 
Até 2036 

Ampliar índice de reciclagem dos resíduos domiciliares 

coletados 

Cobertura 

6% 

Cobertura 

70% 

Até 2036 

Ampliar índice de reaproveitamento dos resíduos da 

construção civil coletados 
0% 100% Até 2036 

Disposição adequada dos resíduos sólidos domiciliares Adequado 
Manter 

Adequado 
Até 2036 

Disposição adequada dos resíduos da construção civil Adequado 
Manter 

Adequado 
Até 2036 

Elevar o índice e varrição 

Cobertura 

99,55% 

Cobertura 

100% 
Até 2036 

* Após atingir as metas nos prazos propostos, a adequação deverá ser mantida durante todo o horizonte de planejamento. 

Elaboração ENGECORPS, 2014. 

 

Os índices apontados como 99,55% correspondem à totalidade das áreas urbanas e à parcela 

de 64,49% de atendimento da área rural, referentes aos povoados localizados na Serra dos 

Cocais. Os outros 35,51% da área rural correspondem aos cerca de 476 habitantes instalados 

em pontos difusos, não atendidos por coleta de resíduos e varrição.  

Com relação à área rural, adiante serão indicadas soluções possíveis para se atingir a 

universalização dos serviços de coleta e limpeza urbana e a disposição adequada dos resíduos 

sólidos domiciliares, baseadas em novas concepções e experiências desenvolvidas para várias 

localidades.  

6.1.4 Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas 

O Quadro 6.7 apresenta resumidamente as metas, considerando, em essência, metas 

progressivas para o controle das inundações no município de Coronel Fabriciano. O período 

considerado está relacionado com um horizonte de planejamento de 20 anos, especificamente 

nesse caso, entre 2017 e 2036. 
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QUADRO 6.7 – OBJETIVOS E METAS RELACIONADAS AO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA 

Sistema Objetivos 
Situação Atual 

(2014) 
Metas Prazo 

M
I
C

R
O

D
R

E
N

A
G

E
M

 

Padronização de projeto viário e drenagem pluvial SIM 
Manter 

adequação 
Até 2036 

Serviço de verificação e análise de projetos de 

pavimentação e/ou loteamentos 
SIM 

Manter 

adequação 
Até 2036 

Estrutura de inspeção e manutenção da drenagem NÃO 

Criar  

estrutura, 

avaliar e 

verificar se 

atende a 

necessidade 

Até 2019* 

Monitoramento de chuva SIM 
Manter 

adequação 
Até 2036 

Registro de incidentes envolvendo microdrenagem NÃO 

Elaborar os 

registros, 

apontando 

locais e 

problemas 

Até 2019* 

M
A

C
R

O
D

R
E
N

A
G

E
M

 

Plano diretor urbanístico com tópicos relativos à drenagem SIM 
Manter 

adequação 
Até 2036 

Plano diretor de drenagem urbana NÃO 
Elaborar  

Plano 
Até 2036 

Legislação específica de uso e ocupação do solo que trata 

de impermeabilização, medidas mitigadoras e 

compensatórias 

NÃO 
Elaborar 

legislação 
Até 2019* 

Monitoramento de cursos d’água (nível e vazão) SIM 
Manter 

adequação 
Até 2036 

Registro de Incidentes envolvendo a macrodrenagem NÃO 
Elaborar 

registros 
Até 2019* 

* Após atingir as metas nos prazos propostos, a adequação deverá ser mantida durante todo o horizonte de planejamento. 

Elaboração ENGECORPS, 2014. 
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7. PROJEÇÃO DE DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE 

SANEAMENTO BÁSICO 

7.1 ESTUDOS DE DEMANDAS E CONTRIBUIÇÕES 

7.1.1 Sistema de Abastecimento de Água 

7.1.1.1 Áreas do Município Sujeitas ao Abastecimento Público 

No caso específico de Coronel Fabriciano, o estudo de demandas considerou as populações 

urbanas já atualmente abastecidas pelo sistema público, compostas pelos distritos conurbados 

Sede e Senador Melo Viana. Salienta-se que o sistema produtor existente no município 

abastece os dois distritos.  

7.1.1.2 Critérios e Parâmetros Básicos de Planejamento 

Os critérios e parâmetros estabelecidos para o presente estudo são aqueles usualmente 

empregados em projetos de saneamento básico, adequados às particularidades da área de 

projeto. Na definição dos mesmos, foram consideradas as Normas da ABNT, os dados 

coletados junto à COPASA, Comitê Executivo e, também, as informações disponíveis em sites e 

na bibliografia especializada. 

 Cota Per Capita de Água 

Para o cálculo das demandas futuras de abastecimento de água do Município de Coronel 

Fabriciano, foram adotados os critérios e parâmetros de cálculo descritos a seguir, com o 

auxílio do Quadro 7.1. 

QUADRO 7.1 – PARÂMETROS ADOTADOS 

Porte do Município  

(habitantes) 

Per capita médio de consumo 

(l/hab.dia) 

Per capita de captação  

(l/hab.dia) 

0 a 5.000 121,50 202,49 

5.000 a 35.000 130,49 217,49 

35.000 a 75.000 145,50 242,49 

75.000 a 250.000 143,41 239,02 

Fontes: ATLAS Brasil Abastecimento Urbano de Água – Consórcio Engecorps-Cobrape - Brasília: ANA, SPR, 2010. 

Adaptação ENGECORPS, 2014. 

 

 

Os valores de cotas per capita apontados no Quadro 7.1 foram retirados do ATLAS Brasil – 

Abastecimento Urbano de Água, datado de 2010. São valores médios para o Estado de Minas 

Gerais no mesmo ano, quando foram avaliados os sistemas urbanos de abastecimento de todos 

os municípios do estado.  
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O per capita médio de consumo pode ser obtido através do volume de água 

consumido/micromedido (excluindo-se o volume de água tratada exportado, caso ele exista), 

dividido pela população atendida com abastecimento de água. Já o per capita de captação 

considera também as perdas de água do sistema de água. 

A população estimada em final de plano para Coronel Fabriciano aponta para a quarta linha do 

Quadro 7.1, associado à per capitas médios de consumo e de captação de 143,41 L/hab.dia e 

239,02 L/hab.dia, respectivamente. 

Para o cálculo de demandas dos Quadros 7.3, 7.4 e 7.5 a seguir foi utilizado o valor do per 

capita médio de consumo, pois na sequência dos cálculos foi incluída a vazão de perdas, 

conforme informações atuais cedidas pela operadora do sistema. 

 Coeficientes de Majoração de Vazão 

Os coeficientes de majoração de vazão correspondem ao coeficiente do dia de maior consumo 

- K1 e ao coeficiente da hora de maior consumo - K2. 

Os coeficientes são definidos, de acordo com a NBR-12211 (Estudo de Concepção de Sistemas 

Públicos de Abastecimento de Água), como: 

 K1 - relação entre o maior consumo diário, verificado no período de um ano, e o 

consumo médio diário, nesse mesmo período; 

 K2 - relação entre a vazão máxima horária e a vazão média do dia de maior consumo. 

Admitiram-se, como válidos, dados conservadores (K1=1,20 e K2=1,50), já que são valores 

comumente empregados em projetos de sistemas de abastecimento de água. 

 Metas de Atendimento 

O sistema de abastecimento de água tanto da sede como do Distrito Senador Melo Viana 

apresenta, segundo dados da COPASA de 2013, um índice de atendimento urbano, através da 

rede pública, de 100%.  

Para a nova concepção dos sistemas foi considerado que será mantido o atendimento aos 

distritos, já universalizado, ao longo de todo o período de planejamento. 

 Metas para Redução de Perdas 

Como não existe ainda uma configuração perfeitamente definida para a rede de distribuição 

de Coronel Fabriciano, fica difícil a avaliação isolada do índice de perdas por setor ou zona de 

abastecimento. Essa avaliação deve ser efetuada partindo-se de índices já verificados, 

considerando a área total atualmente atendida. 

Apesar do município ainda não possuir um programa de redução de perdas em andamento, 

propõe-se aqui metas para a redução do índice de perdas, visando à obtenção de um quadro 

de demandas mais coerente com os propósitos da necessidade de economia de água. 
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A diminuição dos índices de perdas na distribuição proposta nesse PMSB considera as 

dificuldades inerentes à implementação de um programa, os custos envolvidos e a natural 

demora em obtenção de resultados, que em geral envolvem as seguintes ações: 

 Construção de novas redes, em função da necessidade de expansão, além da 

substituição de redes de distribuição, tendo em vista os diâmetros reduzidos, a idade e 

os materiais empregados (fibrocimento e outros); 

 Instalação de novos hidrômetros e substituição de hidrômetros existentes, em função de 

defeitos e incapacidade de registro de vazões corretas; 

 Instalação de válvulas de manobras para configuração dos setores de abastecimento 

propostos; 

 Várias medidas relacionadas com a otimização dos sistemas, para combate e controle 

das perdas reais (vazamentos diversos) e das perdas aparentes (cadastro de 

consumidores, submedição, ligações clandestinas, gestão comercial, etc.), com base em 

um Programa de Redução de Perdas. 

A partir de informações cedidas pela operadora do sistema, chegamos a índices de perdas de 

água por ligação de 554,89 l/lig.dia, associado a um percentual de 54,21%. De posse desses 

valores, considerados elevados, propôs-se indistintamente para o município, dentro do 

horizonte de planejamento (ano 2036), a seguinte redução, conforme apresentado no Quadro 

7.2. 

QUADRO 7.2 – PROPOSIÇÃO PARA A DIMINUIÇÃO DOS ÍNDICES DE PERDAS NA DISTRIBUIÇÃO  

Local Índice Atual 2019 2024 2028 2036 

Distritos Sede 

e Senador 

Melo Viana 

Perdas (%) 54,21 50,37 45,57 41,72 35,00 

Perdas (l/lig.dia) 554,89 473,99 389,58 332,27 248,65 

1- A diminuição dos índices de perdas, tal como apontado neste relatório, é meramente estimativa, visando-se ao cálculo das demandas ao 

longo do horizonte de planejamento;  

2- A redução do índice de perdas foi calculada gradativamente, ano a ano, partindo de 2017 e finalizando em 2036. 

 

 

 Estimativa do Consumo dos Grandes Consumidores 

Embora o município esteja localizado no Vale do Aço e possui destaque na indústria 

siderúrgica, não foi informado pelo Comitê Executivo se esta usufrui do sistema público de 

água, provavelmente por ter fonte própria de abastecimento. Dessa forma, por não haver 

informações de grandes consumidores que usufruam do sistema público de abastecimento de 

água, este consumo foi considerado nulo durante todo o período de planejamento. 

 Estimativa do Volume de Reservação 

Para identificação do volume de reservação necessário, de modo a atender às oscilações 

horárias de demandas, foi considerado o critério de 1/3 do volume máximo diário total 

demandado. Para o cálculo deste, foi aplicado para o coeficiente do dia de maior consumo o 

valor usualmente adotado de 1,2. 
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7.1.1.3 Estimativa das Demandas 

Com base na evolução populacional urbana e nos critérios e parâmetros de projeto, 

encontram-se apresentados, nos quadros 7.3, 7.4 e 7.5, as demandas para o sistema de 

abastecimento de água da área urbana (total), da Sede e do Distrito Senador Melo Viana, 

respectivamente. 
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QUADRO 7.3 – ESTIMATIVA DOS CONSUMOS E VAZÕES DISTRIBUÍDAS DE ÁGUA – TOTAL 

Ano 

População 

Urbana Total 

(hab.) 

Porcentagem de 

Atendimento (%) 

População 

Urbana Abastecida 

(hab.) 

Cota 

(l/hab.dia) 

Consumo Parcial 

 Vazão Industrial  

(l/s) 

Consumo Total 

IP 

(%) 

Vazão de  

Perdas 

(l/s) 

IP 

(l/lig.dia) 

Vazão Distribuída Volume de Reservação 

Necessário 

(m³) 

Doméstico (l/s) Doméstico+Industrial (l/s) Doméstica+Industrial (l/s) 

Qmédia Qmáx.dia Qmáx.hora Qmédia Qmáx.dia Qmáx.hora Qmédia Qmáx.dia Qmáx.hora 

2016 109.045 100,00 109.045 143,41 181,00 217,20 325,79 0,00 181,00 217,20 325,79 53,25 206,16 533,10 387,16 423,35 531,95 12.193 

2017 110.195 100,00 110.195 143,41 182,91 219,49 329,23 0,00 182,91 219,49 329,23 52,29 200,46 512,61 383,36 419,94 529,69 12.094 

2018 111.356 100,00 111.356 143,41 184,83 221,80 332,70 0,00 184,83 221,80 332,70 51,33 194,92 492,90 379,76 416,72 527,62 12.002 

2019 112.531 100,00 112.531 143,41 186,78 224,14 336,21 0,00 186,78 224,14 336,21 50,37 189,55 473,99 376,34 413,69 525,76 11.914 

2020 113.717 100,00 113.717 143,41 188,75 226,50 339,75 0,00 188,75 226,50 339,75 49,41 184,33 455,80 373,08 410,83 524,08 11.832 

2021 114.917 100,00 114.917 143,41 190,74 228,89 343,34 0,00 190,74 228,89 343,34 48,45 179,25 438,31 370,00 408,14 522,59 11.755 

2022 116.128 100,00 116.128 143,41 192,75 231,30 346,96 0,00 192,75 231,30 346,96 47,49 174,30 421,46 367,06 405,61 521,26 11.681 

2023 117.352 100,00 117.352 143,41 194,79 233,74 350,61 0,00 194,79 233,74 350,61 46,53 169,48 405,22 364,26 403,22 520,09 11.613 

2024 118.589 100,00 118.589 143,41 196,84 236,21 354,31 0,00 196,84 236,21 354,31 45,57 164,77 389,58 361,61 400,97 519,08 11.548 

2025 119.840 100,00 119.840 143,41 198,91 238,70 358,05 0,00 198,91 238,70 358,05 44,61 160,17 374,49 359,08 398,87 518,22 11.487 

2026 121.104 100,00 121.104 143,41 201,01 241,22 361,82 0,00 201,01 241,22 361,82 43,64 155,67 359,93 356,69 396,89 517,50 11.430 

2027 122.380 100,00 122.380 143,41 203,13 243,76 365,64 0,00 203,13 243,76 365,64 42,68 151,27 345,85 354,41 395,03 516,91 11.377 

2028 123.671 100,00 123.671 143,41 205,27 246,33 369,49 0,00 205,27 246,33 369,49 41,72 146,97 332,27 352,24 393,30 516,46 11.327 

2029 124.975 100,00 124.975 143,41 207,44 248,93 373,39 0,00 207,44 248,93 373,39 40,76 142,75 319,13 350,18 391,67 516,13 11.280 

2030 126.293 100,00 126.293 143,41 209,63 251,55 377,33 0,00 209,63 251,55 377,33 39,80 138,60 306,42 348,23 390,16 515,93 11.236 

2031 127.624 100,00 127.624 143,41 211,84 254,20 381,30 0,00 211,84 254,20 381,30 38,84 134,54 294,12 346,37 388,74 515,84 11.196 

2032 128.969 100,00 128.969 143,41 214,07 256,88 385,32 0,00 214,07 256,88 385,32 37,88 130,54 282,21 344,61 387,43 515,87 11.158 

2033 130.330 100,00 130.330 143,41 216,33 259,59 389,39 0,00 216,33 259,59 389,39 36,92 126,62 270,68 342,95 386,21 516,01 11.123 

2034 131.704 100,00 131.704 143,41 218,61 262,33 393,49 0,00 218,61 262,33 393,49 35,96 122,76 259,50 341,36 385,08 516,25 11.090 

2035 133.092 100,00 133.092 143,41 220,91 265,09 397,64 0,00 220,91 265,09 397,64 35,00 118,95 248,65 339,86 384,05 516,59 11.061 

2036 134.495 100,00 134.495 143,41 223,24 267,89 401,83 0,00 223,24 267,89 401,83 35,00 120,21 248,65 343,45 388,09 522,04 11.177 

Elaboração ENGECORPS, 2016. 

Legenda: IP = Índice de Perdas 

 Qmáx.hora = Vazão Máxima Horária 

 Qmáx.dia = Vazão Máxima Diária 

 Qmédia = Vazão Média 
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QUADRO 7.4 – ESTIMATIVA DOS CONSUMOS E VAZÕES DISTRIBUÍDAS DE ÁGUA – DISTRITO SEDE 

Ano 

População 

Urbana 

Total 

(hab.) 

Porcentagem de 

Atendimento (%) 

População 

Urbana Abastecida 

(hab.) 

Cota 

(l/hab.dia) 

Consumo Parcial 

 Vazão 

Industrial (l/s) 

Consumo Total 

IP 

(%) 

Vazão de  

Perdas 

(l/s) 

IP 

(l/lig.dia) 

Vazão Distribuída Volume de 

Reservação 

Necessário 

(m³) 

Doméstico (l/s) Doméstico+Industrial (l/s) Doméstica+Industrial (l/s) 

Qmédia Qmáx.dia Qmáx.hora Qmédia Qmáx.dia Qmáx.hora Qmédia Qmáx.dia Qmáx.hora 

2016 50.459 100,00 50.459 143,41 83,75 100,50 150,76 0,00 83,75 100,50 150,76 53,25 95,40 530,84 179,15 195,90 246,15 5.642 

2017 50.991 100,00 50.991 143,41 84,64 101,56 152,35 0,00 84,64 101,56 152,35 52,29 92,76 510,53 177,39 194,32 245,10 5.596 

2018 51.528 100,00 51.528 143,41 85,53 102,63 153,95 0,00 85,53 102,63 153,95 51,33 90,20 491,02 175,73 192,83 244,15 5.554 

2019 52.072 100,00 52.072 143,41 86,43 103,72 155,58 0,00 86,43 103,72 155,58 50,37 87,71 472,29 174,14 191,43 243,29 5.513 

2020 52.621 100,00 52.621 143,41 87,34 104,81 157,22 0,00 87,34 104,81 157,22 49,41 85,30 454,27 172,64 190,11 242,51 5.475 

2021 53.176 100,00 53.176 143,41 88,26 105,92 158,87 0,00 88,26 105,92 158,87 48,45 82,95 436,93 171,21 188,86 241,82 5.439 

2022 53.736 100,00 53.736 143,41 89,19 107,03 160,55 0,00 89,19 107,03 160,55 47,49 80,65 420,22 169,85 187,69 241,20 5.405 

2023 54.303 100,00 54.303 143,41 90,13 108,16 162,24 0,00 90,13 108,16 162,24 46,53 78,42 404,14 168,56 186,58 240,66 5.374 

2024 54.875 100,00 54.875 143,41 91,08 109,30 163,95 0,00 91,08 109,30 163,95 45,57 76,24 388,62 167,33 185,54 240,19 5.344 

2025 55.454 100,00 55.454 143,41 92,04 110,45 165,68 0,00 92,04 110,45 165,68 44,61 74,12 373,65 166,16 184,57 239,80 5.316 

2026 56.039 100,00 56.039 143,41 93,02 111,62 167,43 0,00 93,02 111,62 167,43 43,64 72,04 359,20 165,05 183,65 239,46 5.289 

2027 56.629 100,00 56.629 143,41 93,99 112,79 169,19 0,00 93,99 112,79 169,19 42,68 70,00 345,22 163,99 182,79 239,19 5.264 

2028 57.227 100,00 57.227 143,41 94,99 113,99 170,98 0,00 94,99 113,99 170,98 41,72 68,01 331,74 162,99 181,99 238,98 5.241 

2029 57.830 100,00 57.830 143,41 95,99 115,19 172,78 0,00 95,99 115,19 172,78 40,76 66,05 318,70 162,04 181,24 238,83 5.220 

2030 58.440 100,00 58.440 143,41 97,00 116,40 174,60 0,00 97,00 116,40 174,60 39,80 64,14 306,07 161,14 180,54 238,74 5.199 

2031 59.056 100,00 59.056 143,41 98,02 117,63 176,44 0,00 98,02 117,63 176,44 38,84 62,26 293,85 160,28 179,88 238,70 5.181 

2032 59.678 100,00 59.678 143,41 99,06 118,87 178,30 0,00 99,06 118,87 178,30 37,88 60,41 282,01 159,46 179,27 238,71 5.163 

2033 60.308 100,00 60.308 143,41 100,10 120,12 180,18 0,00 100,10 120,12 180,18 36,92 58,59 270,55 158,69 178,71 238,77 5.147 

2034 60.944 100,00 60.944 143,41 101,16 121,39 182,08 0,00 101,16 121,39 182,08 35,96 56,80 259,44 157,96 178,19 238,89 5.132 

2035 61.586 100,00 61.586 143,41 102,22 122,67 184,00 0,00 102,22 122,67 184,00 35,00 55,04 248,65 157,27 177,71 239,04 5.118 

2036 62.235 100,00 62.235 143,41 103,30 123,96 185,94 0,00 103,30 123,96 185,94 35,00 55,62 248,65 158,92 179,58 241,56 5.172 

Elaboração ENGECORPS, 2016. 

Legenda:  IP = Índice de Perdas 

 Qmáx.hora = Vazão Máxima Horária 

 Qmáx.dia = Vazão Máxima Diária 

 Qmédia = Vazão Média 
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QUADRO 7.5 – ESTIMATIVA DOS CONSUMOS E VAZÕES DISTRIBUÍDAS DE ÁGUA – DISTRITO SENADOR MELO VIANA 

Ano 

Poplação 

Urbana 

Total 

(hab.) 

Porcentagem de 

Atendimento (%) 

População 

Urbana Abastecida 

(hab.) 

Cota 

(l/hab.dia) 

Consumo Parcial 

 Vazão Industrial 

(l/s) 

Consumo Total 

IP 

(%) 

Vazão de  

Perdas 

(l/s) 

IP 

(l/lig.dia) 

Vazão Distribuída Volume de 

Reservação 

Necessário 

(m³) 

Doméstico (l/s) Doméstico+Industrial (l/s) Doméstica+Industrial (l/s) 

Qmédia Qmáx.dia Qmáx.hora Qmédia Qmáx.dia Qmáx.hora Qmédia Qmáx.dia Qmáx.hora 

2016 58.586 100,00 58.586 143,41 97,24 116,69 175,04 0,00 97,24 116,69 175,04 53,25 110,76 535,07 208,00 227,45 285,80 6.551 

2017 59.204 100,00 59.204 143,41 98,27 117,92 176,88 0,00 98,27 117,92 176,88 52,29 107,70 514,41 205,97 225,62 284,58 6.498 

2018 59.828 100,00 59.828 143,41 99,30 119,17 178,75 0,00 99,30 119,17 178,75 51,33 104,73 494,52 204,03 223,89 283,47 6.448 

2019 60.459 100,00 60.459 143,41 100,35 120,42 180,63 0,00 100,35 120,42 180,63 50,37 101,84 475,47 202,19 222,26 282,47 6.401 

2020 61.096 100,00 61.096 143,41 101,41 121,69 182,54 0,00 101,41 121,69 182,54 49,41 99,03 457,13 200,44 220,73 281,57 6.357 

2021 61.741 100,00 61.741 143,41 102,48 122,98 184,46 0,00 102,48 122,98 184,46 48,45 96,31 439,51 198,79 219,28 280,77 6.315 

2022 62.392 100,00 62.392 143,41 103,56 124,27 186,41 0,00 103,56 124,27 186,41 47,49 93,65 422,53 197,21 217,92 280,06 6.276 

2023 63.049 100,00 63.049 143,41 104,65 125,58 188,37 0,00 104,65 125,58 188,37 46,53 91,05 406,17 195,70 216,63 279,43 6.239 

2024 63.714 100,00 63.714 143,41 105,75 126,91 190,36 0,00 105,75 126,91 190,36 45,57 88,52 390,41 194,28 215,43 278,88 6.204 

2025 64.386 100,00 64.386 143,41 106,87 128,24 192,37 0,00 106,87 128,24 192,37 44,61 86,05 375,22 192,92 214,30 278,42 6.172 

2026 65.065 100,00 65.065 143,41 108,00 129,60 194,40 0,00 108,00 129,60 194,40 43,64 83,64 360,56 191,64 213,24 278,03 6.141 

2027 65.751 100,00 65.751 143,41 109,14 130,96 196,44 0,00 109,14 130,96 196,44 42,68 81,28 346,40 190,41 212,24 277,72 6.112 

2028 66.444 100,00 66.444 143,41 110,29 132,34 198,52 0,00 110,29 132,34 198,52 41,72 78,96 332,72 189,25 211,30 277,48 6.086 

2029 67.145 100,00 67.145 143,41 111,45 133,74 200,61 0,00 111,45 133,74 200,61 40,76 76,69 319,51 188,14 210,43 277,30 6.060 

2030 67.853 100,00 67.853 143,41 112,62 135,15 202,72 0,00 112,62 135,15 202,72 39,80 74,47 306,72 187,09 209,62 277,19 6.037 

2031 68.568 100,00 68.568 143,41 113,81 136,57 204,86 0,00 113,81 136,57 204,86 38,84 72,28 294,35 186,09 208,86 277,14 6.015 

2032 69.291 100,00 69.291 143,41 115,01 138,01 207,02 0,00 115,01 138,01 207,02 37,88 70,14 282,38 185,15 208,15 277,16 5.995 

2033 70.022 100,00 70.022 143,41 116,23 139,47 209,21 0,00 116,23 139,47 209,21 36,92 68,03 270,78 184,25 207,50 277,23 5.976 

2034 70.760 100,00 70.760 143,41 117,45 140,94 211,41 0,00 117,45 140,94 211,41 35,96 65,95 259,54 183,40 206,89 277,36 5.959 

2035 71.506 100,00 71.506 143,41 118,69 142,43 213,64 0,00 118,69 142,43 213,64 35,00 63,91 248,65 182,60 206,34 277,55 5.942 

2036 72.260 100,00 72.260 143,41 119,94 143,93 215,89 0,00 119,94 143,93 215,89 35,00 64,58 248,65 184,52 208,51 280,47 6.005 

Elaboração ENGECORPS, 2016. 

Legenda:    IP = Índice de Perdas 

 Qmáx.hora = Vazão Máxima Horária 

 Qmáx.dia = Vazão Máxima Diária 

 Qmédia = Vazão Média 
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7.1.2 Sistema de Esgotos Sanitários 

7.1.2.1 Áreas do Município Sujeitas ao Esgotamento/Tratamento dos Esgotos 

No caso específico de Coronel Fabriciano, o estudo de contribuições considerou as populações 

urbanas já atualmente abastecidas pelo sistema público, composta pelos distritos Sede e 

Senador Melo Viana.  

7.1.2.2 Critérios e Parâmetros Básicos de Planejamento 

Os critérios e parâmetros, estabelecidos para o presente estudo são aqueles usualmente 

empregados em projetos de saneamento básico, adequados às particularidades da área de 

projeto. Na definição dos mesmos, foram consideradas as Normas da ABNT, os dados 

coletados junto à COPASA e, também, as informações disponíveis em sites e na bibliografia 

especializada. 

 Estimativa da Contribuição Per Capita de Esgotos 

A contribuição per capita de esgotos foi adotada como 0,80 da cota per capita de água, isto é, 

um coeficiente de retorno de 80%. Portanto, considerando a cota per capita de água de 

143,41 L/hab.dia, a contribuição per capita de esgotos será de 114,73 L/hab.dia.  

 Coeficientes de Majoração de Vazão 

Os coeficientes de majoração de vazão correspondem ao coeficiente do dia de maior consumo 

- K1 e ao coeficiente da hora de maior consumo - K2. 

Os coeficientes são definidos, de acordo com a NBR-12211 (Estudo de Concepção de Sistemas 

Públicos de Abastecimento de Água), como: 

 K1 - relação entre o maior consumo diário, verificado no período de um ano, e o 

consumo médio diário, nesse mesmo período; 

 K2 - relação entre a vazão máxima horária e a vazão média do dia de maior consumo. 

Admitiram-se, como válidos, dados conservadores (K1=1,20 e K2=1,50), já que são valores 

comumente empregados em projetos de sistemas de esgotos sanitários. 

 Metas de Atendimento (Esgotamento) 

O sistema de esgotamento sanitário da área urbana de Coronel Fabriciano apresenta, segundo 

dados da COPASA de 2013, um índice de atendimento urbano, através da rede pública, de 

86,43%, envolvendo tanto a sede como o Distrito Senador Melo Viana.  

Para a nova concepção dos sistemas foi considerado que o atendimento aos distritos atingirá a 

universalização até o final do ano 2019, e assim será mantido ao longo de todo o período de 

planejamento. 
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 Metas de Tratamento 

Apesar dos quase 90% de atendimento com esgotamento nas áreas urbanas do município, o 

sistema não conta com nenhum tipo de tratamento, sendo todo o esgoto coletado lançado in 

natura em corpos d’água do município.  

A meta a ser atingida aqui também será a de universalização dos serviços de tratamento, 

mediante implantação de uma ou mais estações de tratamento de esgotos até o final do ano 

2019, com capacidades para atendimento a todo o período de planejamento. 

 Metas de Eficiência do Tratamento 

Propõe-se para o sistema de tratamento do município a meta emergencial de implantar até 

2019 unidades de tratamento primário, prevendo uma eficiência de redução de 50% na DBO; 

e como meta de médio prazo (até 2028) a implantação de unidades de tratamento secundário 

resultando em até 80% de redução na DBO dos esgotos coletados. 

Entende-se que tais metas estão de acordo com: 

 a Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005, que, entre outras 

providências, dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais 

para o seu enquadramento; e considera que o enquadramento expressa metas finais a 

serem alcançadas, podendo ser fixadas metas progressivas intermediárias, obrigatórias, 

visando a sua efetivação;  

 e a Resolução CONAMA nº 430, de 13 de maio de 2011, que dispõe sobre as 

condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução 

CONAMA nº 357/2005; e determina, entre outras condições, que para efetuar o 

lançamento direto de efluentes oriundos de sistemas de tratamento de esgotos sanitários 

a Demanda Bioquímica de Oxigênio-DBO 5 dias, 20°C, é limitada a 120 mg/L, 

podendo este limite ser ultrapassado somente no caso de efluente de sistema de 

tratamento com eficiência de remoção mínima de 60% de DBO, ou mediante estudo 

de autodepuração do corpo hídrico que comprove atendimento às metas do 

enquadramento do corpo receptor. 

 Coeficiente de Infiltração na Rede 

Para o coeficiente de infiltração foi adotado o valor de 0,20 l/s.km, devido à elevada extensão 

da rede coletora em relação à população urbana atendida. 

 Estimativa da Evolução de Implantação de Rede de Esgotos 

Considerou-se, para efeito de estimativa da evolução de implantação de rede de esgotos, que 

além de novas implantações em função do crescimento vegetativo da população, existe 

também a necessidade de implantação de rede promover a universalização do serviço. 
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Para isso, nos distritos Sede e Senador Melo Viana, partiu-se do princípio de que, a partir da 

extensão existente de rede nessas localidades em 2015, de aproximadamente 56,22 km e  

65,28 km, respectivamente, estimou-se um constante crescimento das mesmas, de modo que a 

relação rede por habitantes ao longo do horizonte de planejamento (anos 2017 a 2036) se 

mantenha. 

Essas extensões encontram-se indicadas nas planilhas de contribuição de esgotos (apresentadas 

no item 7.1.2.3 a seguir). 

 Estimativa das Cargas Orgânicas  

As cargas orgânicas foram adotadas como 54g DBO5/hab.dia, valor tradicionalmente utilizado 

em projetos de saneamento. 

7.1.2.3 Estimativa das Contribuições de Esgotos 

Com base na evolução populacional urbana e nos critérios e parâmetros de projeto, 

encontram-se apresentadas, nos quadros 7.6 a 7. 8, as contribuições para o sistema de esgotos 

sanitários, em termos de vazões e cargas orgânicas, para a área urbana (total), a Sede e o 

Distrito Senador Melo Viana, respectivamente. 
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QUADRO 7.6 – ESTIMATIVA DAS VAZÕES DE CONTRIBUIÇÃO E CARGAS DE ESGOTO – TOTAL 

Ano 

População 

Urbana 

(hab.) 

% de 

Esgotamento 

População Urbana 

Atendida por Esgotamento 

(hab.) 

Contribuição 

(l/hab.dia) 

Contribuição Parcial 

 Industrial  

(l/s) 

Extensão  

de 

Rede (Km) 

Infiltração  

(l/s) 

Contribuição Total Carga 

per capita 

(KgDBO/dia) 

Carga diária 

total 

(KgDBO/dia) 

Doméstico (l/s) Doméstico+Industrial+Infiltração (l/s) 

Qmédia Qmáx.dia Qmáx.hora Qmédia Qmáx.dia Qmáx.hora 

2016 109.045 90,95 99.180 114,73 131,70 158,04 237,06 0,00 137,20 27,44 159,14 185,48 264,50 0,054 5.355,72 

2017 110.195 95,48 105.211 114,73 139,71 167,65 251,47 0,00 149,26 29,85 169,56 197,50 281,32 0,054 5.681,37 

2018 111.356 100,00 111.356 114,73 147,87 177,44 266,16 0,00 161,55 32,31 180,18 209,75 298,47 0,054 6.013,22 

2019 112.531 100,00 112.531 114,73 149,43 179,31 268,97 0,00 163,90 32,78 182,21 212,09 301,75 0,054 6.076,67 

2020 113.717 100,00 113.717 114,73 151,00 181,20 271,80 0,00 166,28 33,26 184,26 214,46 305,06 0,054 6.140,72 

2021 114.917 100,00 114.917 114,73 152,59 183,11 274,67 0,00 168,68 33,74 186,33 216,85 308,41 0,054 6.205,52 

2022 116.128 100,00 116.128 114,73 154,20 185,04 277,57 0,00 171,10 34,22 188,42 219,26 311,78 0,054 6.270,91 

2023 117.352 100,00 117.352 114,73 155,83 186,99 280,49 0,00 173,55 34,71 190,54 221,70 315,20 0,054 6.337,01 

2024 118.589 100,00 118.589 114,73 157,47 188,96 283,45 0,00 176,02 35,20 192,67 224,17 318,65 0,054 6.403,81 

2025 119.840 100,00 119.840 114,73 159,13 190,96 286,44 0,00 178,52 35,70 194,84 226,66 322,14 0,054 6.471,36 

2026 121.104 100,00 121.104 114,73 160,81 192,97 289,46 0,00 181,05 36,21 197,02 229,18 325,67 0,054 6.539,62 

2027 122.380 100,00 122.380 114,73 162,50 195,01 292,51 0,00 183,60 36,72 199,23 231,73 329,23 0,054 6.608,52 

2028 123.671 100,00 123.671 114,73 164,22 197,06 295,59 0,00 186,18 37,24 201,46 234,30 332,83 0,054 6.678,23 

2029 124.975 100,00 124.975 114,73 165,95 199,14 298,71 0,00 188,79 37,76 203,71 236,90 336,47 0,054 6.748,65 

2030 126.293 100,00 126.293 114,73 167,70 201,24 301,86 0,00 191,43 38,29 205,99 239,53 340,15 0,054 6.819,82 

2031 127.624 100,00 127.624 114,73 169,47 203,36 305,04 0,00 194,09 38,82 208,29 242,18 343,86 0,054 6.891,70 

2032 128.969 100,00 128.969 114,73 171,25 205,50 308,26 0,00 196,78 39,36 210,61 244,86 347,61 0,054 6.964,33 

2033 130.330 100,00 130.330 114,73 173,06 207,67 311,51 0,00 199,50 39,90 212,96 247,57 351,41 0,054 7.037,82 

2034 131.704 100,00 131.704 114,73 174,89 209,86 314,79 0,00 202,25 40,45 215,34 250,31 355,24 0,054 7.112,02 

2035 133.092 100,00 133.092 114,73 176,73 212,07 318,11 0,00 205,03 41,01 217,73 253,08 359,12 0,054 7.186,97 

2036 134.495 100,00 134.495 114,73 178,59 214,31 321,47 0,00 207,83 41,57 220,16 255,88 363,03 0,054 7.262,75 

Elaboração ENGECORPS, 2016. 

Legenda:   Qmáx.hora = Vazão Máxima Horária 

 Qmáx.dia = Vazão Máxima Diária 

 Qmédia = Vazão Média 
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QUADRO 7.7 – ESTIMATIVA DAS VAZÕES DE CONTRIBUIÇÃO E CARGAS DE ESGOTO – DISTRITO SEDE 

Ano 

População 

Urbana 

(hab.) 

% de 

Esgotamento 

População Urbana 

Atendida por Esgotamento 

(hab.) 

Contribuição 

(l/hab.dia) 

Contribuição Parcial 

 Industrial  

(l/s) 

Extensão  

de 

Rede (Km) 

Infiltração  

(l/s) 

Contribuição Total Carga 

per capita 

(KgDBO/dia) 

Carga diária 

total 

(KgDBO/dia) 

Doméstico (l/s) Doméstico+Industrial+Infiltração(l/s) 

Qmédia Qmáx.dia Qmáx.hora Qmédia Qmáx.dia Qmáx.hora 

2016 50.459 90,95 45.894 114,73 60,94 73,13 109,69 0,00 63,49 12,70 73,64 85,83 122,39 0,054 2.478,28 

2017 50.991 95,48 48.685 114,73 64,65 77,58 116,36 0,00 69,07 13,81 78,46 91,39 130,18 0,054 2.628,96 

2018 51.528 100,00 51.528 114,73 68,42 82,11 123,16 0,00 74,76 14,95 83,37 97,06 138,11 0,054 2.782,51 

2019 52.072 100,00 52.072 114,73 69,14 82,97 124,46 0,00 75,84 15,17 84,31 98,14 139,63 0,054 2.811,89 

2020 52.621 100,00 52.621 114,73 69,87 83,85 125,77 0,00 76,94 15,39 85,26 99,24 141,16 0,054 2.841,53 

2021 53.176 100,00 53.176 114,73 70,61 84,73 127,10 0,00 78,05 15,61 86,22 100,34 142,71 0,054 2.871,50 

2022 53.736 100,00 53.736 114,73 71,35 85,63 128,44 0,00 79,17 15,83 87,19 101,46 144,27 0,054 2.901,74 

2023 54.303 100,00 54.303 114,73 72,11 86,53 129,79 0,00 80,31 16,06 88,17 102,59 145,85 0,054 2.932,36 

2024 54.875 100,00 54.875 114,73 72,87 87,44 131,16 0,00 81,45 16,29 89,16 103,73 147,45 0,054 2.963,25 

2025 55.454 100,00 55.454 114,73 73,64 88,36 132,54 0,00 82,61 16,52 90,16 104,88 149,07 0,054 2.994,52 

2026 56.039 100,00 56.039 114,73 74,41 89,30 133,94 0,00 83,78 16,76 91,17 106,05 150,70 0,054 3.026,11 

2027 56.629 100,00 56.629 114,73 75,20 90,24 135,35 0,00 84,96 16,99 92,19 107,23 152,34 0,054 3.057,97 

2028 57.227 100,00 57.227 114,73 75,99 91,19 136,78 0,00 86,15 17,23 93,22 108,42 154,01 0,054 3.090,26 

2029 57.830 100,00 57.830 114,73 76,79 92,15 138,22 0,00 87,36 17,47 94,26 109,62 155,70 0,054 3.122,82 

2030 58.440 100,00 58.440 114,73 77,60 93,12 139,68 0,00 88,58 17,72 95,32 110,84 157,40 0,054 3.155,76 

2031 59.056 100,00 59.056 114,73 78,42 94,10 141,15 0,00 89,81 17,96 96,38 112,06 159,12 0,054 3.189,02 

2032 59.678 100,00 59.678 114,73 79,24 95,09 142,64 0,00 91,06 18,21 97,46 113,30 160,85 0,054 3.222,61 

2033 60.308 100,00 60.308 114,73 80,08 96,10 144,15 0,00 92,32 18,46 98,54 114,56 162,61 0,054 3.256,63 

2034 60.944 100,00 60.944 114,73 80,93 97,11 145,67 0,00 93,59 18,72 99,64 115,83 164,38 0,054 3.290,98 

2035 61.586 100,00 61.586 114,73 81,78 98,13 147,20 0,00 94,87 18,97 100,75 117,11 166,18 0,054 3.325,64 

2036 62.235 100,00 62.235 114,73 82,64 99,17 148,75 0,00 96,17 19,23 101,87 118,40 167,99 0,054 3.360,72 

Elaboração ENGECORPS, 2016. 

Legenda:   Qmáx.hora = Vazão Máxima Horária 

 Qmáx.dia = Vazão Máxima Diária 

 Qmédia = Vazão Média 
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QUADRO 7.8 – ESTIMATIVA DAS VAZÕES DE CONTRIBUIÇÃO E CARGAS DE ESGOTO – DISTRITO SENADOR MELO VIANA 

Ano 

População 

Urbana 

(hab.) 

% de 

Esgotamento 

População Urbana 

Atendida por Esgotamento 

(hab.) 

Contribuição 

(l/hab.dia) 

Contribuição Parcial 

 Industrial  

(l/s) 

Extensão  

de 

Rede (km) 

Infiltração  

(l/s) 

Contribuição Total Carga 

per capita 

(KgDBO/dia) 

Carga diária 

total 

(KgDBO/dia) 

Doméstico (l/s) Doméstico+Industrial+Infiltração(l/s) 

Qmédia Qmáx.dia Qmáx.hora Qmédia Qmáx.dia Qmáx.hora 

2016 58.586 90,95 53.286 114,73 70,76 84,91 127,36 0,00 73,71 14,74 85,50 99,65 142,10 0,054 2.877,44 

2017 59.204 95,48 56.526 114,73 75,06 90,07 135,11 0,00 80,19 16,04 91,10 106,11 151,15 0,054 3.052,40 

2018 59.828 100,00 59.828 114,73 79,44 95,33 143,00 0,00 86,80 17,36 96,80 112,69 160,36 0,054 3.230,71 

2019 60.459 100,00 60.459 114,73 80,28 96,34 144,51 0,00 88,06 17,61 97,89 113,95 162,12 0,054 3.264,79 

2020 61.096 100,00 61.096 114,73 81,13 97,35 146,03 0,00 89,33 17,87 98,99 115,22 163,90 0,054 3.299,18 

2021 61.741 100,00 61.741 114,73 81,98 98,38 147,57 0,00 90,62 18,12 100,11 116,51 165,70 0,054 3.334,01 

2022 62.392 100,00 62.392 114,73 82,85 99,42 149,13 0,00 91,93 18,39 101,23 117,80 167,51 0,054 3.369,17 

2023 63.049 100,00 63.049 114,73 83,72 100,47 150,70 0,00 93,24 18,65 102,37 119,11 169,35 0,054 3.404,65 

2024 63.714 100,00 63.714 114,73 84,60 101,52 152,29 0,00 94,57 18,91 103,52 120,44 171,20 0,054 3.440,56 

2025 64.386 100,00 64.386 114,73 85,50 102,60 153,89 0,00 95,91 19,18 104,68 121,78 173,08 0,054 3.476,84 

2026 65.065 100,00 65.065 114,73 86,40 103,68 155,52 0,00 97,27 19,45 105,85 123,13 174,97 0,054 3.513,51 

2027 65.751 100,00 65.751 114,73 87,31 104,77 157,16 0,00 98,64 19,73 107,04 124,50 176,88 0,054 3.550,55 

2028 66.444 100,00 66.444 114,73 88,23 105,87 158,81 0,00 100,03 20,01 108,24 125,88 178,82 0,054 3.587,98 

2029 67.145 100,00 67.145 114,73 89,16 106,99 160,49 0,00 101,43 20,29 109,45 127,28 180,77 0,054 3.625,83 

2030 67.853 100,00 67.853 114,73 90,10 108,12 162,18 0,00 102,85 20,57 110,67 128,69 182,75 0,054 3.664,06 

2031 68.568 100,00 68.568 114,73 91,05 109,26 163,89 0,00 104,28 20,86 111,91 130,11 184,74 0,054 3.702,67 

2032 69.291 100,00 69.291 114,73 92,01 110,41 165,62 0,00 105,72 21,14 113,15 131,56 186,76 0,054 3.741,71 

2033 70.022 100,00 70.022 114,73 92,98 111,58 167,36 0,00 107,19 21,44 114,42 133,01 188,80 0,054 3.781,19 

2034 70.760 100,00 70.760 114,73 93,96 112,75 169,13 0,00 108,66 21,73 115,69 134,48 190,86 0,054 3.821,04 

2035 71.506 100,00 71.506 114,73 94,95 113,94 170,91 0,00 110,15 22,03 116,98 135,97 192,94 0,054 3.861,32 

2036 72.260 100,00 72.260 114,73 95,95 115,14 172,71 0,00 111,66 22,33 118,28 137,47 195,05 0,054 3.902,03 

Elaboração ENGECORPS, 2016. 

Legenda:  Qmáx.hora = Vazão Máxima Horária 

 Qmáx.dia = Vazão Máxima Diária 

 Qmédia = Vazão Média 
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7.1.3 Sistema de Resíduos Sólidos 

7.1.3.1 Critérios e Parâmetros Adotados 

Para o cálculo das gerações futuras de resíduos sólidos do Município de Coronel Fabriciano, 

foram adotados os critérios e parâmetros de cálculo descritos no Quadro 7.9. 

QUADRO 7.9 – GERAÇÃO MÉDIA PER CAPITA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO BRASIL 

Resíduos 

Tamanho da cidade 

(hab.) 

Geração per capita Média Geração per capita Adotada 

Valor Unidade Valor Unidade 

RSU 

Pequena 

(Até 30 mil) 

0,50 

kg/hab./dia 

0,50 

kg/hab./dia 

Média 

(30 mil a 500 mil) 

0,50 a 0,80 0,70 

Grande 

(500 mil a 5 milhões) 

0,80 a 1,00 0,90 

Megalópole 

(> 5 milhões) 

>1,00 1,00 

RCD 0,780 0,78 

RSS 2,211 kg/hab./ano 2,21 kg/hab./ano 

Fontes: Monteiro et al. (2001) apud CEMIG GT e FEAM (2010); Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2012 ABRELPE. 

Elaboração ENGECORPS, 2014. 

 

7.1.3.2 Projeção da Geração de Resíduos Brutos 

O Quadro 7.10 apresenta a projeção da geração dos resíduos brutos do município. 

QUADRO 7.10 – PROJEÇÃO DA GERAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU), DE 

CONSTRUÇÃO CIVIL E DEMOLIÇÃO (RCD) E RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) 

Ano de 

Planejamento 

Ano 

Calendário 

População 

Total  

(hab.) 

RSU 

Total RCD 

(t/ano) 

Total RSS 

(t/ano) 

Resíduos 

Secos 

(t/ano) 

Resíduos 

Úmidos  

(t/ano) 

Total RSU 

(t/ano) 

0 2016 110.429 8.464 19.750 28.215 31.439 244,0 

1 2017 111.594 8.554 19.959 28.512 31.771 246,6 

2 2018 112.770 8.644 20.169 28.813 32.106 249,2 

3 2019 113.959 8.735 20.382 29.117 32.444 251,8 

4 2020 115.161 8.827 20.597 29.424 32.786 254,5 

5 2021 116.376 8.920 20.814 29.734 33.132 257,2 

6 2022 117.602 9.014 21.033 30.047 33.481 259,9 

7 2023 118.842 9.109 21.255 30.364 33.834 262,6 

8 2024 120.094 9.205 21.479 30.684 34.191 265,4 

9 2025 121.361 9.302 21.705 31.008 34.551 268,2 

10 2026 122.641 9.400 21.934 31.335 34.916 271,0 

11 2027 123.933 9.499 22.165 31.665 35.284 273,9 

12 2028 125.241 9.600 22.399 31.999 35.656 276,8 

13 2029 126.561 9.701 22.635 32.336 36.032 279,7 

14 2030 127.896 9.803 22.874 32.677 36.412 282,7 

Continua... 
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Continuação. 

QUADRO 7.10 – PROJEÇÃO DA GERAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU), DE 

CONSTRUÇÃO CIVIL E DEMOLIÇÃO (RCD) E RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) 

Ano de 

Planejamento 

Ano 

Calendário 

População 

Total  

(hab.) 

RSU 

Total RCD 

(t/ano) 

Total RSS 

(t/ano) 

Resíduos 

Secos 

(t/ano) 

Resíduos 

Úmidos  

(t/ano) 

Total RSU 

(t/ano) 

15 2031 129.244 9.907 23.115 33.022 36.796 285,6 

16 2032 130.606 10.011 23.359 33.370 37.184 288,6 

17 2033 131.984 10.117 23.605 33.722 37.576 291,7 

18 2034 133.376 10.223 23.854 34.078 37.972 294,8 

19 2035 134.781 10.331 24.106 34.437 38.372 297,9 

20 2036 136.203 10.440 24.360 34.800 38.777 301,0 

Elaboração ENGECORPS, 2016. 

 

 

7.1.3.3 Reaproveitamento de Resíduos 

O reaproveitamento dos resíduos sólidos passou a ser compromisso obrigatório das 

municipalidades após a Lei Federal 12.305 de 02/08/10, referente à Política Nacional dos 

Resíduos Sólidos. 

Desta forma, focou-se este aspecto nos resíduos sólidos urbanos e nos resíduos da construção 

civil e demolição já que, pelos riscos à saúde pública pela sua patogenicidade, os resíduos de 

serviços de saúde não são recicláveis. 

De acordo com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos – Versão Preliminar para Consulta 

Pública (Ministério do Meio Ambiente, 2011), objetiva-se no Plano de Metas Favorável atingir 

uma taxa de reaproveitamento de 70% para os resíduos secos e úmidos de RSU, e 100% para 

os resíduos da construção civil e demolição. 

Diante disto, e considerando o horizonte de planejamento de 20 anos para este PMSB, 

apresenta-se no Quadro 7.11 as progressões adotadas para a implementação do 

reaproveitamento dos resíduos sólidos urbanos (RSU) e da construção civil e demolição (RCD) 

em um município com índices nulos no Ano 0, e considerando o Ano 1 como o ano de 

implementação do plano. 

QUADRO 7.11 – PROGRESSÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO REAPROVEITAMENTO DOS  

RSU E RCD 

Faixa de Ano de Planejamento 

Faixas de Reaproveitamento (%) 

Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) 
Resíduos da Construção Civil e 

Demolição (RCD) 

Anos 1 ao 4 0% a 30% 0% a 50% 

Anos 5 ao 9 30% a 50% 50% a 75% 

Anos 10 ao 14 50% a 65% 75% a 90% 

Anos 15 ao 19 65% a 70% 90% a 100% 

Ano 20 em diante 70% 100% 

Elaboração ENGECORPS, 2014. 
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No entanto, destaca-se que para Coronel Fabriciano o período compreendido entre os anos 1 

e 4 apresenta progressão iniciada em 6%, referente ao índice de reaproveitamento de RSU já 

existente no município; e, por este mesmo motivo, os índices alcançados nas faixas de Ano de 

Planejamento apresentam-se um pouco acima dos dispostos no Quadro 7.11 anteriormente 

apresentado. 

Assim, seguem os Quadros 7.12 e 7.13 que apresentam, respectivamente, as projeções dos 

quantitativos de reaproveitamento dos resíduos sólidos urbanos e dos resíduos da construção 

civil e demolição do município. 

QUADRO 7.12 – PROJEÇÃO DO REAPROVEITAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) 

Ano de 

Planejamento 

Ano 

Calendário 

População 

Total  

(hab.) 

Reaproveitamento RSU 

Índice de 

Reaproveitamento 

(%) 

Resíduos  

Secos 

(t/ano) 

Resíduos 

Úmidos 

(t/ano) 

Total 

(t/ano) 

0 2016 110.429 2.116 1.481 3.597 12,8% 

1 2017 111.594 2.566 2.994 5.560 19,5% 

2 2018 112.770 3.025 4.538 7.563 26,3% 

3 2019 113.959 3.494 6.114 9.608 33,0% 

4 2020 115.161 3.972 7.003 10.975 37,3% 

5 2021 116.376 4.282 7.909 12.191 41,0% 

6 2022 117.602 4.597 8.834 13.431 44,7% 

7 2023 118.842 4.919 9.777 14.696 48,4% 

8 2024 120.094 5.247 10.739 15.986 52,1% 

9 2025 121.361 5.581 11.504 17.085 55,1% 

10 2026 122.641 5.828 12.283 18.112 57,8% 

11 2027 123.933 6.080 13.078 19.157 60,5% 

12 2028 125.241 6.336 13.888 20.223 63,2% 

13 2029 126.561 6.597 14.713 21.310 65,9% 

14 2030 127.896 6.862 15.097 21.959 67,2% 

15 2031 129.244 6.935 15.487 22.422 67,9% 

16 2032 130.606 7.008 15.884 22.892 68,6% 

17 2033 131.984 7.082 16.288 23.369 69,3% 

18 2034 133.376 7.156 16.698 23.854 70,0% 

19 2035 134.781 7.232 16.874 24.106 70,0% 

20 2036 136.203 7.308 17.052 24.360 70,0% 

Elaboração ENGECORPS, 2016. 
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QUADRO 7.13 – PROJEÇÃO DO REAPROVEITAMENTO DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E 

DEMOLIÇÃO (RCD) 

Ano de 

Planejamento 
Ano Calendário 

População Total  

(hab.) 

Reaproveitamento RCD 

(t/ano) 

Índice de 

Reaproveitamento 

(%) 

0 2016 110.429 3.930 12,5% 

1 2017 111.594 7.943 25,0% 

2 2018 112.770 12.040 37,5% 

3 2019 113.959 16.222 50,0% 

4 2020 115.161 18.032 55,0% 

5 2021 116.376 19.879 60,0% 

6 2022 117.602 21.763 65,0% 

7 2023 118.842 23.684 70,0% 

8 2024 120.094 25.643 75,0% 

9 2025 121.361 26.950 78,0% 

10 2026 122.641 28.282 81,0% 

11 2027 123.933 29.638 84,0% 

12 2028 125.241 31.021 87,0% 

13 2029 126.561 32.429 90,0% 

14 2030 127.896 33.499 92,0% 

15 2031 129.244 34.588 94,0% 

16 2032 130.606 35.696 96,0% 

17 2033 131.984 36.824 98,0% 

18 2034 133.376 37.972 100,0% 

19 2035 134.781 38.372 100,0% 

20 2036 136.203 38.777 100,0% 

Elaboração ENGECORPS, 2016. 

 

 

7.1.3.4 Projeção da Geração de Resíduos Não Reaproveitáveis  

O Quadro 7.14 apresenta a projeção da geração dos resíduos não reaproveitáveis (rejeitos) do 

município. 
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QUADRO 7.14 – PROJEÇÃO DA GERAÇÃO DOS RESÍDUOS NÃO REAPROVEITÁVEIS DOS RSU E 

RCD 

Ano de Planejamento Ano Calendário 
População Total  

(hab.) 

Rejeitos RSU 

(t/ano) 

Rejeitos RCD 

(t/ano) 

0 2016 110.429 24.617 27.509 

1 2017 111.594 22.952 23.828 

2 2018 112.770 21.249 20.066 

3 2019 113.959 19.508 16.222 

4 2020 115.161 18.449 14.754 

5 2021 116.376 17.543 13.253 

6 2022 117.602 16.616 11.718 

7 2023 118.842 15.668 10.150 

8 2024 120.094 14.698 8.548 

9 2025 121.361 13.922 7.601 

10 2026 122.641 13.223 6.634 

11 2027 123.933 12.508 5.645 

12 2028 125.241 11.776 4.635 

13 2029 126.561 11.027 3.603 

14 2030 127.896 10.718 2.913 

15 2031 129.244 10.600 2.208 

16 2032 130.606 10.478 1.487 

17 2033 131.984 10.353 752 

18 2034 133.376 10.223 0 

19 2035 134.781 10.331 0 

20 2036 136.203 10.440 0 

Elaboração ENGECORPS, 2016. 

 

7.1.4 Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais 

A demanda do sistema de drenagem urbana pode ser entendida como uma futura exigência 

planejada, prevendo-se a evolução da condição urbanística atual em direção a um cenário 

esperado.  

A projeção da população urbana para o horizonte de planejamento apresentada neste estudo 

estabeleceu um acréscimo de aproximadamente 23% em relação à população atual. Ou seja, a 

população urbana passará de 109.045 em 2016 para 134.495 em 2036, um incremento de 

25.450 habitantes. 

A distribuição desta população é constituída entre os distritos de Coronel Fabriciano (Sede) e 

Senador Melo Viana considerando que são áreas conurbadas, onde está concentrada toda a 

população urbana projetada. 

Atualmente o município apresenta um total de 22,50 km² de área urbana, sendo a densidade 

populacional atual de 48,46 hab/ha. Já para o final de Plano a densidade será de  

59,78 hab/ha. 
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O crescimento do número de habitantes implica no aumento da taxa de impermeabilização 

devido às novas residências construídas, como também no tipo de pavimento utilizado nas 

novas ruas, aumentando a impermeabilização do solo e consequentemente maior índice de 

escoamento superficial das águas pluviais. A ocupação das áreas mais acidentadas da cidade 

faria com que a água fosse encaminhada para as partes mais baixas, com um tempo de 

concentração pequeno. Ou seja, a vazão da água drenada para o sistema de macrodrenagem 

aumentará. 

Vale ressaltar que a implantação de novos bairros e/ou distritos industriais, por exemplo, deve 

ser considerada, pois pode comprometer a eficácia do sistema de drenagem que deve estar 

preparado para receber o incremento de vazão gerada pelo aumento da impermeabilidade do 

solo na bacia de contribuição.  

Para o município de Coronel Fabriciano observaram-se as seguintes demandas na área urbana:  

 Crescimento populacional; 

 Baixa verticalização da área já urbanizada; 

 Aumento da densidade habitacional na área já urbanizada. 
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8. PROSPECÇÃO DE CENÁRIO FUTURO 

Contando com todos os subsídios levantados, pode-se, então, chegar a conclusões e a 

diretrizes gerais relacionadas ao Plano Municipal de Saneamento Básico. Essas conclusões estão 

resumidas nos Quadros 8.1 ao 8.3 abaixo, e trazem os dados de cada sistema já sintetizados 

para a hierarquização das intervenções.  

Sob o conceito de Plano Municipal de Saneamento Básico, entende-se que devem ser 

consideradas: 

 As articulações e mútuas repercussões entre os segmentos internos ao setor saneamento, 

que envolvem o abastecimento de água, a coleta e o tratamento de esgotos, a coleta e a 

disposição adequada de resíduos sólidos e, também, os sistemas de micro e 

macrodrenagem, e 

 As ações conjuntas e processos de negociação para alocação das disponibilidades hídricas, 

com vistas a evitar conflitos com outros diferentes setores usuários das águas, com 

destaques para o setor agropecuário e de cultivos irrigados, a geração de hidroeletricidade, 

a produção industrial e a explotação de minérios. 

Assim, sob tais subsídios e conceitos supracitados, apresenta-se a seguir as conclusões obtidas 

para cada componente do Plano Municipal de Saneamento Básico. 

8.1 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O Quadro 8.1 mostra as características atuais e a prospecção futura do Sistema de 

Abastecimento de Água dos distritos Sede e Senador Melo Viana (ambos utilizam mesmo 

sistema).  
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QUADRO 8.1 – PROSPECÇÃO DO CENÁRIO FUTURO – SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – ÁREA URBANA DOS DISTRITOS SEDE E SENADOR 

MELO VIANA 

Discriminação 
Cenário 

atual 
Ano 2019 Ano 2024 Ano 2028 Ano 2036 Acumulado Conclusões 

Demanda máxima diária (L/s) 423 
(1)

 414 401 393 388 - 
Observa-se uma diminuição na demanda máxima diária devido à redução de 

perdas projetada. 

Vazão Média Diária de Captação (L/s) 332 - - - - - Considerando as vazões médias de captação dos poços do sistema Mangueiras 

(280 L/s), a vazão de captação superficial do sistema Caladão (22 L/s) e a vazão de 

abastecimento do bairro Amaro Lanari (30 L/s), tem-se que o sistema atual é 

insuficiente para atender as demandas projetadas. 

Incremento de vazão (L/s) - 82 - - - 82 

Capacidade de tratamento (L/s) 372 - - - - - Considerando a capacidade nominal da ETA Mangueiras (320 L/s), a vazão de 

tratamento do sistema Caladão (22 L/s) e a vazão de abastecimento do bairro 

Amaro Lanari pela ETA do Sistema Integrado do Vale do Aço (30 L/s), verifica-se 

que há necessidade de ampliar a capacidade do tratamento existente em 42 L/s. 

Incremento de tratamento (L/s) - 42 - - - 42 

Volume de reservação (m³) 5.805 11.914 11.548 11.327 11.177 - Nota-se que há necessidade de implantar novos reservatórios para atender as 

demandas projetadas, recomenda-se observar possível setorização da rede. Volume de reservação a implantar (m³) - 6.109 - - - 6.109 

Extensão de rede de distribuição (km) 308 328 346 361 393 - 

Nota-se que há necessidade de ampliar a extensão de rede de distribuição para 

acompanhar a expansão urbana (crescimento vegetativo). 
Extensão de rede de distribuição a 

implantar (km) 
- 20 18 15 32 84 

Número de domicílios atendidos (un) 32.672 
(1)

 34.552 36.542 38.216 41.769 - 
Nota-se que há necessidade de efetuar novas ligações de água e instalar novos 

hidrômetros a fim de acompanhar o crescimento vegetativo da população urbana, 

mantendo o atual índice de atendimento e de hidrometração em 100%. 

Ligações de água a implantar (un) - 1.880 1.990 1.674 3.553 9.097 

Instalação de hidrômetros (un) - 1.880 1.990 1.674 3.553 9.097 

Índice de perdas (L/ligação.dia) 555 474 390 332 249 - 
Projeta-se uma redução no índice de perdas devido à implantação de programa 

de redução de perdas. 

Proteção de mananciais - - - - - - 
Recomenda-se para o município a implantação de programa de proteção aos 

mananciais. 

Cobrança pelo consumo de água - - - - - - 
Observa-se que o município já realiza cobrança pelos serviços prestados de 

abastecimento de água. 

1
 Valor considerando a projeção 

Elaboração ENGECORPS, 2016. 
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E pode-se concluir também que: 

 O município deve realizar a proteção dos seus mananciais locais (Rio Piracicaba, Ribeirão 

Caladão, Ribeirão Caladinho e Córrego dos Cocais (ou Arrudas) e mananciais 

subterrâneos); 

 Sob as perspectivas de desenvolvimento industrial, principalmente no que diz respeito as 

mineradoras, as disputas e conflitos pelas disponibilidades hídricas entre os diferentes 

setores usuários das águas tendem a implicar maiores dificuldades quanto ao 

abastecimento público. 

8.2 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O Quadro 8.2 apresenta as conclusões no que tange os sistemas de coleta e tratamento de 

esgotos. 
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QUADRO 8.2 – PROSPECÇÃO DO CENÁRIO FUTURO – SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – ÁREA URBANA DOS DISTRITOS SEDE E SENADOR 

MELO VIANA 

Discriminação 
Cenário 

atual 
Ano 2019 

Ano 

2024 
Ano 2028 

Ano 

2036 
Acumulado Conclusões 

Carga orgânica (kg DBO5.dia) 4.984 
(1)

 6.077 6.404 6.678 7.263 - 
Observa-se um aumento da produção de carga orgânica do município devido ao 

crescimento populacional. 

Contribuição média diária (L/s) 147 
(1)

 182 193 201 220 - 

Observa-se um crescimento da contribuição média diária em função do 

crescimento populacional e da universalização dos serviços de esgotamento 

sanitário. 

Índice de atendimento (%) 86% 100% 100% 100% 100% - 

Atualmente, parte do esgoto produzido na área urbana não é coletado, diante 

disto, propõe-se a universalização da coleta até o fim do prazo emergencial. A 

COPASA possui o mapeamento dos imóveis não atendimentos e trabalha em 

parceria com a Prefeitura Municipal para as devidas regularizações. 

Índice de tratamento (%) 0% 100% 100% 100% 100% - 
Atualmente, a totalidade do esgoto produzido na área urbana não é tratado, 

sendo lançado in natura em córregos locais, diante disto, propõe-se a 

universalização do tratamento até o fim do prazo emergencial. 

Capacidade da ETE (L/s) 0 182 193 201 220 - 

Incremento de tratamento (L/s) - 182 10 9 19 220 

Eficiência do tratamento (%) 0% 50% 50% 80% 80% - 

Projeta-se a implantação de tratamento primário até 2019 com eficiência de 

remoção de 50% da DBO e, até 2028, a implantação de tratamento secundário, 

atingindo redução de 80% na DBO dos esgotos coletados. 

Extensão de rede coletora (km) 122 164 176 186 208 - Nota-se que há necessidade de ampliar a extensão de rede coletora a fim de 

garantir a universalização do atendimento e acompanhar o crescimento vegetativo 

da população urbana atual. 
Extensão de rede coletora a implantar (km) - 42 12 10 22 86 

Número de domicílios atendidos (un) 28.238 34.552 36.542 38.216 41.769 - Nota-se que há necessidade de efetuar novas ligações de esgoto a fim de garantir 

a universalização do atendimento e acompanhar o crescimento vegetativo da 

população urbana atual. 
Ligações de esgotos a implantar (un) - 6.314 1.990 1.674 3.553 13.530 

1
 Valor considerando a projeção 

Elaboração ENGECORPS, 2016. 
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Adicionalmente, tem-se que: 

 O município encontra-se muito abaixo dos padrões nacionais de tratamento de esgotos - 

nulo, apesar de apresentar um bom índice de atendimento, portanto faz-se necessário 

importantes avanços para se atingir a universalização no tratamento dos esgotos sanitários, 

que terão rebatimentos positivos em termos da oferta de água para abastecimento, 

notadamente em termos da qualidade dos recursos hídricos, tanto superficiais quanto 

subterrâneos; 

 As prioridades desses avanços poderão ser estabelecidas de acordo com as associações de 

seus resultados em termos de melhoria de qualidade da água e proteção a mananciais de 

sistemas de abastecimento público. 

8.3 SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Em relação aos sistemas de resíduos sólidos, o Quadro 8.3 mostra as conclusões e ilustra as 

metas apontadas até o final de horizonte do plano. 
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QUADRO 8.3 – PROSPECÇÃO DO CENÁRIO FUTURO – SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS  

ÁREAS URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CORONEL FABRICIANO 

Discriminação Cenário atual Ano 2019 Ano 2024 Ano 2028 Ano 2036 Conclusões 

Geração de RSU (t/ano) 27.629 
(1)

 29.117 30.684 31.999 34.800 

Observa-se um crescimento da geração de RSU devido ao crescimento populacional do 

município, será necessário garantir a coleta de 100% destes resíduos até o final do 

horizonte de planejamento. 

Índice de reaproveitamento de RSU (%) 6,0% 26,3% 48,4% 60,5% 70,0% 
Propõe-se a ampliação dos índices de reciclagem e compostagem dos resíduos 

domiciliares a fim de atingir 70% de reaproveitamento total. 

Geração de Rejeitos de RSU (t/ano) 25.971 
(1)

 19.508 14.698 11.776 10.440 
Projeta-se uma redução na geração de rejeitos de RSU devido à ampliação do índice de 

reaproveitamento. 

Aterro Sanitário Municipal - - - - - 

O atual aterro é adequado e possui vida útil prevista até 2042, assim, propõe-se mantê-

lo como unidade de destinação final dos RSU ao longo de todo o horizonte de 

planejamento. 

Usina de compostagem - - - - - O município já realiza triagem e compostagem dos RSU coletados, porém será 

recomendada a elaboração de um estudo de capacidade destas unidades para verificar 

se as mesmas são adequadas para atender as projeções de reaproveitamento.  
Central de triagem - - - - - 

Varrição de ruas 99,6% - - - - 
Visando a universalização dos serviços de limpeza urbana, propõe-se elevar o índice e 

varrição até 100% da área urbana ao longo do horizonte de planejamento. 

Geração de RCD (t/ano) 30.786 
(1)

 32.444 34.191 35.656 38.777 

Observa-se um crescimento da geração de RCD devido ao crescimento populacional 

do município, propõe-se a elevação do serviço de coleta até atingir 100% de 

atendimento. 

Índice de reaproveitamento de RCD (%) 0,0% 37,5% 70,0% 84,0% 100,0% 
Projeta-se uma ampliação do índice de reaproveitamento dos resíduos da construção 

civil coletados, atingindo 100% no fim do horizonte de planejamento. 

Geração de Rejeitos de RCD (t/ano) 30.786 
(1)

 16.222 8.548 4.635 0 
Projeta-se uma redução na geração de rejeitos de RCD de modo que no fim do 

horizonte de planejamento a mesma seja nula. 

Disposição adequada de RCD - - - - - 
O atual bota-fora é licenciado, porém possui vida útil prevista até 2020; será necessário 

prever nova área para destinação a ser utilizada após a saturação do atual bota-fora. 

Geração de RSS (t/ano) 239
(1)

 252 265 277 301 

O município já possui modelo de coleta, transporte e disposição adequada dos resíduos 

de serviços de saúde, porém deverá monitorar para garantir a qualidade do serviço 

prestado. 

1
 Valor considerando a projeção 

Elaboração ENGECORPS, 2016.    
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Destaca-se também que, não obstante o elevado percentual de coleta, outros desafios referem-

se: 

 À disposição final adequada, com vistas a impedir a contaminação de aquíferos que sirvam 

como mananciais para abastecimento e, também, para reduzir os impactos negativos que 

são causados sobre as águas superficiais da região – rios, córregos e reservatórios; 

 À consolidação da coleta seletiva, que é um importante instrumento na busca de soluções 

que visem à redução dos resíduos sólidos urbanos. Isto porque, conforme exigência 

imposta pela Lei Federal 12.305 - Política Nacional dos Resíduos Sólidos, a partir de agosto 

de 2014 somente poderão ser dispostos em aterros sanitários os rejeitos não 

reaproveitáveis. Os principais aspectos contidos nessa legislação podem ser resumidos na 

exigência de máximo reaproveitamento dos materiais e na restrição da disposição final dos 

rejeitos.  

8.3.1 Prospectivas Técnicas para o Sistema de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos 

Sólidos 

Neste item foram levantadas as alternativas técnicas que deverão ser adotadas pelo município e 

pela empresas concessionária dos Serviços de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos, 

visando atender aos objetivos e metas que foram propostos pelo presente estudo. Ressalta-se 

que a descrição completa dos programas, projetos e ações propostos para o sistema estão 

delineados no Anexo II deste PMSB. 

8.3.1.1 Metodologias para o Cálculo dos Custos da Prestação dos Serviços de Limpeza 

Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

Em função da complexidade dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos e a consequente necessidade de destacamento de significativa parcela de recursos 

públicos para o setor, a PNRS estabelece que, para que esses serviços tenham garantida a sua 

sustentabilidade, devem ser criados mecanismos que assegurem a recuperação dos custos dos 

serviços prestados. 

Da mesma forma, a lei nº 11.445/2007 que estabelece as diretrizes nacionais para o 

saneamento básico incluiu dentre os princípios fundamentais a serem observados na prestação 

dos serviços a eficiência e a sustentabilidade econômica. Outros artigos da mesma lei reforçam 

a importância desse princípio, impondo, por exemplo, sua observância nos contratos de 

prestação do serviço. É neste sentido que os serviços públicos de saneamento básico terão a 

sustentabilidade econômico-financeira assegurada, sempre que possível, mediante 

remuneração pela sua prestação ou disponibilização.  

Conforme apresentado no PMSB, o município de Coronel Fabriciano cobra uma taxa simbólica 

no boleto do IPTU de conservação e coleta de lixo dos domicílios situados em área urbana, 

sendo que o valor arrecadado anualmente não cobre os valores gastos pelo município com os 

serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.  
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Desta forma, se faz necessária a instituição de uma taxa de coleta e remoção do lixo urbano. 

Neste contexto, há alguns desafios a serem vencidos e que devem ser considerados nas 

metodologias propostas para o cálculo da taxa, como:  

 Ampliar a autossuficiência econômica do setor conforme determina a Lei n.º 11.445/07, 

isto é, diminuir o déficit operacional;  

 Observar o princípio do poluidor-pagador, que busca atribuir o ônus das despesas 

proporcionalmente à capacidade do agente de gerar resíduos;  

 Observar o princípio da isonomia (CF, art. 150, II);  

 Observar o princípio da capacidade contributiva (CF, art. 145, § 1º).    

De acordo com a Constituição Federal, a lei, em princípio, não deve dar tratamento desigual a 

contribuintes que se encontrem em situação equivalente (CF, art. 150, II). O tributo 

progressivo, com alíquotas crescentes por faixas de renda, por exemplo, não fere o princípio da 

isonomia. A igualdade aparece aqui de forma bastante elaborada na proporcionalidade da 

incidência em função da utilidade marginal da riqueza. Em outras palavras, quanto maior a 

disponibilidade econômica, maior será a parcela desta com utilizações distantes das essenciais 

e próximas do consumo supérfluo, logo maior a produção de resíduos sólidos e 

consequentemente de custo aos serviços de coleta e remoção de lixo, contemplando, aqui, 

inclusive o inciso IV, § 1º do art. 29 da lei n.º 11.445/2007, que dispõe que a instituição da 

taxa de coleta e remoção do lixo deve, dentre outros objetivos, inibir o consumo supérfluo e o 

desperdício de recursos. 

Faz parte da isonomia também tratar os desiguais de modo desigual, devendo, assim, o tributo 

ser cobrado de acordo com as possibilidades econômicas de cada um (CF, art. 145, § 1º). Não 

existe unanimidade quanto ao entendimento acerca da capacidade contributiva ou capacidade 

econômica do contribuinte.    

É importante ressaltar que, de acordo com o Supremo Tribunal Federal – STF, as taxas 

cobradas em razão exclusivamente dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou 

destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis são constitucionais, ao passo que é 

inconstitucional a cobrança de valores tidos como taxa em razão de serviços de conservação e 

limpeza de logradouros e bens públicos.  

8.3.1.1.1 Metodologias de Cálculo da Taxa de Coleta de Lixo  

A seguir são apresentadas algumas metodologias que poderão ser adotadas pelo município 

para cálculo da taxa desses serviços, que seguem as diretrizes estabelecidas pela lei nº 

11.445/2007, que estabelece que os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 

urbanos deverão apresentar sustentabilidade econômico-financeira assegurada, sempre que 

possível, mediante remuneração pela cobrança dos serviços por meio de taxas ou tarifas e 

outros preços públicos, em conformidade com o regime de prestação do serviço ou de suas 

atividades. 
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8.3.1.1.2 Rateio dos custos pelo número de economias  

A metodologia de cálculo de custos por número de economia foi elaborada pelo IBAM (2001) 

em parceria com o Governo Federal. Essa metodologia define o cálculo utilizando o valor 

unitário da Taxa de Coleta de Lixo (TCL), obtido pela divisão do custo total anual ou mensal da 

coleta de lixo domiciliar pelo número de domicílios existentes no município. 

TCL = Custo total anual ou mensal de coleta de lixo domiciliar 

 Número de domicílios existentes no município 

Este método apresenta como vantagem sua simplicidade. No entanto, não considera a 

capacidade de pagamento do contribuinte e não atribui o pagamento ao real gerador de 

resíduos sólidos.  

Desta maneira, o IBAM (2001) recomenda que sejam analisados outros fatores, como o fator 

social, que é função do poder aquisitivo médio dos moradores de determinadas regiões e que 

torna a cobrança mais socialmente justa. Também é recomendado avaliar o fator operacional, 

que considera como as peculiaridades de cada imóvel por conta de sua tipologia (comercial, 

residencial, etc.) ou localização (densidade demográfica, topografia, pavimentação, etc.) afeta o 

esforço, em pessoal ou equipamento, empregado no sistema. 

8.3.1.1.3 Cálculo baseado na tipologia do gerador  

Na aplicação desta metodologia é necessário realizar um cadastro dos geradores comerciais e 

industriais, que deve ser atualizado anualmente. Este cadastro deve apresentar informações 

como quantidades geradas, caracterização dos resíduos, dentre outras informações que possam 

ser relevantes. 

O gerador cadastrado será classificado como pequeno, médio ou grande gerador, conforme 

apresentado a seguir. 

 Pequeno Gerador  

São considerados pequenos geradores os domicílios, estabelecimentos comerciais, prestadores 

de serviço e indústrias que geram quantidades de resíduos inferiores a 100 l/dia. 

Para esta tipologia de gerador, o cálculo da taxa deve ser realizado de acordo com a seguinte 

fórmula: 

TCLPG =             Custos com a coleta convencional             (R$)       

                 Número de usuários (residências, comércios e serviços)  

Para os pequenos geradores, a prefeitura se responsabilizará pela retirada de resíduos 

domiciliares; materiais de varredura domiciliar; resíduos originários de restaurantes, bares, 

hotéis, quartéis, mercados, matadouros, abatedouros, cemitérios, recinto de exposições, 

edifícios públicos em geral e, até 100 l, os de estabelecimentos comerciais e industriais; restos 

de limpeza e de poda de jardim, desde que caibam em recipientes de 100 l; restos de móveis, 
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de colchões, de utensílios, de mudanças e outros similares, em pedaços, que fiquem contidos 

em recipiente de até 100 l; animais mortos, de pequeno porte. 

 Médio gerador  

Enquadram-se na categoria de médio gerador os estabelecimentos comerciais e industriais que 

geram entre 100 e 200l/dia de resíduos sólidos. Para esta tipologia de gerador, a taxa é 

calculada com base em alíquotas fixas incidentes sobre o valor locativo anual dos imóveis, na 

porcentagem de 1,5%. Destaca-se que o valor locativo anual dos prédios representa 10% do 

valor venal.  

Valor locativo (R$) = 10% x Valor venal (R$) 

 

TCLMG (R$) = 1,5 x Valor locativo (R$) 

 Grande gerador 

Considera-se grande gerador os estabelecimentos comerciais e industriais que geram mais de 

200l/dia de resíduos sólidos. 

Para esta tipologia de gerador, a taxa é calculada com base em alíquotas fixas incidentes sobre 

o valor locativo anual dos imóveis, na porcentagem de 3%. Destaca-se que o valor locativo 

anual dos prédios representa 10% do valor venal.  

Valor locativo (R$) = 10% x Valor venal (R$) 

 

TCLGG (R$) = 3% x Valor locativo (R$) 

Os médios e grandes geradores que tiverem interesse que a prefeitura colete seus resíduos, 

deverão proceder à comunicação formal e se cadastrar junto à administração pública do 

município. Nestes casos, a Prefeitura poderá realizar a retirada dos seguintes materiais, 

mediante pagamento:  

 Animais mortos de grande porte;  

 Móveis, colchões, utensílios, sobras de mudanças e outros similares, cujos volumes 

excedam o limite de 100 l/dia;  

 Restos de limpeza e de poda que excedam o volume de 100 l;  

 Resíduos industriais ou comerciais, não perigosos, de volume superior a 100 l;  

 Entulho, terra e sobras de materiais de construção de volume superior a 50 l. 

8.3.1.1.4 Cálculo baseado no consumo de água  

Estudos indicam que a geração de resíduos sólidos está associada a fatores como renda, idade e 

nível educacional. No entanto, pesquisas mostram que há uma correlação entre consumo de 
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água por economias e geração de resíduos. 

D’ella (2000 apud Onofre, 2011) propõe uma metodologia que inclui o volume de água 

consumido por economia ao cálculo da taxa de coleta de lixo, conforme equação a seguir: 

TCL (R$) =     (Consumo de água da economia (m³))     x custo dos serviços (R$) 

                                            (Consumo de água total no município (m³)) 

8.3.1.1.5 Formas de Cobrança da Taxa de Coleta de Lixo 

A escolha pela melhor forma de cobrança pelos serviços de limpeza urbana deverá ser 

realizada de acordo com as especificidades do município, devendo ser instituída por legislação 

municipal. 

Observa-se que a taxa de coleta de lixo cobrada junto ao IPTU, além de ser inconstitucional, é 

arrecadada anualmente e tem grande índice de inadimplência, podendo afetar as receitas 

referentes aos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.  

Para evitar esses problemas, caso a prefeitura não tenha disponibilidade para implantação de 

um sistema de cobrança mensal específico para a limpeza urbana, recomenda-se verificar a 

possibilidade de uma parceria com a empresa concessionária dos serviços de água e esgoto, 

para utilizar o sistema já consolidado da empresa e esta receberia um determinado valor por 

economia cobrada, reduzindo seu custo de faturamento/cobrança.  

8.3.1.2 Regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento de resíduos sólidos  

A regulamentação do transporte de resíduos sólidos é realizada por meio de normas técnicas e 

resoluções vigentes, devendo cada resíduo ser transportado de forma adequada e correta, de 

acordo com suas características.   

A prefeitura e a empresa concessionária deverão realizar o transporte de seus resíduos, 

conforme regras sintetizadas a seguir, contratando, quando necessário, empresas habilitadas e 

licenciadas para tal finalidade. 

A regulamentação do transporte terrestre de resíduos sólidos é prevista na NBR 13221/2003, 

da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, que apresenta as seguintes diretrizes: 

 Todo transporte de resíduos sólidos deve ser feito por meio de equipamento adequado, 

obedecendo às regulamentações pertinentes.  

 O estado de conservação do equipamento de transporte deve ser tal que, durante o 

transporte, não permita vazamento ou derramamento do resíduo.   

 O resíduo, durante o transporte, deve estar protegido de intempéries, assim como deve 

estar devidamente acondicionado para evitar o seu espalhamento na via pública ou via 

férrea. 
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 Os resíduos não podem ser transportados juntamente com alimentos, medicamentos ou 

produtos destinados ao uso e/ou consumo humano ou animal, ou com embalagens 

destinadas a estes fins.  

Em relação ao transporte de resíduos perigosos, tais como os resíduos de serviços de saúde, 

resíduos industriais Classe 1 (NBR 10004/2004 da ABNT), resíduos contaminados com óleo, 

devem ser observadas as seguintes prescrições: 

 Todo o transporte de resíduos perigosos por meio terrestre deve obedecer ao Decreto nº 

96.044/1988, à Portaria nº 204 de 11 de maio de 2011 do Ministério dos Transportes e às 

NBR 7500/2004, 7501/2003, 7503/2015 e 9735/2006 da ABNT. A classificação do 

resíduo deve atender à Portaria nº 204 do Ministério dos Transportes, de acordo com as 

exigências prescritas para a classe ou subclasse apropriada, considerando os respectivos 

riscos e critérios, devendo enquadrá-los nas designações genéricas. Porém, se o resíduo 

não se enquadrar em nenhum dos critérios estabelecidos, mas apresentar algum tipo de 

risco abrangido pela Convenção da Basiléia, deve ser transportado como pertencente à 

classe 9.  

 Os resíduos perigosos devem ser transportados obedecendo aos critérios de 

compatibilidade, conforme a NBR 14619/2003 da ABNT.  

 Quando não houver legislação ambiental específica para o transporte de resíduos 

perigosos, o gerador do resíduo deve emitir documento de controle de resíduo conforme 

recomenda a norma supracitada.  

 Os resíduos perigosos e suas embalagens devem obedecer ao disposto na Portaria nº 204 

do Ministério dos Transportes. As embalagens devem estar identificadas com rótulos de 

segurança e rótulos de risco conforme previsto na NBR 7500/2004. 

De acordo com o tipo de resíduo transportado, devem ser observadas também as prescrições 

apresentadas no Quadro 8.4. 
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QUADRO 8.4 – REGRAS PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS 

Tipo de Resíduo Transporte 

Resíduos sólidos domiciliares  
A transportadora poderá ter uma Declaração de Isenção de Licenciamento. Os caminhões devem 

atender às especificações acima descritas e aquelas estabelecidas no Contrato de Concessão. 

Resíduos de poda  
A transportadora poderá ter uma Declaração de Isenção de Licenciamento. Os caminhões devem 

atender as especificações acima descritas e aquelas estabelecidas no Contrato de Concessão.  

Resíduos de construção civil  
A transportadora poderá ter uma Declaração de Isenção de Licenciamento. Os caminhões devem 

atender as especificações acima descritas e devem ser cadastrados na Prefeitura.  

Resíduos industriais – Classe 1  

A transportadora deverá ter Licença de Operação para fontes móveis de poluição emitida pelo 

Órgão Ambiental do Estado de Minas Gerais, observando-se as diretrizes da DN COPAM Nº 

74/2004. Deverá fornecer um MTR (Manifesto de Transporte de Resíduos) para o empreendedor, 

com carimbo da empresa que recebeu para destinação final. Os caminhões devem atender as 

especificações acima descritas, além da sinalização exigida pela Agência Nacional de Transportes 

Terrestres (ANTT).  

Resíduos industriais – Classe 2 
A transportadora poderá ter uma Declaração de Isenção de Licenciamento. Os caminhões devem 

atender às especificações acima descritas.  

Resíduos de Serviços de Saúde 

A transportadora deverá ter Licença de Operação para fontes móveis de poluição emitida pelo 

Órgão Ambiental do Estado de Minas Gerais, observando-se as diretrizes da DN COPAM Nº 

74/2004. Deverá fornecer um MTR (Manifesto de Transporte de Resíduos) para o empreendedor, 

com carimbo da empresa que recebeu para destinação final. Os caminhões devem atender as 

especificações acima descritas, além da sinalização exigida pela Agência Nacional de Transportes 

Terrestres (ANTT). 

Material contaminado com óleo  

 

A transportadora deverá ter Licença de Operação para fontes móveis de poluição emitida pelo 

Órgão Ambiental do Estado de Minas Gerais, observando-se as diretrizes da DN COPAM Nº 

74/2004. Deverá fornecer um MTR (Manifesto de Transporte de Resíduos) para o empreendedor, 

com carimbo da empresa que recebeu para destinação final. Os caminhões devem atender as 

especificações acima descritas, além da sinalização exigida pela Agência Nacional de Transportes 

Terrestres (ANTT). 

Resíduos de pneus 
A transportadora poderá ter uma Declaração de Isenção de Licenciamento. Os caminhões devem 

atender as especificações acima descritas.  

Resíduos agrícolas/insumos – 

exceto agrotóxicos  

 

A transportadora poderá ter uma Declaração de Isenção de Licenciamento. Os caminhões devem 

atender as especificações acima descritas.  

Embalagens/ resíduos agrotóxicos  

 

A transportadora deverá ter Licença de Operação para fontes móveis de poluição emitida pelo 

Órgão Ambiental do Estado de Minas Gerais, observando-se as diretrizes da DN COPAM Nº 

74/2004. Deverá fornecer um MTR (Manifesto de Transporte de Resíduos) para o empreendedor, 

com carimbo da empresa que recebeu para destinação final. Os caminhões devem atender as 

especificações acima descritas, além da sinalização exigida pela Agência Nacional de Transportes 

Terrestres (ANTT). 

Elaboração: ENGECORPS, 2015. 

Para implantação dessas diretrizes relacionadas ao transporte, recomenda-se a elaboração de 

um documento informativo/educativo para a prefeitura, população e instituições/empresas 

prestadoras de serviços comerciais e industriais do município, visando ao cumprimento das 

normas vigentes.  

Para melhor enquadramento dos empreendimentos que estão sujeitos às diretrizes 

estabelecidas no Artigo 20 da Lei 12.305/2010, não só relacionadas ao transporte, mas às 

demais etapas do gerenciamento dos resíduos sólidos, recomenda-se a notificação desses 

empreendimentos em um prazo de 12 meses a partir da vigência deste PMSB, para que 

apresentem os seus planos de gerenciamento de resíduos sólidos. O encaminhamento do 

plano de gerenciamento de resíduos deverá ser realizado para a esfera de competência de 

cada empreendimento, podendo ser em nível municipal ou estadual.  
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8.3.1.3 Descrição das formas e dos limites da participação do poder público local na coleta 

seletiva e na logística reversa 

As soluções para a questão da gestão dos resíduos em um município estão relacionadas, 

fundamentalmente, à mudança de costumes e atitudes em relação ao consumo e ao 

desperdício. Dentre os inúmeros esforços existentes, a coleta seletiva é uma das melhores 

soluções que se apresentam para a melhoria da qualidade de vida nas cidades. Ela se dá por 

meio de esforços conjuntos transmutados em ações concretas, envolvendo a participação do 

poder público, da sociedade civil e da iniciativa privada. 

Segundo Lima (2006), a coleta seletiva refere-se ao recolhimento diferenciado de materiais 

recicláveis, já separados nas fontes geradoras, por catadores, sucateiros, entidades, prefeituras, 

entre outros, normalmente em horários predeterminados, alternados com a coleta 

convencional. A partir dessa definição, constata-se que toda e qualquer tentativa de separação 

dos materiais recicláveis é inútil, se não houver um sistema de coleta específico, onde os 

materiais separados sejam recuperados para a reciclagem, reuso ou compostagem.  

Ainda de acordo com Lima (2006), a coleta seletiva deve fundamentar-se no tripé: tecnologia 

(para efetuar a coleta, separação e reciclagem), informação (para motivar o público alvo) e 

mercado (para absorção do material recuperado). 

8.3.1.3.1 Diretrizes para implantação do Programa de Coleta Seletiva 

Atualmente o município possui coleta seletiva em alguns bairros. No entanto, visando a 

melhoria dessa iniciativa será delineado algumas formas de obter um aperfeiçoamento dessa 

coleta. Ressalta-se que o Programa de Coleta Seletiva deve ser planejado de acordo com as 

especificidades do município, a interlocução com as demais dimensões presentes na gestão de 

resíduos sólidos urbanos e a estruturas de coleta, triagem e tratamento existentes e para isso 

foram delineadas algumas diretrizes que deverão ser utilizadas para o avanço da coleta seletiva 

no município de Coronel Fabriciano. 

Formas de Separação 

A implantação da coleta seletiva deve prever a segregação dos materiais na própria fonte 

geradora, evitando a ocorrência de inconvenientes.  

A adoção da melhor forma de separação varia de um município para outro, uma vez que para 

determinada localidade pode não ser interessante, ou mesmo economicamente viável, a 

separação de determinados materiais, por exemplo, pela simples inexistência de mercado 

comprador. 

Para a implantação do sistema, os resíduos gerados pelos domicílios podem ser separados de 

três formas, conforme apresentado no Quadro 8.5. 
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QUADRO 8.5 – FORMAS DE SEPARAÇÃO DE RSU 

Coleta tríplice: separação da matéria orgânica, recicláveis e rejeitos. 

 

Coleta binária: separação de resíduos secos (recicláveis) e resíduos 

úmidos (matéria orgânica e rejeitos). 

 

Coleta de diversas categorias: separação de plástico, metal, papel e 

vidro. É, muitas vezes, onerosa, devido à ampliação dos utensílios de 

coleta, além de exigir maior cooperação da população 
 

Fonte: FEAM, 2010. 

A coleta binária é a opção mais viável quando se inicia o programa, uma vez que os materiais 

recicláveis são coletados e levados para unidades de triagem, onde são separados por tipo, 

enquanto a matéria orgânica é coletada juntamente com os rejeitos pela coleta convencional e 

encaminhada para o aterro sanitário. A maior vantagem desse tipo de coleta é a comodidade 

para a população, resultando numa maior adesão ao programa de coleta seletiva.  A 

desvantagem é o custo relativamente alto e a concorrência negativa em função da ação dos 

catadores, que percorrem os trechos de coleta antes dos veículos, apossando-se dos materiais 

de maior valor comercial. Para que esse problema seja contornado, é essencial que o 

município invista em programas de inclusão socioprodutiva dos catadores e, sobretudo, inclua-

os no programa de coleta seletiva como principais agentes do processo. 

Após a implantação e sucesso do programa de coleta seletiva, deve-se buscar a implantação da 

coleta tríplice, para possibilitar o aproveitamento da matéria orgânica em processos de 

compostagem ou outra forma de tratamento, conforme estabelecido na PNRS. 

Formas de execução da coleta seletiva 

 Coleta porta-a-porta 

A coleta porta-a-porta consiste na coleta dos materiais recicláveis domiciliares, de forma 

semelhante à coleta convencional, com frequências e horários determinados previamente, 

utilizando veículos específicos para a finalidade. 

Devem ser priorizados os veículos não compactadores, facilitando a triagem dos materiais não 

misturados durante a coleta. Dado o reduzido peso específico dos materiais recicláveis esses 

veículos devem ser, preferencialmente, do tipo caminhões baú ou que tenham carroceria 

adaptada com as laterais elevadas para ampliar sua capacidade volumétrica e impedir o 

espalhamento da carga durante o deslocamento. 

Em relação à equipe de profissionais para a execução da coleta seletiva, deve-se disponibilizar 

um motorista e dois coletores, dos quais um permanece sobre a carroceria, ajustando os 

resíduos para melhor aproveitamento da capacidade do veículo, e o outro executa a coleta 

propriamente dita. Essa equipe refere-se à quantidade mínima de funcionários necessária à 

http://www.minassemlixoes.org.br/wp-content/uploads/2010/11/coleta-triplice.gif
http://www.minassemlixoes.org.br/wp-content/uploads/2010/11/coleta-binaria.gif
http://www.minassemlixoes.org.br/wp-content/uploads/2010/11/coleta-diversas-categorias.gif
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implantação da coleta em caráter experimental. Posteriormente, este número deverá variar em 

função das especificidades locais (percentual de atendimento, relevo, distância percorrida, 

quantidade de resíduos coletados, entre outras). 

 Coleta por intermédio de Pontos de Entrega Voluntária - PEVs 

A utilização de pontos de entrega voluntária implica em uma maior participação da população. 

Os veículos de coleta não se deslocam de domicílio em domicílio. A própria população, 

suficientemente motivada por um programa de educação ambiental, deposita seus materiais 

recicláveis em pontos predeterminados pela administração pública, onde são acumulados para 

coleta posterior.  

A constituição dos PEVs pode ser realizada de acordo com os recursos disponíveis, utilizando-

se conjuntos de recipientes plásticos ou metálicos, como latões de 200 litros e contêineres, ou 

de alvenaria, onde os materiais são depositados. Esses recipientes, que devem atender às 

exigências de capacidade e função, são identificados por cores, seguindo as normas 

internacionais, e devem ser protegidos das chuvas e demais intempéries por uma pequena 

cobertura. 

Uma boa opção tem sido a utilização de recipientes construídos com telas metálicas que 

possibilitam a visualização de seu conteúdo. Esse tipo de recipiente facilita à população o 

relacionamento dos contêineres com seu conteúdo, além de inibir a deposição equivocada dos 

resíduos. 

Recomenda-se a instalação dos PEVs em lugares protegidos, de fácil acesso e visualização, 

frequentados por grande número de pessoas, como postos de gasolina, escolas, hospitais, 

supermercados, terminais de transporte coletivo, conjuntos habitacionais, entre outros. 

Esse método apresenta como vantagem a economia de recursos disponibilizados na coleta e na 

prévia separação dos materiais. Como desvantagem, há a possibilidade de depredação das 

instalações por vandalismo e necessidade de empenho da população em conduzir seus 

materiais recicláveis até os pontos predeterminados, podendo resultar num percentual de 

participação menor que o da coleta porta-a-porta. 

 Coleta Seletiva em parceria com os catadores 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos apresenta em seus Princípios e Fundamentos a 

integração dos catadores de materiais recicláveis nas ações que envolvam a gestão de resíduos 

sólidos, como forma de garantir a inclusão socioprodutiva desta categoria de trabalhadores. 

Dessa forma, uma alternativa que deve ser estudada é a parceria com as Associações de 

Catadores de Materiais Recicláveis existentes no município, uma vez que os sistemas 

convencionais de coleta seletiva, fundamentados exclusivamente na utilização das estruturas 

municipais, são normalmente caros. 
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As possibilidades dessa parceria são múltiplas, podendo a responsabilidade de a administração 

municipal resumir-se à cessão de terreno com galpão e equipamentos mínimos, como prensas, 

empilhadeiras e balanças, que possibilitem a separação e o enfardamento dos materiais, além 

do cadastramento e a organização dos catadores, preferencialmente na forma de cooperativa, 

ou associação. Pode-se avaliar também outra forma de parceria, em que a prefeitura realize a 

coleta, por meio da empresa concessionária, que encaminhará os materiais recicláveis 

coletados aos galpões de reciclagem.  

As atividades de coleta, triagem e venda dos materiais ficam a cargo das associações de 

catadores. Nesse sistema, os catadores devem ser considerados agentes participativos do 

projeto, podendo atuar como multiplicadores comprometidos com a causa ambientalista, e 

não simples catadores de lixo. 

As principais vantagens da existência de cooperativas ou associações de catadores está 

relacionada à geração de emprego e renda; ao reconhecimento social da atividade promovida 

pelos catadores, que muitas vezes são marginalizados pela sociedade e pelas próprias 

prefeituras; a organização do trabalho dos catadores nas ruas e a promoção da autoestima e a 

cidadania.  

Diretrizes para a escolha dos locais iniciais de implantação 

Considerando a complexidade do sistema de coleta seletiva, recomenda-se que sua 

implantação ocorra paulatinamente, em etapas, priorizando os locais e bairros do município 

que atendam ao maior número de critérios, a seguir: 

 Bairros ou comunidades onde a população possua maior nível de conscientização; 

 Presença de escolas onde já se desenvolva ações de educação ambiental; 

 Bairros ou comunidades próximos às instalações das Associações de Catadores de Materiais 

Recicláveis existentes no município; 

 Colaboração de associações de moradores, lideranças comunitárias, empresas, indústrias, 

entidades de classe e ONGs; 

 Facilidade logística (acessos, centralidade, etc.); 

 Possibilidade de delimitação da área piloto, permitindo o monitoramento e a avaliação das 

ações implementadas; 

 Compatibilização entre o tamanho das áreas onde o projeto piloto está sendo desenvolvido 

e os recursos disponíveis pela Prefeitura para este fim; 

 Compatibilidade com os serviços de coleta convencional realizados pela empresa 

concessionária; 

 Configuração da rede viária, visando o planejamento dos roteiros de coleta. 
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Após a implantação do projeto piloto, deve-se realizar o planejamento e escolha de novas 

áreas para ampliação do projeto, após o completo ajustamento das rotinas, da equipe de 

trabalho e dos equipamentos empregados nas áreas piloto. Observados os recursos disponíveis, 

a Prefeitura deverá priorizar novas áreas a serem beneficiadas pela coleta seletiva de modo a 

abranger paulatinamente todo o município. 

 Setores de coleta seletiva 

Os setores envolvidos na coleta seletiva devem seguir o mesmo padrão da coleta convencional 

realizada para os resíduos domésticos, porém, em dias não coincidentes, de forma a facilitar a 

compreensão e melhorar a participação da população. Outra medida importante a ser 

implantada é a coleta seletiva nas comunidades rurais, por meio da inserção de Pontos de 

Entrega Voluntária (PEV’s). 

 Frequência e horário de coleta 

Apesar da flexibilidade no planejamento da frequência de coleta, o município deve considerar 

a composição do resíduo reciclável produzido pela população e a localização das unidades de 

triagem para definir as melhores estratégias para realização da coleta.  

A periodicidade da coleta seletiva pode ser semanal, haja vista que os resíduos recicláveis não 

apresentam inconvenientes sanitários, quando bem acondicionados, podendo permanecer no 

interior das residências por maior tempo. Contudo, dada a quantidade de variáveis envolvidas 

no planejamento da coleta seletiva, torna-se impraticável prever o comportamento do sistema, 

recomendando-se iniciar a coleta seletiva considerando a frequência da coleta convencional de 

resíduos. Nos casos em que a coleta de resíduo é diária, pode-se determinar que os recicláveis 

sejam coletados três vezes por semana. Nos casos em que a coleta domiciliar ocorre três vezes 

por semana, a coleta seletiva pode ocorrer duas vezes na semana.  

É de fundamental importância que os roteiros e horários de coleta (convencional e seletiva) 

sejam divulgados previamente para a população, sendo rigorosamente cumpridos, para não 

comprometer a credibilidade do programa. 

Planejamento e Acompanhamento do Programa 

É importante que a prefeitura destaque uma equipe específica, dedicada a planejar e 

acompanhar o programa de coleta seletiva. Essa equipe deve ser coordenada por um 

profissional, que tenha como competências o monitoramento e a avaliação do sistema 

implantado; avaliação da viabilidade de expansão da coleta para outras áreas; busca constante 

por novos mercados compradores de recicláveis; controle financeiro das receitas e despesas 

envolvidas neste sistema de coleta; e dimensionamento da equipe de trabalho, entre outras 

competências. 
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8.3.1.3.2 Diretrizes para implantação de Logística Reversa 

A logística reversa é um dos instrumentos para aplicação da responsabilidade compartilhada 

pelo ciclo de vida dos produtos. A PNRS define a logística reversa como um "instrumento de 

desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos 

e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, 

para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final 

ambientalmente adequada”. 

Conforme previsto na PNRS, o município deverá buscar amparo legal para que a 

reponsabilidade compartilhada possa realmente ser eficiente, por meio de um sistema de 

logística reversa. Esse sistema deverá ser de responsabilidade dos fabricantes, importadores, 

distribuidores e comerciantes dos produtos discriminados a seguir, mediante retorno dos 

produtos após o uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza 

urbana e de manejo dos resíduos sólidos.   

De acordo com o Art. 33 da Lei 12.305/2010, são obrigados a estruturar e implementar 

sistemas de logística reversa os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de:  

I - agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja 

embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso, observadas as regras de 

gerenciamento de resíduos perigosos previstas em lei ou regulamento, em normas 

estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do Suasa, ou em normas 

técnicas; 

 II - pilhas e baterias;  

III - pneus;  

IV - óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;  

V - lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista;  

VI - produtos eletroeletrônicos e seus componentes.  

Deste modo, recomenda-se a criação da Lei Municipal da Logística reversa ou mesmo sua 

introdução na Política Municipal de Saneamento. 

8.3.1.4 Identificação de Áreas Favoráveis para Disposição Final Ambientalmente Adequada 

de Rejeitos  

Como já comentado neste estudo, o município realiza a disposição final dos RSU na Central de 

Resíduos Vale do Aço, que conta com um aterro sanitário licenciado, com vida útil restante 

estimada até o fim do horizonte de planejamento. O aterro sanitário da CRVA atende aos 

critérios de localização estabelecidos nas normas técnicas e legislação ambiental vigentes, 

estando instalado em uma área que permite expansão futura para atendimento aos eventuais 

acréscimos de demanda. 
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Nesta situação, entende-se tecnicamente que para o período de planejamento previsto neste 

PMSB, a prefeitura deve manter o sistema de disposição final adotado, não sendo necessário, 

neste momento, a identificação de áreas favoráveis para disposição final ambientalmente 

adequada de rejeitos. 

Para que a vida útil do aterro sanitário seja estendida, é importante que a prefeitura adote 

estratégias para a redução, reaproveitamento, reutilização e reciclagem dos resíduos gerados, 

conforme previsto na Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

Os requisitos mínimos a serem observados para a escolha de áreas para implantação de um 

sistema de disposição final ambientalmente adequado como o aterro sanitário encontram-se 

sintetizados no Quadro 8.6. 

QUADRO 8.6 – CRITÉRIOS PARA ESCOLHAS DE ÁREAS DE ATERROS SANITÁRIOS 

Requisitos estabelecidos nas NBR 8419/1992, 13896/1997 e 15849/2010 da ABNT 

Distância de cursos d'águas ou de 

qualquer coleção hídrica  

As áreas não podem estar situadas a menos de 200 metros de corpos d’água, tais 

como rios, lagos, lagoas e oceano. Deve ser preservada uma distância de 50 metros 

de qualquer corpo d’água, inclusive valas de drenagem que pertençam ao sistema 

de drenagem municipal ou estadual. Deve-se observar as bacias cujas águas sejam 

classificadas na Classe Especial e na Classe I conforme enquadramento da 

Resolução CONAMA Nº 357/2005. 

Distância de núcleos populacionais 

As áreas não devem estar situadas a menos de 500 metros de núcleos 

populacionais (localidade sem a categoria de sede administrativa, mas com 

moradias, geralmente em torno de igreja ou capela, com pequeno comércio).  

Distância do lençol freático  

Entre a superfície inferior do aterro e o mais alto nível do lençol freático deve haver 

uma camada natural de espessura mínima de 1,50 m de solo insaturado. O nível 

do lençol freático deve ser medido durante a época de maior precipitação 

pluviométrica da região. 

Uso do solo 
Deve-se priorizar as áreas localizadas em regiões cujo uso do solo seja agrícola ou 

industrial e fora de qualquer Unidade de Conservação Ambiental. 

Distância de aeroportos 

As áreas não devem estar situadas próximas a aeroportos ou aeródromos, ou seja, 

em Áreas de Segurança Aeroportuária, conforme previsto pela Resolução 

CONAMA Nº 004/1995. 

Vida útil A área deve possibilitar uma vida útil mínima de 15 anos. 

Declividade média da área do 

empreendimento 
Recomendam-se locais com declividade superior a 1% e inferior a 30%. 

Permeabilidade do solo natural 
Considera-se desejável a existência, no local, de um depósito natural extenso e 

homogêneo de materiais com coeficiente de permeabilidade inferior a 10
-6
 cm/s. 

Disponibilidade de material terroso para 

cobertura 

Preferencialmente, o terreno deve possuir ou se situar próximo a jazidas de 

material de cobertura, de modo a assegurar a permanente cobertura dos resíduos a 

baixo custo. 

Vias de acesso 

O acesso deve ter pavimentação de boa qualidade, sem rampas íngremes e sem 

curvas acentuadas, de forma a minimizar o desgaste dos veículos coletores e 

permitir seu livre acesso ao local de vazamento, mesmo na época de chuvas muito 

intensas. 

Custo de aquisição do terreno 

Se o terreno não for de propriedade da prefeitura, deverá estar, preferencialmente, 

em área rural, uma vez que seu custo de aquisição será menor do que o de 

terrenos situados em áreas industriais. 

Distância ao centro geométrico de coleta 
É desejável que o percurso de ida (ou de volta) dos veículos de coleta seja o menor 

possível, de forma a reduzir o seu desgaste e o custo de transporte dos resíduos. 

Restrições: áreas sujeitas a inundações em períodos de recorrência de 100 anos, voçorocas, áreas cársticas e áreas de proteção 

de mananciais. 

Fonte: ABNT (1992, 1997 e 2010). 
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É pertinente destacar que a inobservância desses requisitos mínimos pode resultar em 

potenciais impactos ambientais, gerados pela atividade em questão, tais como, a contaminação 

do solo, das águas superficiais, subsuperficiais e subterrâneas, a geração de gases e, 

consequentemente, de odores, e ainda, a possibilidade de intensificação de processos erosivos 

devido à intensa movimentação de terra. 

8.3.1.5 Critérios de escolha da área para realização da triagem dos resíduos 

Em virtude da inexistência de legislação ou normas técnicas específicas para o tema em 

questão, utilizou-se, especialmente, a Resolução n° 404/2008 e as normas técnicas, NB 1264 - 

Armazenamento de resíduos classe II e NBR 15849/2010 – que tratam dos requisitos para 

unidades com impacto ambiental similar. 

Conforme definido em Coelho et al. (2013), os critérios técnicos para escolha da área são: 

 Para tipo consistência e granulometria recomenda-se a utilização de solos naturalmente 

pouco permeáveis (solos argilosos, argilo-arenosos ou argilo-siltosos);  

 No caso de existência de corpos d’água superficiais na área ou em seu entorno imediato, 

recomenda-se uma distância mínima de 200 m de qualquer coleção hídrica ou curso 

d’água;  

 Proximidade máxima de 1,5 m do freático, em relação à base ou em seu entorno imediato;  

 Não devem ser utilizadas áreas de inundação;  

 Em relação às características topográficas da área recomendam locais com declividade 

superior a 1% e inferior a 30%;  

 Distância mínima de 500 m entre núcleos populacionais e a área útil do empreendimento;  

 A vida útil previsível da área deve ser superior a 15 anos.  

No caso de ser realizada além da triagem, também o armazenamento de resíduos não 

perigosos, estabelecem-se os seguintes critérios gerais a serem considerados durante o processo 

de escolha da área: a) Uso do solo; b) Topografia; c) Geologia; d) Recursos hídricos; e) Acesso; 

f) Área disponível e g) Meteorologia. 

Estes critérios podem subsidiar os estudos a serem desenvolvidos pelos municípios para a 

implantação destas centrais e visam proteger o meio ambiente e minimizar os riscos à saúde das 

espécies do local e do entorno destas áreas. 

Além destes, também existem os critérios gerais importantes na fase de implantação do centro 

de triagem, sendo estes:  

 espaço físico interno para a locação de equipamentos; 

 área para recepção e expedição; 
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 área para estocagem de materiais beneficiados;  

 espaço para movimentação de materiais e pessoas; 

 ventilação apropriada; 

 rede elétrica dimensionada para suprir o consumo dos equipamentos; 

 equipamentos de combate a incêndio, hidrantes e extintores; 

 iluminação apropriada, preferencialmente natural que diminui o consumo de energia; 

 condições físicas e estruturais do local de implantação; 

 fácil localização, de preferência o mais próximo possível dos compradores para reduzir 

custos com transporte; 

 área reservada para a administração/escritório. 

8.3.1.6 Critérios de escolha da área para localização do aterro dos resíduos inertes gerados 

Os resíduos inertes gerados pelso munícipes do município são coletados pela prefeitura e são 

destinados para um bota-fora na cidade, empreendimento que está licenciado para rebecer até 

200 m³/dia de resíduos e tem vida útil estimada em 6 anos, prazo que se encerraria em 2020. 

O resíduo proveniente de empresas privadas são armazenados em caçambas próprias e 

encaminhados ao mesmo bota-fora. 

Com a área se encontrará esgotada em 2020 o município necessitará de uma nova área pra 

destinação dos re´siduos inertes e para esse caso, recomenda-se o atendimento aos seguintes 

critérios de localização de aterro de resíduos inertes, estabelecidos na NBR 15113/2004 da 

ABNT: 

Condições de Implantação 

 O impacto ambiental a ser causado pela instalação do aterro deve ser o mínimo possível; 

 A aceitação da instalação pela população deve ser a máxima possível; 

 O empreendimento deve estar de acordo com a legislação de uso e ocupação do solo e 

com a legislação ambiental. 

Critérios para localização e implantação  

Para a avaliação da adequabilidade de um local a essas condições, os seguintes aspectos devem 

ser observados:  

 Geologia e tipos de solos existentes;  

 Hidrologia;  
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 Passivo ambiental;  

 Vegetação; 

 Vias de acesso;  

 Área e volume disponíveis e vida útil;  

 Distância de núcleos populacionais.   

O aterro que receba resíduos inertes deve possuir: 

 acessos internos e externos protegidos, executados e mantidos de maneira a permitir sua 

utilização sob quaisquer condições climáticas; 

 cercamento no perímetro da área em operação, construído de forma a impedir o acesso de 

pessoas estranhas e animais; 

 portão para controle de acesso ao local;  

 sinalização na(s) entrada(s) e na(s) cerca(s) que identifique(m) o empreendimento;  

 anteparo para proteção quanto aos aspectos relativos à vizinhança, ventos dominantes e 

estética, como, por exemplo, cerca viva arbustiva ou arbórea no perímetro da instalação;  

 faixa de proteção interna ao perímetro, com largura justificada em projeto; 

 iluminação e energia que permitam uma ação de emergência, a qualquer tempo, e o uso 

imediato dos diversos equipamentos (bombas, compressores etc.); 

 sistema de comunicação para utilização em ações de emergência; 

 sistema de monitoramento das águas subterrâneas, no aquífero mais próximo à superfície, 

podendo esse sistema ser dispensado, a critério do órgão ambiental competente, em função 

da condição hidrogeológica local. Aterros de pequeno porte, com área inferior a 10.000 m2 

e volume de disposição inferior a 10.000 m³, podem ser dispensados do monitoramento. 

 O aterro não deve comprometer a qualidade das águas subterrâneas, as quais, na área de 

influência do aterro, devem atender aos padrões de potabilidade. 

 Devem ser previstas medidas para a proteção das águas superficiais respeitando-se as faixas 

de proteção de corpos de água e prevendo-se a implantação de sistemas de drenagem 

compatíveis com a macrodrenagem local e capazes de suportar chuva com períodos de 

recorrência de cinco anos, que impeçam o acesso, no aterro, de águas precipitadas no 

entorno, além do carreamento de material sólido para fora da área do aterro. 
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8.3.1.7 Procedimentos operacionais e especificações mínimas a serem adotados nos 

serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos 

As atividades envolvendo o gerenciamento dos resíduos gerados dentro do município, deverão 

seguir critérios onde se focará de forma mais efetiva na redução da quantidade de resíduos 

encaminhada para o aterro sanitário. Para que se possa contemplar uma redução na destinação 

final dos resíduos sólidos para o aterro sanitário, deverão ser observadas atividades que 

potencializem a redução, a reciclagem e o tratamento. Neste caso o município deverá seguir os 

preceitos de tratamento dos resíduos orgânicos, por meio da compostagem; o aumento na 

recuperação de materiais para reciclagem, por meio da implantação do programa de coleta 

seletiva; além da disposição final dos rejeitos em aterro sanitário. 

Essas atividades de gerenciamento dos resíduos devem ser controladas por meio de um sistema 

de fiscalização, que tenha como objetivo estabelecer a disciplina das atividades de limpeza 

urbana do município, e atue diretamente nas ações que possam afetar negativamente a 

limpeza pública, coibindo quaisquer ações ou atitudes que estejam em desconformidade com 

a legislação ambiental. 

Como parâmetros a serem controlados pelo sistema de fiscalização, recomenda-se, para cada 

tipo de resíduo, os itens apresentados a seguir. 

Para a coleta e transporte de resíduos domiciliares, realizados pela empresa concessionária, 

bem como para a Coleta Seletiva, a ser melhorada:  

 Peso dos resíduos sólidos coletados por setor;  

 Controle das frequências e horários de coleta; 

 Otimização dos trajetos e horários, visando à minimização dos problemas de trânsito; 

 Quantitativo e tipo dos veículos e equipamentos envolvidos;  

 Condições da frota utilizada (idade e estado geral);  

 Condição de estanqueidade dos veículos quanto ao chorume armazenado nas bacias de 

carga;  

 Condições de segurança no transporte dos coletores (garis) no caminhão de coleta;  

 Adequação da frota aos padrões de emissão de fumaça negra e de ruídos;  

 Produtividade da frota coletora;  

 Padrão de qualidade dos serviços;  

 Condições de trabalho dos empregados (higiene e segurança do trabalho);  

 Quantidade e capacitação profissional do pessoal empregado;  
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 Aferição do volume de serviços extraordinários/emergenciais;  

 Quilometragem produtiva e improdutiva da frota;  

 Consumo de combustíveis/lubrificantes;  

 Manutenção dos veículos e equipamentos (sistemáticas e custos);  

 Estado de conservação/limpeza da frota;  

 Vida útil de pneus e câmaras;  

 Uniformes e EPIs; 

 Pontos críticos (locais de lançamento frequente de resíduos pela população). 

Para os Resíduos de Serviços de Saúde:  

 Exigência e controle das entregas dos Planos de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de 

Saúde (PGRSS) referente às Unidades de Saúde existentes no município, obedecendo a 

critérios técnicos, legislação ambiental e outras orientações regulamentares;  

 Controle das atividades de capacitação, treinamento e manutenção de programa de 

educação continuada para o pessoal envolvido em todas as Unidades de Saúde na gestão e 

manejo dos resíduos;  

 Exigência de programas de capacitação e treinamento dos funcionários das empresas 

terceirizadas;  

 Exigência para as empresas prestadoras de serviços terceirizados de coleta, transporte ou 

destinação final dos resíduos de serviços de saúde, da documentação definida no 

Regulamento Técnico da RDC 306 da ANVISA (licenças);  

 Exigência de apresentação de licença ambiental para as operações de coleta, transporte ou 

destinação final dos resíduos de serviços de saúde pelas empresas prestadoras de serviços 

terceirizadas. 

Para os Resíduos de Construção Civil e Demolição: 

 Exigência e controle das entregas dos Planos de Gerenciamento de Resíduos da Construção 

e Demolição (PGRCD), obedecendo a critérios técnicos, legislação ambiental e outras 

orientações regulamentares; 

 Controle das atividades de capacitação e treinamento dos funcionários das empresas 

prestadoras de serviço que pretendam atuar no transporte, tratamento e destinação final 

desses resíduos; 

 Exigência de licença ambiental de coleta, transporte e destinação final dos resíduos para as 

empresas prestadoras de serviços terceirizadas; 
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 Exigência de informações e licença ambiental dos aterros de inertes. 

Para os resíduos sujeitos a elaboração do Plano de Gerenciamento:  

No intuito de garantir que as indústrias e outros estabelecimentos sujeitos à elaboração do 

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos cumpram seu compromisso com a Política 

Municipal de Resíduos Sólidos a prefeitura deve tomar iniciativas, tais como:   

 Desenvolver um cadastro dos geradores de resíduos sujeitos a elaboração do PGRS, com 

atualização periódica;  

 Elaborar um formulário padrão, apresentando um conteúdo mínimo que deve ser atendido 

pelos estabelecimentos sujeitos à elaboração do PGRS; 

 Realizar um inventário municipal dos resíduos gerados no município, que não estejam 

sujeitos ao atendimento das coletas convencional ou seletiva; 

 Determinar um prazo para elaboração e apresentação dos PGRS à prefeitura municipal;  

 Fiscalizar, por amostragem, se as os estabelecimentos que entregaram seus PGRS estão de 

fato cumprindo os procedimentos estabelecidos nos planos. 

 Incentivar e promover parcerias entre indústrias, empresas, entidades e prefeitura para 

adesão aos programas municipais de coleta seletiva e educação ambiental. 

8.3.1.8 Diretrizes para o gerenciamento de Resíduos da Construção Civil e Demolição 

A gestão dos resíduos da construção e demolição deve incorporar também os resíduos 

volumosos gerados no município. 

As soluções propostas para o gerenciamento desses resíduos devem seguir algumas diretrizes 

básicas:  

 Facilitar a ação correta dos agentes, criando instrumentos institucionais, jurídicos e físicos 

para que possam, cada um de acordo com suas características e condições sociais e 

econômicas, exercer suas responsabilidades, dando aos resíduos que geram a destinação 

adequada; 

 Disciplinar a ação dos agentes e os fluxos dos materiais, estabelecendo regras claras e 

factíveis que definam as responsabilidades e os fluxos de todos eles e dos materiais 

envolvidos, elaboradas a partir de processos de discussão com os interessados e que, 

considerando a diversidade de condições, garantam que os custos decorrentes de cada elo 

da cadeia operativa sejam atribuídos de forma transparente; 

 Incentivar a adoção dos novos procedimentos adotando medidas que tornem ambiental, 

econômica e socialmente vantajosa a migração para as novas formas de gestão e de 

destinação por parte do conjunto dos agentes. 



-218- 

Planos Municipais de Saneamento Básico dos Municípios de Coronel Fabriciano e Timóteo  

Produto 8 – Relatório Final do Plano Municipal de Saneamento Básico 

Município: Coronel Fabriciano – TOMO I 

ENGECORPS 

1245-IBA-01-SA-RT-0008 

 

Essas diretrizes devem materializar-se em duas ações principais. A primeira assume o caráter de 

um serviço público com a implantação de uma rede de serviços por meio da qual os pequenos 

geradores e transportadores podem assumir suas responsabilidades na destinação correta dos 

resíduos da construção civil e volumosos decorrentes de sua própria atividade. Inclui um 

conjunto de pontos de entrega para pequenos volumes, a montagem, por parte da 

administração pública, de um circuito de coleta desses materiais, a sua destinação final 

adequada e algumas parcerias. A segunda delas, que dá sustentabilidade aos Planos de 

Gerenciamento de Resíduos de Obras, obrigatórios para os grandes geradores de resíduos, 

materializa-se numa rede de serviços abrangendo todos os elos da cadeia operativa relacionada 

ao transporte, manejo, transformação e disposição final dos grandes volumes de resíduos da 

construção civil. Inclui, além dos serviços, as instalações físicas para a realização das diversas 

operações, viabilizando aos agentes de maior porte o exercício de suas responsabilidades com 

relação aos seus resíduos. Caracteriza-se como um conjunto de atividades privadas 

regulamentadas pelo poder público municipal. 

O destino a ser dado ao RCD deve priorizar as soluções de reutilização e reciclagem ou, 

quando inevitável, adotar a alternativa do Aterro de Resíduos de Construção Civil indicado 

pelo CONAMA e normatizado pela ABNT, cujas características de localização e implantação 

encontram-se descritas neste estudo. 

Para viabilizar as soluções de reutilização e reciclagem, devem ser previstas Áreas Públicas de 

Transbordo e Triagem (ATT), construídas e operadas conforme prescrições da NBR 

15112/2004 da ABNT, além de uma Usina de Beneficiamento de Resíduos de Construção 

Classe A (Resolução CONAMA Nº 307/2002), construída e operada conforme diretrizes da 

NBR 15114/2004 da ABNT. 

A ATT é uma área destinada ao recebimento de resíduos da construção civil e resíduos 

volumosos, para triagem, armazenamento temporário dos materiais segregados, eventual 

transformação e posterior remoção para destinação adequada, observando normas 

operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a 

minimizar os impactos ambientais adversos. 

Já a Usina de Beneficiamento de RCD é uma área destinada ao recebimento e transformação 

de resíduos da construção civil classe A, já triados, para produção de agregados reciclados. 

Essas unidades têm como objetivo transformar os resíduos da construção civil em agregados 

reciclados, que podem substituir a brita e a areia em elementos da construção civil que não 

tenham função estrutural. 

Para alcançar as metas de reciclagem propostas neste PMSB, é importante que o município 

regulamente o sistema de gestão de resíduos da construção civil e resíduos volumosos, 

estabelecendo regras para elaboração dos Planos de Gerenciamento, assim como para a coleta, 

transporte, triagem, reciclagem e disposição final, conforme previsto na Resolução CONAMA 

Nº 307, de 5 de julho de 2002. 
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8.3.1.9 Definição das Responsabilidades quanto à Implementação e Operacionalização do 

Sistema de Gestão de RSU 

Para que a gestão dos resíduos sólidos aconteça de forma integrada e adequada, é fundamental 

o conhecimento dos tipos de resíduos que são gerados no município, bem como a 

identificação de quem os produz e para que local estão sendo destinados. 

O processo de gestão deve incluir a implementação de soluções, procedimentos e regras para 

organizar a geração, a coleta, o armazenamento, o transporte e a destinação final 

ambientalmente adequada dos resíduos sólidos, de modo a não trazer consequências 

indesejáveis à saúde dos indivíduos, da comunidade e do ambiente em geral.  

De acordo com a PNRS, o sistema de gestão deve considerar a responsabilidade 

compartilhada, com identificação da responsabilidade dos consumidores, do poder público e 

do setor privado no manejo de resíduos sólidos, desonerando o que antes era responsabilidade 

apenas do poder público.  

De maneira geral, na responsabilidade compartilhada, aos geradores caberá a segregação e o 

descarte adequado dos resíduos sólidos em seus domicílios; ao poder público, a limpeza 

pública e manejo de resíduos sólidos; e, ao setor privado, a logística reversa. 

Apresenta-se, dessa forma, uma sugestão de definição das responsabilidades quanto à 

implementação e operacionalização do Sistema de Gestão dos RSU do município de Timóteo. 

É importante observar que alguns parâmetros deverão ser adequados, conforme a necessidade 

do município. 

8.3.1.9.1 Responsabilidades dos Cidadãos 

Aos cidadãos caberá a separação e o descarte adequado dos resíduos sólidos gerados em seus 

domicílios e em suas atividades cotidianas, conforme apresentado a seguir: 

 O acondicionamento deverá ser realizado em sacos plásticos resistentes ou recipientes sem 

retorno adequados ao volume e aos tipos de resíduos dispostos. 

 Os materiais pontiagudos, perfurantes, perfurocortantes e escarificantes deverão ser 

acondicionados em recipientes resistentes e identificados, de modo a prevenir acidentes. 

 A disposição dos resíduos ou rejeitos na porta dos domicílios, tanto da coleta seletiva 

quanto da convencional, deverá observar o horário pré-determinado pelo prestador do 

serviço, de modo que o resíduo ou o rejeito não obstrua a circulação dos usuários, 

contamine vias e calçadas ou fique sujeito à ação de animais. 

 Os munícipes domiciliados na área de abrangência da coleta seletiva deverão aderir ao 

programa realizando a separação dos resíduos recicláveis de acordo com a modalidade de 

separação, as formas de acondicionamento, os horários e as frequências divulgadas pela 

prefeitura, observadas as metas estabelecidas neste Plano. 
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 O munícipe residente na área rural deverá dispor seus resíduos nos locais públicos 

estrategicamente disponibilizados pela prefeitura. 

 Os resíduos perigosos ou aqueles de que trata o artigo 33 da Lei n° 12.305/2010 (pilhas e 

baterias, pneus, óleos lubrificantes, lâmpadas fluorescentes e eletroeletrônicos) deverão ser 

devolvidos/descartados em Pontos de Entrega Voluntária ou outros locais disponibilizados 

pelo setor privado ou pelo poder público especificamente para este fim. 

 Os resíduos perigosos mencionados acima não poderão ser disponibilizados para a coleta 

convencional ou seletiva ou mesmo descartados no meio ambiente.  

 Antes de efetuar a entrega das embalagens vazias de agrotóxicos nos estabelecimentos 

comerciais onde foram adquiridas, o usuário poderá acondicioná-las temporariamente em 

sua propriedade, em local coberto e arejado, de modo a garantir a não contaminação de 

pessoas, animais, alimentos, rações e/ou medicamentos.  

 Em caso de descumprimento de suas obrigações o munícipe estará sujeito ao pagamento de 

multas, a serem definidas em lei específica, estabelecendo forma de fiscalização e 

cobrança.  

 Os Resíduos da Construção Civil e Demolição (RCD) provenientes de pequenos geradores 

(até 1m³) – e, portanto, passíveis de serem coletados pela prefeitura – deverão estar 

acondicionados em separado de qualquer outro resíduo, de acordo com as Resoluções 

CONAMA n° 307/2002 e n° 448/2012.  

8.3.1.9.2 Responsabilidades do poder público 

 Ao poder público municipal caberá a operacionalização dos serviços de limpeza pública e 

manejo dos resíduos sólidos, conforme apresentado a seguir: 

 Proceder à coleta convencional em frequência não inferior a uma vez por semana nos 

domicílios localizados em áreas urbanas (sistema porta a porta) e nos contentores públicos 

localizados em áreas rurais (sistema ponto a ponto). 

 Dimensionar as equipes e os equipamentos necessários, com definição dos setores e 

roteiros de coleta, e demais procedimentos operacionais específicos.  

 Realizar a coleta seletiva dos resíduos sólidos (recicláveis e orgânicos) em frequência não 

inferior a duas vezes por semana nos domicílios localizados em áreas urbanas (sistema 

porta a porta) e nos contentores públicos localizados em área urbana e áreas rurais (sistema 

ponto a ponto), observando as metas estabelecidas neste Plano. 

 Identificar os receptores de cada parcela de resíduos secos (plástico, alumínio, papel e 

papelão) e comprovar sua destinação por meio de contratos ou parcerias com setor 

privado ou outros municípios. 
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 Estimular a formação e a capacitação de cooperativas e associações de catadores de 

resíduos sólidos recicláveis, contribuindo para a sua instalação com a adequada 

infraestrutura, veículos e equipamentos para que os serviços previstos sejam prestados 

adequadamente.  

 Garantir, mediante prestação direta ou terceirização, o serviço de disposição 

ambientalmente adequada dos rejeitos em aterro sanitário dotado de licença ambiental 

válida, cujo projeto e operação estejam de acordo com as normas técnicas e legislação 

vigentes. Poderão ser consideradas unidades de disposição ambientalmente adequadas o 

aterro sanitário de pequeno porte de que trata a norma técnica ABNT NBR 15.849/2010 e 

a resolução CONAMA n° 404/2008, desde que observada a manutenção das suas licenças 

ambientais, assim como as soluções consorciadas que atendam às normas técnicas e à 

legislação vigente. 

 Desenvolver os programas e ações atinentes à educação ambiental, garantindo assim a sua 

implementação e, consequentemente, a conscientização e participação efetiva da 

população na gestão dos resíduos sólidos, considerando os critérios de não geração, 

redução, reutilização e reciclagem dos resíduos. 

 Dimensionar as equipes e respectivos equipamentos necessários, bem como definir setores 

de varrição e demais procedimentos operacionais específicos.  

 Elaborar e manter atualizado cadastro único de empreendimentos e atividades com 

geração diferenciada de resíduos sólidos de que trata o artigo 20 da Lei n° 12.305/2010, 

bem como exigir os seus devidos Planos de Gerenciamento. 

 Manter a fiscalização sistemática dos empreendimentos e atividades com geração 

diferenciada de resíduos sólidos. 

 Executar temporariamente o serviço de coleta e de destinação adequada dos resíduos que 

ainda não são objeto de Logística Reversa implementada. 

 Conduzir, junto às entidades responsáveis, negociação para a implementação da Logística 

Reversa das cadeias já definidas por acordo setorial ou regulamento (Leis ou resoluções 

CONAMA). 

 Providenciar alternativas para a comercialização do material proveniente da coleta seletiva. 

 Cumprir obrigações estabelecidas em contrato de consórcio, se houver. 

 Realizar a gestão dos Resíduos dos Serviços de Saúde provenientes de unidades públicas 

de saúde de acordo com as Resoluções RDC ANVISA n° 306/2004 e CONAMA n° 

358/2005 e a Norma CNENNE-6. 

 Elaborar e revisar o Plano de Gerenciamento de Resíduos dos Serviços de Saúde (PGRSS) 

das unidades públicas de saúde existentes.  
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 Elaborar o Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil e 

Demolição (PMGRCD) previsto nas Resoluções CONAMA n° 307/2002 e n° 448/2012.  

 Realizar a coleta e a destinação dos RCD de acordo com as diretrizes das Resoluções 

CONAMA n° 307/2002 e n° 448/2012, as Normas ABNT NBR 15112/2004, 15113/2004, 

15114/2004, 15115/2004 e 15116/2004, quando couber. 

 Providenciar o adequado manejo dos resíduos dos serviços públicos de saneamento 

básico, notadamente aqueles provenientes do sistema de drenagem urbana e de Estações 

de Tratamento de Água e de Esgoto (ETAs e ETEs), estabelecendo critérios e rotinas 

especificas. 

 Providenciar a utilização agrícola do lodo proveniente de ETEs, consoante Resolução 

CONAMA n° 380/2006.  

 Dispor e divulgar um canal de contato (telefone 0800), por meio do qual o munícipe 

poderá requerer serviços ou realizar críticas, denúncias e sugestões sobre o serviço 

prestado. 

 Promover evento anual para colher as percepções da população sobre os serviços 

prestados e para debater assuntos relativos à cobrança dos serviços, ao desenvolvimento de 

novas ações e programas. 

 Estabelecer os procedimentos específicos a serem adotados em situações de emergência 

ou contingência propostos no Capítulo 7 deste Plano. 

8.3.1.9.3 Responsabilidades do setor privado 

Aos geradores de resíduos do setor privado, caberá a implementação do sistema de logística 

reversa e outras obrigações apresentadas a seguir: 

 Os geradores de resíduos sólidos enquadrados no artigo 20 da lei n° 12.305/2010 deverão 

elaborar os seus respectivos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS). 

 Providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos sólidos provenientes dos 

seus processos produtivos ou decorrentes dos seus serviços, consoante legislação aplicável. 

 Desonerar o poder público dos custos envolvidos na gestão dos resíduos sólidos, consoante 

logísticas reversas já implementadas. 

 Pagar pelos serviços executados pela prefeitura, quando couber. 

 As unidades geradoras de resíduos de serviços de saúde deverão gerenciar os resíduos 

conforme disposto nas Resoluções RDC ANVISA n° 306/2004 e CONAMA n° 358/2005 e 

na Norma CNENNE-6. 
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 As unidades geradoras de RCD deverão gerenciar os resíduos de acordo com as diretrizes 

das Resoluções CONAMA n° 307/2002 e n° 448/2012, as Normas ABNT NBR 

15112/2004, 15113/2004, 15114/2004, 15115/2004 e 15116/2004, quando couber. 

 Observar os critérios e padrões implementados pela Resolução CONAMA n° 401/2008 

acerca da logística reversa de pilhas e baterias. Os estabelecimentos de venda de pilhas e 

baterias deverão receber estes produtos, em pontos de recolhimento adequados, sendo a 

destinação final de responsabilidade do fabricante, sendo vedados a incineração e a 

disposição final em aterro sanitário não licenciado.  

 Os estabelecimentos de comercialização de pneus, de acordo com a Resolução CONAMA 

n° 416/2009 são obrigados, no ato da troca de um pneu usado por um pneu novo ou 

reformado, a receber e armazenar temporariamente os pneus usados entregues pelo 

consumidor, sem qualquer tipo de ônus para este, adotando procedimentos de controle 

que identifiquem a sua origem e destino. O sistema local e/ou regional de coleta dos pneus 

inservíveis deverá ser implementado pelos fabricantes e importadores de pneus novos, de 

forma compartilhada ou isoladamente, podendo envolver os pontos de comercialização de 

pneus, os municípios, borracheiros e outros.  

 Articular com o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias - INPEV, 

entidade sem fins lucrativos representante dos fabricantes de defensivos agrícolas, a 

destinação final ambientalmente adequada das embalagens vazias de agrotóxicos coletadas 

no município. As empresas produtoras e comercializadoras de agrotóxicos, seus 

componentes e afins, são responsáveis pela destinação das embalagens vazias dos produtos 

por elas fabricados e comercializados, após a devolução pelos usuários.  

 Os estabelecimentos destinados ao recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos 

deverão observar a Resolução CONAMA n° 334/2003.  

A Figura 8.1 apresenta uma síntese das responsabilidades dos geradores de resíduos sólidos. 
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Figura 8.1 – Síntese analítica das responsabilidades dos geradores de resíduos sólidos 

Fonte: PMGIRS de Araraquara – SP, 2013. 

8.4 SISTEMA DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS 

Por fim, em relação ao sistema de drenagem, conclui-se que os principais desafios dizem 

respeito à: 

 Criação de estrutura de inspeção e manutenção do atual sistema de drenagem pluvial; 

 Obtenção de acesso aos dados dos postos locais de monitoramento de chuva e cursos 

d'água; 

 Proposição de ações e programas de combate às inundações e erosões em locais 

específicos de áreas urbanas, envolvendo intervenções de cunho mais pontual;  

 Elaboração de registro de incidentes envolvendo micro e macrodrenagem; 

 Elaboração de legislação adequada visando garantir o bom funcionamento do sistema de 

drenagem municipal. 

8.4.1 Alternativas Técnicas para Atender a Demanda Futura 

No caso de Coronel Fabriciano, o sistema de drenagem urbana e manejo das águas pluviais 

sofre com diversas carências e apresenta inúmeros problemas relacionados a essas carências, 

assim, para que esse consiga atender a demanda futura que será gerada através do 

desenvolvimento municipal e do crescimento da população urbana, além de atingir os 
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objetivos e metas propostos, podem ser estabelecidas outras prospectivas técnicas e medidas 

necessárias para que o sistema opere de maneira desejável por todo o cenário futuro proposto. 

Medidas essas que estão ligadas àqueles objetivos e metas já propostos. Salientam-se as 

medidas não estruturais, ou seja, aquelas que incidem diretamente sobre as causas das 

enchentes e não somente suas consequências. 

Vale destacar que estas medidas são menos onerosas e não dependem necessariamente de 

grandes intervenções nem de grandes investimentos como em geral as medidas estruturais, 

além de reduzir os montantes necessários com obras no sistema, que às vezes apenas 

transferem o problema para a área a jusante.  

8.4.1.1 Diretrizes para o Controle de Escoamento na Fonte 

Estabelecer diretrizes que visem controlar o escoamento superficial na fonte é importante na 

medida em que fornece subsídios para que eventos críticos como inundações sejam 

minimizados e/ou evitados. Em geral, esses mecanismos envolvem ações que favorecem o 

armazenamento da água e a sua infiltração, em consonância com o volume afluente. 

Como medida fundamental tem-se a preservação das margens dos corpos hídricos, com 

presença de áreas de proteção, garantindo que haja vegetação suficiente para auxiliar na 

infiltração e no armazenamento da água no solo, reduzindo o escoamento superficial. Um 

ponto a favor no município de Coronel Fabriciano é a Lei nº 3.759/2012, que institui o Plano 

Diretor do Município, no qual já estão previstas diretrizes voltadas às questões ambientais, com 

foco na conservação das áreas verdes, conforme apresento abaixo: 

Capítulo II – Das Políticas de Meio Ambiente 

Art. 55. São diretrizes para as políticas municipais de meio ambiente e saneamento: 

I – implantação do Sistema de Gestão Ambiental (recursos humanos, legislação, 

integração das ações de governo, instalações físicas e aparelhamento, capacitação 

técnica e treinamento); 

II – impedir atividades agropecuárias na área interna ao perímetro urbano bem 

como disciplinar e ordenar este uso no meio rural visando à adoção de práticas 

adequadas e sustentáveis, coibindo especialmente esta prática nas proximidades 

dos cursos d´água; 

III – garantir o cumprimento da legislação ambiental e incrementar a fiscalização 

das Áreas de Preservação Permanente (APP), principalmente as localizadas nas 

margens dos cursos d’água, de forma a coibir novas ocupações e impedir a 

expansão das ocupações existentes; 

IV – garantir arborização urbana adequada, utilizando para isso estratégias tais 

como: 

a) estruturação da administração pública para atendimento da demanda existente; 
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b) implementação de ações de educação ambiental visando a orientar o uso de 

espécies adequadas; 

c) estabelecimento de parcerias junto à concessionária dos serviços de iluminação 

pública, dimensionamento adequado de passeios, exigência de projeto de 

arborização para novos parcelamentos e cumprimento das determinações do 

Código de Trânsito Nacional. 

V – proteger as áreas de encostas não ocupadas dentro do perímetro urbano e no 

seu entorno por meio de ações como: 

a) revegetação; 

b) aplicação do Código de Posturas municipal no que se refere à presença de 

animais no perímetro urbano, priorização do combate aos focos erosivos com 

maior potencial de risco para os moradores e adequação do curral municipal em 

apoio às atividades de fiscalização. 

VI – criar programas para incentivar a revegetação de áreas degradadas próximas à 

mancha urbana;  

VII – promover ações voltadas para a prevenção de enchentes decorrentes do 

transbordamento dos Córregos Caladão e Caladinho, incluindo, entre outras 

medidas: revegetação de cabeceiras e margens bem como o controle de erosões; 

monitoramento das áreas de contribuição para as bacias destes córregos; criação de 

áreas verdes permeáveis especificamente destinadas ao controle de cheias e onde 

sejam permitidas apenas atividades compatíveis com a retenção das águas pluviais; 

VIII – exigir estudos geológicos para futuros empreendimentos imobiliários; 

IX – incentivar a retenção de águas pluviais dentro dos lotes através de reservatórios 

domésticos bem como incentivar o uso desta água para irrigação, lavagem de 

carros e outras finalidades. 

X – garantir a manutenção de áreas de várzeas e baixadas, buscando aumentar a 

retenção e infiltração das águas de chuva no solo através da proibição do aterro 

nestes locais. 

XI – promover estudos para verificar a possibilidade de pavimentação com material 

permeável. 

XII – promover o controle urbano e ações de educação ambiental para garantir a 

aplicar da legislação vigente de forma que os novos empreendimentos contemplem 

soluções de drenagem em sua área de influência e entorno imediato. 

XIII – promover o desassoreamento dos cursos d’água e a desobstrução sistemática 

da rede de drenagem existente. 

XIV – elaborar o Plano Diretor de Drenagem Urbana. 

XV – garantir a aplicação da legislação pertinente no que se refere ao lançamento 

de efluentes industriais dentro do perímetro urbano. 
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XVI – ampliar a coleta seletiva no Município e garantir instalações adequadas para 

sua operacionalização. 

XVII – incrementar a fiscalização dos carroceiros e garantir locais para depósito 

temporário de resíduos da construção civil transportados. 

XVIII – garantir pontos de coleta de pequenos volumes nos bairros. 

XIX – promover a recomposição da mata ciliar nas APP na Zona Rural. 

XX – implementar os mecanismos legais para gestão da APA da Biquinha e da APA 

Serra dos Cocais, quais sejam: Plano de Manejo, cadastramento junto aos órgãos 

ambientais responsáveis, zoneamento ecológico-econômico e de uso e ocupação 

do solo. XXI – promover a educação ambiental bem como a identificação, 

divulgação e implantação de sistemas adequados de convivência harmoniosa da 

população com as áreas verdes dos parcelamentos urbanos implantados. 

Pode-se observar que o Art. 55 do Plano Diretor estabelece uma série de diretrizes que visam 

garantir a melhor qualidade de vida da população e do meio ambiente, a partir de medidas 

conservacionistas, garantindo ao corpo hídrico condições de armazenar a água afluente 

durante o escoamento superficial de forma mais eficiente, aumentando o índice de infiltração 

de água no solo, minimizando eventos como inundações e deslizamentos. 

Salienta-se que o controle do escoamento na fonte deve levar em consideração, também, a 

topografia local, uma vez que a água tenderá a escoar para a região mais baixa, e quanto maior 

a declividade de determinada rua, maior será a velocidade do escoamento e 

consequentemente menor será o índice de infiltração no solo, acarretando maiores danos. 

Caso o município opte por implantar obras de controle de enchentes, por exemplo, o local de 

implantação da bacia de retenção deverá considerar os corpos hídricos principais que 

atravessam a área urbana, assim como as características do próprio escoamento. 

8.4.1.2 Medidas de Controle para Reduzir o Assoreamento de Cursos D’água e de Bacias de 

Detenção 

O processo de assoreamento dos cursos d’água e das bacias de detenção pode ser causado por 

diversos fatores que não necessariamente estão relacionados entre si. Os principais fatores que 

influenciam o assoreamento são: 

 Precipitação: Intensidade e Frequência; 

 Tipo de solo e formação geológica; 

 Cobertura do solo (vegetação, rochas aparentes e outros); 

 Uso do solo; 

 Topografia (geomorfologia); 

 Grau de impermeabilização do solo; 
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Analisando para o município de Coronel Fabriciano, a exposição do solo para as ocupações 

urbanas, ligada ao movimento de terra, impermeabilização do solo e a topografia do local abre 

caminho para os processos erosivos e para o transporte de materiais orgânicos e inorgânicos, 

que são drenados até o depósito final nos leitos dos cursos d’água, causando assim o 

assoreamento. O assoreamento dos cursos d’água no município é causado pela ocupação 

irregular de áreas de preservação e de áreas com declividade acentuada, pela falta de 

manutenção e limpeza das estruturas de drenagem e dos cursos d’água.  

Com isso, as medidas que podem ser adotadas são: 

 Implantar equipe de fiscalização e manutenção preventiva e periódica das estruturas do 

sistema de drenagem ou estabelecer programas para desassorear, limpar e manter 

desobstruídos os cursos d’água, os canais e as galerias do sistema de drenagem; 

 Criação de um canal direto entre a população e o órgão responsável pelo sistema, onde os 

problemas seriam relatados pelos moradores e seria solicitada a prestação dos serviços de 

manutenção preventiva e corretiva; 

 Não permitir construções em terrenos cuja a declividade natural exceda 45%, em média, 

na área edificável; 

 Realizar a revitalização da área de preservação permanente de todos os cursos d’água que 

possuem o seu leito natural; 

 Nas áreas rurais garantir o manejo adequado do solo pelos agricultores e pecuaristas com 

acompanhamento de técnicos e profissionais habilitados. 

 Fiscalizar e fazer cumprir as diretrizes das legislações federais e estaduais referentes à 

manutenção das faixas ciliares em córregos, rios e nascentes. 

8.4.1.3 Medidas de Controle para Reduzir o Lançamento de Resíduos Sólidos nos Corpos 

D’água 

A disposição correta dos resíduos sólidos está diretamente ligada ao bom funcionamento do 

sistema de drenagem urbano e manejo de águas pluviais, uma vez que não disposto 

corretamente podem provocar graves consequências, diretas e indiretas no sistema de 

drenagem. 

Os resíduos não gerenciados e destinados de forma inadequada tendem a ser carreados pelas 

chuvas chegando a córregos, rios e bocas-de-lobo, impedindo a passagem de água por esses 

locais e causando o assoreamento de valas, canais, sistemas de microdrenagem, poluição e 

disseminação de vetores de doenças de veiculação hídrica tais como da dengue. Com isso, as 

medidas de controle de resíduos no sistema de drenagem são: 

 Definir, em legislação municipal, que todo o resíduo gerado deverá ser disposto em local 

condicionado ou em compartimentos elevados para que não ocorra a violação do 

recipiente onde os resíduos estão armazenados; 
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 Definir, em legislação municipal, a aplicação de mecanismos punitivos (multas) para quem 

realizar o descarte irregular de resíduos sólidos em áreas não apropriadas, juntamente com 

as condições de sua aplicação; 

 Implantação de políticas e ações públicas que efetivamente deem subsídios e para o 

gerenciamento e a fiscalização quanto ao manejo de resíduos gerados pela população, 

comércio e indústrias existentes no município; 

 Criação de campanhas e programas de educação ambiental de abrangência geral no 

município de forma a viabilizar a conscientização ambiental quanto ao tema. 

Os programas relacionados com educação ambiental serão mencionados com maior 

profundidade no item de Programas, Projetos e Ações mais adiante. 

8.4.1.4 Diretrizes para o Tratamento de Fundos de Vale 

O tratamento das áreas de fundo de vale deve ser visto como o estabelecimento de serviços, 

manutenções ou ainda preservação e manejo do ecossistema existente nessas áreas de modo a 

inseri-la no ambiente urbano, entretanto, o que se vê na prática é o abandono destas áreas em 

virtude da situação de degradação e poluição em que se encontram. 

Como consequência, o baixo valor econômico agregado e a falta de atenção e interesse do 

poder público para estas áreas atraem a parcela mais pobre da população, com baixa 

capacidade de aquisição de terrenos regulares. Desta forma, ocupam tais áreas sem implantar 

nenhum tipo de infraestrutura, piorando de forma cada vez mais acelerada a situação de 

abandono, degradação e poluição. 

A importância do tratamento de fundo de vale cria uma oportunidade para a valorização da 

presença da água, através da criação de espaços de lazer integradas a medidas de redução de 

impactos de inundações, contribuindo para a preservação dos ecossistemas aquáticos no meio 

urbano. Podem ser listadas como medidas para tratamento de fundo de vale: 

 Remoção e reassentamento de famílias que moram em áreas ribeirinhas irregularmente e 

desapropriação de áreas e imóveis particulares em áreas sujeitas à inundação;  

 Limpeza dos cursos d’água e fundos de vale;  

 Recuperação e revitalização de áreas ribeiras e das matas ciliares ao longo de cursos d’água 

naturais;  

 Na impossibilidade da recuperação das matas ciliares, adotar adequados materiais de 

revestimento e estabilização de leito e margens, reduzindo os processos erosivos de modo 

a influenciar o mínimo possível no regime hidráulico e hidrológico original;  

 Identificação de áreas de restrição de ocupação em fundos de vale, com vistas à proteção 

de ecossistemas, redução dos riscos causados por inundações;  
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 Construção de bacias de detenção integradas ao projeto urbanístico, por meio da criação 

de áreas de lazer e uso social, tais como praças e parques lineares, recuperado o valor 

social, natural e econômico;  

 Desenvolvimento de instrumentos legais para regulamentação de soluções em drenagem 

pluvial. 
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9. OFERTA DE ÁGUA PARA ABASTECIMENTO PÚBLICO 

9.1 MANANCIAIS UTILIZADOS NO ABASTECIMENTO 

A avaliação da disponibilidade hídrica dos mananciais utilizados atualmente no abastecimento 

do município de Coronel Fabriciano foi realizada a partir de um estudo desenvolvido pela 

ENGECORPS para a ANA – Agência Nacional de Águas, denominado ATLAS Brasil de 

Abastecimento Urbano de Água (ANA, 2010), o qual permitiu realizar o cálculo da vazão 

disponível para outorga.  

Os mananciais superficiais avaliados neste estudo consistem nos cursos d´água que abastecem 

o sistema da Sede, enquanto os mananciais subterrâneos avaliados correspondem à capacidade 

do aquífero para abastecer o município como um todo. 

Os sistemas de abastecimento de água da Sede de Coronel Fabriciano, os quais abastecem 

também o distrito Senador Melo Viana, utilizam as seguintes fontes de suprimento de água: 

1) 11 poços tubulares profundos – Sistema Principal – (distritos Sede e Senador Melo Viana); 

2) 23 poços tubulares profundos – Sistema Amaro Lanari – (distritos Sede e Senador Melo 

Viana, além de atender Ipatinga, Timóteo e Santana do Paraíso); e 

3) Captação superficial no ribeirão Caladão – (distritos Sede e Senador Melo Viana). 

De acordo com as vazões médias produzidas informadas anteriormente, obtém-se as 

porcentagens de atendimento de cada manancial, conforme apresenta o Quadro 9.1 a seguir. 

QUADRO 9.1 – PORCENTAGEM DE ATENDIMENTO DOS MANANCIAIS 

Sistema Manancial ETA Qproduzida (L/s) 

Sede e Senador Melo Viana 

C-09 ETA Poços Mangueiras 0,4 

C-12 ETA Poços Mangueiras 35,0 

C-13 ETA Poços Mangueiras 50,0 

C-14 ETA Poços Mangueiras 66,7 

C-15 ETA Poços Mangueiras 50,4 

C-16 ETA Poços Mangueiras 33,3 

C-19 ETA Poços Mangueiras 45,0 

C-20 ETA Poços Mangueiras 50,0 

C-21 ETA Poços Mangueiras 45,0 

C-22 ETA Poços Mangueiras 19,0 

C-23 ETA Poços Mangueiras 40,0 

Sede e Senador Melo Viana – 

Bairro Amaro Lanari 
23 Poços Profundos ETA Amaro Lanari 30 

Sede e Senador Melo Viana Ribeirão Caladão ETA Caladão 22 

Elaboração ENGECORPS – 2014 
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Mananciais Subterrâneos 

Para avaliação da disponibilidade hídrica, considerando que todo o município fosse abastecido 

por manancial subterrâneo, foi utilizada a metodologia aplicada no ATLAS Regiões 

Metropolitanas, que leva em consideração a Reserva Reguladora (RR) do aquífero disponível na 

área do município.  

Para efeito de cálculo, na Região Metropolitana do Vale do Aço, as reservas explotáveis foram 

calculadas levando em consideração a proposta da ANA para o Plano Estratégico da Região 

Hidrográfica do Tocantins e Araguaia, onde a mesma recomenda que seja adotado o valor de 

25% das reservas reguladoras. 

Esse procedimento tem como objetivo garantir uma disponibilidade hídrica superficial no 

período de seca, onde as águas do escoamento dos rios (escoamento de base) não seriam 

utilizadas esse período pela explotação dos poços tubulares. 

O Quadro 9.2 apresenta os valores calculados para o município de Coronel Fabriciano. 

QUADRO 9.2 – VAZÃO EXPLOTÁVEL EFETIVA COM BASE EM 25% DA RESERVA REGULADORA 

Manancial 
Reserva 

Reguladora (L/s) 

Vazão Explotável 

(L/s) 

Demanda 

Máxima 

Diária 

2019 (L/s) 

Demanda 

Máxima 

Diária 

2024 (L/s) 

Demanda 

Máxima 

Diária 

2028 (L/s) 

Demanda 

Máxima 

Diária 

2036 (L/s) 

VEE 

(L/s) 

Bateria de Poços de 

Coronel Fabriciano 
714,6 178,7 413,7 401,00 393,3 388,1 -235,0 

Fonte: Atlas Regiões Metropolitanas – Abastecimento Urbano de Água – ANA, 2010. 

No entanto, para casos onde o município apresenta uma situação vulnerável perante a 

demanda máxima diária calculada com a vazão explotável efetiva disponível, houve 

necessidade do estudo do ATLAS avaliar a extensão do aquífero uma vez que a reserva 

reguladora do município isoladamente não foi suficiente. Nesse caso foram avaliadas as 

reservas reguladoras dos municípios vizinhos que se revelaram suficientes para justificar a 

exploração atual do aquífero. 

O Quadro 9.3 mostra a nova vazão explotável com base nessa análise realizada. 

QUADRO 9.3 – VAZÃO DE REFERÊNCIA COM BASE NA ANÁLISE DOS MUNICÍPIOS VIZINHOS 

Manancial 
Reserva 

Reguladora (L/s) 

Vazão Explotável 

(L/s) 

Demanda 

Máxima 

Diária 

2019 (L/s) 

Demanda 

Máxima 

Diária 

2024 (L/s) 

Demanda 

Máxima 

Diária 

2028 (L/s) 

Demanda 

Máxima 

Diária 

2036 (L/s) 

VEE 

(L/s) 

Bateria de Poços de 

Coronel Fabriciano 
714,6 333,6 413,7 401,00 393,3 388,1 -80,1 

Fonte: Atlas Regiões Metropolitanas – Abastecimento Urbano de Água – ANA, 2010. 

Observa-se assim, que a disponibilidade hídrica subterrânea, aqui denominada de VEE (Vazão 

Explotável Efetiva), para o município de Coronel Fabriciano é negativa durante todo o 
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horizonte de planejamento, atingindo o valor de -80,1 L/s em 2019 e depois diminuindo 

devido ao Programa de Redução de Perdas.  

Vale ressaltar que não existe legislação específica que determina a aplicação da metodologia 

utilizada, no entanto é de suma importância que seja respeitado, pois os cálculos foram 

realizados para que não ocorram problemas futuros no sistema de abastecimento de água, 

como diminuição no nível de água das reservas subterrâneas. 

9.2 MANANCIAIS PASSÍVEIS DE UTILIZAÇÃO 

A avaliação da disponibilidade hídrica dos mananciais passíveis de serem utilizados para o 

abastecimento do município de Coronel Fabriciano foi realizada a partir do Atlas Digital das 

Águas de Minas, desenvolvido pela Universidade Federal de Viçosa (2011). Esse estudo 

apresenta o balanço existente entre a demanda e a disponibilidade hídrica, representadas 

respectivamente pela vazão outorgada e pelo limite outorgável no Estado de Minas Gerais para 

a bacia do Rio Doce (50% da Q7,10). 

De acordo com a descrição das características hidrográficas apresentada anteriormente, os 

principais cursos d’água existentes no município de Coronel Fabriciano são: o rio Piracicaba, o 

rio Caladão e o ribeirão Cocais Pequenos, sendo os dois últimos afluentes do rio Piracicaba. O 

Quadro 9.4 apresenta a disponibilidade hídrica e a demanda hídrica para os mananciais em 

questão. 

QUADRO 9.4 – DEMANDA VERSUS DISPONIBILIDADE HÍDRICA DE CORONEL FABRICIANO 

Manancial Superficial 

Disponibilidade hídrica 

(m³/s) 

Demanda hídrica 

(m³/s) 

Saldo resultante 

(m³/s) 

Ribeirão Cocais Pequenos 0,290 0,129 0,161 

Rio Piracicaba (trecho Cocais Pequenos – Caladão) 0,017 0,552 0,000 

Rio Caladão 0,138 0,923 0,000 

Total - - 0,161 

Fonte: Atlas Digital das Águas de Minas (UFV, 2013). Elaboração ENGECORPS, 2014. 

 

 

Observa-se que o saldo resultante para o município de Coronel Fabriciano é positivo, 

totalizando 161 L/s. 

9.3 DEFINIÇÃO DAS ALTERNATIVAS DE MANANCIAL PARA ATENDIMENTO 

A partir da análise da disponibilidade hídrica dos mananciais subterrâneos atualmente 

utilizados no abastecimento de Coronel Fabriciano, conclui-se que os mesmos não se 

apresentam como uma solução para atendimento das demandas atual e futura. Assim, verifica-

se que há a possibilidade de se utilizar como fonte de abastecimento o ribeirão Cocais 

Pequenos, o qual apresenta saldo positivo resultante. 

Ressalta-se que, segundo o Relatório Trimestral (3º trimestre de 2013) do Monitoramento da 

Qualidade das Águas Superficiais no Estado de Minas Gerais (IGAM, 2013), os principais 

corpos hídricos da Bacia do Rio Piracicaba (rio Piracicaba, rio Maquiné, rio Santa Bárbara) 
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possuem Índice de Qualidade da Água (IQA) médio (entre 50 e 70) ou bom (entre 70 e 90). 

Segundo o relatório, esses rios enquadram-se nas Classes I ou II da Resolução CONAMA nº 

357 (2005), podendo ser utilizados como mananciais de abastecimento após a realização de 

tratamento simplificado e convencional, respectivamente. No caso da utilização de seus 

afluentes, recomenda-se confirmar se os mesmos possuem índices de qualidade passíveis de 

utilização para abastecimento público. 
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10. IDENTIFICAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

Em função das conclusões relativas ao cenário prospectivo de demandas apresentadas ao final 

do Capítulo 8 e da análise de disponibilidade hídrica, apresentada no item anterior, foram 

identificadas os programas, projetos e ações para que os objetivos e metas estabelecidos 

possam ser cumpridos. Essas ações compreendem medidas estruturais – intervenções diretas 

nos sistemas - e medidas não estruturais – que possibilitam adoção de procedimentos e 

intervenções de modo indireto constituindo-se em complementos importantes das medidas 

estruturais.  

São apresentadas a seguir as ações propostas a serem detalhadas no Anexo II através da 

apresentação das fichas resumo correspondentes. 

Abastecimento de Água 

 Ampliar o sistema produtor de água tratada; 

 Elaborar estudo da capacidade do Sistema de Tratamento do município; 

 Ampliar os sistemas de reservação; 

 Ampliar a rede de distribuição e ligações prediais de água dos sistemas de abastecimento 

de água; 

 Elaborar estudo de alternativas de mananciais e avaliar oferta de água; 

 Implantar sistemas de tratamento do lodo e de recirculação das águas de lavagem dos 

filtros na ETA; 

 Implantar Programa de Redução de Perdas. 

Esgotamento Sanitário 

 Ampliar rede coletora de esgotos para ampliar o índice de atendimento; 

 Implantar novas ligações de esgotos para acompanhar o crescimento do índice de 

atendimento; 

 Implantar ETE. 

Limpeza Urbana e de Manejo dos Resíduos Sólidos 

 Ampliar a coleta de resíduos sólidos domiciliares; 

 Ampliar o reaproveitamento dos resíduos sólidos – secos e úmidos; 

 Ampliar os serviços de limpeza urbana; 

 Monitorar a qualidade dos serviços de manejo dos RSS; 
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 Ampliar o índice de coleta dos resíduos da construção civil; 

 Implantar o reaproveitamento dos resíduos da construção civil coletados; 

 Implantar área para estocagem dos resíduos da construção civil; 

 Elaboração/Implantação/Fiscalização dos Planos de Gerenciamento Integrado resíduos 

sujeitos ao plano de gerenciamento, conforme descrito no Art. 20 da Lei nº 12.305/2010. 

Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas 

 Implantar equipe de inspeção e manutenção da rede de drenagem; 

 Elaborar registro de incidentes envolvendo microdrenagem e macrodrenagem; 

 Elaborar Plano Diretor de Drenagem Urbana;  

 Elaborar estudos específicos para o controle de inundações. 

 Acessar os dados dos postos de monitoramento de chuva e cursos d’água. 

Além das ações propostas para os 4 (quatro) componentes foram considerados programas 

gerais aplicáveis às áreas de saneamento relacionados a seguir: 

 Programa de Proteção das Nascentes e Mananciais de Abastecimento de Água;  

 Programa de Adequação de Interferências entre Rede de Esgoto e Drenagem; 

 Programa de Capacitação de Mão-de-obra dos Técnicos Operadores dos Serviços de 

Saneamento Básico; 

 Criação de Comitê Técnico Permanente. 

Quanto à educação ambiental, foram apresentadas algumas sugestões de programas 

educacionais aplicáveis para garantir o engajamento e a conscientização da população, a fim 

tornar intrínseca a postura adequada para resultar no melhor uso e desempenho dos sistemas 

de saneamento básico: 

 Estímulo à população a apoiar programas ambientais; 

 Programa de Utilização Racional da Água; 

 Conscientização da Utilização do Sistema de Esgotamento Sanitário;  

 Conscientização para a não geração, redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem dos 

resíduos; 

 Programa de Reuso da Água. 
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Em relação à zona rural, devido às suas peculiaridades, foi detalhado um programa específico, 

a saber: 

 Programa de Melhoria do Abastecimento de Água na Zona Rural; 

 Programa de Implantação de Esgotamento Sanitário na Zona Rural; 

 Programa de Adequação do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

adequado à Zona Rural; 

 Programa de Estudo do Sistema de Drenagem na Área Rural. 

Experiências Aplicáveis à Área Rural 

Para atendimento a essas áreas não contempladas pelo sistema público, existem algumas outras 

experiências em andamento, que resultam da implementação de programas de saneamento 

para comunidades isoladas, o que pode ser de utilidade à prefeitura do município, no sentido 

da universalização do atendimento com água e esgotos. Essas experiências encontram-se em 

desenvolvimento na CAGECE (Ceará- onde se emprega o modelo SISAR - Sistemas de 

Integração do Saneamento Rural), CAERN (Rio Grande do Norte - modelo de gestão 

caracterizado pela autonomia das comunidades atendidas), COPASA (Minas Gerais - sistemas 

gerenciados pelas próprias prefeituras ou pelos próprios moradores) e SABESP (São Paulo). 

No âmbito do Estado de São Paulo, vale citar o Programa Água é Vida, instituído pelo Decreto 

Estadual nº 57.479 de 1º de novembro de 2011, nova experiência em início de 

implementação, dirigido às comunidades de pequeno porte, predominantemente ocupadas 

por população de baixa renda. O objetivo do programa não é somente equacionar a cobertura 

dos serviços, mas buscar alternativas de modelos e gerenciamentos inovadores e adequados 

para os sistemas de pequeno porte.  

De especial interesse, são os dados e as informações do seminário realizado na UNICAMP-

Universidade de Campinas, entre 20 e 21 de junho de 2013, denominado “Soluções 

Inovadoras de Tratamento e Reuso de Esgotos em Comunidades Isoladas – Aspectos Técnicos e 

Institucionais”, que, dentre os vários aspectos relacionados com a necessidade de 

universalização do atendimento, apresentou vários temas de interesse, podendo-se citar, entre 

outros: 

 Ações da Agência Nacional de Águas na Indução e Apoio ao Reuso da Água – ANA; 

 Aproveitamento de Águas Residuárias Tratadas em Irrigação e Piscicultura – Universidade 

Federal do Ceará; 

 Entraves Legais e Ações Institucionais para o Saneamento de Comunidades Isoladas – PCJ – 

Piracicaba; 

 Aspectos Técnicos e Institucionais – ABES – SP; 



-238- 

Planos Municipais de Saneamento Básico dos Municípios de Coronel Fabriciano e Timóteo  

Produto 8 – Relatório Final do Plano Municipal de Saneamento Básico 

Município: Coronel Fabriciano – TOMO I 

ENGECORPS 

1245-IBA-01-SA-RT-0008 

 

 Experiência da CETESB no Licenciamento Ambiental de Sistemas de Tratamento de Esgotos 

Sanitários de Comunidades Isoladas – CETESB – SP; 

 Emprego de Tanques Sépticos – PROSAB/SANEPAR; 

 Aplicação de Wetlands Construídos como Sistemas Descentralizados no Tratamento de 

Esgotos – ABES - SP; 

 Linhas de Financiamento e Incentivos para Implantação de Pequenos Sistemas de 

Saneamento – FUNASA; 

 Necessidades de Ajustes das Políticas de Saneamento para Pequenos Sistemas – SABESP – 

SP; 

 Parasitoses de Veiculação Hídrica – UNICAMP – SP; 

 Projeto Piloto para Implantação de Tecnologias Alternativas em Saneamento na 

Comunidade de Rodamonte – Ilhabela – SP – CBH – Litoral Norte – SP; 

 Informações decorrentes do Programa de Microbacias - CATI – Secretária de Agricultura e 

Abastecimento – SP; 

 Solução Inovadora para Uso (Reuso) de Esgoto – Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte; 

 Tratamento de Esgotos em Pequenas Comunidades – A Experiência da UFMG – 

Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG. 

Todo esse material, de grande importância para o município, pode ser obtido junto à ABES – 

Associação Brasileira de Engenharia Sanitária. 

De acordo com o documento apresentado no supracitado seminário, às comunidades isoladas 

deverão ser contempladas nas ações de saneamento, no âmbito do planejamento municipal, 

regional e estadual e as instituições deverão utilizar ferramentas de educação, mediação e 

conciliação socioambientais, de forma a garantir a participação efetiva dessas comunidades em 

todo esse processo.     

O Programa Nacional de Saneamento Rural 

Dentro dos programas estabelecidos pelo recém-aprovado PLANSAB - Plano Nacional de 

Saneamento Básico (dez/2013), consta o Programa 2, voltado ao saneamento rural. 

O programa visa a atender, por ações de saneamento básico, a população rural e as 

comunidades tradicionais, como as indígenas e quilombolas e as reservas extrativistas. Os 

objetivos do programa são o de financiar em áreas rurais e comunidades tradicionais medidas 

estruturais de abastecimento de água potável, de esgotamento sanitário, de provimento de 

banheiros e unidades hidrossanitárias domiciliares e de educação ambiental para o 

saneamento, além de, em função de necessidades ditadas pelo saneamento integrado, ações 
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de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e de manejo de águas pluviais. Também, nas 

linhas das ações gerais, os objetivos englobam medidas não estruturais, quais sejam, suporte 

político e gerencial para sustentabilidade da prestação dos serviços, incluindo ações de 

educação e mobilização social, cooperação técnica aos municípios no apoio à gestão e 

inclusive na elaboração de projetos. 

A coordenação do programa está atribuída ao Ministério da Saúde (FUNASA), que deverá 

compartilhar a sua execução com outros órgãos federais. Os beneficiários do programa serão as 

administrações municipais, os consórcios e os prestadores de serviços, incluindo instâncias de 

gestão para o saneamento rural, como cooperativas e associações comunitárias. O programa 

será operado principalmente com recursos não onerosos, não se descartando o aporte de 

recursos onerosos, tendo em vista necessidade de investimentos em universalização para os 

próximos 20 anos. 

A FUNASA é o órgão do governo federal responsável pela implementação das ações de 

saneamento nas áreas rurais de todos os municípios brasileiros.  
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11. DEFINIÇÃO DOS CRITÉRIOS DE HIERARQUIZAÇÃO 

Neste capítulo estão definidos os critérios de hierarquização das áreas e/ou programas de 

intervenção prioritários conforme discutidos na oficina realizada do dia 25/06/2014, bem como 

o resultado preliminar da aplicação desses critérios. Para elaboração das fichas resumo (Anexo 

II) foram consideradas ações nos seguintes horizontes indicadas no Quadro 11.1. 

QUADRO 11.1 – HORIZONTES DE PROJETO, AÇÕES E HORIZONTES TEMPORAIS 

Horizonte de Projeto Ações Cores
3
 Horizonte Temporal 

Até 3 anos Emergencial 
 

  2017 a 2019 

Entre 4 e 8 anos Curto Prazo 
 

  2020 a 2024 

Entre 9 e 12 anos Médio Prazo 
 

  2025 a 2028 

Entre 13 e 20 anos Longo Prazo 
 

  2029 a 2036 

Elaboração ENGECORPS – 2014. 

Importante destacar que estas ações devem estar alinhadas com a atualização do Plano 

Municipal de Saneamento, o qual deverá ser atualizado em um prazo não superior a cada 4 

(quatro) anos, conforme estabelecido pela Lei nº 11.445/2007. Sendo assim, novas ações 

poderão ser incluídas ao longo dos próximos anos, além de serem verificadas as já existentes 

no Plano. 

Abastecimento de Água 

A priorização de cada ação (emergencial, curto, médio e longo prazo) para o sistema de 

abastecimento de água foi feita adotando-se os seguintes critérios: 

 Ação emergencial a ser implementada a partir do ano 1 (período de 3 anos - 2017 a 

2019): ação voltada para impedir a interrupção do fornecimento de água por déficit 

quantitativo atual; 

 Ação de curto prazo (período de 5 anos – 2020 a 2024): ação voltada para corrigir 

problemas operacionais que possam representar risco de interrupção no fornecimento de 

água; 

 Ação de médio prazo e longo prazo (período de 12 anos – 2025 a 2036): ação em função 

do crescimento da demanda ou dos usos na bacia hidrográfica associada às captações 

utilizadas para abastecimento de água; 

 Ação ao longo do período de planejamento: ações preventivas que permitam a 

manutenção da oferta de água, a extensão da universalização do serviço para a zona rural 

e a preservação da qualidade dos mananciais de abastecimento. 

  

                                              

3
 As cores simbolizam a hierarquização proposta pelos delegados durante a oficina realizada do dia 26/06/2014. 
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Esgotamento Sanitário 

A priorização de cada ação (emergencial, curto, médio e longo prazo) para o sistema de 

esgotamento sanitário foi feita adotando-se os seguintes critérios: 

 Ação emergencial a ser implementada a partir do ano 1 (período de 3 anos - 2017 a 

2019): ação voltada para garantir a coleta e o tratamento de 100% do esgoto gerado na 

área urbana; 

 Ação de curto prazo (período de 5 anos – 2020 a 2024): ação voltada para corrigir 

problemas operacionais que possam representar risco de entupimento na rede coletora ou 

interrupção no tratamento de esgoto; 

 Ação de médio e longo prazo (período de 12 anos – 2025 a 2036): ação futura em função 

do crescimento da demanda do sistema; 

 Ação ao longo do período de planejamento: ações preventivas que permitam a 

manutenção dos serviços de esgotamento sanitário, a extensão da universalização do 

serviço para a zona rural e a preservação da qualidade dos mananciais locais. 

Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

A priorização de cada ação (emergencial, curto, médio e longo prazo) para o sistema de 

limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos foi feita adotando-se os seguintes critérios: 

 Ação emergencial a ser implementada a partir do ano 1 (período de 3 anos - 2017 a 

2019): ação voltada para impedir a interrupção dos serviços de limpeza urbana e manejo 

dos resíduos sólidos por déficit de equipamentos ou de capacidade da unidade de 

destinação atual, e para garantir a universalização dos serviços; 

 Ação de curto prazo (período de 5 anos – 2020 a 2024): ação voltada para corrigir 

problemas operacionais que possam representar risco de interrupção nos serviços de 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; 

 Ação de médio prazo (período de 4 anos – 2025 – 2028): ação futura para atender o 

crescimento da demanda do sistema; 

 Ação de longo prazo (período de 8 anos – 2029 a 2036): ação futura voltada para prever e 

corrigir problemas operacionais previstos apenas para o período final de planejamento, 

 Ação ao longo do período de planejamento: ações preventivas que permitam a 

manutenção dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, e a extensão da 

universalização dos mesmos para a zona rural. 
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Drenagem urbana e Manejo de Águas Pluviais 

A priorização de cada ação (emergencial, curto, médio e longo prazo) para o sistema de 

drenagem urbana e manejo de águas pluviais foi feita adotando-se os seguintes critérios: 

 Ação emergencial a ser implementada a partir do ano 1 (período de 3 anos - 2017 a 

2019): ação voltada para implantação de estrutura de inspeção e manutenção da rede de 

drenagem, e implantar os postos fluviométricos e pluviométricos caso haja ocorrência de 

pontos críticos no município; 

 Ação de curto prazo (período de 5 anos – 2020 a 2024): ação voltada para implantação de 

estrutura de inspeção e manutenção da rede de drenagem, e implantar os postos 

fluviométricos e pluviométricos caso não haja ocorrências de pontos críticos no município; 

 Ação de médio a longo prazo (período de 12 anos – 2025 a 2036): ação futura em função 

do crescimento da demanda do sistema, e elaboração de legislação específica; 

 Ação ao longo do período de planejamento: ações preventivas que permitam a 

manutenção dos serviços de drenagem urbana e manejo de águas pluviais. 


