
 

 

 

 

 

REV. DATA MODIFICAÇÃO VERIFICAÇÃO APROVAÇÃO 

 

    
 

    
2 08/01/2016 Emissão Final 

  
1 22/12/2015 

Revisão conforme Parecer Parcial  

IBIO/Comitê 

  
0 15/09/2015 Emissão Inicial  

  

 

Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) do 
Município de Ipatinga 

PRODUTO 4 – PROGNÓSTICO E ALTERNATIVAS PARA UNIVERSALIZAÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO 

ELABORADO: APROVADO: 

P.H.D.D./ V.C.V.L. 

José Geraldo Sartori Brandão 

ART Nº 92221220150304697 

CREA Nº 0600720869-SP 

VERIFICADO: COORDENADOR GERAL:  

J.G.S.B. 
Danny Dalberson de Oliveira 

ART Nº 92221220150304572 

 

Nº  (CLIENTE): 

 

CREA Nº 0600495622-SP 

        
DATA: 

08/01/2016 
FOLHA:  

Nº ENGECORPS: 

  1284-IBA-00-SA-RT-0004-R2 
REVISÃO: 

R2 1 DE 140 
 

  
 

  

 

  
 

  

 



-2- 

Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Ipatinga 

Produto 4 – Prognóstico e Alternativas para Universalização dos Serviços de Saneamento Básico 

ENGECORPS 

1284-IBA-00-SA-RT-0004 

 

Instituto BioAtlântica  

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piracicaba  

IBIO – AGB DOCE / CBH-PIRACICABA 

 

Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) do 

Município de Ipatinga 

 

 

 

 

PRODUTO 4 – PROGNÓSTICO E ALTERNATIVAS 

PARA UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

SANEAMENTO BÁSICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENGECORPS ENGENHARIA S.A. 

1284-IBA-00-SA-RT-0004-R2 

Janeiro/2016



 

 

 

 
 
 
Instituto BioAtlântica – IBIO – AGB Doce 

Endereço: Rua Afonso Pena, 2590 - Centro 

Governador Valadares - MG 

CEP: 35010-000  

Telefone: +55 (33) 3212-4357 / 3277-9845 

Endereço eletrônico: www.ibioagbdoce.org.br 

 

 

Equipe: 

Coordenação Técnica - IBIO –AGB Doce: 

Diretor Geral: Ricardo AlcantaraValory 

Diretor Técnico: Fabiano Henrique da Silva Alves 

 

 

 

 

 

Comitêda Bacia Hidrográfica do Rio Piracicaba (CBH-Piracicaba): 

Presidente: Flamínio Guerra Guimarães 

Vice-presidente: José Ângelo Paganini 

1ºSecretário: Jorge Martins Borges 

2ºSecretário: Vinicius Moraes Perdigão 

 

 

 

 

Consultor (Contrato IBIO – AGB Doce nº 13/2015) 

Weverton de Freitas Santos 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboração e execução:  

Engecorps Engenharia S.A. 

Al. Tocantins, 125 – 13º andar 

CEP: 06455-020 – Barueri-SP 

PABX: 11-2135-5252 – Fax: 11-2135-5270  

Endereço eletrônico: www.engecorps.com.br  

 

http://www.ibioagbdoce.org.br/
http://www.engecorps.com.br/


-3- 

Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Ipatinga 

Produto 4 – Prognóstico e Alternativas para Universalização dos Serviços de Saneamento Básico 

ENGECORPS 

1284-IBA-00-SA-RT-0004 

ÍNDICE 

PÁG. 

APRESENTAÇÃO .................................................................................................................................... 6 

1. INTRODUÇÃO ........................................................................................................................ 8 

2. PROJEÇÃO POPULACIONAL .................................................................................................. 8 

2.1 SÉRIE HISTÓRICA DOS DADOS CENSITÁRIOS – IBGE ....................................................................... 8 

2.2 ESTUDOS POPULACIONAIS EXISTENTES ........................................................................................ 10 

2.2.1 Fundação João Pinheiro .......................................................................................................... 10 

2.2.2 Consórcio ECOPLAN – LUME ................................................................................................. 10 

2.2.3 Resumo dos Estudos Populacionais ......................................................................................... 11 

2.3 PROJEÇÕES MATEMÁTICAS ........................................................................................................ 12 

2.3.1 Evolução Populacional Adotada .............................................................................................. 16 

2.3.2 Evolução das Populações e dos Domicílios .............................................................................. 17 

2.3.3 Projeções Populacionais e de Domicílios relativos à Área de Projeto ........................................ 17 

3. PROJEÇÃO DE DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO ............................ 21 

3.1 ESTUDO DE DEMANDAS E CONTRIBUIÇÕES ................................................................................. 21 

3.1.1 Sistema de Abastecimento de Água......................................................................................... 21 

3.1.2 Abastecimento de Água na Zona Rural .................................................................................... 26 

3.1.3 Sistema de Esgotos Sanitários .................................................................................................. 36 

3.1.4 Esgotamento Sanitário na Zona Rural ...................................................................................... 39 

3.1.5 Sistema de Resíduos Sólidos ................................................................................................... 49 

3.1.6 Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais ........................................................................ 55 

4. CONSIDERAÇÕES INICIAIS: DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO E ESCOPO DAS 

PROPOSTAS .......................................................................................................................... 60 

4.1 ALTERNATIVAS INSTITUCIONAIS PARA O PLANEJAMENTO ............................................................... 61 

4.1.1 Comitê Técnico Executivo ....................................................................................................... 62 

4.1.2 Associação de Municípios na forma de consórcio intermunicipal para planejamento ............... 65 

4.1.3 Instrumentos Econômicos ....................................................................................................... 66 

4.2 ALTERNATIVAS INSTITUCIONAIS PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ................................................ 70 

4.2.1 Diretrizes gerais para o Financiamento dos Serviços ................................................................ 71 

4.2.2 Diretrizes para a prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário .... 71 

4.2.3 Diretrizes para a prestação dos Serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos ..... 73 

4.2.4 Diretrizes para a prestação dos Serviços de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais ...... 76 



-4- 

Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Ipatinga 

Produto 4 – Prognóstico e Alternativas para Universalização dos Serviços de Saneamento Básico 

ENGECORPS 

1284-IBA-00-SA-RT-0004 

4.2.5 Resumo das alternativas de prestação dos serviços de saneamento .......................................... 77 

4.3 DIRETRIZES E ALTERNATIVAS INSTITUCIONAIS PARA REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ....... 78 

4.3.1 Consórcio Público Intermunicipal de Regulação ...................................................................... 79 

4.3.2 Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do 

Estado de Minas Gerais (ARSAE) .............................................................................................. 81 

4.4 DIRETRIZES E ALTERNATIVAS INSTITUCIONAIS PARA O CONTROLE SOCIAL ........................................ 82 

4.5 ALTERNATIVAS INSTITUCIONAIS ESPECÍFICAS PARA A ZONA RURAL.................................................. 83 

5. PROSPECTIVA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO ................................................................. 88 

5.1 ANÁLISE SWOT ....................................................................................................................... 88 

5.2 OBJETIVOS E METAS.................................................................................................................. 94 

5.2.1 Sistema de Abastecimento de Água......................................................................................... 95 

5.2.2 Sistema de Esgotamento Sanitário ........................................................................................... 96 

5.2.3 Sistema de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos .................................................... 97 

5.2.4 Sistema de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais ...................................................... 98 

5.3 PROSPECTIVAS TÉCNICAS PARA OS SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO ........................................... 99 

5.3.1 Sistema de Abastecimento de Água......................................................................................... 99 

5.3.2 Sistema de Esgotamento Sanitário ......................................................................................... 102 

5.3.3 Sistema de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos .................................................. 103 

5.3.4 Sistema de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais .................................................... 121 

6. PREVISÃO DE EVENTOS DE CONTINGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS ....................................... 125 

6.1 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO ............................................ 125 

6.2 SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS ................................................. 128 

6.2.1 Objetivo............................................................................................................................... 128 

6.2.2 Agentes Envolvidos ............................................................................................................... 128 

6.2.3 Planos de Contingência ........................................................................................................ 129 

6.3 SISTEMA DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS................................................ 133 

6.3.1 Sistema de Alerta.................................................................................................................. 133 

6.3.2 Planos de Ações Emergenciais ............................................................................................... 133 

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ......................................................................................... 134 

 

ANEXO I – PARECER CONCLUSIVO IBIO – AGB DOCE / MUNICÍPIO ............................................. 138 

  



-5- 

Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Ipatinga 

Produto 4 – Prognóstico e Alternativas para Universalização dos Serviços de Saneamento Básico 

ENGECORPS 

1284-IBA-00-SA-RT-0004 

SIGLAS 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas 

ABRELPE – Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública 

ANA – Agência Nacional de Águas 

CBH-DOCE – Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce 

CBH-PIRACICABA – Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piracicaba 

COPASA – Companhia de Saneamento de Minas Gerais 

CRVA – Central de Resíduos Vale do Aço 

ENGECORPS – ENGECORPS Engenharia S.A. 

ETA – Estação de Tratamento de Água 

ETE – Estação de Tratamento de Esgotos 

FEAM – Fundação Estadual do Meio Ambiente 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IBIO-AGB Doce – Instituto BioAtlântica – Agência de Água da Bacia Hidrográfica do Rio Doce  

IGAM – Instituto Mineiro de Gestão das Águas 

INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial  

IWA – Internacional Water Association 

MCidades – Ministério das Cidades 

PGIRS – Plano de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos 

PMSB – Plano Municipal de Saneamento Básico 

PNRS – Política Nacional de Resíduos Sólidos 

RCD – Resíduos da Construção Civil e Demolição 

RMVA – Região Metropolitana do Vale do Aço 
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APRESENTAÇÃO 

O presente documento é parte integrante da Etapa III - Prognóstico e Alternativas para a 

Universalização dos Serviços de Saneamento Básico, do Plano Municipal de Saneamento 

Básico (PMSB), referente ao município de Ipatinga, integrante da Unidade de Planejamento e 

Gestão de Recursos Hídricos do Rio Piracicaba – DO2, conforme contrato 01/2015 firmado em 

19/02/2015 entre a ENGECORPS e o Instituto BioAtlântica (IBIO – AGB Doce), e a ordem de 

serviço 14/2014 assinada em 19/02/2015. 

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 14/2014 (Contrato de gestão ANA nº 072/2011 / 

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

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

realizada no município de Ipatinga, em 23 de março de 2015, entre o IBIO – AGB Doce, os 

representantes do município e a ENGECORPS. 

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

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

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

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

conforme apresentado a seguir:  

ETAPA I – PLANEJAMENTO DO PROCESSO 

 PRODUTO 1 – PLANO DE TRABALHO; 

 PRODUTO 2 – PLANO DE COMUNICAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL. 

ETAPA II – DIAGNÓSTICO TÉCNICO-PARTICIPATIVO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO 

BÁSICO 

 PRODUTO 3 – DIAGNÓSTICO TÉCNICO-PARTICIPATIVO DOS SERVIÇOS DE 

SANEAMENTO BÁSICO. 

ETAPA III – PROGNÓSTICO E ALTERNATIVAS PARA UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

SANEAMENTO BÁSICO 

 PRODUTO 4 – PROGNÓSTICO E ALTERNATIVAS PARA UNIVERSALIZAÇÃO 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 – SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

COM SELEÇÃO DOS INDICADORES PARA MONITORAMENTO DO PMSB.  
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ETAPA IV – CONSULTA PÚBLICA 

 AUDIÊNCIA PÚBLICA. 

ETAPA V – APROVAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO  

 PRODUTO 8 – RELATÓRIO FINAL DO PMSB. 

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 4 faz parte das atividades desenvolvidas na Etapa III – Prognósticos e Alternativas 

para Universalização dos Serviços de Saneamento Básico, configurando-se como um relatório 

parcial do Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico (PMSB). 

O enfoque principal está relacionado com os objetivos e metas dos serviços do saneamento 

básico e, para isso, serão efetuadas, entre outras abordagens, as estimativas das demandas e 

contribuições para cada serviço. Para levantamento dos objetivos e metas foi realizado o 

prognóstico de cada setor de saneamento, sendo levantadas suas carências e suas virtudes. 

As estimativas das demandas foram feitas considerando que 2016 será o ano em que o PMSB 

entrará em vigor, sendo assim, considerado como ano zero. Sendo, a partir de 2017, o ano que 

se iniciam a implantação dos programas, projetos e ações para um horizonte de 20 anos – até 

2036. 

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

indiretamente, estão relacionadas com esse Produto 4, ressalvando-se que informações e 

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

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

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

no Produto 8 (PMSB propriamente dito). 

2. PROJEÇÃO POPULACIONAL 

Este capítulo apresenta os estudos populacionais realizados para o Município de Ipatinga com 

vista a subsidiar a projeção populacional adotada para o Plano Municipal de Saneamento 

Básico. 

Inicialmente são sistematizados e analisados os estudos já existentes, como os dados censitários 

e os outros estudos para o município de Ipatinga. 

Em seguida, são apresentadas as projeções da população do município realizadas para o 

horizonte de projeto, o ano 2036. Os estudos incorporam também a desagregação da 

população projetada segundo a sua situação de domicílio urbana e rural. 

Finalmente, são apresentadas as estimativas de crescimento do número de domicílios no 

horizonte de projeto, que constitui o parâmetro de referência principal para os planos de 

expansão dos serviços de saneamento. 

2.1 SÉRIE HISTÓRICA DOS DADOS CENSITÁRIOS – IBGE 

A série histórica dos dados censitários que registram a evolução da população do município de 

Ipatinga encontra-se registrada no Quadro 2.1. Os valores foram desagregados segundo a 

situação do domicílio, em população urbana e rural. A série histórica considerada abrange os 

censos de 1980, 1991, 2000 e 2010.  
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QUADRO 2.1 – EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO SEGUNDO CONDIÇÃO DE MORADIA – 1980 A 2010 

Ipatinga 

Ano 

População (hab.) Taxa de 

Urban. (%) 

Taxa de Crescimento Anual 

(% a.a.) 

Urbana Rural Total Urbana Rural Total 

1980 149.143 1.175 150.318 99,2% - - - 

1991 178.830 1.239 180.069 99,3% 1,66 0,48 1,66 

2000 210.895 1.601 212.496 99,2% 1,85 2,89 1,86 

2010 236.968 2.500 239.468 99,0% 1,17 4,56 1,20 

Fonte: IBGE. Elaboração: ENGECORPS, 2015.  

 

Da análise do Quadro 2.1 é possível observar que o município de Ipatinga apresenta dinâmica 

de crescimento acentuada, pois sua taxa de crescimento no último período intercensitário ficou 

no patamar de 1,20% a.a., acima das taxas médias da UPGRH DO2, que é de 1,00% a.a. e da 

registrada no Estado de Minas Gerais como um todo, que é de 0,91% a.a.. Essa taxa 

corresponde a um crescimento populacional superior ao mero crescimento vegetativo. Tal 

crescimento se justifica tanto ao fato de ser um polo econômico da região devido a presença 

da USIMINAS, quanto pela tendência à descentralização do crescimento populacional do 

Estado em direção aos municípios próximos da capital.  

As taxas de crescimento, a contar pela série histórica disponível, cresceram entre os anos de 

1991 e 2000, onde começou a decrescer até o último período censitário, seguindo a tendência 

de comportamento da maior parte dos municípios brasileiros, que apresentam decréscimo 

contínuo, derivado essencialmente da redução das taxas de fertilidade da população. 

As populações, urbana e rural, cresceram durante todo o período analisado, a população 

urbana cresceu em ritmo mais lento do que a população rural, que somente no último período 

censitário cresceu 36%. Em consequência, a taxa de urbanização do município apresentou um 

pequeno decrescimento no período de 2000 a 2010. Atualmente, esta taxa (99%) é superior à 

média registrada no Estado de Minas Gerais, que é de 85,3%, entretanto inferior à média da 

UPGRH DO2, que atinge 94%.  

O crescimento do número de domicílios apresenta taxas um pouco mais acentuadas, uma vez 

que vem ocorrendo uma significativa redução do número médio de pessoas por família. No 

último período intercensitário, a média no município de Ipatinga passou de 3,79 pessoas por 

domicílio para 3,29, conforme indicado no Quadro 2.2. 

QUADRO 2.2 – EVOLUÇÃO DO NÚMERO MÉDIO DE PESSOAS POR DOMICÍLIO – 2000 A 2010 

Ipatinga 

Domicílios particulares permanentes Número médio de pessoas por domicílio 

2000 2010 2000 2010 

Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural 

56.027 55.594 433 72.890 72.190 700 3,79 3,79 3,7 3,29 3,28 3,57 

Fonte: IBGE. Elaboração ENGECORPS, 2015. 
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2.2 ESTUDOS POPULACIONAIS EXISTENTES 

2.2.1 Fundação João Pinheiro 

O órgão realizou uma projeção da população municipal de Minas Gerais no período de 2009 a 

2020. O método aplicado à projeção foi o Método dos Coeficientes. A fonte de dados utilizada 

foi a população observada nos municípios mineiros no Censo Demográfico de 2000 e na 

Contagem de População de 2007, ajustada segundo fatores de correção de subenumeração 

definidos pelo IBGE. O Quadro 2.3 apresenta a projeção populacional da Fundação João 

Pinheiro. 

QUADRO 2.3 – ESTIMATIVA POPULACIONAL – FJP 2009 – 2020 

Ano 
População Total 

(hab) 

Taxa de 

Crescimento  

(% ao ano) 

Ano 
População Total 

(hab) 

Taxa de 

Crescimento  

(% ao ano) 

2.009 244.508 - 2.015 258.541 0,81 

2.010 247.153 1,08 2.016 260.537 0,77 

2.011 249.661 1,01 2.017 262.464 0,74 

2.012 252.039 0,95 2.018 264.330 0,71 

2.013 254.304 0,90 2.019 266.136 0,68 

2.014 256.467 0,85 2.020 267.887 0,66 

Fonte: FJP, 2009. Elaboração: ENGECORPS, 2015. 

 

 

Pode-se observar que a Taxa de Crescimento Anual é decrescente iniciando 2010 em 1.08 % e 

chegando em 2020 a 0,66 %, resultando em um acréscimo populacional de 23.379 habitantes 

para o período analisado. 

2.2.2 Consórcio ECOPLAN – LUME 

O Consórcio ECOPLAN e LUME foi responsável por desenvolver o Plano Integrado de Recursos 

Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Doce (ano de 2010). Para a projeção populacional desse 

estudo foi utilizado o método dos Componentes, que se baseia nos componentes da dinâmica 

demográfica (fecundidade, mortalidade e migração entre as zonas, rural e urbana). O horizonte 

de projeção foi de 2010 a 2030, divididos em períodos de cinco anos (2010, 2015, 2020, 

2025, 2030). 

Observa-se no Quadro 2.4 que diferentemente das outras projeções que, ou decresceram 

durante todo o horizonte de estudo ou se mantiveram constantes, a projeção do estudo em 

referência decresce entre os anos de 2015 e 2020 (de 1,24 até 1,22), volta a crescer entre os 

anos de 2020 e 2025 (1,22 até 1,28) e até o ano de 2030 volta a decrescer (1,28 até 1,21). O 

acréscimo populacional foi de aproximadamente 69.500 habitantes, resultando em uma taxa 

de crescimento anual por todo horizonte de estudo de 1,16%. 
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QUADRO 2.4 – ESTIMATIVA POPULACIONAL – PIRH – RIO DOCE 2010 – 2030 

Ano 2.010 2.015 2.020 2.025 2.030 

População Total (hab) 248.634 264.458 281.054 299.501 318.051 

Taxa de Crescimento (% ao ano) - 1,24 1,22 1,28 1,21 

Fonte: ECOPLAN/LUME, 2010. Elaboração: ENGECORPS, 2015. 

 

2.2.3 Resumo dos Estudos Populacionais 

Para efeito comparativo os dados acima descritos dos estudos populacionais existentes ao 

município de Ipatinga foram compilados no Quadro 2.5. 

QUADRO 2.5 – RESUMO DAS PROJEÇÕES POPULACIONAIS EXISTENTES DE IPATINGA 

Ano FJP ECOPLAN/LUME 

2.009 244.508 - 

2.010 247.153 248.634 

2.011 249.661 - 

2.012 252.039 - 

2.013 254.304 - 

2.014 256.467 - 

2.015 258.541 264.458 

2.016 260.537 - 

2.017 262.464 - 

2.018 264.330 - 

2.019 266.136 - 

2.020 267.887 281.054 

2.021 - - 

2.022 - - 

2.023 - - 

2.024 - - 

2.025 - 299.501 

2.026 - - 

2.027 - - 

2.028 - - 

2.029 - - 

2.030 - 318.051 

Fonte: FJP, 2009 e ECOPLAN/LUME, 2010. Elaboração: ENGECORPS, 2015. 

 

 

Com base nos dados da tabela anterior, foi calculada a taxa média de crescimento 

populacional por estudo no Quadro 2.6. A projeção populacional publicada pelos órgãos 

citados também está apresentada no Gráfico 2.1 onde se observa as curvas da projeção dos 

crescimentos de cada método utilizado. 
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QUADRO 2.6 – TAXA DE CRESCIMENTO POPULACIONAL ANUAL DE IPATINGA – ESTUDOS 

Estudo Período  Taxa (%a.a.) 

FJP  2009-2020 0,83 

ECOPLAN/LUME 2010-2030 1,24 

Fonte: FJP, 2009 e ECOPLAN/LUME, 2010. Elaboração: ENGECORPS, 2015. 

 

Elaboração: ENGECORPS, 2015. 

 

Gráfico 2.1 - Evolução da População Total do Município de Ipatinga – Estudos 

 

Analisando o Gráfico 2.1 é possível visualizar que a projeção populacional realizada pelo Plano 

de Ações da Bacia do Rio Doce apresenta uma taxa de crescimento anual média de 1,24% e 

incremento de aproximadamente 69,5 mil habitantes durante o período do horizonte estudado 

(2010 – 2030). A projeção efetuada pela fundação João Pinheiro é a que prevê menor 

crescimento populacional, atingindo uma taxa de crescimento anual de apenas 0,83% e 

incremento de 23,4 mil habitantes durante todo o período de estudo (2009 – 2020). 

2.3 PROJEÇÕES MATEMÁTICAS 

Os estudos populacionais descritos no item anterior, excluindo o IBGE, basearam-se em dados 

antigos e ultrapassados, uma vez que foram realizados antes do último período censitário 

(2010). Com isso concluiu-se pela necessidade de elaboração de outras projeções matemáticas 

para se comparar com os estudos existentes. Assim, nesse capitulo serão apresentados os 

cálculos baseados em fórmulas matemáticas. Para o município de Ipatinga os métodos 

matemáticos escolhidos foram o aritmético, geométrico, decrescente e curva logística. 
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O Quadro 2.7 apresenta os resultados obtidos utilizando as metodologias apresentadas no 

Quadro 2.8. O Gráfico 2.2 ilustra o crescimento populacional obtido em cada método 

utilizado. 

QUADRO 2.7 – MÉTODOS MATEMÁTICOS 

Aritmético Geométrico Curva Logística Decrescente 

Ano População 
TCA – 

(a.a%) 
Ano População 

TCA – 

(a.a%) 
Ano População 

TCA – 

(a.a%) 
Ano População 

TCA – 

(a.a%) 

2010 239.468 - 2010 239.468 - 2010 239.468 - 2010 239.468 - 

2011 242.573 1,30 2011 243.090 1,51 2011 241.688 0,93 2011 241.422 0,82 

2012 245.678 1,28 2012 246.767 1,51 2012 243.824 0,88 2012 243.296 0,78 

2013 248.784 1,26 2013 250.499 1,51 2013 245.878 0,84 2013 245.094 0,74 

2014 251.889 1,25 2014 254.287 1,51 2014 247.851 0,80 2014 246.819 0,70 

2015 254.994 1,23 2015 258.133 1,51 2015 249.745 0,76 2015 248.474 0,67 

2016 258.099 1,22 2016 262.037 1,51 2016 251.562 0,73 2016 250.061 0,64 

2017 261.204 1,20 2017 266.000 1,51 2017 253.303 0,69 2017 251.585 0,61 

2018 264.310 1,19 2018 270.023 1,51 2018 254.972 0,66 2018 253.046 0,58 

2019 267.415 1,17 2019 274.107 1,51 2019 256.569 0,63 2019 254.448 0,55 

2020 270.520 1,16 2020 278.253 1,51 2020 258.097 0,60 2020 255.794 0,53 

2021 273.625 1,15 2021 282.461 1,51 2021 259.557 0,57 2021 257.084 0,50 

2022 276.730 1,13 2022 286.733 1,51 2022 260.953 0,54 2022 258.322 0,48 

2023 279.836 1,12 2023 291.070 1,51 2023 262.287 0,51 2023 259.510 0,46 

2024 282.941 1,11 2024 295.472 1,51 2024 263.559 0,49 2024 260.650 0,44 

2025 286.046 1,10 2025 299.941 1,51 2025 264.774 0,46 2025 261.744 0,42 

2026 289.151 1,09 2026 304.477 1,51 2026 265.931 0,44 2026 262.793 0,40 

2027 292.256 1,07 2027 309.082 1,51 2027 267.035 0,42 2027 263.799 0,38 

2028 295.362 1,06 2028 313.757 1,51 2028 268.087 0,39 2028 264.765 0,37 

2029 298.467 1,05 2029 318.502 1,51 2029 269.088 0,37 2029 265.691 0,35 

2030 301.572 1,04 2030 323.319 1,51 2030 270.041 0,35 2030 266.580 0,33 

2031 304.677 1,03 2031 328.209 1,51 2031 270.949 0,34 2031 267.433 0,32 

2032 307.782 1,02 2032 333.173 1,51 2032 271.812 0,32 2032 268.251 0,31 

2033 310.888 1,01 2033 338.212 1,51 2033 272.633 0,30 2033 269.036 0,29 

2034 313.993 1,00 2034 343.327 1,51 2034 273.413 0,29 2034 269.789 0,28 

2035 317.098 0,99 2035 348.519 1,51 2035 274.155 0,27 2035 270.511 0,27 

2036 320.203 0,98 2036 353.790 1,51 2036 274.859 0,26 2036 271.204 0,26 

Elaboração: ENGECORPS, 2015. 
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QUADRO 2.8 – METODOLOGIA DE CALCULO DOS MÉTODOS MATEMÁTICOS UTILIZADOS 

Método Descrição Forma da curva Taxa de crescimento Fórmula da projeção 

Coeficientes 

(se não for efetuada análise da 

regressão) 

Projeção 

aritmética 

Crescimento populacional segundo uma 

taxa constante. Método utilizado para 

estimativas de menor prazo.  

 

aK
dt

dP


 

)t.(tKPP 0a0t 
 

02

02
a

tt

PP
K






 

Projeção 

geométrica 

Crescimento populacional função da 

população existente a cada instante. 

Utilizado para estimativas de menor prazo.  

 

.PK
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g
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Taxa 

decrescente 

de 

crescimento 

Premissa de que, à medida em que a 

cidade cresce, a taxa de crescimento 

torna-se menor. A população tende 

assintoticamente a um valor de saturação.  
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Crescimento 

logístico 

O crescimento populacional segue uma 

relação matemática, que estabelece uma 

curva em forma de S. A população tende 

assintoticamente a um valor de saturação. 

Condições necessárias: P
0
<P

1
<P

2
 e 

P
0
.P

2
<P

1

2
. O ponto de inflexão na curva 

ocorre no tempo [to-ln(c)/K
1
] e com 

P
t
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s
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Fonte: VON SPERLING, 2005
1
. 

 dP/dt = taxa de crescimento da população em função do tempo 

 P
o

, P
1

, P
2

 = populações nos anos t
0

, t
1

 , t
2

 (as fórmulas para taxa decrescente e crescimento logístico exigem valores equidistantes, caso não sejam baseadas na análise da regressão)  (hab) 

 P
t 

= população estimada no ano t (hab) ; P
s
 = população de saturação (hab) 

 K
a
, K

g
, K

d
, K

l
, i, c, r, s = coeficientes (a obtenção dos coeficientes pela análise da regressão é preferível, já que se pode utilizar toda a série de dados existentes, e não apenas P

0
, P

1 
e P

2
) 

                                              

1
 Adaptado parcialmente de Qasim (1985). 
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Elaboração: ENGECORPS, 2015. 

Gráfico 2.2 - Projeções Populacionais de Ipatinga – Métodos Matemáticos  

 

É possível visualizar que o método geométrico é o que atinge o maior crescimento 

populacional, atingindo o número de 353.790 habitantes no ano de 2036. No entanto, esse 

método segue uma taxa de crescimento anual constante de 1,51% contrariando a realidade 

encontrada atualmente que é do decréscimo constante dessa taxa. 

Os demais métodos apresentaram acréscimo populacional, no entanto todos apresentam taxa 

de crescimento anual decrescente, seguindo a tendência dos municípios brasileiros. O 

crescimento aritmético pode ser considerado como um crescimento intermediário, uma vez 

que se encontra entre o método geométrico e os métodos, decrescente e da curva logística. 

Isso se deve à diminuição pouco acentuada da taxa, atingindo uma população de final de 

horizonte de 320.203 habitantes. 

O método decrescente e da curva logística podem ser considerados como um crescimento 

tendencial, uma vez que a taxa de crescimento anual diminui bruscamente, atingindo o 

patamar de 0,26%, em ambos. 

Analisando as tendências de crescimento do município de Ipatinga, os métodos, decrescente e 

da curva logística são os que melhores representariam o crescimento populacional, uma vez 

que não existe nenhum planejamento de crescimento industrial das empresas alocadas no 

município. 
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2.3.1 Evolução Populacional Adotada 

As projeções populacionais e de domicílios adotadas no presente Plano de Saneamento do 

Município de Ipatinga foram realizadas de acordo com o método da curva logística, uma vez 

que essa metodologia retrata o cenário que hoje acontece, o desaceleramento do crescimento 

das cidades brasileiras. Ressalta-se, que para a projeção populacional adotada nesse estudo 

considerou o município como um todo (sem divisão entre Distrito Sede e Barra Alegre), uma 

vez que os sistemas de saneamento básico são integrados. Ressalta-se que não foram utilizados 

os dados estimados pelo IBGE para os anos anteriores uma vez que são estimativas e a 

projeção utilizou os dados dos Censos anteriores. 

A população do município, para o horizonte de projeto deste plano, foi estimada adotando-se 

a taxa de crescimento média anual observada no Quadro 2.9. A desagregação da população 

projetada, conforme a situação do domicílio foi realizada considerando que sua taxa de 

urbanização continuaria a mesma observada em 2010 (99,0%) até o final do plano (2036). Os 

resultados das projeções realizadas para o Plano estão apresentados no Quadro 2.9 e no 

Gráfico 2.3. 

QUADRO 2.9 – ESTIMATIVA DA POPULAÇÃO URBANA E RURAL (2017 A 2036) 

Ipatinga 

População (hab.) Taxa de Urbanização (%) TCA (% a.a.) 

 Censo Projetada  Censo Estimada Projetada 

2010 2017 2036 2010 2017 2036 10//36 

Total Urbana 236.968 250.658 271.989 

99,0 99,0 99,0 

0,59 

Total Rural 2.500 2.644 2.869 0,59 

Total Município 239.468 253.303 274.859 0,59 

Elaboração ENGECORPS, 2015. 

 

Elaboração: ENGECORPS, 2015. 

Gráfico 2.3 - Projeção Populacionais de Ipatinga 
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2.3.2 Evolução das Populações e dos Domicílios  

Os resultados para a evolução das populações e domicílios, englobando as populações totais, 

urbanas e rurais, ano a ano, encontram-se apresentados no Quadro 2.10. 

QUADRO 2.10 – EVOLUÇÃO POPULACIONAL E DE DOMICÍLIOS ADOTADA 

Ano 

Município: Ipatinga 

População Urbana 

(hab.) 

População 

Rural 

(hab.) 

População 

Total 

(hab.) 

Domicílios 

Urbanos 

(un.) 

Domicílios 

Rurais 

(un.) 

Domicílios 

Totais 

(un.) 

2014 245.263 2.588 247.850 74.717 725 75.441 

2015 247.137 2.607 249.744 75.288 730 76.018 

2016 248.935 2.626 251.561 75.836 735 76.571 

2017 250.658 2.644 253.303 76.361 740 77.101 

2018 252.309 2.662 254.971 76.864 745 77.609 

2019 253.890 2.679 256.568 77.345 750 78.095 

2020 255.402 2.694 258.096 77.806 754 78.560 

2021 256.847 2.710 259.557 78.246 759 79.005 

2022 258.229 2.724 260.953 78.667 763 79.430 

2023 259.548 2.738 262.286 79.069 767 79.836 

2024 260.807 2.752 263.559 79.452 770 80.223 

2025 262.009 2.764 264.773 79.818 774 80.592 

2026 263.155 2.776 265.931 80.168 777 80.945 

2027 264.247 2.788 267.035 80.500 781 81.281 

2028 265.287 2.799 268.086 80.817 784 81.601 

2029 266.278 2.809 269.088 81.119 787 81.906 

2030 267.222 2.819 270.041 81.407 789 82.196 

2031 268.120 2.829 270.948 81.680 792 82.472 

2032 268.974 2.838 271.811 81.940 795 82.735 

2033 269.786 2.846 272.632 82.188 797 82.985 

2034 270.558 2.854 273.413 82.423 799 83.222 

2035 271.292 2.862 274.154 82.647 801 83.448 

2036 271.989 2.869 274.859 82.859 803 83.662 

Elaboração: ENGECORPS, 2015. 

 

2.3.3 Projeções Populacionais e de Domicílios relativos à Área de Projeto 

2.3.3.1 Definições da Área de Projeto 

Conforme mencionado, o Censo Demográfico de 2010 identificou duas áreas urbanas no 

município de Ipatinga: 

 A área urbana do Distrito de Ipatinga, Sede municipal; 

 A área urbana do Distrito de Barra Alegre 

As comunidades rurais não incluídas no perímetro urbano do município, como aglomerações e 

residências dispersas em chácaras, serão objeto de estudo do presente planejamento em 

capítulo especialmente dirigidos a elas, de modo que devam ser atendidas por sistemas de 

saneamento próprios. 
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2.3.3.2 Projeção da População da Área de Projeto 

Em função de características específicas e limitações de cada serviço de saneamento, foi 

necessário adotar um critério diferenciado para a projeção da população e domicílios a ser 

utilizada no cálculo das projeções de demanda dos serviços de saneamento; de tal forma que: 

 para os sistemas de água, esgoto e drenagem adotou-se que a população da área de 

projeto corresponde à totalidade da população urbana do município, uma vez que para a 

área rural serão propostas soluções independentes dos sistemas urbanos;  

 e para o sistema de resíduos adotou-se que a população da área de projeto corresponde à 

população total do município (urbana e rural), uma vez que de maneira geral todos os 

resíduos deverão ser coletados, manejados e ter a mesma disposição final, excetuando-se 

apenas alguns casos de população rural muito dispersa. 

O resultado dessa projeção populacional é apresentado no Quadro 2.11 e 2.12. 
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QUADRO 2.11 – PROJEÇÃO POPULACIONAL ADOTADA E O NÚMERO DE DOMICÍLIOS PARA ÁGUA, ESGOTO E DRENAGEM – 2014 A 2036 

Ano 

População da Área de Projeto 

(hab.) 

Domicílios da Área de Projeto 

(un.) 

Taxa de Ocupação por Domicílios da Área de 

Projeto 

Urbana Total Urbana Total Urbana Total 

2014 245.263 247.850 74.717 75.441 3,28 3,29 

2015 247.137 249.744 75.288 76.018 3,28 3,29 

2016 248.935 251.561 75.836 76.571 3,28 3,29 

2017 250.658 253.303 76.361 77.101 3,28 3,29 

2018 252.309 254.971 76.864 77.609 3,28 3,29 

2019 253.890 256.568 77.345 78.095 3,28 3,29 

2020 255.402 258.096 77.806 78.560 3,28 3,29 

2021 256.847 259.557 78.246 79.005 3,28 3,29 

2022 258.229 260.953 78.667 79.430 3,28 3,29 

2023 259.548 262.286 79.069 79.836 3,28 3,29 

2024 260.807 263.559 79.452 80.223 3,28 3,29 

2025 262.009 264.773 79.818 80.592 3,28 3,29 

2026 263.155 265.931 80.168 80.945 3,28 3,29 

2027 264.247 267.035 80.500 81.281 3,28 3,29 

2028 265.287 268.086 80.817 81.601 3,28 3,29 

2029 266.278 269.088 81.119 81.906 3,28 3,29 

2030 267.222 270.041 81.407 82.196 3,28 3,29 

2031 268.120 270.948 81.680 82.472 3,28 3,29 

2032 268.974 271.811 81.940 82.735 3,28 3,29 

2033 269.786 272.632 82.188 82.985 3,28 3,29 

2034 270.558 273.413 82.423 83.222 3,28 3,29 

2035 271.292 274.154 82.647 83.448 3,28 3,29 

2036 271.989 274.859 82.859 83.662 3,28 3,29 

Elaboração: ENGECORPS, 2015. 
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QUADRO 2.12 – PROJEÇÃO POPULACIONAL ADOTADA E O NÚMERO DE DOMICÍLIOS PARA RESÍDUOS SÓLIDOS – 2014 A 2036 

Ano 

População da Área de Projeto 

(hab.) 

Domicílios da Área de Projeto 

(un.) 

Taxa de Ocupação por Domicílios da Área de 

Projeto 

Urbana Rural Total Urbana Rural Total Urbana Rural Total 

2014 245.263 2.588 247.850 74.717 725 75.441 3,28 3,57 3,29 

2015 247.137 2.607 249.744 75.288 730 76.018 3,28 3,57 3,29 

2016 248.935 2.626 251.561 75.836 735 76.571 3,28 3,57 3,29 

2017 250.658 2.644 253.303 76.361 740 77.101 3,28 3,57 3,29 

2018 252.309 2.662 254.971 76.864 745 77.609 3,28 3,57 3,29 

2019 253.890 2.679 256.568 77.345 750 78.095 3,28 3,57 3,29 

2020 255.402 2.694 258.096 77.806 754 78.560 3,28 3,57 3,29 

2021 256.847 2.710 259.557 78.246 759 79.005 3,28 3,57 3,29 

2022 258.229 2.724 260.953 78.667 763 79.430 3,28 3,57 3,29 

2023 259.548 2.738 262.286 79.069 767 79.836 3,28 3,57 3,29 

2024 260.807 2.752 263.559 79.452 770 80.223 3,28 3,57 3,29 

2025 262.009 2.764 264.773 79.818 774 80.592 3,28 3,57 3,29 

2026 263.155 2.776 265.931 80.168 777 80.945 3,28 3,57 3,29 

2027 264.247 2.788 267.035 80.500 781 81.281 3,28 3,57 3,29 

2028 265.287 2.799 268.086 80.817 784 81.601 3,28 3,57 3,29 

2029 266.278 2.809 269.088 81.119 787 81.906 3,28 3,57 3,29 

2030 267.222 2.819 270.041 81.407 789 82.196 3,28 3,57 3,29 

2031 268.120 2.829 270.948 81.680 792 82.472 3,28 3,57 3,29 

2032 268.974 2.838 271.811 81.940 795 82.735 3,28 3,57 3,29 

2033 269.786 2.846 272.632 82.188 797 82.985 3,28 3,57 3,29 

2034 270.558 2.854 273.413 82.423 799 83.222 3,28 3,57 3,29 

2035 271.292 2.862 274.154 82.647 801 83.448 3,28 3,57 3,29 

2036 271.989 2.869 274.859 82.859 803 83.662 3,28 3,57 3,29 

Elaboração: ENGECORPS, 2015. 
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3. PROJEÇÃO DE DEMANDAS DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO 

BÁSICO 

3.1 ESTUDO DE DEMANDAS E CONTRIBUIÇÕES 

3.1.1 Sistema de Abastecimento de Água 

3.1.1.1 Áreas do Município Atualmente Abastecidas Integralmente pelo Sistema de 

Abastecimento Público 

No caso específico de Ipatinga, o estudo de demandas considerou as populações urbanas já 

atualmente abastecidas pelo sistema público, mas sem as divisões presentes no Censo do IBGE, 

de Distrito Sede e Distrito de Barra Alegre, uma vez que o abastecimento de água em Ipatinga 

é realizado por um sistema integrado, sem as divisões. 

3.1.1.2 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, as informações obtidas nas Oficinas do PMSB, 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 Ipatinga, 

foram adotados os critérios e parâmetros de cálculo descritos a seguir. 

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 

(produção) considera também as perdas de água do sistema de água.  

O cálculo foi realizado através dos valores disponibilizados pela COPASA e já citados no 

Produto 3 anterior. O volume de água produzido no período de um ano (entre Maio/2014 e 

Abril/2015) foi de 20.115.928 m³, já o volume de água consumido durante o mesmo período 

foi de 10.779.223 m³, resultando assim em um volume de perdas de 46,4%. A população 

urbana para o ano de 2014 é de 245.263. Através desses valores, foram obtidos o consumo 

médio diário per capita de 120,41 L/s e o consumo médio de captação (produção) de 

224.71 L/s/habitante. 

Para o cálculo de demanda, 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 

pelo COPASA. 
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 Consumo do Distrito Industrial 

O consumo de água para fins industriais, excluindo-se neste tópico o consumo advindo das 

atividades operacionais da USIMINAS, cujo abastecimento é próprio, acha-se concentrado 

praticamente no Distrito Industrial de Ipatinga, no entanto, grande parte das indústrias 

presentes no município também possuem fontes alternativas de produção de água, não 

demandando do sistema público. 

A previsão de consumo industrial foi estabelecida segundo orientações e diretrizes básicas da 

Companhia de Distritos Industriais – CDI, usualmente empregada nos projetos da 

COPASA/MG. Tais instrumentos orientadores estabelecem para distritos industriais em fase de 

implantação e/ou a implantar a taxa média de consumo de 0,30 l/s para cada hectare de área 

ocupada. Assim, uma vez que a área disponível para empreendimentos industriais soma, 

aproximadamente, 80 hectares, resulta o valor de 24 L/s. 

A vazão média consumida pelo setor industrial no ano de 2013, de acordo com a COPASA, foi 

de aproximadamente 4 L/s. Com esse valor para o Distrito Industrial de Ipatinga foi adotada 

uma taxa majorada em 600% (seiscentos por cento), totalizando uma demanda final de 24 L/s, 

para final de plano (2.036). 

 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 do município de Ipatinga apresenta, segundo dados do 

COPASA de 2015, um índice de atendimento urbano, através da rede pública, de 100%. Com 

isso a meta durante os 20 anos de planejamento é manter esse índice. 

 Metas para Redução de Perdas 

O município de Ipatinga já possui rede de abastecimento caracterizada em zonas de pressão, 

devido ao Programa de Redução e Controle de Perdas de Água – PRPA, realizado pela 

COPASA, o qual se encontra em fase de implantação. O modelo do PRPA implantado pela 
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COPASA está alinhado com as normas editadas pela ABNT, pela IWA e pelo INMETRO e com 

a política de redução e controle de perdas do Ministério das Cidades. 

Para a implantação das obras do PRPA, o município foi dividido em 12 setores com medição 

do volume distribuído, separação das zonas de pressão, adequação das pressões (diminuição 

da pressão nas partes baixas e aumento da pressão nas partes altas e mais distantes). Abaixo 

estão algumas medidas implantadas pela COPASA. 

 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.). 

A partir de informações cedidas pela operadora do sistema, obtêm-se o índice de perda de 

água por ligação de 293,96 L/lig.dia, associado a um percentual de 46,4%. De posse desses 

valores, considerado elevado, propôs-se indistintamente para o município, dentro do horizonte 

de planejamento (ano 2036), a seguinte redução, conforme apresentado no Quadro 3.1. 

QUADRO 3.1 – PROPOSIÇÃO PARA A DIMINUIÇÃO DOS ÍNDICES DE PERDAS
2

 NA DISTRIBUIÇÃO  

Local Índice 2017 2036 

Ipatinga 

Perdas (%) 45,34 25,00 

Perdas (L/lig.dia) 293,96 134,35 

Elaboração: ENGECORPS, 2015. 

 Estimativa do Consumo dos Grandes Consumidores 

Não foi identificado no município nenhum grande consumidor que usufrua do sistema público 

de abastecimento de água, sendo o mesmo 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 adotado de 1,2. 

                                              

2
 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; A redução do índice de perdas foi calculada gradativamente, ano a ano, partindo de 2017 e finalizando 

em 2036. 
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3.1.1.3 Estimativa das Demandas 

Com base na evolução populacional e nos critérios e parâmetros de projeto, encontra-se 

apresentado, no Quadro 3.2, as demandas para o sistema de abastecimento de água do 

município. 
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QUADRO 3.2 – ESTIMATIVA DOS CONSUMOS E VAZÕES DISTRIBUÍDAS DE ÁGUA – IPATINGA 

Ano 

Popul. 

Urbana 

(hab) 

% de 

atendi- 

mento 

Popul. 

Urb.Abast. 

(hab) 

Cota 

Per Capita 

(L/hab.dia) 

Consumo Parcial 

Doméstico (L/s) 

Vazão 

Industr. 

(L/s) 

Consumo Total 

Doméstico+Industrial(L/s) 
IP 

(%)  

Vazão de  

Perdas 

(L/s) 

IP 

(L/lig.dia)  

Vazão Distribuída 
Vreserv 

necess. 

(m³) 

Doméstica+Industrial(L/s) 

Q
média

 Q
máx.dia

 Q
máx.hora

 Q
média

 Q
máx.dia

 Q
máx.hora

 Q
média

 Q
máx.dia

 Q
máx.hora

 

2016 248.935 100,00 248.935 120,41 346,92 416,31 624,46 4,00 350,92 420,31 628,46 46,41 303,96 346,04 654,89 724,27 932,43 20.859 

2017 250.658 100,00 250.658 120,41 349,33 419,19 628,79 5,00 354,33 424,19 633,79 45,34 293,96 332,34 648,28 718,15 927,74 20.683 

2018 252.309 100,00 252.309 120,41 351,63 421,95 632,93 6,00 357,63 427,95 638,93 44,27 284,12 319,12 641,75 712,07 923,05 20.508 

2019 253.890 100,00 253.890 120,41 353,83 424,60 636,89 7,00 360,83 431,60 643,89 43,20 274,46 306,35 635,29 706,06 918,35 20.334 

2020 255.402 100,00 255.402 120,41 355,94 427,12 640,69 8,00 363,94 435,12 648,69 42,13 264,97 294,01 628,90 700,09 913,65 20.163 

2021 256.847 100,00 256.847 120,41 357,95 429,54 644,31 9,00 366,95 438,54 653,31 41,06 255,64 282,06 622,59 694,18 908,96 19.993 

2022 258.229 100,00 258.229 120,41 359,88 431,85 647,78 10,00 369,88 441,85 657,78 39,99 246,48 270,50 616,36 688,34 904,26 19.824 

2023 259.548 100,00 259.548 120,41 361,72 434,06 651,09 11,00 372,72 445,06 662,09 38,92 237,49 259,30 610,20 682,55 899,58 19.657 

2024 260.807 100,00 260.807 120,41 363,47 436,16 654,25 12,00 375,47 448,16 666,25 37,85 228,65 248,45 604,12 676,82 894,90 19.492 

2025 262.009 100,00 262.009 120,41 365,15 438,17 657,26 13,00 378,15 451,17 670,26 36,78 219,98 237,93 598,12 671,15 890,24 19.329 

2026 263.155 100,00 263.155 120,41 366,74 440,09 660,14 14,00 380,74 454,09 674,14 35,71 211,46 227,72 592,20 665,55 885,59 19.168 

2027 264.247 100,00 264.247 120,41 368,26 441,92 662,88 15,00 383,26 456,92 677,88 34,64 203,09 217,81 586,36 660,01 880,97 19.008 

2028 265.287 100,00 265.287 120,41 369,71 443,66 665,49 16,00 385,71 459,66 681,49 33,57 194,88 208,18 580,60 654,54 876,37 18.851 

2029 266.278 100,00 266.278 120,41 371,10 445,31 667,97 17,00 388,10 462,31 684,97 32,50 186,82 198,83 574,91 649,13 871,79 18.695 

2030 267.222 100,00 267.222 120,41 372,41 446,89 670,34 18,00 390,41 464,89 688,34 31,42 178,90 189,73 569,31 643,79 867,24 18.541 

2031 268.120 100,00 268.120 120,41 373,66 448,39 672,59 19,00 392,66 467,39 691,59 30,35 171,13 180,88 563,79 638,52 862,72 18.390 

2032 268.974 100,00 268.974 120,41 374,85 449,82 674,73 20,00 394,85 469,82 694,73 29,28 163,50 172,27 558,35 633,32 858,23 18.240 

2033 269.786 100,00 269.786 120,41 375,98 451,18 676,77 21,00 396,98 472,18 697,77 28,21 156,01 163,88 553,00 628,19 853,78 18.092 

2034 270.558 100,00 270.558 120,41 377,06 452,47 678,71 22,00 399,06 474,47 700,71 27,14 148,66 155,71 547,72 623,13 849,37 17.946 

2035 271.292 100,00 271.292 120,41 378,08 453,70 680,55 23,00 401,08 476,70 703,55 26,07 141,44 147,75 542,52 618,14 844,99 17.802 

2036 271.989 100,00 271.989 120,41 379,05 454,86 682,30 24,00 403,05 478,86 706,30 25,00 134,35 139,98 537,41 613,22 840,65 17.661 

Elaboração ENGECORPS, 2015. 

Legenda:  IP = Índice de Perdas 

 Q
máx.hora

 = Vazão Máxima Horária 

 Q
máx.dia

 = Vazão Máxima Diária 

 Q
média

 = Vazão Média 
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3.1.2 Abastecimento de Água na Zona Rural 

3.1.2.1 Critérios e Parâmetros Básicos de Planejamento 

No caso específico da Zona Rural do município de Ipatinga, o estudo de demandas foi 

realizado para todas as 8 comunidades rurais, uma vez que levar o sistema de abastecimento 

público da área urbana e unir todas as comunidades em um sistema são soluções consideradas 

impróprias devido à grande distância e aos custos envolvidos. 

Os parâmetros básicos de planejamento foram adotados como sendo os mesmos parâmetros 

(cota per capita e volume de reservação) utilizados para o cálculo das demandas da área 

urbana de Ipatinga. Para o caso específico do índice de perdas, o mesmo não foi utilizado uma 

vez que as comunidades rurais ainda não contam com rede de distribuição.  

 Metas de Atendimento 

Atualmente poucas comunidades da zona rural de Ipatinga contam com sistema de 

abastecimento de água operado pela COPASA. Para efeito desse PMSB ficou definido que a 

zona rural deverá ser atendida em sua totalidade pelo sistema até o ano de 2024, atingindo a 

universalização do sistema. 

3.1.2.2 Estimativa das Demandas 

Com base na evolução populacional urbana e nos critérios e parâmetros de projeto, 

encontram-se apresentadas, nos Quadros 3.3 ao 3.11, as demandas calculadas das 

comunidades rurais. 
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QUADRO 3.3 – ESTIMATIVA DOS CONSUMOS E VAZÕES DISTRIBUÍDAS DE ÁGUA – COMUNIDADE TRIBUNA 

Ano 

Popul. 

Comunidade 

(hab) 

% de atendimento 

coletivo 

Popul. 

Com.Abast. 

(hab) 

Cota 

Per Capita 

(l/hab.dia) 

Consumo Total Vreserv 

necess. 

(m³) 

Doméstico (l/s) 

Q
média

 Q
máx.dia

 Q
máx.hora

 

2016 189 0,00 0 120,12 0,00 0,00 0,00 0 

2017 190 12,50 24 120,12 0,03 0,04 0,06 1 

2018 192 25,00 48 120,12 0,07 0,08 0,12 2 

2019 193 37,50 72 120,12 0,10 0,12 0,18 3 

2020 194 50,00 97 120,12 0,13 0,16 0,24 5 

2021 195 62,50 122 120,12 0,17 0,20 0,31 6 

2022 196 75,00 147 120,12 0,20 0,25 0,37 7 

2023 197 87,50 173 120,12 0,24 0,29 0,43 8 

2024 198 100,00 198 120,12 0,28 0,33 0,50 10 

2025 199 100,00 199 120,12 0,28 0,33 0,50 10 

2026 200 100,00 200 120,12 0,28 0,33 0,50 10 

2027 201 100,00 201 120,12 0,28 0,33 0,50 10 

2028 202 100,00 202 120,12 0,28 0,34 0,50 10 

2029 202 100,00 202 120,12 0,28 0,34 0,51 10 

2030 203 100,00 203 120,12 0,28 0,34 0,51 10 

2031 204 100,00 204 120,12 0,28 0,34 0,51 10 

2032 204 100,00 204 120,12 0,28 0,34 0,51 10 

2033 205 100,00 205 120,12 0,28 0,34 0,51 10 

2034 206 100,00 206 120,12 0,29 0,34 0,51 10 

2035 206 100,00 206 120,12 0,29 0,34 0,52 10 

2036 207 100,00 207 120,12 0,29 0,34 0,52 10 

Elaboração ENGECORPS, 2015. 

Legenda:  Q
máx.hora

 = Vazão Máxima Horária 

 Q
máx.dia

 = Vazão Máxima Diária 

 Q
média

 = Vazão Média 
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QUADRO 3.4 – ESTIMATIVA DOS CONSUMOS E VAZÕES DISTRIBUÍDAS DE ÁGUA – COMUNIDADE IPANEMINHA 

Ano 

Popul. 

Comunidade 

(hab) 

% de atendimento 

coletivo 

Popul. 

Com.Abast. 

(hab) 

Cota 

Per Capita 

(l/hab.dia) 

Consumo Total Vreserv 

necess. 

(m³) 

Doméstico (l/s) 

Q
média

 Q
máx.dia

 Q
máx.hora

 

2016 446 100,00 446 120,12 0,62 0,74 1,12 21 

2017 450 100,00 450 120,12 0,63 0,75 1,13 22 

2018 453 100,00 453 120,12 0,63 0,75 1,13 22 

2019 455 100,00 455 120,12 0,63 0,76 1,14 22 

2020 458 100,00 458 120,12 0,64 0,76 1,15 22 

2021 461 100,00 461 120,12 0,64 0,77 1,15 22 

2022 463 100,00 463 120,12 0,64 0,77 1,16 22 

2023 465 100,00 465 120,12 0,65 0,78 1,16 22 

2024 468 100,00 468 120,12 0,65 0,78 1,17 22 

2025 470 100,00 470 120,12 0,65 0,78 1,18 23 

2026 472 100,00 472 120,12 0,66 0,79 1,18 23 

2027 474 100,00 474 120,12 0,66 0,79 1,19 23 

2028 476 100,00 476 120,12 0,66 0,79 1,19 23 

2029 478 100,00 478 120,12 0,66 0,80 1,20 23 

2030 479 100,00 479 120,12 0,67 0,80 1,20 23 

2031 481 100,00 481 120,12 0,67 0,80 1,20 23 

2032 482 100,00 482 120,12 0,67 0,80 1,21 23 

2033 484 100,00 484 120,12 0,67 0,81 1,21 23 

2034 485 100,00 485 120,12 0,67 0,81 1,21 23 

2035 487 100,00 487 120,12 0,68 0,81 1,22 23 

2036 488 100,00 488 120,12 0,68 0,81 1,22 23 

Elaboração ENGECORPS, 2015. 

Legenda:  Q
máx.hora

 = Vazão Máxima Horária 

 Q
máx.dia

 = Vazão Máxima Diária 

 Q
média

 = Vazão Média 
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QUADRO 3.5 – ESTIMATIVA DOS CONSUMOS E VAZÕES DISTRIBUÍDAS DE ÁGUA – COMUNIDADE IPANEMÃO 

Ano 

Popul. 

Comunidade 

(hab) 

% de atendimento 

coletivo 

Popul. 

Com.Abast. 

(hab) 

Cota 

Per Capita 

(l/hab.dia) 

Consumo Total Vreserv 

necess. 

(m³) 

Doméstico (l/s) 

Q
média

 Q
máx.dia

 Q
máx.hora

 

2016 113 0,00 0 120,12 0,00 0,00 0,00 0 

2017 114 12,50 14 120,12 0,02 0,02 0,04 1 

2018 115 25,00 29 120,12 0,04 0,05 0,07 1 

2019 116 37,50 43 120,12 0,06 0,07 0,11 2 

2020 116 50,00 58 120,12 0,08 0,10 0,15 3 

2021 117 62,50 73 120,12 0,10 0,12 0,18 4 

2022 118 75,00 88 120,12 0,12 0,15 0,22 4 

2023 118 87,50 104 120,12 0,14 0,17 0,26 5 

2024 119 100,00 119 120,12 0,17 0,20 0,30 6 

2025 119 100,00 119 120,12 0,17 0,20 0,30 6 

2026 120 100,00 120 120,12 0,17 0,20 0,30 6 

2027 120 100,00 120 120,12 0,17 0,20 0,30 6 

2028 121 100,00 121 120,12 0,17 0,20 0,30 6 

2029 121 100,00 121 120,12 0,17 0,20 0,30 6 

2030 122 100,00 122 120,12 0,17 0,20 0,30 6 

2031 122 100,00 122 120,12 0,17 0,20 0,31 6 

2032 123 100,00 123 120,12 0,17 0,20 0,31 6 

2033 123 100,00 123 120,12 0,17 0,21 0,31 6 

2034 123 100,00 123 120,12 0,17 0,21 0,31 6 

2035 124 100,00 124 120,12 0,17 0,21 0,31 6 

2036 124 100,00 124 120,12 0,17 0,21 0,31 6 

Elaboração ENGECORPS, 2015. 

Legenda:  Q
máx.hora

 = Vazão Máxima Horária 

 Q
máx.dia

 = Vazão Máxima Diária 

 Q
média

 = Vazão Média 
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QUADRO 3.6 – ESTIMATIVA DOS CONSUMOS E VAZÕES DISTRIBUÍDAS DE ÁGUA – COMUNIDADE CÓRREGO DOS LÚCIOS 

Ano 

Popul. 

Comunidade 

(hab) 

% de atendimento 

coletivo 

Popul. 

Com.Abast. 

(hab) 

Cota 

Per Capita 

(l/hab.dia) 

Consumo Total Vreserv 

necess. 

(m³) 

Doméstico (l/s) 

Q
média

 Q
máx.dia

 Q
máx.hora

 

2016 79 0,00 0 120,12 0,00 0,00 0,00 0 

2017 79 12,50 10 120,12 0,01 0,02 0,02 0 

2018 80 25,00 20 120,12 0,03 0,03 0,05 1 

2019 80 37,50 30 120,12 0,04 0,05 0,08 1 

2020 81 50,00 40 120,12 0,06 0,07 0,10 2 

2021 81 62,50 51 120,12 0,07 0,08 0,13 2 

2022 82 75,00 61 120,12 0,09 0,10 0,15 3 

2023 82 87,50 72 120,12 0,10 0,12 0,18 3 

2024 83 100,00 83 120,12 0,11 0,14 0,21 4 

2025 83 100,00 83 120,12 0,12 0,14 0,21 4 

2026 83 100,00 83 120,12 0,12 0,14 0,21 4 

2027 84 100,00 84 120,12 0,12 0,14 0,21 4 

2028 84 100,00 84 120,12 0,12 0,14 0,21 4 

2029 84 100,00 84 120,12 0,12 0,14 0,21 4 

2030 85 100,00 85 120,12 0,12 0,14 0,21 4 

2031 85 100,00 85 120,12 0,12 0,14 0,21 4 

2032 85 100,00 85 120,12 0,12 0,14 0,21 4 

2033 85 100,00 85 120,12 0,12 0,14 0,21 4 

2034 86 100,00 86 120,12 0,12 0,14 0,21 4 

2035 86 100,00 86 120,12 0,12 0,14 0,21 4 

2036 86 100,00 86 120,12 0,12 0,14 0,22 4 

Elaboração ENGECORPS, 2015. 

Legenda:  Q
máx.hora

 = Vazão Máxima Horária 

 Q
máx.dia

 = Vazão Máxima Diária 

 Q
média

 = Vazão Média 
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QUADRO 3.7 – ESTIMATIVA DOS CONSUMOS E VAZÕES DISTRIBUÍDAS DE ÁGUA – COMUNIDADE PEDRA BRANCA 

Ano 

Popul. 

Comunidade 

(hab) 

% de atendimento 

coletivo 

Popul. 

Com.Abast. 

(hab) 

Cota 

Per Capita 

(l/hab.dia) 

Consumo Total Vreserv 

necess. 

(m³) 

Doméstico (l/s) 

Q
média

 Q
máx.dia

 Q
máx.hora

 

2016 971 50,00 485 120,12 0,67 0,81 1,21 23 

2017 977 50,00 489 120,12 0,68 0,82 1,22 23 

2018 984 50,00 492 120,12 0,68 0,82 1,23 24 

2019 990 50,00 495 120,12 0,69 0,83 1,24 24 

2020 996 60,00 598 120,12 0,83 1,00 1,50 29 

2021 1002 70,00 701 120,12 0,97 1,17 1,75 34 

2022 1007 80,00 806 120,12 1,12 1,34 2,02 39 

2023 1012 90,00 911 120,12 1,27 1,52 2,28 44 

2024 1017 100,00 1.017 120,12 1,41 1,70 2,54 49 

2025 1022 100,00 1.022 120,12 1,42 1,70 2,56 49 

2026 1026 100,00 1.026 120,12 1,43 1,71 2,57 49 

2027 1030 100,00 1.030 120,12 1,43 1,72 2,58 50 

2028 1034 100,00 1.034 120,12 1,44 1,73 2,59 50 

2029 1038 100,00 1.038 120,12 1,44 1,73 2,60 50 

2030 1042 100,00 1.042 120,12 1,45 1,74 2,61 50 

2031 1045 100,00 1.045 120,12 1,45 1,74 2,62 50 

2032 1049 100,00 1.049 120,12 1,46 1,75 2,62 50 

2033 1052 100,00 1.052 120,12 1,46 1,76 2,63 51 

2034 1055 100,00 1.055 120,12 1,47 1,76 2,64 51 

2035 1058 100,00 1.058 120,12 1,47 1,76 2,65 51 

2036 1061 100,00 1.061 120,12 1,47 1,77 2,65 51 

Elaboração ENGECORPS, 2015. 

Legenda:  Q
máx.hora

 = Vazão Máxima Horária 

 Q
máx.dia

 = Vazão Máxima Diária 

 Q
média

 = Vazão Média 
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QUADRO 3.8 – ESTIMATIVA DOS CONSUMOS E VAZÕES DISTRIBUÍDAS DE ÁGUA – COMUNIDADE TAÚBAS 

Ano 

Popul. 

Comunidade 

(hab) 

% de atendimento 

coletivo 

Popul. 

Com.Abast. 

(hab) 

Cota 

Per Capita 

(l/hab.dia) 

Consumo Total Vreserv 

necess. 

(m³) 

Doméstico(l/s) 

Q
média

 Q
máx.dia

 Q
máx.hora

 

2016 645 50,00 323 120,12 0,45 0,54 0,81 15 

2017 649 50,00 325 120,12 0,45 0,54 0,81 16 

2018 654 50,00 327 120,12 0,45 0,55 0,82 16 

2019 658 50,00 329 120,12 0,46 0,55 0,82 16 

2020 662 60,00 397 120,12 0,55 0,66 0,99 19 

2021 666 70,00 466 120,12 0,65 0,78 1,17 22 

2022 669 80,00 535 120,12 0,74 0,89 1,34 26 

2023 673 90,00 605 120,12 0,84 1,01 1,51 29 

2024 676 100,00 676 120,12 0,94 1,13 1,69 32 

2025 679 100,00 679 120,12 0,94 1,13 1,70 33 

2026 682 100,00 682 120,12 0,95 1,14 1,71 33 

2027 685 100,00 685 120,12 0,95 1,14 1,71 33 

2028 687 100,00 687 120,12 0,96 1,15 1,72 33 

2029 690 100,00 690 120,12 0,96 1,15 1,73 33 

2030 692 100,00 692 120,12 0,96 1,16 1,73 33 

2031 695 100,00 695 120,12 0,97 1,16 1,74 33 

2032 697 100,00 697 120,12 0,97 1,16 1,74 33 

2033 699 100,00 699 120,12 0,97 1,17 1,75 34 

2034 701 100,00 701 120,12 0,97 1,17 1,75 34 

2035 703 100,00 703 120,12 0,98 1,17 1,76 34 

2036 705 100,00 705 120,12 0,98 1,18 1,76 34 

Elaboração ENGECORPS, 2015. 

Legenda:  Q
máx.hora

 = Vazão Máxima Horária 

 Q
máx.dia

 = Vazão Máxima Diária 

 Q
média

 = Vazão Média 
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QUADRO 3.9 – ESTIMATIVA DOS CONSUMOS E VAZÕES DISTRIBUÍDAS DE ÁGUA – COMUNIDADE MORRO ESCURO 

Ano 

Popul. 

Comunidade 

(hab) 

% de atendimento 

coletivo 

Popul. 

Com.Abast. 

(hab) 

Cota 

Per Capita 

(l/hab.dia) 

Consumo Total Vreserv 

necess. 

(m³) 

Doméstico(l/s) 

Q
média

 Q
máx.dia

 Q
máx.hora

 

2016 126 0,00 0 120,12 0,00 0,00 0,00 0 

2017 127 12,50 16 120,12 0,02 0,03 0,04 1 

2018 128 25,00 32 120,12 0,04 0,05 0,08 2 

2019 129 37,50 48 120,12 0,07 0,08 0,12 2 

2020 129 50,00 65 120,12 0,09 0,11 0,16 3 

2021 130 62,50 81 120,12 0,11 0,14 0,20 4 

2022 131 75,00 98 120,12 0,14 0,16 0,25 5 

2023 131 87,50 115 120,12 0,16 0,19 0,29 6 

2024 132 100,00 132 120,12 0,18 0,22 0,33 6 

2025 133 100,00 133 120,12 0,18 0,22 0,33 6 

2026 133 100,00 133 120,12 0,19 0,22 0,33 6 

2027 134 100,00 134 120,12 0,19 0,22 0,33 6 

2028 134 100,00 134 120,12 0,19 0,22 0,34 6 

2029 135 100,00 135 120,12 0,19 0,22 0,34 6 

2030 135 100,00 135 120,12 0,19 0,23 0,34 7 

2031 136 100,00 136 120,12 0,19 0,23 0,34 7 

2032 136 100,00 136 120,12 0,19 0,23 0,34 7 

2033 137 100,00 137 120,12 0,19 0,23 0,34 7 

2034 137 100,00 137 120,12 0,19 0,23 0,34 7 

2035 137 100,00 137 120,12 0,19 0,23 0,34 7 

2036 138 100,00 138 120,12 0,19 0,23 0,34 7 

Elaboração ENGECORPS, 2015. 

Legenda:  Q
máx.hora

 = Vazão Máxima Horária 

 Q
máx.dia

 = Vazão Máxima Diária 

 Q
média

 = Vazão Média 
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QUADRO 3.10 – ESTIMATIVA DOS CONSUMOS E VAZÕES DISTRIBUÍDAS DE ÁGUA – COMUNIDADE BUCÂNIA 

Ano 

Popul. 

Comunidade 

(hab) 

% de atendimento 

coletivo 

Popul. 

Com.Abast. 

(hab) 

Cota 

Per Capita 

(l/hab.dia) 

Consumo Total Vreserv 

necess. 

(m³) 

Doméstico(l/s) 

Q
média

 Q
máx.dia

 Q
máx.hora

 

2016 57 0,00 0 120,12 0,00 0,00 0,00 0 

2017 57 12,50 7 120,12 0,01 0,01 0,02 0 

2018 57 25,00 14 120,12 0,02 0,02 0,04 1 

2019 58 37,50 22 120,12 0,03 0,04 0,05 1 

2020 58 50,00 29 120,12 0,04 0,05 0,07 1 

2021 59 62,50 37 120,12 0,05 0,06 0,09 2 

2022 59 75,00 44 120,12 0,06 0,07 0,11 2 

2023 59 87,50 52 120,12 0,07 0,09 0,13 2 

2024 59 100,00 59 120,12 0,08 0,10 0,15 3 

2025 60 100,00 60 120,12 0,08 0,10 0,15 3 

2026 60 100,00 60 120,12 0,08 0,10 0,15 3 

2027 60 100,00 60 120,12 0,08 0,10 0,15 3 

2028 60 100,00 60 120,12 0,08 0,10 0,15 3 

2029 61 100,00 61 120,12 0,08 0,10 0,15 3 

2030 61 100,00 61 120,12 0,08 0,10 0,15 3 

2031 61 100,00 61 120,12 0,08 0,10 0,15 3 

2032 61 100,00 61 120,12 0,09 0,10 0,15 3 

2033 61 100,00 61 120,12 0,09 0,10 0,15 3 

2034 62 100,00 62 120,12 0,09 0,10 0,15 3 

2035 62 100,00 62 120,12 0,09 0,10 0,15 3 

2036 62 100,00 62 120,12 0,09 0,10 0,16 3 

Elaboração ENGECORPS, 2015. 

Legenda:  Q
máx.hora

 = Vazão Máxima Horária 

 Q
máx.dia

 = Vazão Máxima Diária 

 Q
média

 = Vazão Média 
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QUADRO 3.11 – ESTIMATIVA DOS CONSUMOS E VAZÕES DISTRIBUÍDAS DE ÁGUA – TOTAL RURAL 

Ano 

Popul. 

Comunidade 

(hab) 

% de atendimento 

coletivo 

Popul. 

Com.Abast. 

(hab) 

Cota 

Per Capita 

(l/hab.dia) 

Consumo Total Vreserv 

necess. 

(m³) 

Doméstico(l/s) 

Q
média

 Q
máx.dia

 Q
máx.hora

 

2016 2626 48% 1254 120,12 1,74 2,09 3,14 60 

2017 2644 50% 1334 120,12 1,85 2,23 3,34 64 

2018 2662 53% 1414 120,12 1,97 2,36 3,54 68 

2019 2679 56% 1495 120,12 2,08 2,49 3,74 72 

2020 2694 65% 1742 120,12 2,42 2,91 4,36 84 

2021 2710 73% 1991 120,12 2,77 3,32 4,98 96 

2022 2724 82% 2243 120,12 3,12 3,74 5,61 108 

2023 2738 91% 2496 120,12 3,47 4,16 6,25 120 

2024 2752 100% 2752 120,12 3,83 4,59 6,89 132 

2025 2764 100% 2764 120,12 3,84 4,61 6,92 133 

2026 2776 100% 2776 120,12 3,86 4,63 6,95 133 

2027 2788 100% 2788 120,12 3,88 4,65 6,98 134 

2028 2799 100% 2799 120,12 3,89 4,67 7,00 134 

2029 2809 100% 2809 120,12 3,91 4,69 7,03 135 

2030 2819 100% 2819 120,12 3,92 4,70 7,05 135 

2031 2829 100% 2829 120,12 3,93 4,72 7,08 136 

2032 2838 100% 2838 120,12 3,95 4,73 7,10 136 

2033 2846 100% 2846 120,12 3,96 4,75 7,12 137 

2034 2854 100% 2854 120,12 3,97 4,76 7,14 137 

2035 2862 100% 2862 120,12 3,98 4,77 7,16 138 

2036 2869 100% 2869 120,12 3,99 4,79 7,18 138 

Elaboração ENGECORPS, 2015. 

Legenda:  Q
máx.hora

 = Vazão Máxima Horária 

 Q
máx.dia

 = Vazão Máxima Diária 

 Q
média

 = Vazão Média 
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3.1.3 Sistema de Esgotos Sanitários 

Assim como foi realizado para o sistema de abastecimento de água, o estudo de demandas 

considerou as populações urbanas já atualmente abastecidas pelo sistema público, mas sem as 

divisões presentes no IBGE de Distrito Sede e Distrito de Barra Alegre, uma vez que o 

abastecimento de água em Ipatinga é realizado somente por um sistema integrado. 

3.1.3.1 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 a COPASA, as informações obtidas nas Oficinas do PMSB 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 

120,41 L/hab.dia, a contribuição per capita de esgotos será de 96,3 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 de Ipatinga apresenta, segundo dados da COPASA de 

2015, um índice de atendimento urbano, através da rede pública, de 99,78%. Para a nova 

concepção dos sistemas foi considerado que o atendimento atingirá a universalização até o 

final do ano 2018, e assim será mantido ao longo de todo o período de planejamento. 

 Metas de Eficiência de Tratamento 

O sistema de tratamento de Ipatinga possui 4 estações de tratamento, sendo 3 estações de 

pequeno porte (Areal, Bela Vista e Horto) e uma de grande porte (Ipanema), sendo que todas 

são constituídas de tratamento preliminar, primário e secundário e o lodo gerado no 
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tratamento é encaminhado para o leito de secagem para posteriormente ser descartado no 

aterro sanitário da Vital Engenharia Ambiental. 

As 3 ETE’s de pequeno porte possuem eficiência de remoção da DBO
5
 superior a 85% e de 

remoção dos coliformes fecais de 99%, com isso a meta de eficiência de tratamento para essas 

ETE’s é de manter a eficiência atual. Já a ETE Ipanema, que é responsável pelo tratamento de 

90 % do esgoto de Ipatinga, possui atualmente uma eficiência de remoção da DBO
5
 abaixo de 

70% e de coliformes fecais de 85%, devido ao não funcionamento dos filtros biológicos, 

responsáveis pelo tratamento secundário. Com isso, a meta a ser atingida aqui também será a 

de atingir a eficiência de no mínimo 80% de remoção da DBO
5
 e de 99% de remoção dos 

coliformes fecais. 

 Coeficiente de Infiltração na Rede 

A NBR 9.649/1986 define que a variação do coeficiente de infiltração para projetos de rede de 

esgotamento sanitário pode variar de 0,05 L/s.km até 1,0 L/s.km. Para a projeção das 

demandas de Ipatinga, o coeficiente de infiltração foi adotado no valor de 0,45 L/s.km, devido 

à tipologia do subsolo, que no município é favorável a infiltração, pelo fato de existirem 

ligações clandestinas de rede de drenagem pluvial no sistema de esgotamento e também da 

ocorrência de diversas interferências com o sistema público de drenagem pluvial. 

 Estimativa da Evolução de Implantação de Rede de Esgotos 

Considerou-se, para efeito de estimativa da evolução de implantação de rede de esgotos, que 

toda a área considerada possui rede coletora na maior parte das mesmas, havendo, no entanto, 

novas implantações com o crescimento vegetativo das populações.  

Para isso, partiu-se do princípio de que, a partir da extensão existente de rede no município de 

Ipatinga em 2015, de aproximadamente 338,45 km, estimou-se um constante crescimento da 

mesma, 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 6.1.3.2 a seguir). 

 Estimativa das Cargas Orgânicas e Coliformes Fecais 

As cargas orgânicas foram adotadas como 54g DBO
5
/hab.dia e de coliformes fecais foram 

adotadas 1,0E+10
7

 org/hab.dia, valores tradicionalmente utilizado em projetos de saneamento. 

3.1.3.2 Estimativa das Contribuições de Esgotos 

Com base na evolução populacional urbana e nos critérios e parâmetros de projeto, 

encontram-se apresentadas, no Quadro 3.12, as contribuições para o sistema de esgotos 

sanitários, em termos de vazões e cargas orgânicas para o total do município. 
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QUADRO 3.12 – ESTIMATIVA DAS VAZÕES DE CONTRIBUIÇÃO E CARGAS DE ESGOTO – TOTAL 

Ano 

Popul. 

Urbana 

(hab.) 

% de 

esgota- 

mento 

Popul. 

Urb.Esgot. 

(hab.) 

Contr. 

Per 

Capita 

(l/hab.dia) 

Contribuição Parcial 

 Indl(l/s)  

Extensão  

de 

rede(Km) 

Infiltr(l/s)  

Contribuição Total 

Carga diária 

total 

(KgDBO/dia) 

Carga diária 

total 

(org/dia) 

Eficiência 

de remoção 

de DBO
5
 

Eficiência 

de remoção 

de 

Col.Fecais 

Carga diária 

restante 

(KgDBO/dia) 

Carga 

diária 

restante 

(org/dia) 

Doméstico(l/s) Doméstico+Industrial+Infiltração(l/s) 

Q
média

 Q
máx.dia

 Q
máx.hora

 Q
média

 Q
máx.dia

 Q
máx.hora

 

2016 248.935 99,78 248.387 96,33 276,93 332,31 498,47 3,20 349,85 157,43 437,56 492,95 659,11 13.412,92 2,5E+15 68,8% 86,4% 4.184,83 3,4E+14 

2017 250.658 99,85 250.291 96,33 279,05 334,86 502,29 4,00 355,56 160,00 443,05 498,86 666,30 13.515,70 2,5E+15 68,8% 86,4% 4.216,90 3,4E+14 

2018 252.309 99,93 252.124 96,33 281,10 337,31 505,97 4,80 361,06 162,48 448,37 504,59 673,25 13.614,71 2,5E+15 68,8% 86,4% 4.247,79 3,4E+14 

2019 253.890 100,00 253.890 96,33 283,06 339,68 509,51 5,60 366,36 164,86 453,53 510,14 679,98 13.710,05 2,5E+15 68,8% 86,4% 4.277,53 3,5E+14 

2020 255.402 100,00 255.402 96,33 284,75 341,70 512,55 6,40 370,90 166,90 458,05 515,00 685,85 13.791,70 2,6E+15 72,0% 88,9% 3.856,16 2,8E+14 

2021 256.847 100,00 256.847 96,33 286,36 343,63 515,45 7,20 375,23 168,85 462,42 519,69 691,51 13.869,76 2,6E+15 75,3% 91,4% 3.428,60 2,2E+14 

2022 258.229 100,00 258.229 96,33 287,90 345,48 518,22 8,00 379,38 170,72 466,62 524,20 696,94 13.944,36 2,6E+15 78,5% 94,0% 2.995,25 1,6E+14 

2023 259.548 100,00 259.548 96,33 289,37 347,25 520,87 8,80 383,33 172,50 470,67 528,55 702,17 14.015,60 2,6E+15 81,8% 96,5% 2.556,45 9,1E+13 

2024 260.807 100,00 260.807 96,33 290,78 348,93 523,40 9,60 387,11 174,20 474,58 532,73 707,20 14.083,60 2,6E+15 85,0% 99,0% 2.112,54 2,6E+13 

2025 262.009 100,00 262.009 96,33 292,12 350,54 525,81 10,40 390,72 175,82 478,34 536,76 712,03 14.148,49 2,6E+15 85,0% 99,0% 2.122,27 2,6E+13 

2026 263.155 100,00 263.155 96,33 293,39 352,07 528,11 11,20 394,15 177,37 481,96 540,64 716,68 14.210,36 2,6E+15 85,0% 99,0% 2.131,55 2,6E+13 

2027 264.247 100,00 264.247 96,33 294,61 353,53 530,30 12,00 397,43 178,84 485,46 544,38 721,14 14.269,33 2,6E+15 85,0% 99,0% 2.140,40 2,6E+13 

2028 265.287 100,00 265.287 96,33 295,77 354,93 532,39 12,80 400,55 180,25 488,82 547,97 725,44 14.325,52 2,7E+15 85,0% 99,0% 2.148,83 2,7E+13 

2029 266.278 100,00 266.278 96,33 296,88 356,25 534,38 13,60 403,53 181,59 492,06 551,44 729,56 14.379,04 2,7E+15 85,0% 99,0% 2.156,86 2,7E+13 

2030 267.222 100,00 267.222 96,33 297,93 357,51 536,27 14,40 406,36 182,86 495,19 554,77 733,53 14.429,98 2,7E+15 85,0% 99,0% 2.164,50 2,7E+13 

2031 268.120 100,00 268.120 96,33 298,93 358,71 538,07 15,20 409,05 184,07 498,20 557,99 737,34 14.478,47 2,7E+15 85,0% 99,0% 2.171,77 2,7E+13 

2032 268.974 100,00 268.974 96,33 299,88 359,86 539,79 16,00 411,61 185,23 501,11 561,08 741,01 14.524,59 2,7E+15 85,0% 99,0% 2.178,69 2,7E+13 

2033 269.786 100,00 269.786 96,33 300,79 360,94 541,42 16,80 414,05 186,32 503,91 564,07 744,54 14.568,45 2,7E+15 85,0% 99,0% 2.185,27 2,7E+13 

2034 270.558 100,00 270.558 96,33 301,65 361,98 542,97 17,60 416,37 187,36 506,61 566,94 747,93 14.610,15 2,7E+15 85,0% 99,0% 2.191,52 2,7E+13 

2035 271.292 100,00 271.292 96,33 302,47 362,96 544,44 18,40 418,57 188,36 509,22 569,71 751,19 14.649,77 2,7E+15 85,0% 99,0% 2.197,47 2,7E+13 

2036 271.989 100,00 271.989 96,33 303,24 363,89 545,84 19,20 420,66 189,30 511,74 572,39 754,33 14.687,43 2,7E+15 85,0% 99,0% 2.203,11 2,7E+13 

Elaboração ENGECORPS, 2015. 

Legenda:  Q
máx.hora

 = Vazão Máxima Horária 

 Q
máx.dia

 = Vazão Máxima Diária 

 Q
média

 = Vazão Média 
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3.1.4 Esgotamento Sanitário na Zona Rural 

Atualmente na área rural do município de Ipatinga o sistema de esgotamento sanitário é 

praticamente inexistente, sendo as principais soluções adotadas pelos habitantes da área o 

despejo “in natura” nos mananciais próximos e fossas negras. Em algumas comunidades rurais 

foram feitas instalações de fossas sépticas, no entanto a manutenção é precária. Como 

consequência, o seu funcionamento está comprometido e em alguns casos há ocorrência de 

transbordamento. 

3.1.4.1 Critérios e Parâmetros Básicos de Planejamento 

Assim como no sistema de abastecimento de água das comunidades rurais de Ipatinga, o 

estudo de demandas foi realizado para todas as 8 comunidades rurais, uma vez que levar o 

sistema de esgotamento público da área urbana ou unir todas as comunidades em um sistema 

são soluções consideradas impróprias, devido a grande distância e aos custos envolvidos. Já os 

parâmetros básicos (contribuição e carga per capita) de planejamento foram adotados os 

mesmos utilizados para o cálculo das contribuições de esgoto da área urbana de Ipatinga.  

 Metas de Atendimento  

O sistema de esgotamento sanitário da zona rural de Ipatinga apresenta um atendimento nulo. 

Para a nova concepção dos sistemas foi considerado que o atendimento às comunidades da 

zona rural atingirá a universalização até o final do ano 2024, e assim será mantido ao longo de 

todo o período de planejamento. 

 Metas de Eficiência de Tratamento 

A meta a ser atingida aqui também será a de universalização dos serviços de tratamento, 

mediante implantação de sistemas isolados individuais de fossas sépticas em comunidades 

onde as residências sejam esparsas ou, em caso de comunidades mais adensadas (> 30 hab/ha) 

sistemas de tratamento coletivo até o final do ano 2024, com capacidades para atendimento a 

todo o período de planejamento. 

Com isso, propõe-se para os sistemas de tratamento adotados para a zona rural a meta de 

implantar unidades de tratamento primário e secundário, prevendo uma eficiência de redução 

de até 80% na DBO; nas soluções individuais e coletivas. 

3.1.4.2 Estimativa das Contribuições 

Com base na evolução populacional urbana e nos critérios e parâmetros de projeto, 

encontram-se apresentadas, nos Quadros 3.13 ao 3.21, as contribuições calculadas às 

comunidades rurais. 
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QUADRO 3.13 – ESTIMATIVA DAS VAZÕES DE CONTRIBUIÇÃO E CARGAS DE ESGOTO – COMUNIDADE TRIBUNA 

Ano 

Popul. 

Rural 

(hab.) 

% de 

atendimento 

coletivo 

População Rural 

com 

Esgotamento 

Contr. 

Per Capita 

(l/hab.dia) 

Contribuição Parcial Carga 

per capita 

(KgDBO/dia) 

Carga diária 

total 

(KgDBO/dia) 

Doméstico(l/s) 

Q
média

 Q
máx.dia

 Q
máx.hora

 

2016 189 0,00 0 96,33 0,00 0,00 0,00 0,054 0,00 

2017 190 12,50 24 96,33 0,03 0,03 0,05 0,054 1,29 

2018 192 25,00 48 96,33 0,05 0,06 0,10 0,054 2,59 

2019 193 37,50 72 96,33 0,08 0,10 0,15 0,054 3,91 

2020 194 50,00 97 96,33 0,11 0,13 0,19 0,054 5,24 

2021 195 62,50 122 96,33 0,14 0,16 0,24 0,054 6,58 

2022 196 75,00 147 96,33 0,16 0,20 0,30 0,054 7,94 

2023 197 87,50 173 96,33 0,19 0,23 0,35 0,054 9,32 

2024 198 100,00 198 96,33 0,22 0,27 0,40 0,054 10,70 

2025 199 100,00 199 96,33 0,22 0,27 0,40 0,054 10,75 

2026 200 100,00 200 96,33 0,22 0,27 0,40 0,054 10,79 

2027 201 100,00 201 96,33 0,22 0,27 0,40 0,054 10,84 

2028 202 100,00 202 96,33 0,22 0,27 0,40 0,054 10,88 

2029 202 100,00 202 96,33 0,23 0,27 0,41 0,054 10,92 

2030 203 100,00 203 96,33 0,23 0,27 0,41 0,054 10,96 

2031 204 100,00 204 96,33 0,23 0,27 0,41 0,054 11,00 

2032 204 100,00 204 96,33 0,23 0,27 0,41 0,054 11,03 

2033 205 100,00 205 96,33 0,23 0,27 0,41 0,054 11,07 

2034 206 100,00 206 96,33 0,23 0,27 0,41 0,054 11,10 

2035 206 100,00 206 96,33 0,23 0,28 0,41 0,054 11,13 

2036 207 100,00 207 96,33 0,23 0,28 0,41 0,054 11,16 

Elaboração ENGECORPS, 2015. 

Legenda:  Q
máx.hora

 = Vazão Máxima Horária 

 Q
máx.dia

 = Vazão Máxima Diária 

 Q
média

 = Vazão Média
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QUADRO 3.14 – ESTIMATIVA DAS VAZÕES DE CONTRIBUIÇÃO E CARGAS DE ESGOTO – COMUNIDADE IPANEMINHA 

Ano 

Popul. 

Rural 

(hab.) 

% de 

atendimento 

coletivo 

População Rural 

com 

Esgotamento 

Contr. 

Per Capita 

(l/hab.dia) 

Contribuição Parcial Carga 

per capita 

(KgDBO/dia) 

Carga diária 

total 

(KgDBO/dia) 

Doméstico(l/s) 

Q
média

 Q
máx.dia

 Q
máx.hora

 

2016 446 0,00 0 96,33 0,00 0,00 0,00 0,054 0,00 

2017 450 12,50 56 96,33 0,06 0,08 0,11 0,054 3,03 

2018 453 25,00 113 96,33 0,13 0,15 0,23 0,054 6,11 

2019 455 37,50 171 96,33 0,19 0,23 0,34 0,054 9,22 

2020 458 50,00 229 96,33 0,26 0,31 0,46 0,054 12,37 

2021 461 62,50 288 96,33 0,32 0,39 0,58 0,054 15,55 

2022 463 75,00 347 96,33 0,39 0,46 0,70 0,054 18,76 

2023 465 87,50 407 96,33 0,45 0,54 0,82 0,054 21,99 

2024 468 100,00 468 96,33 0,52 0,63 0,94 0,054 25,26 

2025 470 100,00 470 96,33 0,52 0,63 0,94 0,054 25,38 

2026 472 100,00 472 96,33 0,53 0,63 0,95 0,054 25,49 

2027 474 100,00 474 96,33 0,53 0,63 0,95 0,054 25,59 

2028 476 100,00 476 96,33 0,53 0,64 0,95 0,054 25,69 

2029 478 100,00 478 96,33 0,53 0,64 0,96 0,054 25,79 

2030 479 100,00 479 96,33 0,53 0,64 0,96 0,054 25,88 

2031 481 100,00 481 96,33 0,54 0,64 0,97 0,054 25,97 

2032 482 100,00 482 96,33 0,54 0,65 0,97 0,054 26,05 

2033 484 100,00 484 96,33 0,54 0,65 0,97 0,054 26,13 

2034 485 100,00 485 96,33 0,54 0,65 0,97 0,054 26,20 

2035 487 100,00 487 96,33 0,54 0,65 0,98 0,054 26,27 

2036 488 100,00 488 96,33 0,54 0,65 0,98 0,054 26,34 

Elaboração ENGECORPS, 2015. 

Legenda:  Q
máx.hora

 = Vazão Máxima Horária 

 Q
máx.dia

 = Vazão Máxima Diária 

 Q
média

 = Vazão 
Média
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QUADRO 3.15 – ESTIMATIVA DAS VAZÕES DE CONTRIBUIÇÃO E CARGAS DE ESGOTO – COMUNIDADE IPANEMÃO 

Ano 

Popul. 

Rural 

(hab.) 

% de 

atendimento 

coletivo 

População Rural 

com 

Esgotamento 

Contr. 

Per Capita 

(l/hab.dia) 

Contribuição Parcial Carga 

per capita 

(KgDBO/dia) 

Carga diária 

total 

(KgDBO/dia) 

Doméstico(l/s) 

Q
média

 Q
máx.dia

 Q
máx.hora

 

2016 113 0,00 0 96,33 0,00 0,00 0,00 0,054 0,00 

2017 114 12,50 14 96,33 0,02 0,02 0,03 0,054 0,77 

2018 115 25,00 29 96,33 0,03 0,04 0,06 0,054 1,55 

2019 116 37,50 43 96,33 0,05 0,06 0,09 0,054 2,34 

2020 116 50,00 58 96,33 0,06 0,08 0,12 0,054 3,14 

2021 117 62,50 73 96,33 0,08 0,10 0,15 0,054 3,95 

2022 118 75,00 88 96,33 0,10 0,12 0,18 0,054 4,77 

2023 118 87,50 104 96,33 0,12 0,14 0,21 0,054 5,59 

2024 119 100,00 119 96,33 0,13 0,16 0,24 0,054 6,42 

2025 119 100,00 119 96,33 0,13 0,16 0,24 0,054 6,45 

2026 120 100,00 120 96,33 0,13 0,16 0,24 0,054 6,48 

2027 120 100,00 120 96,33 0,13 0,16 0,24 0,054 6,50 

2028 121 100,00 121 96,33 0,13 0,16 0,24 0,054 6,53 

2029 121 100,00 121 96,33 0,14 0,16 0,24 0,054 6,55 

2030 122 100,00 122 96,33 0,14 0,16 0,24 0,054 6,58 

2031 122 100,00 122 96,33 0,14 0,16 0,25 0,054 6,60 

2032 123 100,00 123 96,33 0,14 0,16 0,25 0,054 6,62 

2033 123 100,00 123 96,33 0,14 0,16 0,25 0,054 6,64 

2034 123 100,00 123 96,33 0,14 0,16 0,25 0,054 6,66 

2035 124 100,00 124 96,33 0,14 0,17 0,25 0,054 6,68 

2036 124 100,00 124 96,33 0,14 0,17 0,25 0,054 6,69 

Elaboração ENGECORPS, 2015. 

Legenda:  Q
máx.hora

 = Vazão Máxima Horária 

 Q
máx.dia

 = Vazão Máxima Diária 

 Q
média

 = Vazão 
Média
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QUADRO 3.16 – ESTIMATIVA DAS VAZÕES DE CONTRIBUIÇÃO E CARGAS DE ESGOTO – COMUNIDADE CÓRREGO DOS LÚCIOS 

Ano 

Popul. 

Rural 

(hab.) 

% de 

atendimento 

coletivo 

População Rural 

com 

Esgotamento 

Contr. 

Per Capita 

(l/hab.dia) 

Contribuição Parcial Carga 

per capita 

(KgDBO/dia) 

Carga diária 

total 

(KgDBO/dia) 

Doméstico(l/s) 

Q
média

 Q
máx.dia

 Q
máx.hora

 

2016 79 0,00 0 96,33 0,00 0,00 0,00 0,054 0,00 

2017 79 12,50 10 96,33 0,01 0,01 0,02 0,054 0,54 

2018 80 25,00 20 96,33 0,02 0,03 0,04 0,054 1,08 

2019 80 37,50 30 96,33 0,03 0,04 0,06 0,054 1,63 

2020 81 50,00 40 96,33 0,05 0,05 0,08 0,054 2,18 

2021 81 62,50 51 96,33 0,06 0,07 0,10 0,054 2,74 

2022 82 75,00 61 96,33 0,07 0,08 0,12 0,054 3,31 

2023 82 87,50 72 96,33 0,08 0,10 0,14 0,054 3,88 

2024 83 100,00 83 96,33 0,09 0,11 0,17 0,054 4,46 

2025 83 100,00 83 96,33 0,09 0,11 0,17 0,054 4,48 

2026 83 100,00 83 96,33 0,09 0,11 0,17 0,054 4,50 

2027 84 100,00 84 96,33 0,09 0,11 0,17 0,054 4,52 

2028 84 100,00 84 96,33 0,09 0,11 0,17 0,054 4,53 

2029 84 100,00 84 96,33 0,09 0,11 0,17 0,054 4,55 

2030 85 100,00 85 96,33 0,09 0,11 0,17 0,054 4,57 

2031 85 100,00 85 96,33 0,09 0,11 0,17 0,054 4,58 

2032 85 100,00 85 96,33 0,09 0,11 0,17 0,054 4,60 

2033 85 100,00 85 96,33 0,10 0,11 0,17 0,054 4,61 

2034 86 100,00 86 96,33 0,10 0,11 0,17 0,054 4,62 

2035 86 100,00 86 96,33 0,10 0,11 0,17 0,054 4,64 

2036 86 100,00 86 96,33 0,10 0,12 0,17 0,054 4,65 

Elaboração ENGECORPS, 2015. 

Legenda:  Q
máx.hora

 = Vazão Máxima Horária 

 Q
máx.dia

 = Vazão Máxima Diária 

 Q
média

 = Vazão 
Média
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QUADRO 3.17 – ESTIMATIVA DAS VAZÕES DE CONTRIBUIÇÃO E CARGAS DE ESGOTO – COMUNIDADE PEDRA BRANCA 

Ano 

Popul. 

Rural 

(hab.) 

% de 

atendimento 

coletivo 

População Rural 

com 

Esgotamento 

Contr. 

Per Capita 

(l/hab.dia) 

Contribuição Parcial Carga 

per capita 

(KgDBO/dia) 

Carga diária 

total 

(KgDBO/dia) 

Doméstico(l/s) 

Q
média

 Q
máx.dia

 Q
máx.hora

 

2016 971 0,00 0 96,33 0,00 0,00 0,00 0,054 0,00 

2017 977 12,50 122 96,33 0,14 0,16 0,25 0,054 6,60 

2018 984 25,00 246 96,33 0,27 0,33 0,49 0,054 13,28 

2019 990 37,50 371 96,33 0,41 0,50 0,75 0,054 20,05 

2020 996 50,00 498 96,33 0,56 0,67 1,00 0,054 26,89 

2021 1.002 62,50 626 96,33 0,70 0,84 1,26 0,054 33,80 

2022 1.007 75,00 755 96,33 0,84 1,01 1,52 0,054 40,78 

2023 1.012 87,50 886 96,33 0,99 1,18 1,78 0,054 47,82 

2024 1.017 100,00 1.017 96,33 1,13 1,36 2,04 0,054 54,92 

2025 1.022 100,00 1.022 96,33 1,14 1,37 2,05 0,054 55,17 

2026 1.026 100,00 1.026 96,33 1,14 1,37 2,06 0,054 55,41 

2027 1.030 100,00 1.030 96,33 1,15 1,38 2,07 0,054 55,64 

2028 1.034 100,00 1.034 96,33 1,15 1,38 2,08 0,054 55,86 

2029 1.038 100,00 1.038 96,33 1,16 1,39 2,08 0,054 56,07 

2030 1.042 100,00 1.042 96,33 1,16 1,39 2,09 0,054 56,27 

2031 1.045 100,00 1.045 96,33 1,17 1,40 2,10 0,054 56,46 

2032 1.049 100,00 1.049 96,33 1,17 1,40 2,10 0,054 56,64 

2033 1.052 100,00 1.052 96,33 1,17 1,41 2,11 0,054 56,81 

2034 1.055 100,00 1.055 96,33 1,18 1,41 2,12 0,054 56,97 

2035 1.058 100,00 1.058 96,33 1,18 1,42 2,12 0,054 57,12 

2036 1.061 100,00 1.061 96,33 1,18 1,42 2,13 0,054 57,27 

Elaboração ENGECORPS, 2015. 

Legenda:  Q
máx.hora

 = Vazão Máxima Horária 

 Q
máx.dia

 = Vazão Máxima Diária 

 Q
média

 = Vazão 
Média
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QUADRO 3.18 – ESTIMATIVA DAS VAZÕES DE CONTRIBUIÇÃO E CARGAS DE ESGOTO – COMUNIDADE TAÚBAS 

Ano 

Popul. 

Rural 

(hab.) 

% de 

atendimento 

coletivo 

População Rural 

com 

Esgotamento 

Contr. 

Per Capita 

(l/hab.dia) 

Contribuição Parcial Carga 

per capita 

(KgDBO/dia) 

Carga diária 

total 

(KgDBO/dia) 

Doméstico(l/s) 

Q
média

 Q
máx.dia

 Q
máx.hora

 

2016 645 0,00 0 96,33 0,00 0,00 0,00 0,054 0,00 

2017 649 12,50 81 96,33 0,09 0,11 0,16 0,054 4,38 

2018 654 25,00 163 96,33 0,18 0,22 0,33 0,054 8,83 

2019 658 37,50 247 96,33 0,28 0,33 0,50 0,054 13,32 

2020 662 50,00 331 96,33 0,37 0,44 0,66 0,054 17,87 

2021 666 62,50 416 96,33 0,46 0,56 0,83 0,054 22,46 

2022 669 75,00 502 96,33 0,56 0,67 1,01 0,054 27,10 

2023 673 87,50 588 96,33 0,66 0,79 1,18 0,054 31,78 

2024 676 100,00 676 96,33 0,75 0,90 1,36 0,054 36,49 

2025 679 100,00 679 96,33 0,76 0,91 1,36 0,054 36,66 

2026 682 100,00 682 96,33 0,76 0,91 1,37 0,054 36,82 

2027 685 100,00 685 96,33 0,76 0,92 1,37 0,054 36,97 

2028 687 100,00 687 96,33 0,77 0,92 1,38 0,054 37,12 

2029 690 100,00 690 96,33 0,77 0,92 1,38 0,054 37,26 

2030 692 100,00 692 96,33 0,77 0,93 1,39 0,054 37,39 

2031 695 100,00 695 96,33 0,77 0,93 1,39 0,054 37,51 

2032 697 100,00 697 96,33 0,78 0,93 1,40 0,054 37,63 

2033 699 100,00 699 96,33 0,78 0,94 1,40 0,054 37,75 

2034 701 100,00 701 96,33 0,78 0,94 1,41 0,054 37,86 

2035 703 100,00 703 96,33 0,78 0,94 1,41 0,054 37,96 

2036 705 100,00 705 96,33 0,79 0,94 1,41 0,054 38,06 

Elaboração ENGECORPS, 2015. 

Legenda:  Q
máx.hora

 = Vazão Máxima Horária 

 Q
máx.dia

 = Vazão Máxima Diária 

 Q
média

 = Vazão 
Média
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QUADRO 3.19 – ESTIMATIVA DAS VAZÕES DE CONTRIBUIÇÃO E CARGAS DE ESGOTO – COMUNIDADE MORRO ESCURO 

Ano 

Popul. 

Rural 

(hab.) 

% de 

atendimento 

coletivo 

População Rural 

com 

Esgotamento 

Contr. 

Per Capita 

(l/hab.dia) 

Contribuição Parcial Carga 

per capita 

(KgDBO/dia) 

Carga diária 

total 

(KgDBO/dia) 

Doméstico(l/s) 

Q
média

 Q
máx.dia

 Q
máx.hora

 

2016 126 0,00 0 96,33 0,00 0,00 0,00 0,054 0,00 

2017 127 12,50 16 96,33 0,02 0,02 0,03 0,054 0,86 

2018 128 25,00 32 96,33 0,04 0,04 0,06 0,054 1,72 

2019 129 37,50 48 96,33 0,05 0,06 0,10 0,054 2,60 

2020 129 50,00 65 96,33 0,07 0,09 0,13 0,054 3,49 

2021 130 62,50 81 96,33 0,09 0,11 0,16 0,054 4,39 

2022 131 75,00 98 96,33 0,11 0,13 0,20 0,054 5,30 

2023 131 87,50 115 96,33 0,13 0,15 0,23 0,054 6,21 

2024 132 100,00 132 96,33 0,15 0,18 0,27 0,054 7,13 

2025 133 100,00 133 96,33 0,15 0,18 0,27 0,054 7,16 

2026 133 100,00 133 96,33 0,15 0,18 0,27 0,054 7,20 

2027 134 100,00 134 96,33 0,15 0,18 0,27 0,054 7,23 

2028 134 100,00 134 96,33 0,15 0,18 0,27 0,054 7,25 

2029 135 100,00 135 96,33 0,15 0,18 0,27 0,054 7,28 

2030 135 100,00 135 96,33 0,15 0,18 0,27 0,054 7,31 

2031 136 100,00 136 96,33 0,15 0,18 0,27 0,054 7,33 

2032 136 100,00 136 96,33 0,15 0,18 0,27 0,054 7,36 

2033 137 100,00 137 96,33 0,15 0,18 0,27 0,054 7,38 

2034 137 100,00 137 96,33 0,15 0,18 0,27 0,054 7,40 

2035 137 100,00 137 96,33 0,15 0,18 0,28 0,054 7,42 

2036 138 100,00 138 96,33 0,15 0,18 0,28 0,054 7,44 

Elaboração ENGECORPS, 2015. 

Legenda:  Q
máx.hora

 = Vazão Máxima Horária 

 Q
máx.dia

 = Vazão Máxima Diária 

 Q
média

 = Vazão 
Média
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QUADRO 3.20 – ESTIMATIVA DAS VAZÕES DE CONTRIBUIÇÃO E CARGAS DE ESGOTO – COMUNIDADE BUCÂNIA 

Ano 

Popul. 

Rural 

(hab.) 

% de atendimento 

coletivo 

População Rural 

com 

Esgotamento 

Contr. 

Per Capita 

(l/hab.dia) 

Contribuição Parcial Carga 

per capita 

(KgDBO/dia) 

Carga diária 

total 

(KgDBO/dia) 

Doméstico(l/s) 

Q
média

 Q
máx.dia

 Q
máx.hora

 

2016 57 0,00 0 96,33 0,00 0,00 0,00 0,054 0,00 

2017 57 12,50 7 96,33 0,01 0,01 0,01 0,054 0,39 

2018 57 25,00 14 96,33 0,02 0,02 0,03 0,054 0,78 

2019 58 37,50 22 96,33 0,02 0,03 0,04 0,054 1,17 

2020 58 50,00 29 96,33 0,03 0,04 0,06 0,054 1,57 

2021 59 62,50 37 96,33 0,04 0,05 0,07 0,054 1,98 

2022 59 75,00 44 96,33 0,05 0,06 0,09 0,054 2,38 

2023 59 87,50 52 96,33 0,06 0,07 0,10 0,054 2,79 

2024 59 100,00 59 96,33 0,07 0,08 0,12 0,054 3,21 

2025 60 100,00 60 96,33 0,07 0,08 0,12 0,054 3,22 

2026 60 100,00 60 96,33 0,07 0,08 0,12 0,054 3,24 

2027 60 100,00 60 96,33 0,07 0,08 0,12 0,054 3,25 

2028 60 100,00 60 96,33 0,07 0,08 0,12 0,054 3,26 

2029 61 100,00 61 96,33 0,07 0,08 0,12 0,054 3,28 

2030 61 100,00 61 96,33 0,07 0,08 0,12 0,054 3,29 

2031 61 100,00 61 96,33 0,07 0,08 0,12 0,054 3,30 

2032 61 100,00 61 96,33 0,07 0,08 0,12 0,054 3,31 

2033 61 100,00 61 96,33 0,07 0,08 0,12 0,054 3,32 

2034 62 100,00 62 96,33 0,07 0,08 0,12 0,054 3,33 

2035 62 100,00 62 96,33 0,07 0,08 0,12 0,054 3,34 

2036 62 100,00 62 96,33 0,07 0,08 0,12 0,054 3,35 

Elaboração ENGECORPS, 2015. 

Legenda:  Q
máx.hora

 = Vazão Máxima Horária 

 Q
máx.dia

 = Vazão Máxima Diária 

 Q
média

 = Vazão 
Média
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QUADRO 3.21 – ESTIMATIVA DAS VAZÕES DE CONTRIBUIÇÃO E CARGAS DE ESGOTO – TOTAL RURAL 

Ano 

Popul. 

Rural 

(hab.) 

% de atendimento 
coletivo 

População Rural 

com 

Esgotamento 

Contr. 

Per Capita 

(l/hab.dia) 

Contribuição Parcial Carga 

per capita 

(KgDBO/dia) 

Carga diária 

total 

(KgDBO/dia) 

Doméstico(l/s) 

Q
média

 Q
máx.dia

 Q
máx.hora

 

2016 2.626 48% 1.254 96,33 1,40 1,68 2,52 0,054 67,73 

2017 2.644 50% 1.334 96,33 1,49 1,78 2,68 0,054 72,04 

2018 2.662 53% 1.414 96,33 1,58 1,89 2,84 0,054 76,37 

2019 2.679 56% 1.495 96,33 1,67 2,00 3,00 0,054 80,73 

2020 2.694 65% 1.742 96,33 1,94 2,33 3,50 0,054 94,07 

2021 2.710 73% 1.991 96,33 2,22 2,66 4,00 0,054 107,53 

2022 2.724 82% 2.243 96,33 2,50 3,00 4,50 0,054 121,11 

2023 2.738 91% 2.496 96,33 2,78 3,34 5,01 0,054 134,80 

2024 2.752 100% 2.752 96,33 3,07 3,68 5,52 0,054 148,58 

2025 2.764 100% 2.764 96,33 3,08 3,70 5,55 0,054 149,27 

2026 2.776 100% 2.776 96,33 3,10 3,71 5,57 0,054 149,92 

2027 2.788 100% 2.788 96,33 3,11 3,73 5,59 0,054 150,54 

2028 2.799 100% 2.799 96,33 3,12 3,74 5,62 0,054 151,13 

2029 2.809 100% 2.809 96,33 3,13 3,76 5,64 0,054 151,70 

2030 2.819 100% 2.819 96,33 3,14 3,77 5,66 0,054 152,24 

2031 2.829 100% 2.829 96,33 3,15 3,78 5,68 0,054 152,75 

2032 2.838 100% 2.838 96,33 3,16 3,80 5,69 0,054 153,23 

2033 2.846 100% 2.846 96,33 3,17 3,81 5,71 0,054 153,70 

2034 2.854 100% 2.854 96,33 3,18 3,82 5,73 0,054 154,14 

2035 2.862 100% 2.862 96,33 3,19 3,83 5,74 0,054 154,55 

2036 2.869 100% 2.869 96,33 3,20 3,84 5,76 0,054 154,95 

Elaboração ENGECORPS, 2015. 

Legenda:  Q
máx.hora

 = Vazão Máxima Horária 

 Q
máx.dia

 = Vazão Máxima Diária 

 Q
média

 = Vazão 
Média
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3.1.5 Sistema de Resíduos Sólidos 

3.1.5.1 Critérios e Parâmetros Adotados 

O município de Ipatinga gera, em média, 4.513 toneladas de resíduos sólidos domiciliares por 

mês. Deste total, cerca de 48 toneladas são recicladas, resultando em um índice médio de 

reaproveitamento de aproximadamente 1,1%. 

De acordo com a projeção populacional feita para este estudo, a população total de Ipatinga 

no ano de 2014 foi de 247.850 habitantes. Com o valor de geração média mensal e de 

população, determinou-se o valor de 0,61 kg/hab./dia de média diária de geração per capita 

dos resíduos sólidos urbanos, valor esse que será adotado para a realização das projeções de 

geração de RSU para todo horizonte de estudo. 

Não foram encontrados estudos de composição gravimétrica específicos para o município de 

Ipatinga. No entanto, estudo realizado por Sabino (2009) na Região Metropolitana do Vale do 

Aço, com amostras de resíduos dos municípios de Coronel Fabriciano, Ipatinga, Santana do 

Paraíso e Timóteo, identificou que os resíduos sólidos urbanos apresentam, em média, 23,9% 

de materiais potencialmente recicláveis, 63,8% de matéria orgânica e 12,3% de outros 

materiais considerados rejeitos. Esses valores encontram-se muito próximos da média nacional, 

visto que, no Brasil, a matéria orgânica representa o maior percentual na composição dos 

resíduos sólidos urbanos (superior a 50%), seguida pelo papel e papelão, plásticos, metais e 

vidros. O Gráfico 3.1 apresenta os valores para cada tipo de material encontrado. 

 

Fonte: SABINO, 2009. 

Gráfico 3.1- Gravimetria adotada para projeção dos resíduos sólidos urbanos de Ipatinga 

Para a projeção da geração de resíduos de construção civil e de demolição (RCD) foi utilizada a 

média anual de geração de 123.690,98 toneladas (dados da empresa concessionária dos 

serviços – Vital Engenharia Ambiental), dividida pela população estimada para 2014 neste 

estudo, chegando-se ao valor per capita de 0,50 t/hab./ano, valor muito próximo daquele 
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divulgado no Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil (ABRELPE, 2014) equivalente a 

0,48 t/hab./ano. 

Já para os resíduos de serviços de saúde (RSS) foi utilizado o valor de geração médio divulgado 

pelo Panorama de Resíduos Sólidos no Brasil no ano de 2014, de 1,31 kg/hab./ano, uma vez 

que o município não dispõe de informações sobre o total gerado atualmente, mas apenas os 

valores de RSS coletados pela Vital Engenharia Ambiental. 

3.1.5.2 Projeção da Geração de Resíduos Brutos 

O Quadro 3.22 apresenta a projeção da geração dos resíduos brutos do município. 

QUADRO 3.22 – PROJEÇÃO DA GERAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU), DE 

CONSTRUÇÃO CIVIL E DEMOLIÇÃO (RCD) E RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)  

Ano de 

Planeja

mento 

Ano 

Calendário 

População 

Total
3
 

(hab.) 

RSU 

Total 

RCD 

(t/ano) 

Total 

RSS 

(t/ano) 

Resíduos 

Recicláveis 

(t/ano) 

Resíduos 

Orgânicos 

(Compostáveis) 

(t/ano) 

Rejeitos 

(t/ano) 

Total 

RSU 

(t/ano) 

0 2016 251.561 13.320 35.556 6.855 55.730 125.544 330 

1 2017 253.303 13.412 35.802 6.902 56.116 126.413 332 

2 2018 254.971 13.500 36.038 6.948 56.486 127.246 334 

3 2019 256.568 13.585 36.264 6.991 56.840 128.043 336 

4 2020 258.096 13.666 36.480 7.033 57.178 128.805 338 

5 2021 259.557 13.743 36.686 7.073 57.502 129.535 340 

6 2022 260.953 13.817 36.883 7.111 57.811 130.231 342 

7 2023 262.286 13.887 37.072 7.147 58.106 130.896 344 

8 2024 263.559 13.955 37.252 7.182 58.388 131.532 345 

9 2025 264.773 14.019 37.423 7.215 58.657 132.138 347 

10 2026 265.931 14.080 37.587 7.246 58.914 132.716 348 

11 2027 267.035 14.139 37.743 7.276 59.158 133.266 350 

12 2028 268.086 14.194 37.892 7.305 59.391 133.791 351 

13 2029 269.088 14.248 38.033 7.332 59.613 134.291 353 

14 2030 270.041 14.298 38.168 7.358 59.824 134.767 354 

15 2031 270.948 14.346 38.296 7.383 60.025 135.219 355 

16 2032 271.811 14.392 38.418 7.407 60.216 135.650 356 

17 2033 272.632 14.435 38.534 7.429 60.398 136.060 357 

18 2034 273.413 14.477 38.645 7.450 60.571 136.449 358 

19 2035 274.154 14.516 38.749 7.470 60.735 136.819 359 

20 2036 274.859 14.553 38.849 7.490 60.892 137.171 360 

Elaboração ENGECORPS, 2015. 

 

3.1.5.3 Reaproveitamento de Resíduos 

O reaproveitamento dos resíduos sólidos passou a ser compromisso obrigatório das 

municipalidades após a Lei Federal nº 12.305 de 2 de agosto de 2010, que instituiu a Política 

Nacional dos Resíduos Sólidos. 

                                              

3
 A população total atendida representa 100 % da população atendida pelo sistema de limpeza urbana. 
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Desta forma, focou-se este aspecto nos resíduos sólidos domiciliares e nos resíduos da 

construção civil e demolição já que, pelos riscos à saúde pública, em função de sua 

patogenicidade, os resíduos de serviços de saúde não são recicláveis. 

De acordo com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos (Ministério do Meio Ambiente, 2012), 

objetiva-se no Plano de Metas atingir uma taxa de reaproveitamento de 70% para os resíduos 

secos e úmidos (recicláveis e orgânicos), e 100% para os resíduos da construção civil e 

demolição. No entanto, considerando as condições atuais do sistema no município de Ipatinga, 

definiu-se que a meta de reaproveitamento dos resíduos urbanos seria de 50% e a de RCD 

seria de 80% no período de abrangência deste estudo. 

Diante disto, e considerando o horizonte de planejamento de 20 anos para este PMSB, 

apresenta-se no Quadro 3.23 as progressões adotadas para a implementação do 

reaproveitamento dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e dos Resíduos de Construção Civil e 

Demolição (RCD) no município de Ipatinga, com índices nulos no Ano 0 (2016), e 

considerando o Ano 1 (2017) como o ano de implementação do plano. 

QUADRO 3.23 – 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 29,8% 0% a 37,5% 

Anos 5 ao 9 29,8% a 38,8% 37,5% a 60% 

Anos 10 ao 14 38,8% a 42,4% 60% a 70% 

Anos 15 ao 19 42,4% a 50,0% 70% a 80% 

Ano 20 em diante 50% a 70% 80% a 100% 

Elaboração ENGECORPS, 2015. 

 

Assim, seguem os Quadros 3.24 e 3.25 que apresentam, respectivamente, as projeções dos 

quantitativos de reaproveitamento dos resíduos sólidos urbanos e dos resíduos da construção 

civil e demolição do município. 
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QUADRO 3.24 – PROJEÇÃO DO REAPROVEITAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) 

Ano de 

Planejamento 

Ano 

Calendário 

População 

Total  

(hab.) 

Reaproveitamento RSU 

Índice de 

Reaproveitamento 

(%) 

*Resíduos 

Recicláveis 

(t/ano) 

*Resíduos 

Orgânicos 

(Compostáveis) 

(t/ano) 

Total 

(t/ano) 

0 2016 251.561 0 0 0 0,00% 

1 2017 253.303 1.864 4.976 6.841 13,90% 

2 2018 254.971 2.700 7.208 9.908 20,00% 

3 2019 256.568 3.383 9.030 12.412 24,90% 

4 2020 258.096 4.072 10.871 14.944 29,80% 

5 2021 259.557 4.343 11.593 15.936 31,60% 

6 2022 260.953 4.615 12.319 16.934 33,40% 

7 2023 262.286 4.888 13.049 17.938 35,20% 

8 2024 263.559 5.163 13.783 18.947 37,00% 

9 2025 264.773 5.439 14.520 19.959 38,80% 

10 2026 265.931 5.590 14.922 20.512 39,70% 

11 2027 267.035 5.740 15.324 21.064 40,60% 

12 2028 268.086 5.891 15.725 21.616 41,50% 

13 2029 269.088 6.041 16.126 22.167 42,40% 

14 2030 270.041 6.220 16.603 22.823 43,50% 

15 2031 270.948 6.398 17.080 23.478 44,60% 

16 2032 271.811 6.577 17.557 24.134 45,70% 

17 2033 272.632 6.741 17.995 24.737 46,70% 

18 2034 273.413 6.920 18.472 25.392 47,80% 

19 2035 274.154 7.098 18.948 26.047 48,90% 

20 2036 274.859 7.277 19.425 26.701 50,00% 

Elaboração ENGECORPS, 2015. 

* Percentuais aplicados sobre a estimativa de geração apresentada no Quadro 5.44. 
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QUADRO 3.25 – 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 251.561 0 0,00% 

1 2017 253.303 8.217 6,50% 

2 2018 254.971 15.906 12,50% 

3 2019 256.568 32.011 25,00% 

4 2020 258.096 48.302 37,50% 

5 2021 259.557 54.405 42,00% 

6 2022 260.953 60.557 46,50% 

7 2023 262.286 66.757 51,00% 

8 2024 263.559 73.000 55,50% 

9 2025 264.773 79.283 60,00% 

10 2026 265.931 82.948 62,50% 

11 2027 267.035 86.623 65,00% 

12 2028 268.086 90.309 67,50% 

13 2029 269.088 94.004 70,00% 

14 2030 270.041 96.224 71,40% 

15 2031 270.948 98.575 72,90% 

16 2032 271.811 100.788 74,30% 

17 2033 272.632 102.997 75,70% 

18 2034 273.413 105.202 77,10% 

19 2035 274.154 107.540 78,60% 

20 2036 274.859 109.737 80,00% 

Elaboração ENGECORPS, 2015. 

* Percentuais aplicados sobre a estimativa de geração apresentada no Quadro 5.44. 

 

3.1.5.4 Projeção da Geração de Resíduos Não Reaproveitáveis 

O Quadro 3.26 apresenta a projeção da geração dos resíduos não reaproveitáveis (rejeitos) do 

município. 
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QUADRO 3.26 – 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 251.561 55.730 125.544 

1 2017 253.303 49.275 118.196 

2 2018 254.971 46.578 111.340 

3 2019 256.568 44.428 96.032 

4 2020 258.096 42.234 80.503 

5 2021 259.557 41.566 75.130 

6 2022 260.953 40.877 69.674 

7 2023 262.286 40.168 64.139 

8 2024 263.559 39.441 58.532 

9 2025 264.773 38.698 52.855 

10 2026 265.931 38.402 49.768 

11 2027 267.035 38.094 46.643 

12 2028 268.086 37.775 43.482 

13 2029 269.088 37.446 40.287 

14 2030 270.041 37.001 38.543 

15 2031 270.948 36.547 36.644 

16 2032 271.811 36.082 34.862 

17 2033 272.632 35.661 33.063 

18 2034 273.413 35.179 31.247 

19 2035 274.154 34.688 29.279 

20 2036 274.859 34.191 27.434 

Elaboração ENGECORPS, 2015. 

* Quantitativos calculados a partir do total de resíduos estimados no Quadro 5.44, subtraindo-se os valores de reaproveitamento estimados no 

Quadro 5.46 (RSU) e 5.47 (RCD). 

 

 

3.1.5.5 Plano de Gestão Integrado dos Resíduos Sólidos 

De acordo com a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, os municípios com população total 

superior a vinte mil habitantes, apurada com base nos dados demográficos do censo mais 

recente da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia Estatística - IBGE, deverão adotar planos 

municipais de gestão integrada de resíduos sólidos. Os planos municipais de gestão integrada 

de resíduos sólidos deverão apontar regras para transporte e outras etapas do gerenciamento 

de resíduos sólidos de que trata o art. 20 da Lei nº 12.305, de 2010, observadas as normas 

editadas pelos órgãos do SISNAMA e do SNVS, bem como as demais disposições previstas na 

legislação federal e estadual, identificação das áreas favoráveis para disposição final 

ambientalmente adequada de rejeitos, observado o plano diretor de que trata o § 1o do art. 

182 da Constituição e o zoneamento ambiental, quando houver e procedimentos operacionais 

e especificações mínimas a serem adotadas nos serviços públicos de limpeza urbana e de 

manejo de resíduos sólidos, incluída a disposição final ambientalmente adequada de rejeitos, 

em consonância com o disposto na Lei nº 11.445, de 2007, identificação dos passivos 

ambientais relacionados aos resíduos sólidos, incluindo áreas contaminadas, e respectivas 

medidas saneadoras, entre outras exigências contidas no Art. 19 da Lei nº 12.305. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/Lei/L12305.htm#art20
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art182§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art182§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Lei/L11445.htm
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3.1.6 Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais 

O município de Ipatinga está inserido nas sub-bacias do ribeirão Ipanema e do rio Piracicaba, 

ambos afluentes do rio Doce. O sistema de drenagem natural do município é composto 

principalmente pelo rio Piracicaba, ribeirão Ipanema e pelos córregos afluentes. 

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. Assim, para a determinação das demandas do sistema de drenagem urbana, 

procurou-se determinar locais na área urbana onde o sistema apresentava deficiência, como 

pontos de alagamentos, inundação e de movimentação de terra (deslizamentos). 

3.1.6.1 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, tubos de ligação, conduto forçado e 

estação de bombeamento.  

O município dispõe de estruturas de microdrenagem em grande parte da área urbana. 

Entretanto, a incapacidade de um sistema de microdrenagem fica evidenciada pela ocorrência 

de pontos de alagamento durante chuvas intensas, potencializados pelo aumento do 

escoamento superficial direto. 

Segundo diagnóstico no Produto 3 e das contribuições dos eventos de controle social, o 

município apresenta diversos pontos de alagamentos, e os mais críticos são: 

 Ruas Tucanuçu e Mil Folhas – Bairro Chácaras Madalena; 

 Rua Marques de Pombal com a Vasco de Ataíde e entorno – Bairro Bom Retiro; 

 Rua Ilhéus com a Avenida Londrina e entorno – Bairro Veneza; 

 Rua Berilo com a Avenida Brasil, e nas ruas próximas – Bairro Iguaçu; 

 Rua Campo com a Avenida Getúlio Vargas e entorno – Bairro Caravelas; 

 Rua dos Profetas com a Avenida Selim José Sales e entorno – Bairro Canaã; 

 Avenida Novo Jardim e ruas próximas – Bairro Bom Jardim; 

 Rua Mariano Felix – Bairro Bom Jardim; 

 Avenida Orquídea – Bairro Bom Jardim; 

 Avenida das Flores – Bairro Bom Jardim; 

 Rua Papoula – Bairro Bom Jardim; 
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 Rua Máximo Rosa – Bairro Bom Jardim; 

 Rua Dália – Bairro Bom Jardim; 

 Rua Loendro – Bairro Bom Jardim; 

 Rua Crisântemo – Bairro Bom Jardim; 

 Rua Flor de Seda com Av. Novo Jardim – Bairro Bom Jardim; 

 Rua Quetunia – Bairro Esperança; 

 Rua. Hortênsia – Bairro Esperança;  

 Rua Curió – Bairro Vila Celeste;  

 Rua Tucanuçu – Bairro Vila Celeste;  

 Rua Rouxinol – Bairro Vila Celeste;  

 Rua Cardeal – Bairro Vila Celeste;  

 Rua Bem-te-vi com Rua Andorinhas – Bairro Vila Celeste;  

 Av. Quebra Pedra – Bairro Chácaras Madalena; 

 Rua Isaías – Bairro Canaã;  

 Ruas Mar Vermelho, Gálatas, Judá, Ageu e Arimatéia – Bairro Canaãzinho; 

 Rua Manuel Vicente Araújo com Castanha – Bairro Limoeiro; 

 Ruas Surubi e Piabana e Avenida Forquilha – Bairro Chácaras Oliveira. 

 Av. Japão e Kiyoshi Tsunawaki – Bairro Cariru 

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 Ipatinga observaram-se as seguintes causas 

que poderão aumentar a demanda das estruturas do sistema de microdrenagem:  
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 Crescimento populacional; 

 Verticalização e aumento da densidade habitacional na área já urbanizada; 

 Diminuição da infiltração e consequentemente aumento do escoamento superficial. 

3.1.6.2 Macrodrenagem 

A macrodrenagem de uma zona urbana corresponde à rede de drenagem natural, ou seja, 

constituída pelos córregos, ribeirões e rios que se localizam nos talvegues e vales. As águas de 

chuva, ao alcançar um curso d’água, causam o aumento da vazão por certo período de tempo, 

tendo este acréscimo na descarga de água a denominação de cheia ou enchente. Quando 

essas vazões atingem tal magnitude a ponto de superar a capacidade de descarga da calha 

fluvial e extravasar para áreas marginais, habitualmente não ocupadas pelas águas, caracteriza-

se uma inundação.  

No caso de Ipatinga, conforme apresentado no Produto 3, há a ocorrência de dois pontos de 

inundação na área urbana do município, de caráter recente, localizado na comunidade Vila da 

Paz, no bairro Cidade Nobre, causado pelo transbordamento do ribeirão Ipanema. O segundo 

ponto localiza-se no córrego Geraldo Damásio no bairro Bom Jardim, onde o mesmo 

transborda em épocas chuvosas. 

O Plano Diretor de Ipatinga prevê algumas medidas para diminuir os problemas causados pelas 

inundações, tais como: 

 estabelecer programas para desassorear, limpar e manter desobstruídos os cursos d’água, os 

canais e as galerias do sistema de drenagem; 

 disciplinar a ocupação das cabeceiras, fundos de vale e várzeas das sub bacias do 

Município, com vistas à sua recuperação e à preservação da vegetação existente; 

 promover permanente fiscalização do uso do solo nas faixas sanitárias, várzeas e fundos de 

vale. 

 promover campanhas de esclarecimento público e educativas, que incentivem a 

participação da população no planejamento, implantação e operação das ações contra 

inundações; 

No capítulo 6 serão apresentadas medidas e diretrizes de infraestrutura de águas pluviais 

visando embasar a proposição de ações e projetos para eliminar os problemas de 

microdrenagem e macrodrenagem encontrados no município de Ipatinga. 
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3.1.6.3 Erosão Urbana 

A erosão é um processo natural de desagregação, transporte e deposição do solo e rocha, 

influenciada pelas condições climáticas, propriedades do solo, declividade do terreno, e 

aceleradas pelas ações de urbanização não planejadas: ocupação e invasões de áreas de riscos 

e de proteção ambiental, ocupação informal sem nenhum planejamento urbano. 

De acordo com o Produto 3 e com o estudo realizado pela CPRM de delimitação das áreas em 

alto e muito alto risco a movimentação de terra do ano de 2014, o município de Ipatinga 

apresenta diversos pontos de movimentação de terra: 

 Ruas 6, 8, 10, 14, 15, 16 e 17, Anis, Narciso, Mal Me Quer e Begônia – Bairro Esperança; 

 Av. Esperança – Bairro Esperança; 

 Ruas Dama da Noite, Beco Marcela, Nova Conquista, Dália, Cravina, Angélica, 

Madressilva, João Basílio Gomes e Flor de Liz – Bairro Bom Jardim; 

 Av. José Anatólio Barbosa e Rua N. S Aparecida – Bairro Limoeiro; 

 Ruas Gaturama, Curió, Tucanuçu, Rouxinol, Cardeal, Bem-te-vi com Rua Andorinhas – 

Bairro Vila Celeste; 

 Ruas Isaías, Pérola e Tupis – Bairro Iguaçu; 

 Ruas Mar Vermelho, Gálatas, Judá, Ageu e Arimatéia – Bairro Canaãzinho; 

 Ruas Surubi e Piabana e Avenida Forquilha – Chácaras Oliveira; 

 Ruas Nova Yorque, Managua, Monte Vidéu com Rua Nova Yorque, José Barcelos com Rua 

Tucumã, Encostas próximas à Rua Arica – Bairro Bethânia (Vila Militar); 

 Ruas Porto de Baixo, Barcelona, Porto, Lion, Turin, Encostas próxima à Rua Hum, Avenida 

Alberto Geovannini e à Rua Pusco, Entre as ruas Pisa, Gênova e Verona e Avenida José 

Fabricio Gomes – Bairro Bethânia. 

 Ruas Serra do Mar, Serra dos Cocais Vitória e Pelotas – Jardim Panorama. 
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Figura 3.1 – Pontos de Alagamentos do Município de Ipatinga
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4. CONSIDERAÇÕES INICIAIS: DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO 

MUNICÍPIO E ESCOPO DAS PROPOSTAS 

O presente item trata das propostas de alternativas institucionais para as atividades de 

planejamento, prestação, regulação, fiscalização e controle social dos serviços. Para tanto, 

define diretrizes para a criação, a reformulação ou o fortalecimento dos órgãos e entidades 

existentes, assim como para a elaboração de contratos, convênios e outros tipos de acordos, 

considerando as possibilidades de cooperação regional, para suprir deficiências e ganhar 

economia de escala.   

Tais propostas incluirão, quando cabível, a formulação de mecanismos institucionais de 

articulação e integração das políticas, programas e projetos de saneamento básico, com outros 

setores relacionados, como a saúde, habitação, meio ambiente, educação etc., visando à 

efetividade da implementação do Plano Municipal de Saneamento Básico. Além disso, será 

tratada a possibilidade de incluir instrumentos econômicos nas normas municipais, com vistas 

a incentivar a adoção de práticas compatíveis com a melhoria dos serviços de saneamento 

básico. 

As propostas do presente item baseiam-se na Lei nº 11.445/2007, que estabelece as Diretrizes 

Nacionais para o Saneamento Básico, e trouxe, após um longo período de discussões, uma 

política pública para o setor.  

Uma das alterações mais significativas trazidas pela Lei nº 11.445/2007 foi a separação das 

funções de planejamento, regulação, fiscalização e prestação dos serviços de saneamento 

básico, podendo ser desempenhadas por atores diferentes, e trazendo, sobretudo, obrigações 

muito definidas para eles. Enquanto o planejamento fica a cargo do Município e é indelegável, 

a prestação dos serviços pode ser realizada por um ente público municipal ou uma 

concessionária, privada ou empresa estatal. Já a regulação e a fiscalização cabem ao próprio 

Município ou, por delegação deste, a uma entidade independente, com autonomia 

administrativa, financeira e decisória, criada pelo Estado, pelo Município ou ainda sob a forma 

de um consórcio público.  

Para cada uma dessas atividades, cabe a definição de alternativas específicas, conforme 

detalhado a seguir:  

 Planejamento: atividade indelegável, devendo ser exercida pelo Município (titular). Para 

tanto, deverão ser definidas diretrizes e alternativas institucionais para instituir uma 

organização municipal de planejamento do saneamento básico, incumbida, inicialmente, 

de implementar o Plano Municipal de Saneamento Básico, após a sua aprovação;  

 Prestação: poderá ser exercida diretamente pelo titular ou mediante delegação. Quando 

prestada pelo Município, deverão ser fixadas diretrizes para a organização direta dessa 

atividade. Para as delegadas, deverão ser definidas diretrizes para elaboração de contratos 

de gestão, de programa, concessão (incluindo PPP), permissão ou ainda contratos de 

prestação de serviços contínuos;  
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 Regulação e fiscalização: também poderão ser exercidas diretamente pelo titular ou 

mediante delegação. Quando exercidas pelo titular, caberá fixar diretrizes para a regulação 

dos serviços. Em caso de delegação, caberá definir diretrizes para a elaboração dos 

convênios de cooperação nos termos da Lei nº 11.107/2005 (gestão associada e consórcios 

públicos). Inclui-se ainda neste item as diretrizes gerais relacionadas a direitos e deveres dos 

usuários e dos prestadores;  

 Controle social: atividade indelegável, devendo ser exercida pelo Município (titular). Cabe 

aqui propor mecanismos de participação que garantam a efetividade dos instrumentos de 

controle social, de transparência e divulgação dos objetivos e metas e dos respectivos 

indicadores de avaliação, bem como do acompanhamento das atividades de planejamento 

e regulação.  

Cumpre destacar que o Plano Municipal de Saneamento Básico deverá necessariamente ser 

observado na prestação dos serviços
4

. A Lei nº 11.445/2007 evidencia o papel fundamental do 

Plano na definição das prioridades de investimento, metas e objetivos, de forma a orientar a 

atuação dos prestadores. Nesse sentido, destaca-se que os contratos firmados antes da vigência 

do Plano deverão ser revistos, quando cabível, para adaptar-se às novas prioridades do 

Município, assegurada, nos termos do Decreto nº 7.217/2010, art. 25, §8º, a preservação do 

equilíbrio econômico-financeiro do ajuste. 

Reforçando esse entendimento, a Lei nº 11.445/2007 determina que a entidade reguladora e 

fiscalizadora dos serviços deve verificar se o prestador cumpre o Plano Municipal de 

Saneamento Básico, na forma das disposições legais, regulamentares e contratuais
5

, sendo clara 

a necessidade do prestador dos serviços adequar-se ao Plano, inclusive em relação aos planos 

de investimentos e os projetos relativos ao contrato
6

. 

4.1 ALTERNATIVAS INSTITUCIONAIS PARA O PLANEJAMENTO 

Conforme já mencionado, o planejamento é atividade indelegável
7

, devendo ser exercida 

necessariamente pelo Município, nos termos da Lei nº 11.445/2007. O Plano Municipal de 

Saneamento Básico é o principal instrumento da política de saneamento do Município. 

Planejar uma atividade, além de estabelecer um diagnóstico, consiste no estudo e na fixação 

das diretrizes e metas que deverão orientar uma determinada ação. A prestação, a regulação, a 

fiscalização e o controle social dos serviços devem ser objeto de planejamento, de acordo com 

as características e necessidades do Município, de modo a garantir a melhoria do serviço e, 

consequentemente, da qualidade ambiental e da saúde pública. 

O planejamento do saneamento básico deve estar articulado com outros estudos que abranjam 

a mesma região. Os serviços devem ser planejados a partir de uma articulação entre as 

políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, de combate à pobreza e de sua 

erradicação, de proteção ambiental, de recursos hídricos, incluindo o plano de bacia 

                                              

4
 Lei nº 11.445/2007, art. 19, caput. 

5
 Lei nº 11.445/2007, art. 20, parágrafo único. 

6
 Lei nº 11.445/2007, art. 11, §1º. 

7
 Lei nº 11.445/2007, art. 9, I. 
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hidrográfica, de promoção da saúde, e outras de relevante interesse social, voltadas para a 

melhoria da qualidade de vida, para as quais o saneamento básico seja fator determinante.
8

 

Essa articulação deve ser considerada no planejamento, com vistas a integrar as decisões sobre 

vários temas que, na prática, incidem sobre um mesmo território. 

Embora a lei não mencione expressamente, deve haver uma correspondência necessária do 

plano de saneamento com o Plano Diretor, instrumento básico da política de desenvolvimento 

urbano, objeto do art. 182 da Constituição.
9

 Essa correspondência deve ocorrer também com 

outras normas municipais de Ipatinga, tais como: 1. a Lei Orgânica do Município (05/1990), 2. 

o Código de Saúde (Lei nº 1.483/1996) e 3. a Regulamentação dos Serviços de Limpeza 

Urbana (Decreto nº 4.435/01). 

Segundo a Lei nº 11.445/2007, a atividade de planejamento deve ter caráter permanente, não 

se limitando à elaboração do Plano. Para garantir essa dinâmica, a lei exige do titular: 

 a revisão periódica do Plano, em prazo não superior a 4 anos, anteriormente à elaboração 

do Plano Plurianual
10

; e 

 a criação e manutenção de um sistema de informações sobre os serviços, articulado com 

o Sistema Nacional de Informações em Saneamento (SNIS)
11

.  

4.1.1 Comitê Técnico Executivo 

Dada a necessidade de um planejamento permanente dos serviços de saneamento, pelo 

Município, especialmente em relação ao manejo do sistema de informações e à realização de 

ações que auxiliem a revisão do Plano, conforme acima mencionado, propõe-se a instituição 

de um grupo de trabalho composto por técnicos da administração municipal. 

Por ser o planejamento atividade indelegável, o modelo institucional proposto deve ser 

exclusivamente municipal, ou seja, o Município deve implementar um ente executivo de 

planejamento dos serviços de saneamento básico, independentemente da existência do ente 

regulador ou mesmo de prestadores de serviços próprios da municipalidade.  

Propõe-se que o modelo do referido ente executivo de planejamento seja um órgão colegiado, 

com caráter de Comitê Técnico Executivo, não sendo necessária, para o desempenho de suas 

funções, a criação de órgão ou autarquia, já que os seus membros pertencem à administração 

municipal.  

O Município de Ipatinga instituiu, por meio do Decreto nº 8.064/2015, dois Comitês: o 

Comitê de Coordenação, formado por representantes dos Poderes Executivo e Legislativo, dos 

Conselhos Municipais, do prestador dos serviços, Associação de Proteção Ambiental da Bacia 

do Ribeirão Ipanema – APABRI, do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piracicaba e da 

                                              

8
 Lei nº 11.445/2007, art. 2º, VI. 

9
 CF/88, art. 182: A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, 

tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. 

10
 Lei nº 11.445/2007, art. 19, §4º. 

11
 Lei nº 11.445/2007, art. 9, VI. 
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Policia Militar de Meio Ambiente. O Comitê de Coordenação é responsável por coordenar, 

discutir, avaliar e aprovar o trabalho produzido pelo Comitê Executivo e sugerir alternativas, 

buscando promover a integração das ações de Saneamento, sob os aspectos de viabilidade 

técnica, operacional, financeira e ambiental, devendo reunir-se periodicamente. 

Foi também constituído um Comitê Executivo
12

, formado por representantes de diversas 

Secretarias Municipais, com a atribuição de analisar e aprovar as atividades previstas nas etapas 

de elaboração do Plano, apreciando e validando cada produto a ser entregue pela empresa 

contratada, e submetendo-os à avaliação do Comitê de Coordenação, além de observar os 

prazos indicados no cronograma de execução.  

A proposta é que, dentro de 120 (cento e vinte) dias após a aprovação do Plano Municipal de 

Saneamento Básico o Comitê Executivo seja transformado, mediante decreto municipal, em 

Comitê Técnico Executivo, com as funções relacionadas ao Plano Municipal de Saneamento 

Básico, conforme indicado abaixo. 

A seguir serão indicadas diretrizes específicas para a institucionalização desse Comitê Técnico 

Executivo. 

4.1.1.1 Diretrizes para a institucionalização de um Comitê Técnico Executivo 

 Mecanismos de criação  

A rigor, o Comitê Técnico Executivo pode ser criado tanto por Decreto do Prefeito Municipal, 

como por Portaria de uma autoridade, como um Secretário Municipal. Entretanto, 

considerando que o Decreto é ato do Chefe do Poder Executivo e a Portaria assiste a 

autoridades investidas de poderes menores, juridicamente a Portaria encontra-se em nível 

inferior ao Decreto
13

, razão pela qual propõe-se que o Comitê Técnico Executivo seja criado 

por meio de Decreto e representado por servidores efetivos. 

Nesse sentido, cabe salientar que o instrumento de criação do Comitê Técnico Executivo deve 

ser previsto na lei de instituição do Plano Municipal de Saneamento Básico.  

 Organização 

Para conferir funcionalidade ao Comitê, sugere-se que seu instrumento de criação (Decreto) 

aborde diretrizes básicas para sua organização, contendo, no mínimo:  

 os membros representantes da Administração Municipal; 

 os critérios de indicação (qualificação requerida);  

 os objetivos;  

 a periodicidade mensal das reuniões ordinárias e condicionantes para reuniões 

extraordinárias;  

                                              

12
 Decreto nº 8.064/2015, art. 3º. 

13
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 30a. ed. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 373. 
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 as atividades a serem desenvolvidas com base nas metas do Plano e nos instrumentos de 

avaliação do cumprimento das metas, junto aos Entes Reguladores; 

 divisões de tarefas, considerando o perfil da equipe técnica e os setores de vinculação 

de cada um. 

 Composição  

O Comitê Técnico Executivo deve ser composto por técnicos e/ou especialistas dos órgãos e 

entidades municipais com relação direta e/ou indireta com os serviços de saneamento básico. 

No Município de Ipatinga é imprescindível a presença dos seguintes entes, tendo em vista sua 

relação direta com os serviços:  

 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo; 

 Secretaria Municipal de Obras Públicas;  

 Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente. 

Também se propõe a presença das seguintes Secretarias, por sua importância e relação 

indireta com os serviços:  

 Secretaria Municipal de Saúde; 

 Secretaria Municipal de Dados; 

 Secretaria Municipal de Planejamento; 

 Assessoria de Comunicação Social; 

 Secretaria Municipal de Educação. 

 Atribuições 

Entre as atividades a serem desenvolvidas pelo Comitê Técnico Executivo, responsável pelas 

atividades relacionadas ao planejamento dos serviços de saneamento básico, a serem incluídas 

em seu decreto de criação, deve constar, no mínimo, o seguinte:  

 manejo do Sistema Municipal de Informações sobre Saneamento Básico, tema este 

detalhado no Plano em capítulo específico;  

 acompanhamento das atualizações da base cadastral do município com foco nas 

avaliações de cobertura dos serviços;  

 apoio e reciprocidade de ação, junto ao Ente Regulador dos serviços;  

 Revisão e Atualização constante dos dados do presente Plano, nos termos da lei; 

 sugerir campanhas de comunicação social, visando à conscientização da população no 

que se refere aos temas relacionados ao saneamento básico, tais como a reciclagem e 

utilização racional da água, incluindo a zona rural; 
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 Organização e execução de oficinas e consultas públicas para a discussão de temas 

relacionados com o Plano, cabendo a convocação dos prestadores dos serviços e de 

outras entidades de participação social da comunidade, incluindo a zona rural; 

 Definir as prioridades de investimento, metas e objetivos no Município conforme o 

Plano Municipal de Saneamento Básico, inclusive para a zona rural. 

 Realizar reuniões públicas visando à estruturação de um futuro Conselho Municipal de 

Saneamento ou à adequação de um dos Conselhos Municipais, como o Conselho 

Municipal de Defesa do Meio Ambiente, o Conselho Municipal de Saúde ou o 

Conselho Municipal da Cidade, para exercer funções relacionadas ao controle social do 

saneamento básico, sobretudo para definir as prioridades de investimento, metas e 

objetivos no Município conforme indicado no Plano Municipal de Saneamento Básico, 

inclusive para a zona rural. Nesse caso, deverá ser observado o art. 47 da Lei nº 

11.445/2007, que estabelece que o “controle social dos serviços públicos de 

saneamento básico poderá incluir a participação de órgãos colegiados de caráter 

consultivo, estaduais, do Distrito Federal e municipais, assegurada a representação, 

deliberativa e paritária, além dos delegados membros do Comitê Técnico Executivo: 1. 

dos titulares dos serviços; 2. de órgãos governamentais relacionados ao setor de 

saneamento básico; 3. dos prestadores de serviços públicos de saneamento básico; 4. 

dos usuários de serviços de saneamento básico; 5. de entidades técnicas, organizações 

da sociedade civil e de defesa do consumidor relacionadas ao setor de saneamento 

básico”; 

 Estudar a viabilidade de criação de consórcios intermunicipais de saneamento básico. 

Cabe salientar, novamente, que, na implementação do Plano Municipal de Saneamento 

Básico, deverão ser observados os dispositivos da Lei Municipal 1.483/1996 que regulamenta 

os serviços de limpeza urbana bem como a ª Lei nº 1.483/1996, que dispõe sobre o Código de 

Saúde do Município e outras normas Municipais aplicáveis. 

4.1.2 Associação de Municípios na forma de consórcio intermunicipal para planejamento 

Tendo em vista que as ações de implementação e execução propostas no Plano Municipal de 

Saneamento Básico envolvem altos custos para o Município, há de se considerar possibilidades 

de cooperação regional, com vistas a suprir deficiências e ganhar economia de escala. 

Sobretudo, se for verificado que os demais Municípios da região possuem demandas 

semelhantes, caberá convergir esforços para a criação de uma Associação de Municípios que 

possa contratar um corpo técnico para assessorar os municípios consorciados nas várias 

atividades relacionadas com o saneamento básico e recursos hídricos. A vantagem dessa 

alternativa é a possibilidade de rateio dos custos envolvidos. 

O referido corpo técnico conjunto pode ser constituído por meio de uma Associação de 

Municípios (Consórcio Intermunicipal), regida pelo Código Civil – Lei nº 10.406/2002, em seus 

arts. 53 a 61. Nessa sistemática, os Municípios são autorizados por lei Municipal a contribuírem 

para essa entidade, conferindo sustentabilidade para suas ações.  
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 Mecanismos de criação 

A instituição de uma associação civil inicia-se com a realização de uma Assembleia Geral de 

Constituição entre os prefeitos interessados, que terão poderes para: 

 decidir as características da organização; 

 aprovar o texto do Estatuto Social. 

A partir daí, será registrada a organização no Cartório de Títulos e Documentos, conferindo 

existência legal à entidade. 

Em se tratando de uma Associação de Municípios, pessoas jurídicas de direito público, é 

necessário que o Poder Executivo de cada Município seja autorizado, por meio de lei 

municipal, a repassar recursos para o financiamento da estrutura administrativa e das ações a 

serem desenvolvidas no âmbito da nova entidade. 

Cabe mencionar que outros recursos poderão ser obtidos pelo consórcio intermunicipal, 

mediante a inscrição de projetos junto ao Governo do Estado e ao Governo Federal, entre 

outras fontes de financiamento. 

 Objetivos 

Os objetivos da entidade são atividades voltadas ao equacionamento das questões de 

saneamento básico nos Municípios, como a elaboração de programas, projetos, planos e 

estudos, a recuperação dos mananciais, a realização de campanhas, cursos e eventos voltados à 

educação ambiental, sendo que a base do trabalho da entidade está na conscientização de 

todos os setores da sociedade sobre a problemática do saneamento básico. 

Além disso, o consórcio intermunicipal é um interlocutor qualificado para as necessárias 

articulações com o Estado e a União, na busca de apoio técnico e financeiro. No âmbito dos 

Municípios, o Consórcio Intermunicipal deve apoiar as atividades do Comitê Técnico 

Executivo já proposto. 

4.1.3 Instrumentos Econômicos 

Os Instrumentos Econômicos funcionam como um contraponto aos mecanismos de comando-

controle das políticas públicas ambientais, na medida em que induzem os agentes a adotarem 

práticas ambientalmente adequadas, no caso, ao setor do saneamento básico, em troca de 

incentivos e benefícios. A seguir, serão elencadas alternativas de Instrumentos Econômicos 

passíveis de serem adotadas pelo Município ou mesmo já existentes, em processo de 

implementação. 

 IPTU Verde 

O IPTU Verde é um Instrumento Econômico destinado a incentivar a melhoria da qualidade 

ambiental urbana no que se refere tanto à drenagem como aos resíduos sólidos, além da 

melhoria da qualidade do ar e da paisagem. O benefício consiste em um desconto no IPTU 
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para os imóveis prediais residenciais (casas e apartamentos) mediante a adoção de práticas 

adequadas. 

No caso de Ipatinga, o IPTU Verde foi implementado pela Lei nº 2.646/2009 que cria o 

programa e autoriza a concessão de desconto no imposto predial e territorial urbano (IPTU 

como incentivo ao uso de tecnologias ambientais sustentáveis). São critérios para concessão do 

benefício: 

1. sistema de captação e de reuso de águas pluviais; 

2. sistema de aquecimento solar; 

3. material sustentável de construção; ou 

4. área permeável não degradável, com cultivo de espécies arbóreas nativas. 

 Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) 

Na sistemática do Pagamento por Serviços Ambientais, os proprietários rurais são beneficiados 

por empreenderem ações de proteção aos recursos hídricos. O objetivo desse mecanismo é 

reduzir a erosão e o assoreamento dos mananciais em áreas rurais, proteger as nascentes e 

aumentar a produção de água. Como exemplo, destacam-se: 

 a construção de terraços e bacias de infiltração; 

 a readequação de estradas vicinais;  

 a recuperação e proteção de nascentes;  

 o reflorestamento de áreas de preservação permanente, e de reserva legal; 

 conservação da água e do solo florestal; 

 abatimento efetivo da erosão. 

Essas práticas, de adesão voluntária, devem contribuir efetivamente para a proteção e 

recuperação de mananciais, gerando benefícios para a bacia hidrográfica e a população que 

habita a região, que passará a contar com uma maior disponibilidade de água, ao longo dos 

anos. 

Os recursos para o financiamento do projeto podem advir dos tesouros públicos – federal, 

estadual e municipal, de fundos, dos recursos arrecadados pela cobrança pelo uso de recursos 

hídricos, do ICMS Ecológico ou de outro arranjo institucional estabelecido, para o Município. 

Tendo equacionado a origem dos recursos, o Município, mediante lei autorizativa, transfere 

recursos aos produtores rurais, apoiando-os nos projetos estabelecidos.  

Importante ressaltar que o Instituto Interagir, em parceria com o Município de Ipatinga, e a 

Promotoria de Meio Ambiente de Ipatinga está desenvolvendo o projeto “Mapa da Mina”. Essa 

iniciativa tem por objetivo identificar, mapear, catalogar, diagnosticar e classificar todas as 
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nascentes d’água da cidade e, a partir desse trabalho, fomentar a recuperação das que 

estiverem degradadas, nas áreas rural e urbana.
 14

 

Tal atividade poderá vir a ser incorporada em um Programa de Pagamento por Serviços 

Ambientais, de forma que os produtores rurais venham a ser beneficiados com repasse de 

recursos financeiros ou apoio tecnológico voltados às atividades relacionadas à recuperação das 

nascentes localizadas em suas propriedades ou posses.  

 ICMS Ecológico 

O ICMS Ecológico surgiu como uma forma de compensar os Municípios pelas restrições ao uso 

do solo por razões de proteção ambiental (unidades de conservação, áreas de mananciais, 

ações de saneamento e outras). Trata-se de instrumento do direito financeiro, relativo a 

critérios de caráter ambiental, utilizado para estabelecer o percentual que cada município tem 

o direito de receber do Estado, quando do repasse constitucional da quota-parte do Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).  

Segundo a CF/88, no art. 158, IV, 25% do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre 

operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte 

interestadual e intermunicipal e de comunicação pertencem aos Municípios.  

No Estado de Minas Gerais, a Lei nº 18.030/2009 dispõe sobre a distribuição e o cálculo do 

critério Meio Ambiente. A sua distribuição é realizada em função do Índice de Meio Ambiente 

(IMA), composto por três subcritérios, ponderados pelos respectivos pesos, a saber:  

 Índice de Conservação (IC - 45,45%), referente às Unidades de Conservação e outras 

áreas protegidas;  

 Índice de Saneamento Ambiental (ISA 45,45%), referente aos aterros sanitários, estações 

de tratamento de esgotos e usinas de compostagem e, mais recentemente,  

 Índice de Mata Seca (IMS - 9,1%), referente à presença e proporção em área da 

fitofisionomia Mata Seca no Município. 

No que se refere ao subcritério Saneamento, estão aptos a receber o ICMS Ecológico o 

Município com sistema de tratamento ou disposição final de lixo ou esgoto, com operação 

licenciada pelo órgão ambiental estadual, que atendam, no mínimo, a, respectivamente, 70% e 

50% da população urbana.
15

 Conforme demonstrado no Diagnóstico, o Município de Ipatinga 

recebe recursos advindos do ICMS Ecológico.  

 Controle de Escoamento na Fonte  

Para controlar o lançamento da água da chuva nos logradouros, visando minimizar as 

inundações, seguem duas alternativas de diretrizes para a elaboração de norma municipal. A 

                                              

14
 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Notícias. Disponível em: 

<https://www.mpmg.mp.br/comunicacao/noticias/projeto-mapa-da-mina-mapeia-e-recupera-nascentes-em-ipatinga.htm#.VeDCzvlViko> 

Acesso em: 03 de nov. de 2015.   

15
 SEMAD. ICMS Ecológico. Disponível em: http://www.meioambiente.mg.gov.br/icms-ecologico Acesso: 26 mai. 2014. 

https://www.mpmg.mp.br/comunicacao/noticias/projeto-mapa-da-mina-mapeia-e-recupera-nascentes-em-ipatinga.htm#.VeDCzvlViko
http://www.meioambiente.mg.gov.br/icms-ecologico
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primeira consiste em um Instrumento Econômico. A segunda, embora ação de Comando-

Controle, merece ser citada, como parâmetro para eventual adoção pelo Município. Em 

seguida, segue uma recomendação para futuros empreendimentos. 

A legislação municipal poderá inserir um fator econômico (pagamento progressivo) na 

drenagem urbana, estabelecendo o pagamento de Taxa de Drenagem de Águas Pluviais, 

devida em razão do uso efetivo ou da possibilidade de uso, pelo usuário, dos serviços de 

drenagem, decorrentes da operação e manutenção dos sistemas de micro e macrodrenagem 

existentes no Município.  

O custo decorrente dos serviços de operação e manutenção dos sistemas de micro e 

macrodrenagem é dividido proporcionalmente entre cada usuário, segundo a contribuição 

volumétrica das águas lançadas ao sistema de drenagem urbana. O cálculo da contribuição 

volumétrica de águas ao sistema de drenagem terá por base o índice pluviométrico médio 

mensal do Município que, associado à área coberta de cada imóvel, definirá o volume 

efetivamente lançado ao sistema.  

O volume lançado pelo imóvel em m³ é calculado por uma equação que possui como variáveis 

o coeficiente de impermeabilização, o índice pluviométrico em mm/h, calculado pelo sistema 

Otto Pfasteter e a área coberta do imóvel em m². Cabe levar em conta, em cada lote urbano:  

 os percentuais de impermeabilização;  

 dispositivos de amortecimento ou de retenção de água de chuva; 

 o nível de renda da população da área atendida;   

 as características dos lotes urbanos e as áreas que podem ser neles edificadas. 

Já a alternativa de comando-controle do Decreto, para controle do escoamento da fonte, tem 

como objetivo evitar que a impermeabilização do solo traga um aporte adicional de água de 

chuva para as ruas. A norma municipal estabelece que a vazão de saída de águas pluviais para 

a rede pública não poderá exceder a 20,8 L/(s.ha). A vazão máxima de saída é calculada 

multiplicando-se a vazão pela área do terreno.
16

O empreendedor deve adotar reservatório para 

terrenos com área inferior a 100 hectares, como instrumento de controle de vazões, calculado 

pela equação: 

v = 4,25 AI 

 onde v é o volume por unidade de área de terreno em m³/hectare e AI é a área 

impermeável do terreno em %. 

São ações que reduzem a área computada, mediante avaliação das condições de infiltração do 

solo, declaradas e comprovadas pelo interessado:  

                                              

16
Para terrenos com área inferior a 600 m²  e para habitações unifamiliares, a lei pode conferir ao órgão municipal competente a prerrogativa 

de desconsiderar a limitação estabelecida. 
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 aplicação de pavimentos permeáveis (blocos vazados com preenchimento de areia ou 

grama, asfalto poroso, concreto poroso): reduzir em 50% a área que utiliza estes 

pavimentos;  

 desconexão das calhas de telhado para superfícies permeáveis com drenagem – reduzir 

em 40% a área de telhado drenada;  

 desconexão das calhas de telhado para superfícies permeáveis sem drenagem – reduzir 

em 80% a área de telhado drenada;  

 aplicação de trincheiras de infiltração – reduzir em 80% as áreas drenadas para as 

trincheiras.
17

 

Esta alternativa é uma regra de comando-controle e depende da gestão dos órgãos e entidades 

competentes na emissão das licenças e na fiscalização.  

No que se refere a novos empreendimentos, poderá ser adotada norma dispondo que, nos 

lotes edificados ou não, com área impermeabilizada superior a 300 m² adotem-se medidas de 

controle do escoamento superficial como condição da obtenção do “alvará” e “habite-se”, sem 

prejuízo das demais licenças e estudos exigíveis. Essa regra também caberia a qualquer 

intervenção em imóveis existentes sujeitos a reformas, restaurações e modificações, que 

implicassem alterações na área impermeabilizada. 

As medidas de controle a serem executadas pelo empreendedor devem assegurar que os lotes 

não produzam, após as intervenções que gerarem a impermeabilização, escoamentos 

superficiais superiores aos que produziria em condições naturais (sem intervenção). Como 

parâmetro, as medidas de controle devem ser calculadas considerando-se precipitação 

pluviométrica com uma hora de duração, correspondendo ao total de sessenta  mm. Cabe 

ainda inserir um limite máximo (vazão superior a taxa de 33 L/s/ha) que o lote poderá lançar na 

rede pública de drenagem, correspondente às condições anteriores a ocupação do lote. 

As alternativas técnicas a serem adotadas pelo empreendedor para o sistema de controle 

podem ser as previstas em Norma Técnica, em Manual de Drenagem aprovado por Decreto 

municipal ou ainda outras medidas que atendam ao disposto na norma. Cabe ressaltar a 

importância da capacitação profissional das equipes envolvidas com o licenciamento e a 

fiscalização, para garantir minimamente o cumprimento da norma, e como consequência, a 

redução dos riscos de inundações no Município. 

4.2 ALTERNATIVAS INSTITUCIONAIS PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

A Lei nº 11.445/2007 adotou um conceito amplo de saneamento básico, considerando as 

infraestruturas e instalações operacionais de quatro categorias de serviços:  

1) abastecimento de água;  

2) esgotamento sanitário;  

                                              

17
As regras de dimensionamento e construção para as estruturas, bem como para os reservatórios constam do Manual de Drenagem Urbana do 

Plano Diretor de Drenagem Urbana de Porto Alegre. 
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3) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; e  

4) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas.  

No Município de Ipatinga, a prestação dos serviços segue modelos institucionais distintos, razão 

pela qual optou-se, em um primeiro momento, por tratar de questões gerais, aplicáveis a mais 

de um serviço, para, em seguida, abordar conjuntamente os serviços de água e esgoto e depois 

tratar da limpeza urbana e da drenagem de forma individualizada. Caberá, nessa linha abordar 

a questão das diretrizes para o financiamento dos serviços. 

4.2.1 Diretrizes gerais para o Financiamento dos Serviços 

A Lei nº 11.445/2007 estabelece, como um dos princípios fundamentais do saneamento 

básico, a eficiência e a sustentabilidade econômico-financeira dos serviços
18

 assegurada, 

sempre que possível, mediante a cobrança pela sua prestação
19

. Se não há cobrança específica, 

ou se os valores cobrados são insuficientes, os custos da prestação dos serviços e os respectivos 

investimentos são financiados pelo Tesouro Municipal, não se caracterizando, dessa forma, um 

modelo institucional sustentável para a implantação de metas os objetivos voltados à melhoria 

dos serviços, da saúde pública e da qualidade ambiental. 

Atualmente, os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Município de 

Ipatinga, prestados pela COPASA, são cobrados por meio de tarifa.  

Dessa forma, propõe-se estudos para a verificação da compatibilidade do sistema de cobrança 

dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos com os respectivos custos, assim 

como de viabilidade para a implantação de sistema de cobrança para os serviços de drenagem 

urbana e manejo de águas pluviais de acordo com os termos do art. 29, da Lei nº 

11.445/2007. 

4.2.2 Diretrizes para a prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário 

No Município de Ipatinga os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário são 

prestados pela COPASA entidade da administração indireta do Estado de Minas Gerais, 

vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana (SEDRU), nos 

termos da Lei Delegada nº 119/2007, constituída sob a forma de sociedade de economia mista 

com fundamento nas Leis nº 6.084/1973 e nº 6.475/1974, com sede em Belo Horizonte, 

responsável pela sua prestação, mediante contrato de programa.  

As atividades da COPASA no Município de Ipatinga e sua respectiva remuneração encontram-

se vinculadas a uma equação econômico-financeira, como ocorre no caso das concessões de 

serviços públicos regidas pela Lei nº 8.987/1995 (Regime de Concessão e Prestação de Serviços 

Públicos). O contrato de programa prevê um conjunto de metas relativas aos serviços, um 

                                              

18
Lei nº 11.445/2007, art. 10. 

19
Lei nº 11.445/2007, art. 10. 
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determinado investimento para o alcance dessas metas, e um valor de custeio, tudo a ser 

remunerado total ou parcialmente pela tarifa, ao longo do período de concessão.  

Considerando as demandas de crescimento da população, é necessário que a COPASA cumpra 

as metas fixadas no Plano para que se alcance a universalidade e a eficiência na prestação dos 

serviços. 

A COPASA, como prestadora dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário 

na sede do Município de Ipatinga, sujeita-se às regras estabelecidas pela Lei nº 11.445/2007. 

Segundo essa norma, a prestação de serviços públicos de saneamento básico por entidade que 

não integre a administração do Município, depende da celebração de contrato
20

: em que o 

titular delega os serviços de saneamento básico na sua totalidade ou não, a terceiro, cabendo 

duas modalidades para isso:  

 Contrato de programa, no caso de serviços delegados a entes públicos, como a COPASA. 

Nos termos do art. 13 da Lei nº 11.107/2005, deverão ser constituídas e reguladas por 

contrato de programa, como condição de sua validade, as obrigações que um ente da 

Federação constituir para com outro ente da Federação ou para com consórcio público 

no âmbito de gestão associada em que haja a prestação de serviços públicos ou a 

transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal ou de bens necessários à 

continuidade dos serviços transferidos. O contrato de programa deverá: 1. atender à 

legislação de concessões e permissões de serviços públicos e, especialmente no que se 

refere ao cálculo de tarifas e de outros preços públicos, à de regulação dos serviços a serem 

prestados; e 2. prever procedimentos que garantam a transparência da gestão econômica e 

financeira de cada serviço em relação a cada um de seus titulares. 

 Contrato de concessão, mediante licitação, quando os serviços são delegados a uma 

empresa de direito privado. No contrato de concessão, regido pela Lei nº 8.987/1995, 

trata-se de delegação da prestação dos serviços, no caso, de saneamento básico, na sua 

totalidade ou parcialmente, feita pelo poder concedente (titular), mediante licitação, na 

modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre 

capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado. 

As Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico estabelecem, para esses modelos 

institucionais (contrato de programa e de concessão), as seguintes condições de validade
21

: 

 a existência de plano de saneamento básico; 

 a existência de estudo comprovando a viabilidade técnica e econômico-financeira da 

prestação universal e integral dos serviços, nos termos do respectivo plano de saneamento 

básico; 

 a existência de normas de regulação que prevejam os meios para o cumprimento das 

diretrizes desta Lei, incluindo a designação da entidade de regulação e de fiscalização; 

                                              

20
 Lei nº 11.445/2007, art. 10. 

21
 Lei nº 11.445/2007, art. 11. 
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 a realização prévia de audiência e de consulta pública sobre o edital de licitação, no caso 

de concessão, e sobre a minuta do contrato. 

O contrato de programa referente à delegação dos serviços de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário deve prever o conjunto de elementos que possibilitem a sua regulação e 

a fiscalização do cumprimento das metas previstas no Plano, conforme art. 11, da Lei nº 

11.445/2007.  

Nesse sentido, reafirma-se a necessidade de que todas as diretrizes contidas no Plano – 

objetivos e metas, programas, projetos e ações, hierarquização das áreas e/ou programas de 

intervenção prioritários para os serviços, condições de sustentabilidade econômico-financeira e 

ainda os mecanismos de avaliação das metas e ações, passem a integrar o contrato entre o 

Município e a COPASA, assim como as normas, padrões e regulamentos da prestação, editadas 

pela entidade reguladora (no caso, a Agencia Reguladora de Serviços de Abastecimento de 

Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais - ARSAE). 

Tendo em vista que o contrato de programa entre a COPASA e o Município é anterior ao Plano 

Municipal de Saneamento Básico, ressalta-se a importância de o Município verificar a 

compatibilidade dos termos do contrato em vigor com o conteúdo do Plano. Havendo 

inconformidades, sugere-se que o Município proceda à revisão do contrato junto à COPASA, 

de modo a adaptá-lo ao Plano.  

Conforme já mencionado, a observância do conteúdo do Plano é obrigatória na prestação dos 

serviços, nos termos do art. 19, da Lei nº 11.445/2007:  

Art. 19.  A prestação de serviços públicos de saneamento básico observará plano, 

que poderá ser específico para cada serviço (...). 

Com relação à área rural, serão indicadas alternativas institucionais para atingir a 

universalização e melhor eficiência na prestação dos serviços. 

4.2.3 Diretrizes para a prestação dos Serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos 

Sólidos 

Os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos são prestados pela Vital 

Engenharia Ambiental, empresa que tem finalidades, entre outras, relacionadas à execução de 

serviços de limpeza pública e coleta e aproveitamento do lixo, conforme segue: varrição, 

capina, coleta e destinação dos resíduos produzidos em Ipatinga. 

O diagnóstico apresentado indicou que os resíduos sólidos gerados no Município de Ipatinga 

têm como destinação final o Aterro Vale do Aço situado no município de Santana do Paraíso, 

construído e licenciado para atender à demanda da região metropolitana com vida útil 

estimada em 20 anos. Independentemente dessa situação favorável, e tendo em vista o 

horizonte do Plano de Saneamento, cabe abordar a temática das alternativas consorciadas 

entre municípios, que são prioritárias na concessão de financiamento pelo Governo Federal. 

4.2.3.1 Alternativas Consorciadas 
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A cooperação regional entre municípios próximos, para realização implantação e manutenção 

de aterros sanitários, tem se mostrado uma alternativa eficiente, inclusive para suprir 

deficiências e ganhar economia de escala.  

Nesse sentido, a Lei nº 12.305/2012, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, 

estabelece como um de seus instrumentos o incentivo à adoção de consórcios ou de outras 

formas de cooperação entre os entes federados, com vistas à elevação das escalas de 

aproveitamento e à redução dos custos envolvidos
22

, devendo a atuação do Estado apoiar e 

priorizar as iniciativas consorciadas ou compartilhadas entre 2 ou mais Municípios
23

.  

Ainda, o Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB) estabelece como critérios de 

seleção e hierarquização das demandas, os programas e projetos apresentados por consórcio 

público, por esquema de parcerias entre entes federados ou outros arranjos institucionais que 

demonstrem ganhos de escala na gestão e/ou na prestação do serviço
24

.  

Indicam-se abaixo formas de congregação de esforços entre Municípios. 

4.2.3.2 Consórcio Público e PPP 

A figura jurídica do consórcio público encontra-se prevista no art. 241 da Constituição 

Federal, sendo seu regime jurídico estabelecido pela Lei nº 11.107/2005, que dispõe sobre 

normas gerais de contratação de consórcios públicos, o que significa que sua aplicação possui 

abrangência nacional. A regulamentação da norma foi objeto do Decreto nº 6.017/2007, que 

estabelece normas para sua execução.  

Conforme definido no art. 2º, I, do Decreto nº 6.017/2007, consórcio público é pessoa jurídica 

formada exclusivamente por entes da Federação para estabelecer relações de cooperação 

federativa, inclusive a realização de objetivos de interesse comum, constituída como associação 

pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, ou como pessoa 

jurídica de direito privado sem fins econômicos. 

A criação de um consórcio público inicia-se pela elaboração de um protocolo de intenções 

firmado pelos Municípios que desejam se consorciar. Sua constituição será realizada mediante 

contrato, cuja celebração depende da prévia subscrição do referido protocolo de intenções
25

. 

Assim, o Consórcio Público Intermunicipal será celebrado com a ratificação, mediante lei, do 

protocolo de intenções
26

. Nos termos do art. 4º, da Lei nº 11.107/2005, o protocolo de 

intenções deve necessariamente conter: 

 a denominação, a finalidade, o prazo de duração e a sede do consórcio; 

 a identificação dos entes da Federação consorciados; 

 a indicação da área de atuação do consórcio; 

                                              

22
 Lei nº 12.305/2010, art. 8º, XIX. 

23
 Lei nº 12.305/2010, art. 11, parágrafo único. 

24
 PLANSAB, p. 161. 

25
 Lei nº 11.107/2005, art. 3º. 

26
 Lei nº 11.107/2005, art. 5º. 
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 a previsão de que o consórcio público é associação pública ou pessoa jurídica de direito 

privado sem fins econômicos; 

 os critérios para, em assuntos de interesse comum, autorizar o consórcio público a 

representar os entes da Federação consorciados perante outras esferas de governo; 

 as normas de convocação e funcionamento da assembleia geral, inclusive para a 

elaboração, aprovação e modificação dos estatutos do consórcio público; 

 a previsão de que a assembleia geral é a instância máxima do consórcio público e o 

número de votos para as suas deliberações; 

 a forma de eleição e a duração do mandato do representante legal do consórcio público 

que, obrigatoriamente, deverá ser Chefe do Poder Executivo de ente da Federação 

consorciado; 

 o número, as formas de provimento e a remuneração dos empregados públicos, bem 

como os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público; 

 as condições para que o consórcio público celebre contrato de gestão ou termo de 

parceria; 

 a autorização para a gestão associada de serviços públicos; 

 o direito de qualquer dos contratantes, quando adimplente com suas obrigações, de 

exigir o pleno cumprimento das cláusulas do contrato de consórcio público. 

O Consórcio Público Intermunicipal deve ser composto pelos representantes dos Poderes 

Executivos Municipais a ele consorciados, que em conjunto constituem a Assembleia Geral, seu 

principal organismo. Dentre os Prefeitos dos Municípios consorciados, deverá ser eleito o 

Presidente e a Diretoria do Consórcio.   

 PPP 

No modelo de consórcio público, com a finalidade de prestação de serviços, deve ficar clara a 

sua aplicabilidade para os casos em que os Municípios consorciados desejam delegar serviços 

por concessão a empresas privadas, preferencialmente no regime de parceria público-privada 

(PPP). Nesse caso, a lei de criação do consórcio público deve conter, desde logo, a delegação 

da titularidade municipal dos serviços em tela ao consórcio, que, por sua vez, procederá à 

delegação, por meio do processo de licitação, na forma das Leis nº 8.987/1995 e 8.666/1993.  

Os contratos de parceria público-privada (PPP) são regidos pela Lei nº 11.079/2004, que 

institui normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito da 

administração pública. Segundo a referida norma, as cláusulas dos contratos de PPP atenderão 

às cláusulas essenciais dos contratos de concessão, nos termos do art. 23, da Lei nº 

8.987/1995, devendo também prever
27

: 

                                              

27
 Lei nº 11.079/2004, art. 5º. 
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 o prazo de vigência do contrato, compatível com a amortização dos investimentos 

realizados, não inferior a 5, nem superior a 35 anos, incluindo eventual prorrogação; 

 as penalidades aplicáveis à Administração Pública e ao parceiro privado em caso de 

inadimplemento contratual; 

 a repartição de riscos entre as partes; 

 as formas de remuneração e de atualização dos valores contratuais; 

 os mecanismos para a preservação da atualidade da prestação dos serviços; 

 os fatos que caracterizem a inadimplência pecuniária do parceiro público, os modos e o 

prazo de regularização e, quando houver, a forma de acionamento da garantia; 

 os critérios objetivos de avaliação do desempenho do parceiro privado; 

 a prestação, pelo parceiro privado, de garantias de execução suficientes e compatíveis 

com os ônus e riscos envolvidos; 

 o compartilhamento com a Administração Pública de ganhos econômicos efetivos do 

parceiro privado decorrentes da redução do risco de crédito dos financiamentos 

utilizados pelo parceiro privado; 

 a realização de vistoria dos bens reversíveis; 

 o cronograma e os marcos para o repasse ao parceiro privado das parcelas do aporte de 

recursos. 

No que se refere ao Plano de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos (PGIRS), previsto pela 

Lei nº 12.305/2012, que dispõe sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, o Município 

pode buscar promover convênios de cooperação técnica com instituições de ensino superior 

para o apoio à elaboração do Plano. O consórcio intermunicipal, proposto no item referente 

ao planejamento, poderá inclusive desenvolver uma linha de atividades para apoiar os 

Municípios na elaboração de seus Planos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, um dos 

critérios de priorização para financiamento, indicados pelo PLANSAB. 

Com relação à área rural, serão indicadas alternativas institucionais para atingir a 

universalização e melhor eficiência na prestação dos serviços. 

4.2.4 Diretrizes para a prestação dos Serviços de Drenagem Urbana e Manejo de Águas 

Pluviais 

Atualmente, os serviços de drenagem urbana e manejo de águas pluviais são prestados pela 

Administração Pública Direta (Prefeitura Municipal), sob a responsabilidade da Secretaria 

Municipal de Obras Públicas. No modelo de prestação dos serviços diretamente pelo 

Município, conforme já abordado, não há previsão de celebração de contrato, já que o titular 

dos serviços é justamente o prestador. 

A drenagem e o manejo de águas pluviais urbanas passaram a integrar o escopo do 

saneamento básico com a edição da Lei nº 11.445/2007. Antes disso, não estava clara essa 
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aderência. Isso se comprova, no País, pelo fato de os serviços de água e esgoto, em maior grau, 

e os de limpeza urbana, em menor grau, terem estruturas institucionais e sustentabilidade 

financeira mais condizentes com um serviço público que os serviços de drenagem. Por isto 

mesmo, no âmbito do Plano, a proposta é institucionalizar a drenagem urbana como um 

serviço público, de acordo com as diretrizes especificadas a seguir.  

 Diretrizes institucionais  

No Município de Ipatinga há um Departamento específico responsável por esse serviço, no 

âmbito da Secretaria Municipal de Obras Públicas. Sendo assim, propõe-se o fortalecimento 

institucional desse Departamento, para aprimorar a prestação do serviço de drenagem. 

Com o objetivo de instituir de forma sustentável o serviço de drenagem urbana e manejo de 

águas pluviais, requer-se um conjunto de medidas que exigem a pró-atividade do Município, 

destacando-se:  

 fortalecimento institucional, a partir da contratação de pessoal para ampliar a mão de 

obra e da capacitação técnica e gerencial dos funcionários alocados nos serviços;  

 sustentabilidade financeira, a partir de dotações orçamentárias consistentes, conforme 

mencionado no item relativo às diretrizes gerais. 

 gestão por resultados: uma vez assegurada a sustentabilidade e autonomia, a eficácia 

do serviço será no âmbito do Ente Regulador, detalhado do desenvolvimento deste 

texto. 

Com relação à área rural, serão indicados alternativas institucionais para atingir a 

universalização e melhor eficiência na prestação dos serviços. 

4.2.5 Resumo das alternativas de prestação dos serviços de saneamento 

A título de esclarecimento, e fortalecendo a ideia de que o Município é o responsável pela 

decisão acerca dos modelos institucionais de prestação dos serviços de saneamento básico, 

segue uma sucinta descrição geral dos modelos previstos no ordenamento jurídico brasileiro.  

Prestação Direta pelo Município: os serviços podem ser prestados por um órgão da Prefeitura 

Municipal, sem personalidade jurídica e sem qualquer tipo de contrato, já que, nessa modalidade, as 

figuras de titular e de prestador dos serviços se confundem em um único ente – o Município. A Lei nº 

11.445/2007 dispensa expressamente a celebração de contrato para a prestação de serviços por 

entidade que integre a administração do titular.
28

 

Prestação Indireta por Entidade Municipal: há duas alternativas para a prestação dos serviços de 

saneamento pelo Município, por entidade da administração indireta: a autarquia municipal e a empresa 

municipal. A autarquia, entidade da administração municipal, é criada por lei para prestar, de forma 

delegada, serviços de competência municipal. Suas atividades e respectiva remuneração não se 

vinculam a uma equação econômico-financeira, pois a relação é regulada por lei e não por contrato. 

Não se prevê, nesse modelo, fixação de regras sobre sustentabilidade financeira ou regulação dos 

serviços. Os SAAE – Serviços Autônomos de Água e Esgoto, autarquias municipais com personalidade 

                                              

28
Lei nº 11.445/07, art. 10. 
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jurídica própria, autonomia administrativa e financeira, prestam em geral serviços de água e esgoto. 

Outra forma indireta de prestação de serviços pelo Município é a delegação a empresas públicas ou 

sociedades de economia mista, criadas por lei municipal. A lei é o instrumento de delegação dos 

serviços, não existindo, nesse modelo, fixação de regras sobre sustentabilidade financeira ou regulação 

dos serviços.  

Prestação Indireta Mediante Contrato: quando os serviços forem por uma entidade que não integre a 

administração do titular, quer dizer, que não seja um Departamento (administração direta) ou uma 

Autarquia ou ainda uma empresa municipal (administração indireta), essa prestação depende da 

celebração de contrato,
29

 cuja validade é condicionada pela lei, que impõe condições relativas aos 

instrumentos de planejamento, e regulação, além do controle social. O Município necessita elaborar o 

Plano de Municipal de Saneamento Básico e, de acordo com ele, estudar a viabilidade técnica e 

econômico-financeira da prestação universal e integral dos serviços.
30

 A partir daí, cabe fixar as normas 

de regulação dos serviços, prevendo os meios para o cumprimento das diretrizes da Lei de Saneamento, 

designando uma entidade de regulação e de fiscalização.
31

 Os planos de investimentos e os projetos 

relativos ao contrato deverão ser compatíveis com o respectivo plano de saneamento básico,
32

 o que 

corresponde à equação econômico-financeira relativa aos serviços. Além da exigência, em regra, da 

licitação, a Lei nº 8.666/93 estabelece normas específicas para o controle e a fiscalização dos contratos, 

relativas ao acompanhamento, fiscalização, aditamentos, notificações, aplicação de penalidades, 

eventual rescisão unilateral e recebimento do objeto contratado.  

Contrato de Programa: as Empresas Estaduais de Saneamento Básico – CESB, foram instituídas sob a 

forma de sociedades de economia mista, cujo acionista controlador é o governo do respectivo Estado. 

Tais empresas são concessionárias de serviços de saneamento e atuam por meio dos chamados 

contratos de programa celebrados com os Municípios. É o caso da Companhia de Saneamento de 

Minas Gerais (COPASA). 

Contrato de Concessão de Serviço Público a Empresa Particular: por meio de contrato de concessão de 

serviço público, o Município delega a um particular a execução de um serviço público em seu próprio 

nome, por sua conta e risco. A remuneração dos serviços é assegurada pelo recebimento da tarifa paga 

pelo usuário, observada a equação econômico-financeira do contrato. A concessão é prevista no art. 

175 da Constituição Federal. As Leis nos 8.987/1995, e 9.074/1995, regulamentam as concessões de 

serviços públicos. 

4.3 DIRETRIZES E ALTERNATIVAS INSTITUCIONAIS PARA REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS 

SERVIÇOS 

A Lei nº 11.445/2007 preconiza que a atividade de regular e fiscalizar os serviços é função que 

pode ser realizada diretamente pelo titular ou ser delegada a outro ente federativo. A Lei 

define também que o exercício da regulação deve atender aos seguintes princípios 
33

:  

 independência decisória, incluindo autonomia administrativa, orçamentária e financeira da 

entidade reguladora;  

 transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade de decisões. 

                                              

29
Lei nº 11.455/07, art. 10, caput. 

30
Lei nº 11.445/07, art. 11, II. 

31
Lei nº 11.445/07, art. 11, III. 

32
Lei nº 11.445/07, art. 11, § 2º.  

33
 Lei nº 11.445/2007, art. 21. 
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Ao mencionar a independência decisória, fica claro que o tipo de entidade que melhor se 

encaixa no modelo de regulação é o regime autárquico e de direito público.  

O Plano Municipal de Saneamento Básico, como um instrumento de planejamento do 

Município, busca priorizar alternativas na prestação dos serviços, regulação e fiscalização.  

Conforme apresentado em item anterior, a prestação dos serviços de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário é prestada pela COPASA , sendo que o Ente Regulador, nesse caso, é a 

Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do 

Estado de Minas Gerais (ARSAE). Cabe destacar que não há previsão legal para que a ARSAE 

regule os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos nem os de drenagem e 

manejo de águas pluviais. 

No caso da regulação dos demais serviços de saneamento (limpeza urbana e drenagem), 

aplicam-se as seguintes alternativas:  

 criação pelo município de autarquia municipal de regulação; 

 formulação e liderança na formação de consórcio público intermunicipal. 

Ainda que o Município tenha porte suficiente para a criação de uma agência reguladora 

municipal, não se considera eficiente essa alternativa, pois é possível um ganho de escala na 

formação de um Consórcio Público Intermunicipal de Regulação dos serviços de saneamento 

básico. Portanto, diante do cenário exposto, serão desenvolvidas, em primeiro lugar, diretrizes 

para a formação de um Consórcio Público Intermunicipal de Regulação. Em seguida, será 

abordada a Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento 

Sanitário do Estado de Minas Gerais (ARSAE).  

4.3.1 Consórcio Público Intermunicipal de Regulação 

No Brasil, podem ser citados diversos exemplos dessa experiência no âmbito da regulação, 

dentre os quais a Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (ARIS), em Santa 

Catarina, a Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, 

Capivari e Jundiaí (ARES PCJ), em São Paulo. 

4.3.1.1 Diretrizes Institucionais para a instituição de um Consórcio Público 

Intermunicipal de Regulação  

 Mecanismos de criação 

A criação de um consórcio público inicia-se por um protocolo de intenções firmado pelos 

Municípios que desejam se consorciar. Sua constituição será realizada mediante contrato, cuja 

celebração depende da prévia subscrição do referido protocolo de intenções
34

. Assim, o 

Consórcio Público Intermunicipal de Regulação será celebrado com a ratificação, mediante lei, 

                                              

34
 Lei nº 11.107/2005, art. 3º. 
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do protocolo de intenções
35

. Nos termos do art. 4º, da Lei nº 11.107/2005, o protocolo de 

intenções deve necessariamente conter: 

 a denominação, a finalidade, o prazo de duração e a sede do consórcio; 

 a identificação dos entes da Federação consorciados; 

 a indicação da área de atuação do consórcio; 

 a previsão de que o consórcio público é associação pública ou pessoa jurídica de direito 

privado sem fins econômicos; 

 os critérios para, em assuntos de interesse comum, autorizar o consórcio público a 

representar os entes da Federação consorciados perante outras esferas de governo; 

 as normas de convocação e funcionamento da assembleia geral, inclusive para a 

elaboração, aprovação e modificação dos estatutos do consórcio público; 

 a previsão de que a assembleia geral é a instância máxima do consórcio público e o 

número de votos para as suas deliberações; 

 a forma de eleição e a duração do mandato do representante legal do consórcio público 

que, obrigatoriamente, deverá ser Chefe do Poder Executivo de ente da Federação 

consorciado; 

 o número, as formas de provimento e a remuneração dos empregados públicos, bem 

como os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade 

temporária de excepcional interesse público; 

 as condições para que o consórcio público celebre contrato de gestão ou termo de 

parceria; 

 a autorização para a gestão associada de serviços públicos; 

 o direito de qualquer dos contratantes, quando adimplente com suas obrigações, de 

exigir o pleno cumprimento das cláusulas do contrato de consórcio público. 

 Composição 

O Consórcio Público Intermunicipal de Regulação deve ser composto pelos representantes dos 

Poderes Executivos Municipais a ele consorciados, que em conjunto constituem a Assembleia 

Geral, seu principal organismo. Dentre os Prefeitos consorciados, deverá ser eleito o Presidente 

e a Diretoria do Consórcio.   

Além disso, o consórcio constituirá uma Estrutura Técnica, que desempenhará, de fato, a 

função de Agente Regulador, sendo composta de, no mínimo: 

 Ouvidoria, para o atendimento ao público, recebendo suas demandas e as 

encaminhando para setores específicos; 

                                              

35
 Lei nº 11.107/2005, art. 5º. 
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 Setor de regulação econômica, para acompanhamento dos custos e receitas dos 

serviços, avaliando sua sustentabilidade e reajustes e revisões tarifários. 

 Setor de regulação da qualidade, para acompanhar os indicadores de cobertura, 

regularidade e continuidade, os prazos de atendimento aos usuários, os indicadores de 

qualidade dos produtos, como potabilidade da água e adequação dos efluentes de 

esgoto. 

Além das mencionadas acima, poderão compor a Estrutura Técnica a assessoria jurídica, de 

comunicação e um setor de administração e finanças.  

 Atribuições 

Nos termos do art. 22 da Lei nº 11.445/2007, são objetivos das atividades de regulação: 

 estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos serviços e para a 

satisfação dos usuários; 

 garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas; 

 prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, ressalvada a competência dos órgãos 

integrantes do sistema nacional de defesa da concorrência; 

 definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos 

como a modicidade tarifária, mediante mecanismos que induzam a eficiência e eficácia 

dos serviços e que permitam a apropriação social dos ganhos de produtividade. 

A partir da análise dos objetivos da regulação acima descritos, nota-se que a atividade 

regulatória constitui-se de duas atribuições básicas:  

 a regulação econômica, que inclui o controle dos custos (contabilidade regulatória), a 

verificação da eficiência e da modicidade tarifária, a limitação ao abuso econômico, 

bem como a garantia do equilíbrio econômico do contrato;  

 a regulação da qualidade, que inclui a verificação dos produtos ofertados (água potável 

e efluente de esgotos nos padrões adequados), a verificação da qualidade dos serviços 

(continuidade e regularidade) e da qualidade do atendimento ao usuário (conformidade 

de prazos dos serviços, índices de satisfação). 

Tendo em vista que o Município de Ipatinga tem seus serviços de água e esgoto regulados pela 

ARSAE, aborda-se a seguir esse modelo. 

4.3.2 Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento 

Sanitário do Estado de Minas Gerais (ARSAE) 

De acordo com a Lei Estadual nº 18.309/2009, que estabelece normas relativas aos serviços de 

abastecimento de água e de esgotamento sanitário e cria ARSAE-MG
36

, é definido que: 

                                              

36
 Lei nº 18.309/2009, art. 5º. 
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Art. 5º A ARSAE-MG tem por finalidade fiscalizar e orientar a prestação dos serviços 

públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, bem como editar normas 

técnicas, econômicas e sociais para a sua regulação, quando o serviço for prestado: 

I - pelo Estado ou por entidade de sua administração indireta, em razão de convênio 

celebrado entre o Estado e o Município; 

II - por entidade da administração indireta estadual, em razão de permissão, contrato de 

programa, contrato de concessão ou convênio celebrados com o Município; 

III -por Município ou consórcio público de Municípios, direta ou indiretamente, mediante 

convênio ou contrato com entidade pública ou privada não integrante da administração 

pública estadual; 

IV - por entidade de qualquer natureza que preste serviços em Município situado em 

região metropolitana, aglomeração urbana ou em região onde a ação comum entre o 

Estado e Municípios se fizer necessária; 

V - por consórcio público integrado pelo Estado e por Municípios. 

Atualmente, além de regular e fiscalizar os municípios atendidos pela COPASA e COPANOR
37

, 

a ARSAE possui convênios firmados com os municípios de Itabira (SAAE), Passos (SAAE) e Juiz 

de Fora (CESAMA).  

O instrumento próprio para esta delegação é um convênio a ser firmado entre o Município e a 

ARSAE-MG, cujos termos e condições constam do modelo a ser fornecido pela Agência, 

cabendo inserir nesses instrumentos os objetivos e metas do Plano, definidos pelo Município, 

como objeto da regulação pela ARSAE. Importante enfatizar a necessidade de inclusão dos 

tópicos a serem regulados pela ARSAE, tendo em vista a inexistência de outro instrumento que 

indique esses tópicos.  

Importante salientar, mais uma vez, que os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos bem como de drenagem urbana e manejo de águas pluviais não são cobertos pela 

regulação da ARSAE, razão pela qual sua regulação não poderá ser delegada a essa agência.  

4.4 DIRETRIZES E ALTERNATIVAS INSTITUCIONAIS PARA O CONTROLE SOCIAL 

A formulação de mecanismos de controle social está prevista na Lei nº 11.445/2007, ao 

estabelecer, entre as obrigações do titular, o estabelecimento de mecanismos de controle 

social
38

, definido como o conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem à sociedade 

informações, representações técnicas e participações nos processos de formulação de políticas, 

de planejamento e de avaliação relacionados aos serviços públicos de saneamento básico
39

. 

                                              

37
 Empresa pública subsidiária da COPASA, criada pelo Governo de Minas Gerais, para atender as regiões Norte e Nordeste do Estado com 

serviços de abastecimento de água tratada, coleta e tratamento de esgotos sanitários e construção de módulos sanitários e de serviços 

domésticos em todas as casas desprovidas dessas instalações. 

38
 Lei nº 11.445/2007, art. 9º, V. 

39
 Lei nº 11.445/2007, art. 3º, IV. 
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Conforme já mencionado, o Comitê Técnico Executivo realizará reuniões públicas, com a 

finalidade de estruturar o futuro Conselho Municipal de Saneamento ou adequar o ato de 

criação de um Conselho Municipal já instituído para exercer funções relacionadas ao controle 

social do saneamento básico.  

Nesses casos, deverá ser observado o art. 47 da Lei nº 11.445/2007, que estabelece que o 

“controle social dos serviços públicos de saneamento básico poderá incluir a participação de 

órgãos colegiados de caráter consultivo, estaduais, do Distrito Federal e municipais, assegurada 

a representação, além dos delegados membros do Comitê Técnico Executivo: I - dos titulares 

dos serviços; II - de órgãos governamentais relacionados ao setor de saneamento básico; III - 

dos prestadores de serviços públicos de saneamento básico; IV - dos usuários de serviços de 

saneamento básico; V - de entidades técnicas, organizações da sociedade civil e de defesa do 

consumidor relacionadas ao setor de saneamento básico”. 

Ainda segundo a Lei nº 11.445/2007, o controle social dos serviços poderá incluir a 

participação de órgãos colegiados de caráter consultivo, estaduais e municipais, assegurada a 

representação
40

:  

 dos titulares dos serviços  

 de órgãos governamentais relacionados ao setor de saneamento básico  

 dos prestadores de serviços públicos de saneamento básico  

 dos usuários de serviços de saneamento básico 

 de entidades técnicas, organizações da sociedade civil e de defesa do consumidor 

relacionadas ao setor de saneamento básico  

Conforme se verifica, a Lei nº 11.445/2007 foi bastante sucinta no que diz respeito ao 

funcionamento dos mecanismos de controle social, apenas explicitando seu caráter colegiado 

e consultivo. Entende-se que este colegiado pode se dar nos moldes de Conselhos. Assim, no 

âmbito da atuação do Comitê Técnico Executivo para as atividades de planejamento, inserem-

se atividades relativas à Criação de um Conselho. Antes, porém dessa criação, caberá ao 

Comitê Técnico Executivo cumprir a tarefa de garantir o controle social no saneamento básico. 

4.5 ALTERNATIVAS INSTITUCIONAIS ESPECÍFICAS PARA A ZONA RURAL 

Todas as ações relacionadas ao saneamento básico, seja de abastecimento público, 

esgotamento sanitário, limpeza urbana e drenagem na zona rural, devem ser prioritariamente 

atendidas pelos órgãos e entidades municipais responsáveis pelos respectivos serviços 

(COPASA, Vital Engenharia Ambiental e Prefeitura Municipal), tendo em vista a necessidade de 

proteção da saúde pública e salubridade ambiental de todo o território do Município. 

                                              

40
 Lei nº 11.445/2007, art. 47. 
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Em seu endereço eletrônico, a Funasa informa que, “de acordo com o Plansab, a coordenação 

do Programa de Saneamento Rural é responsabilidade do Ministério da Saúde por meio da 

Fundação Nacional de Saúde (Funasa). A Funasa/MS, em consonância à Política Federal de 

Saneamento Básico, está coordenando a elaboração de um instrumento para a implementação 

do Programa de Saneamento Rural, definido como Programa Nacional de Saneamento Rural, 

considerando a integralidade das ações, a concepção de territorialidade rural e a integração 

com outros Programas e Políticas Públicas em andamento.  

O PNSR, conforme os princípios e diretrizes do Plansab, terá como objetivo promover o 

desenvolvimento de ações de saneamento básico em áreas rurais com vistas à universalização 

do acesso, por meio de estratégias que garantam a equidade, a integralidade, a 

intersetorialidade, a sustentabilidade dos serviços implantados e a participação e controle 

social.  

É importante frisar que o meio rural é constituído de diversos tipos de comunidades, com 

especificidades de cada região brasileira, exigindo formas particulares de intervenção em 

saneamento básico, tanto no que diz respeito às questões ambientais, tecnológicas e 

educativas, como de gestão e sustentabilidade das ações. Assim, a proposta do Programa 

Nacional de Saneamento Rural deverá levar em conta a compreensão das características de 

cada tipo de população e ser compatível com as necessidades e realidades encontradas em 

cada uma dessas comunidades nas diferentes regiões brasileiras.  

O programa visa promover a inclusão social destes grupos sociais, mediante a implantação de 

ações de saneamento integradas com outras políticas públicas setoriais, tais como: saúde, 

recursos hídricos, habitação, igualdade racial e meio ambiente. Deve garantir, portanto, a 

integração e interface com as demais políticas de estado em andamento, como os Planos e 

Programas: Brasil Quilombola, Territórios da Cidadania, Desenvolvimento Rural Sustentável, 

Reforma Agrária, Brasil Sem Miséria, entre outros. A participação social e a integração de ações 

entre Governo Federal, Estados e Municípios são fundamentais para a construção e 

implementação do Programa. 

Ou seja, a FUNASA possui competência legal para promover a cooperação na área de 

saneamento rural no Município de Ipatinga. Todavia, não há um cronograma específico, já que 

esse plano ainda não está finalizado. 

Dessa forma, devido à extensão territorial e precariedade (insuficiência dos serviços de 

saneamento), propõe-se uma estrutura para gestão direcionada para atendimento do 

saneamento básico da zona rural, vinculada à Secretaria Municipal de Obras Públicas, à 

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, à Vital Engenharia e à COPASA e 

à outras secretarias afins. 

A Fundação Nacional de Saúde (Funasa), fundação pública, vinculada ao Ministério da Saúde 

(MS), com sede em Brasília/DF e com 26 unidades descentralizadas, uma em cada estado 

brasileiro (Superintendências Estaduais), tendo por objetivo a promoção e proteção da saúde. 
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Para tanto, deve formular, implementar e fomentar ações e soluções de saneamento para 

prevenção e controle de doenças.  

Sua principal fonte de receita são as dotações consignadas no Orçamento Geral da União 

(OGU) e, em segundo plano, importâncias financeiras, que, à conta de créditos orçamentários 

ou especiais, lhe forem destinadas por órgãos públicos federais, estaduais e municipais. 

A FUNASA executa ações de saneamento básico, desenvolvidas para a prevenção de doenças e 

controle de agravos, destacando-se:  

 construção e ampliação de sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário;  

 implantação de melhorias sanitárias domiciliares;  

 implantação, ampliação ou melhoria dos sistemas de tratamento e destinação final de 

resíduos sólidos;  

 saneamento em áreas rurais (Áreas Especiais); 

 ações de drenagem.  

A título de esclarecimento, o saneamento em Áreas Especiais acima mencionado refere-se à 

implantação, ampliação ou melhoria de ações e serviços sustentáveis de Saneamento Básico 

em comunidade rurais, tradicionais e especiais (quilombolas, assentamentos da reforma agrária, 

dentre outras), por meio da implantação, ampliação e melhorias estruturais nos sistemas de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e manejo de águas pluviais e 

resíduos sólidos urbanos, priorizando soluções alternativas que permitam a sustentabilidade 

desses serviços. 

Cabe verificar como o Município pode ser beneficiário da cooperação da FUNASA. Existem 

dois tipos de instrumentos jurídicos que viabilizam a cooperação: o Convênio e o Termo de 

Compromisso. O envolvimento da FUNASA depende de articulação institucional do Município 

junto a esse ente, com vistas a verificar quais ações poderia ser desenvolvida pela FUNASA no 

Município de Ipatinga. 

A FUNASA pode celebrar convênio com o Município com vistas à execução de programas, 

projetos e atividades de interesse recíproco, que envolvam a transferência de recursos 

financeiros oriundos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da União, na forma do 

Decreto nº 6.170/2007, que estabelece normas relativas às transferências de recursos da União 

mediante convênios e contratos de repasse. 

Outras formas de proporcionar recursos e organizar, sob o aspecto do saneamento básico, a 

ocupação ordenada da zona rural, consistem em procurar e se candidatar nas entidades 

existentes como os comitês de bacias – no caso de Ipatinga, o CBH Doce – e na Agência 

Nacional de Águas – ANA aos programas existentes para a Zona Rural. Além, é óbvio, da 

FUNASA, cujos programas foram expostos anteriormente. 
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A seguir, estão descritos alguns programas desenvolvidos e apoiados por essas entidades. 

No CBH Doce, é desenvolvido o Programa de Recomposição de APPs e nascentes, o P52. 

Através do levantamento de áreas críticas e prioritárias, é feita a recomposição ou adensamento 

de matas ciliares e de topos de morro, além da caracterização e recuperação de nascentes e 

áreas degradadas. 

Através da utilização do recurso proveniente da cobrança pelo uso da água na Bacia do Rio 

Doce, o Comitê deve investir na implantação do Programa de Recomposição de APPs e 

Nascentes.  

Os Comitês de Bacia Hidrográfica (CBH) com atuação na área de abrangência da bacia do rio 

Doce aprovaram o Plano de aplicação Plurianual de investimentos oriundos das cobranças 

federal e estadual (PAP-Doce), com horizonte de 2012-2015, lastreado nas determinações 

emanadas dos Planos de Recursos Hídricos das Bacias (PIRH-Doce e PARH-Doce). 

Para a consolidação das referidas ações, é necessária a existência de uma base de dados 

consistente, e para tal faz-se necessário um diagnóstico socioambiental visando trabalhar com a 

realidade em que se encontra a bacia. 

É um instrumento pelo qual a União apoia a melhoria, a recuperação e a proteção de recursos 

hídricos em bacias hidrográficas estratégicas, tendo como base ações executadas no meio rural 

voltadas à redução da erosão e do assoreamento de mananciais, de forma a proporcionar o 

aumento da qualidade e a tornar mais regular a oferta da água (ANA, 2013). 

As renovações e atualizações desses planos podem oferecer ao município novos apoios para os 

próximos anos, desde que sejam feitos planejamentos adequados e levantamentos que 

embasem as solicitações. 

Originalmente desenvolvido pela Agência Nacional de Águas (ANA), o Programa Produtor de 

Água, conforme já salientado, tem como foco o estímulo à política de pagamento por serviços 

ambientais voltada à proteção hídrica no Brasil. Para tanto, o Programa apoia projetos que 

visem à redução da erosão e do assoreamento de mananciais no meio rural, propiciando a 

melhoria da qualidade e a regularização da oferta de água. 

Esses projetos são realizados, em sistema de parceria, por instituições públicas, privadas e/ou 

do terceiro setor. Eles devem englobar a área de uma bacia e ser voltados a produtores rurais 

que se proponham a adotar práticas conservacionistas em suas propriedades com vistas à 

conservação de solo e água. Uma vez que os benefícios dessas práticas ultrapassem as 

fronteiras das propriedades rurais e cheguem aos demais usuários da bacia, os projetos devem 

empregar a estratégia de remunerar os produtores participantes. 

Para alcançar seus objetivos, o Programa presta apoio técnico e financeiro à montagem dos 

arranjos de pagamento por serviços ambientais e para a execução das ações de conservação de 

solo e água nos diversos projetos existentes. 
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Outros órgãos como a EMBRAPA e a EMATER, além de diversos estudos desenvolvidos por 

universidades de Minas Gerais e de outros estados como do Ceará, desenvolveram e 

continuam na busca por novos sistemas práticos e de baixo custo que auxiliam sobremaneira os 

habitantes rurais na universalização dos serviços de saneamento básico. 

As soluções adotadas para abastecimento de água e esgotamento sanitário são individuais. Na 

zona rural de Ipatinga grande parte do esgoto é lançado “in natura” nos corpos d’água. 

Algumas comunidades apresentam soluções como fossas sépticas e fossas negras, nas quais são 

acoplados os vasos sanitários. Esse sistema, muitas vezes, contamina a água de lençóis freáticos 

e poços, o que pode levar ao aparecimento de doenças, como diarreia, cólera, hepatite e 

salmonelose nos consumidores da água. 

Foi desenvolvido pela Embrapa, a fossa biodigestora que transforma os coliformes fecais, 

canalizados direto do vaso sanitário, em adubo orgânico, pelo processo de biodigestão. Com o 

esterco humano depositado diretamente em caixas d'água, o lençol freático e os poços caseiros 

não são contaminados. 

O clorador Embrapa complementa o processo, garantindo qualidade de água aos 

consumidores. O aparelho, acoplado ao reservatório, clora a água, eliminando o risco de 

contrair uma série de doenças. 

Com uma solução simples e barata – o custo para implantação do sistema de fossa biodigestora 

é cerca de R$ 200 – é possível, ao mesmo tempo, ter saneamento básico na zona rural, adubo 

orgânico e efluentes isentos de germes patogênicos para o homem
41

. 

Outros programas, como o Projeto Saúde e Qualidade de Vida no Campo executado na região 

metropolitana de Belo Horizonte onde cerca de 450 moradores rurais foram beneficiados com 

a construção de cem fossas sépticas para o recolhimento de dejetos domésticos nas residências. 

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater-MG) 

participou do processo, quando contribuiu para confecção do projeto aprovado. 

A empresa pública mineira de extensão rural ainda atua nas capacitações dos moradores da 

comunidade contemplada e dos parceiros do projeto, repassando as informações das 

tecnologias que podem ser utilizadas na implantação das fossas. A Emater-MG participou 

ativamente da elaboração do projeto, parceria solicitada pelos moradores da comunidade, 

através da associação. Outros municípios de Minas Gerais, especialmente os de interesse no 

turismo ecológico, utilizam-se de outro projeto da EMATER – as fossas ecológicas.  

Como conclusão, há diversas formas de tratar os problemas de saneamento básico na zona 

rural e todas passam pela organização e auxílio do poder público em parceria com outros entes 

tanto na implantação de projetos, quanto na busca por financiamentos e também, na 

manutenção e operação das obras implantadas.   

                                              

41
 O site http://hotsites.sct.embrapa.br/diacampo/programacao/2002/fossa-septica-biodigestora-solucao-simples-e-barata-para-o-saneamento-

basico-na-zona-rural mostra os detalhes desse processo. 

http://hotsites.sct.embrapa.br/diacampo/programacao/2002/fossa-septica-biodigestora-solucao-simples-e-barata-para-o-saneamento-basico-na-zona-rural
http://hotsites.sct.embrapa.br/diacampo/programacao/2002/fossa-septica-biodigestora-solucao-simples-e-barata-para-o-saneamento-basico-na-zona-rural
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5. PROSPECTIVA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

O levantamento do cenário atual dos sistemas de saneamento básico de Ipatinga tem como 

objetivo prover informações para que seja realizada a etapa de prognóstico, onde serão 

levantadas as estratégias para que seja alcançada a total universalização dos sistemas de 

saneamento básico, como preconiza a Lei 11.445/07. 

Assim, com o levantamento realizado na fase de diagnóstico, juntamente com análises das 

etapas de controle social, que no diagnóstico foram: uma oficina, nove seminários e dois 

questionários, será possível identificar as carências e necessidades da população de Ipatinga, no 

que se refere aos componentes do saneamento básico, e com isso definir as propostas de ações 

e projetos que visam à melhoria dos principais serviços ligados ao saneamento básico. 

A análise prospectiva aborda as necessidades, define os entes relevantes, as expectativas futuras 

e a relação entre causa e efeito. Além disso, identifica ações, objetivos, sequencial, avalia 

escalas, valores, aborda táticas e estratégias. Deste modo, a prospectiva visa apontar um 

conjunto de técnicas capazes de solucionar deficiências apontadas no diagnóstico, avaliando a 

complexidade, incertezas, conflitos e riscos das ações. 

5.1 ANÁLISE SWOT 

A Análise SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) ou PFOA (Potencialidades, 

Fraquezas, Oportunidades e Ameaças) é um dos métodos utilizados para análise de um 

ambiente, concebida para subsidiar planejamento estratégico de corporações ou empresas, 

mas, devido à sua simplicidade, passou a ser utilizada como uma ferramenta auxiliar de 

escolha dos objetivos e metas a serem alcançados em um período de tempo determinado.  

Trata-se de um sistema que busca posicionar estrategicamente um setor (setor de saneamento 

básico) num ambiente social, institucional, administrativo e operacional (um município). O 

método SWOT apresenta as seguintes definições:  

 Potencialidades ou Forças: são as variáveis do ambiente interno, dentro do sistema em 

análise (Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Limpeza Urbana e Manejo dos 

Resíduos Sólidos e Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais), e controláveis que 

propiciam condições favoráveis aos setores de saneamento em relação ao seu ambiente. 

São características ou qualidades que podem colaborar positivamente no desempenho do 

setor.  

 Fragilidades ou Fraquezas: são consideradas deficiências do ambiente interno aos setores 

de saneamento que inibem a capacidade de desempenho dos mesmos. As fraquezas 

devem ser superadas para evitar a ineficiência do sistema. As fraquezas são a base para o 

desenvolvimento das ações, projetos e pospostas de melhoria do sistema. 

 Oportunidades: são variáveis contextuais ou circunstâncias e características do ambiente 

externo, fora do sistema do sistema em análise (Abastecimento de Água, Esgotamento 

Sanitário, Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos e Drenagem Urbana e Manejo 
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de Águas Pluviais), que possam ter impacto sobre os setores de saneamento de forma que 

proporcionem uma certa facilitação para a concretização dos objetivos estratégicos 

estabelecidos.  

 Ameaças: são variáveis, circunstâncias ou características do ambiente externo que possam 

ter impactos negativos sobre o desenvolvimento das metas e objetivos estabelecidos.  

As constatações efetuadas a partir da Análise SWOT possibilitam a elaboração dos objetivos e 

metas de cada sistema de saneamento básico, conforme sugerido pelo “Guia para Elaboração 

de Planos Municipais de Saneamento” do Governo Federal (Secretaria Nacional de 

Saneamento Ambiental – SNSA/Ministério das Cidades, Fundação Nacional de Saúde – 

FUNASA/Ministério da Saúde, 2006). 

Os Quadros 5.1 ao 5.4 mostram as análises SWOT para cada sistema de saneamento básico de 

Ipatinga. Ressalta-se que todas as informações utilizadas foram decorrentes do diagnóstico 

técnico e participativo, conforme já citado anteriormente. 
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QUADRO 5.1 – MATRIZ SWOT – SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Ambiente 

Interno 

Forças Item de Reflexão Fraquezas 

1. Universalização do Sistema na área urbana; 

2. Cadastro de rede atual; 

3. Programa de proteção dos recursos hídricos e de 

reflorestamento das áreas de Preservação; 

4. Equipe de Geofonia para identificação de vazamentos; 

5. Programa de Redução de Perdas de Água em andamento; 

6. Demanda abaixo do valor de outorga da captação; 

7. Centro de Controle Operacional; 

8. Existência de Bombas Reservas nas EEABs e EEATs; 

9. Integração entre o poder municipal e a concessionária do 

serviço. 

Sistema de 

Abastecimento de 

Água 

1. Elevado índice de perdas na captação (25,0%) e na distribuição 

(46,3%); 

2. Complexidade do sistema (muitas estruturas); 

3. Sistema de Reservação é insuficiente; 

4. Tipologia do solo facilita a infiltração da água, dificultando a 

identificação de vazamentos aparentes; 

5. Elevado consumo de energia elétrica; 

6. Topográfica acidentada; 

7. Inexistência de tratamento de água na zona rural; 

8. Inexistência de planejamento setorial (Plano Diretor de Água); 

9. Existência de redes antigas; 

10. Não existência de UTR na ETA Amaro Lanari. 

Oportunidades Ameaças 

Ambiente 

Externo 

1. Grande gama de Recursos Federais para investimento em todos 

os setores de saneamento básico; 

2. Políticas Públicas Estaduais visando a melhoria do saneamento 

básico; 

3. Agência de Bacia do rio Piracicaba empenhada em melhorar a 

situação dos recursos hídricos; 

4. Plano de Saneamento Básico em execução; 

5. A área rural encontra-se em uma área de preservação, portanto 

a água é de boa qualidade; 

6. Apenas 1% da população reside na zona rural, viabilizando 

investimentos no sistema. 

1. Investimentos emergenciais serão de difícil obtenção; 

2. Ocupações em áreas de preservação;  

3. Dificuldade em se conseguir recursos para o setor; 

4. Crescimento populacional. 

Elaboração: ENGECORPS, 2015.  
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QUADRO 5.2 – MATRIZ SWOT – SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Ambiente 

Interno 

Forças Item de Reflexão Fraquezas 

1. Sistema de Tratamento atende 100% do esgoto coletado; 

2. Interceptores de esgoto em praticamente todos os fundos de vale; 

3. Rede de coleta de esgoto em toda a malha urbana; 

4. Operado sob concessão da COPASA. 

Sistema de 

Esgotamento 

Sanitário 

1. Diversos pontos de lançamento de esgoto "in natura"; 

2. Ligações de rede clandestina na rede de drenagem; 

3. Cadastro de rede desatualizado; 

4. Existência de casas não conectada à rede de esgoto; 

5. EEE Ipanema e Vila da Paz funcionam precariamente; 

6. Redes coletoras antigas; 

7. ETE opera com problemas nos reatores e nos filtros; 

8. Inexistência de planejamento setorial (Plano Diretor de 

Esgotamento Sanitário). 

Ambiente 

Externo 

Oportunidades Ameaças 

1. Grande gama de Recursos Federais para investimento em todos os 

setores de saneamento básico; 

2. Políticas Públicas Estaduais visando a melhoria do saneamento 

básico; 

3. Agência de Bacia do rio Piracicaba empenhada em melhorar a 

situação dos recursos hídricos; 

4. Plano de Saneamento Básico em execução; 

5. Universalização do Sistema na área urbana e rural. 

 

1. Dificuldade na obtenção de recursos federais; 

2. Crescimento da mancha urbana em áreas onde ainda não existe 

rede de esgoto; 

3. Potencial hídrico diminuir com o longo período de estiagem. 

Elaboração: ENGECORPS, 2015.  
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QUADRO 5.3 – MATRIZ SWOT – SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

Ambiente 

Interno 

Forças Item de Reflexão Fraquezas 

1. Aterro Sanitário com vida útil até o fim do horizonte estudado; 

2. Existência de usina de compostagem; 

3. 100% de coleta de RSD nas áreas, urbana e rural; 

4. Operado por empresa concessionária; 

5. Convênio com associações de coletores informais. 

Sistema de Limpeza 

Urbana e Manejo 

de Resíduos Sólidos 

1. Inexistência de programa oficial de coleta seletiva; 

2. Inexistência de reaproveitamento dos Resíduos Inertes; 

3. Inexistência do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos; 

4. Falta de uma cobrança pertinente ao porte do sistema; 

Ambiente 

Externo 

Oportunidades Ameaças 

1. Grande gama de Recursos Federais para investimento em todos os 

setores de saneamento básico; 

2. Políticas Públicas Estaduais visando à melhoria do saneamento 

básico; 

3. Agência de Bacia do rio Piracicaba empenhada em melhorar a 

situação dos recursos hídricos; 

4. Plano de Saneamento Básico em execução. 

5. Educação Ambiental. 

1. Nova redução no escopo do contrato da concessionária; 

2. Aumento da geração de resíduos decorrente do acréscimo 

populacional; 

3. Falta de conscientização da população. 

Elaboração: ENGECORPS, 2015.  
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QUADRO 5.4 – MATRIZ SWOT – SISTEMA DE DRENAGEM URBANA E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

Ambiente 

Interno 

Forças Item de Reflexão Fraquezas 

1. Existência de normas técnicas para a execução e padronização das 

estruturas do sistema de microdrenagem; 

2. Exigências legais para implantação de dispositivos de drenagem em 

novos loteamentos por parte dos órgãos municipais; 

3. Existência de Plano Diretor atual e com tópicos relativos ao sistema; 

4. Existência de lei municipal de uso e ocupação do solo; 

5. Programa de proteção dos recursos hídricos e de reflorestamento das 

áreas de Preservação. 

Sistema de Manejo 

de Águas Pluviais e 

Drenagem Urbana 

1. Falta de corpo técnico suficiente para fiscalização preventiva de 

ligações/lançamentos clandestinos de esgoto em redes de drenagem; 

2. Equipe de fiscalização e manutenção das estruturas deficiente; 

3. Cadastro de rede desatualizado; 

4. Existência de diversos pontos de alagamento, inundação e de 

movimentações de terra; 

5. Estruturas de micro e macrodrenagem subdimensionadas; 

6. Grandes ocupações em áreas irregulares; 

7. A tipologia do solo é favorável a processos erosivos; 

8. Inexistência de planejamento específico para o setor (Plano Diretor de 

Drenagem Urbana); 

9. Falta de cobrança pelo uso do sistema; 

10. Inexistência de monitoramento do nível dos cursos d'água. 

Ambiente 

Externo 

Oportunidades Ameaças 

1. Grande gama de Recursos Federais para investimento em todos os 

setores de saneamento básico; 

2. Políticas Públicas Estaduais visando a melhoria do saneamento 

básico; 

3. Agência de Bacia do rio Piracicaba empenhada em melhorar a 

situação dos recursos hídricos; 

4. Plano de Saneamento Básico em execução; 

5. Educação Ambiental. 

1. Contínuo crescimento das ocupações em áreas de risco, devido ao 

crescimento populacional; 

2. Dificuldade em se conseguir recursos para o setor; 

3. Sistema deficitário; 

4. Períodos chuvosos intensos, agravando os problemas. 

Elaboração: ENGECORPS, 2015. 
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A partir da avaliação dos aspectos apresentados nos Quadros 5.1 ao 5.4, que indica os pontos 

positivos potencialmente atuantes em melhorias nos sistemas de saneamento básico municipal 

e os pontos negativos que podem atrasar ou impedir o estabelecimento de tais melhorias, 

pode-se traçar imagens das alternativas do futuro ou, em outras palavras, construir um cenário 

futuro para os sistemas de saneamento básico de Ipatinga, conforme a metodologia 

mencionada anteriormente, ou seja, baseando-se no cenário atual e visando alcançar os 

objetivos e metas em um cenário futuro. A análise das matrizes SWOT nortearão as 

proposições dos programas, projetos e ações previstos pelo PMSB. 

5.2 OBJETIVOS E METAS 

Neste capítulo serão definidos os objetivos e as metas (cenário futuro) para o Município de 

Ipatinga, contando com dados e informações que já foram apresentados nos produtos 

anteriores, e que foram objeto da análise SWOT, 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 horizontes 

temporais do PMSB (Quadro 5.5): 

QUADRO 5.5 – 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, 2015. 

 

Sob diversos aspectos, o PMSB deve considerar os objetivos gerais listados a seguir: 

 A manutenção da universalização do sistema de abastecimento de água, não somente para 

atender às questões de saúde pública e aos 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 as comunidades da área rural serão admitidas 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 coleta de esgotos sanitários, associados a 

sistemas de tratamento, notadamente nos casos onde possam ser identificados rebatimentos 
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positivos sobre a qualidade de corpos hídricos que apresentam significativos impactos – 

quantitativos e qualitativos – nas águas de jusante; 

 A identificação de frentes para avanços relacionados a indicadores traçados para: serviço de 

coleta regular, saturação do tratamento e disposição final dos resíduos sólidos 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, o Plano Municipal de Saneamento Básico 

deve adotar objetivos e metas de acordo, essencialmente, com o que se pretende, 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. 

5.2.1 Sistema de Abastecimento de Água 

As metas a serem atingidas para o sistema de abastecimento de água relacionam-se com os 

indicadores levantados previamente e dependem da situação atual da área urbana. De maneira 

geral, determinou-se que se deve manter a universalização da hidrometração, tratamento de 

água e atendimento urbano até o ano de 2036. Caso os índices já apresentassem o valor de 

100%, a meta seria apenas manter a universalização ao longo do horizonte de projeto. Para o 

índice de perdas, a meta definida foi a de atingir o valor de 25% até o ano de 2036, 

independentemente da situação atual.  

No Quadro 5.6 encontram-se resumidas as metas, considerando, em essência, metas 

progressivas de atendimento para consecução da universalização dos serviços, abordando a 

população urbana do município. O período considerado está relacionado com um horizonte 

de planejamento de 20 anos, especificamente nesse caso, entre 2017 e 2036. 

Em relação à área rural, definiu-se como meta o alcance de 100% de atendimento dos serviços 

de abastecimento de água até 2024. Isso se deu pela grande preocupação do município em 

atender essas áreas, hoje não contempladas, com urgência.  
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QUADRO 5.6 – CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS E CENÁRIOS RELACIONADAS AO SISTEMAA DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA – ÁREA URBANA 

ÁREA URBANA ATENDIDA PELO SISTEMA PÚBLICO 

Ipatinga 

Objetivos Cenário Atual  Cenário Futuro Prazo 

Manter o índice de hidrometração 

Cobertura 

100% 

Cobertura 

100% 

2017 a 2036 

Manter o índice de Tratamento de 

Água 

Cobertura 

100% 

Cobertura 

100% 

2017 a 2036 

Manter o índice de atendimento de 

água 

Cobertura 

100% 

Cobertura 

100% 

2017 a 2036 

Ampliar o sistema de reservação 

Volume 

14.892 m³ 

Volume 

20.500 m³ 

Até 2019 

Reduzir as perdas de água 

Índice de Perdas 

(46,4%) 

Índice de Perdas 

(25%) 

2017 a 2036 

Reduzir o consumo de energia 

elétrica 

Consumo 

0,87 Kw/h 

Consumo 

0,52 Kw/h 

2017 a 2036 

* Após atingir as metas nos prazos propostos, a adequação deverá ser mantida durante todo o horizonte de planejamento. 

Elaboração: ENGECORPS, 2015. 

 

O Quadro 5.7 apresenta os objetivos e metas para a área rural do município de Ipatinga, 

considerando a metodologia definida. 

QUADRO 5.7 – OBJETIVOS E METAS RELACIONADAS AO NÍVEL DE COBERTURA E SUA FUTURA 

UNIVERSALIZAÇÃO – ÁREA RURAL  

ÁREA RURAL ATENDIDA PELO SISTEMA PÚBLICO 

Objetivos Cenário Atual  Cenário Futuro Prazo 

Universalizar o atendimento com água Cobertura S/I Cobertura 100% Até 2024* 

S/I: Sem Informação. 

* Após atingir as metas nos prazos propostos, a adequação deverá ser mantida durante todo o horizonte de planejamento. 

Elaboração: ENGECORPS, 2015. 

 

5.2.2 Sistema de Esgotamento Sanitário 

As metas a serem atingidas para o sistema de esgotamento sanitário relacionam-se com os 

indicadores levantados previamente e dependem da situação atual da área urbana de cada 

distrito. De maneira geral, determinou-se que se deve atingir a universalização do atendimento 

urbano de esgoto e de tratamento até o ano de 2019, independentemente de sua condição 

atual. Caso os índices já apresentassem o valor de 100%, a meta seria apenas manter a 

universalização ao longo do horizonte de projeto. 

No Quadro 5.8 encontram-se resumidos as metas, considerando, em essência, metas 

progressivas de atendimento para consecução da universalização dos serviços, abordando a 

população urbana da Sede e dos distritos. 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 5.8 – CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS E CENÁRIOS METAS RELACIONADAS AO 

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – ÁREA URBANA  

ÁREA URBANA ATENDIDA PELO SISTEMA PÚBLICO 

Ipatinga 

Objetivos Cenário Atual  Cenário Futuro Prazo 

Ampliar o índice de coleta 

de esgotos 

Cobertura 

99,78% 

Cobertura 

100% 

Até 2019* 

Manter o índice de 

tratamento de esgotos 

Índice de Tratamento 

100% 

Índice de 

Tratamento 

100% 

2017 a 2036 

Ampliar a eficiência de 

tratamento da ETE Ipanema 

Eficiência 

67,8% 

Eficiência 

90% 

De 2017 até 2024* 

Atualizar o cadastro das 

unidades do sistema 

Cobertura 

S/I 

Cobertura 

100% 

Até 2019* 

* Após atingir as metas nos prazos propostos, a adequação deverá ser mantida durante todo o horizonte de planejamento. 

Elaboração: ENGECORPS, 2015. 

 

 

Em relação à área rural, definiu-se como meta o alcance de 100% de atendimento dos serviços 

de esgotamento sanitário até 2024, uma vez que para atingir a universalização só faltam 1% da 

população total do município. Assim como no sistema de abastecimento de água, existe uma 

grande preocupação acerca do sistema de esgotamento sanitário na zona rural, uma vez que 

em sua grande maioria, o esgoto é despejado “in natura” nos corpos d’água. 

O Quadro 5.9 apresenta os objetivos e metas para a área rural do município de Ipatinga, 

considerando a metodologia definida. 

QUADRO 5.9 – OBJETIVOS E METAS RELACIONADAS AO NÍVEL DE COBERTURA E SUA FUTURA 

UNIVERSALIZAÇÃO – ÁREA RURAL  

ÁREA RURAL ATENDIDA PELO SISTEMA PÚBLICO 

Objetivos Cenário Atual  Cenário Futuro Prazo 

Universalizar a coleta e tratamento dos esgotos Cobertura S/I Cobertura 100% Até 2024* 

S/I: Sem Informação. 

* Após atingir as metas nos prazos propostos, a adequação deverá ser mantida durante todo o horizonte de planejamento. 

Elaboração: ENGECORPS, 2015. 

 

5.2.3 Sistema de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos 

No Quadro 5.10 encontram-se resumidos 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. 
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QUADRO 5.10 – CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS E CENÁRIOS RELACIONADAS AO SISTEMA DE 

LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS  

Objetivos Cenário Atual  Cenário Futuro Prazo 

Manter o índice de coleta de resíduos sólidos domiciliares 

Cobertura 

100% 

Cobertura 

100% 

Até 2036 

Manter o índice de coleta dos resíduos da construção civil 

Cobertura 

100% 

Cobertura 

100% 

Até 2036 

Manter a coleta, tratamento e disposição adequada dos 

resíduos de serviços de saúde conforme normas estabelecidas 

na Resolução nº 358 do CONAMA e outras normas referentes 

aos RSS 

Cobertura 

100% 

Cobertura 

100% 

Até 2036 

Ampliar progressivamente índice de reciclagem dos resíduos 

domiciliares coletados 
0% 50% Até 2036 

Ampliar o índice de reaproveitamento dos resíduos da 

construção civil coletados 
0% 80% Até 2036 

Disposição adequada dos resíduos sólidos domiciliares Adequada 
Manter 

Adequada 
Até 2036 

Disposição adequada dos resíduos da construção civil Adequada 
Manter 

Adequada 
Até 2036 

Manter o índice de varrição 

Cobertura 

100% - Urbano 

Cobertura 

100% 

Até 2036 

S/I: Sem Informação. 

* Após atingir as metas nos prazos propostos, a adequação deverá ser mantida durante todo o horizonte de planejamento. 

Elaboração: ENGECORPS, 2015. 

 

5.2.4 Sistema de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais  

O Quadro 5.11 apresenta resumidamente as metas, considerando, em essência, metas 

progressivas para o controle das inundações no município de Ipatinga. O período considerado 

está relacionado com um horizonte de planejamento de 20 anos, especificamente nesse caso, 

entre 2017 e 2036. 

QUADRO 5.11 – CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS E CENÁRIOS RELACIONADAS AO SISTEMA DE 

DRENAGEM URBANA E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS  

Objetivos Cenário Atual Cenário Futuro Prazo 

Elaborar Plano Diretor de Drenagem Urbana - PDDU Não Possui Elaborar PDDU Até 2019* 

Diminuir o número de áreas susceptíveis a problemas  

com o sistema de drenagem 

Número de Áreas 

95 

Número de Áreas 

15 

Até 2036 

Controle de Alagamentos Pontos de Alagamentos 
Sem registros de 

problemas de alagamentos 
Até 2028* 

Controle de Inundação Ponto de Inundação 
Sem registros de 

problemas de inundações 
Até 2019* 

S/I: Sem Informação. 

* Após atingir as metas nos prazos propostos, a adequação deverá ser mantida durante todo o horizonte de planejamento. 

Elaboração: ENGECORPS, 2015. 
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5.3 PROSPECTIVAS TÉCNICAS PARA OS SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO 

Neste capítulo serão levantadas as alternativas técnicas que deverão ser adotadas pelo 

município e pelas empresas concessionárias dos serviços de saneamento básico (COPASA e 

Vital Engenharia Ambiental), visando atender aos objetivos e metas que foram propostos pelo 

PMSB. Ressalta-se que a descrição completa dos programas, projetos e ações propostos serão 

apresentados no Produto 5, posterior. 

5.3.1 Sistema de Abastecimento de Água 

5.3.1.1 Descrição dos Mananciais de Abastecimento 

Conforme foi descrito no Produto 3 – Diagnóstico Técnico-Participativo dos Serviços de 

Saneamento Básico, o município de Ipatinga possui apenas um sistema de abastecimento de 

água, onde o sistema integrado Amaro Lanari é responsável por abastecer todo o município. O 

sistema integrado conta com uma bateria de poços de captação, uma estação de tratamento, 

duas estações elevatórias de água tratada e um laboratório de análise de água. 

A captação é realizada através de 27 poços profundos (atualmente um poço encontra-se 

desativado) no Aquífero Amaro Lanari que é um depósito aluvionário quaternário, formado em 

ambas as margens do rio Piracicaba e localizado sobre o leito rochoso alterado do 

embasamento cristalino do Período Pré-Cambriano. A topografia do aluvião apresenta-se 

bastante plana em toda a sua extensão. A sua elevação média é de 224 metros com variação 

de 3 metros. 

A capacidade nominal do sistema é de 1.150 L/s, no entanto, a vazão média de distribuição é 

de 778 L/s, vazão essa suficiente para atender a demanda projetada por todo o período de 

planejamento. Com esse resultado, o município não precisará de outras alternativas de 

mananciais, superficiais ou subterrâneos, para atender a demanda futura.  

5.3.1.2 Alternativas de manancial para atender o município, justificando a escolha com 

base na vazão outorgável e na qualidade da água 

A avaliação da disponibilidade hídrica dos mananciais passíveis de serem utilizados para o 

abastecimento do município de Ipatinga 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 Q
7,10

).  

Atualmente o município realiza o seu abastecimento de água através de poços profundos no 

aquífero aluvionar do Rio Piracicaba, mas na hipótese de esse abastecimento não atender a 

demanda futura, os mananciais passíveis de utilização são: o ribeirão Ipanema, rio Piracicaba e 

o rio Doce. 
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 Ribeirão Ipanema 

O ribeirão Ipanema tem sua nascente dentro do perímetro rural do município de Ipatinga e 

percorre todo o território do município até a sua confluência com o rio Doce. Dentre o 

percurso de 26 km realizado pelo ribeirão, o mesmo percorre cerca de 8,5 km na área urbana 

e o restante na área rural do município, englobando 88% de toda o município de Ipatinga. 

Devido a seu grande trajeto na zona rural do município o ribeirão Ipanema possui boa 

qualidade da água antes de entrar na área urbana, uma vez que na foz a qualidade de água 

não é totalmente satisfatória em termos de pH, cor da água, salinidade, STD, fosfato e nitrato 

(OLIVEIRA, 2010). 

Na questão de quantidade de água para utilização o ribeirão Ipanema já possui uma 

quantidade de vazão outorgado maior que o permitido para utilização (50% da Q
7,10

), como 

ilustra o Quadro 5.12 abaixo. 

QUADRO 5.12 – DISPONIBILIDADE HÍDRICA DO RIBEIRÃO IPANEMA 

 
Fonte: ATLAS DAS ÁGUAS DE MINAS GERAIS, 2011. 

 Rio Piracicaba 

O rio Piracicaba é o principal curso d’água da região. Suas nascentes localizam-se no município 

de Ouro Preto, a 1.680m de altitude. O rio Piracicaba percorre 241 km até encontrar o rio 

Doce, na divisa dos municípios de Ipatinga e Timóteo. Ao longo deste percurso, passa por 

cidades como Rio Piracicaba, Nova Era, Antônio Dias e pela Região Metropolitana do Vale do 

Aço, formada por Coronel Fabriciano e Ipatinga, na margem esquerda e Timóteo, na margem 

direita.  

A bacia hidrográfica do rio Piracicaba é composta pelas sub-bacias do rio do Peixe e do rio 

Santa Bárbara, pela margem esquerda, e pela sub-bacia do rio da Prata, pela margem direita. 

O rio Santa Bárbara tem como afluentes principais os rios Conceição e Una. As cidades de 

Barão de Cocais, Santa Bárbara e São Gonçalo do Rio Abaixo localizam-se às margens do rio 

Santa Bárbara, e São Domingos do Prata é cortada pelo rio da Prata. Ressalta-se que na bacia 

do Rio Piracicaba encontra-se uma grande quantidade de barragens de rejeito da atividade 

mineradora, com isso vale destacar a importância de um plano de gerenciamento dessas 

bacias. 

Além dos rios mais significativos, ao longo do seu curso o rio Piracicaba recebe a descarga de 

quase uma centena de córregos e ribeirões, os quais compõem sua rede de drenagem. O 

Quadro 3.13 mostra a disponibilidade hídrica de toda a sub bacia do rio Piracicaba. 
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QUADRO 5.13 – DISPONIBILIDADE HÍDRICA DO RIO PIRACICABA 

 
Fonte: PIRH RIO DOCE, 2010. 

Especificamente para Ipatinga, o Rio Piracicaba banha o município em sua porção leste, 

margeia o município junto ao Bairro Imbaúbas, contornando os bairros de Bom Retiro, Bela 

Vista, Das Águas, Cariru e Castelo, sendo que o principal uso das águas desse rio é por parte da 

empresa USIMINAS, sendo uma das fontes de obtenção de água para os processos industriais 

realizados na planta de Ipatinga.  

Em termos qualitativos, o trecho em que o rio Piracicaba se encontra no município de Ipatinga 

possui classificação 2, de acordo com a Deliberação Normativa COPAM nº 09, de 19 de abril 

de 1994, que dispõe sobre o enquadramento da Bacia do Rio Piracicaba. Já em termos 

quantitativos, o Quadro 5.14 ilustra somente a disponibilidade hídrica do rio Piracicaba no 

trecho de Ipatinga. 

QUADRO 5.14 – DISPONIBILIDADE HÍDRICA DO RIO PIRACICABA – TRECHO DE IPATINGA 

 
Fonte: ATLAS DAS ÁGUAS DE MINAS GERAIS, 2011. 

Como é possível observar o trecho do rio Piracicaba já se encontra em déficit entre a vazão 

outorgada e a vazão mínima requerida (Q
7,10

). 

 Rio Doce 

O rio Doce é o maior dos principais cursos d’água que cortam o município de Ipatinga. O rio 

Piracicaba se entronca com o rio Doce pouco antes do encontro do ribeirão Ipanema com o 

rio Doce, na divisa municipal entre Ipatinga e Santana do Paraíso. O trecho em questão é 

relativamente pequeno e o Quadro 5.15 ilustra a disponibilidade hídrica do rio Doce na área 

de Ipatinga. 

QUADRO 5.15 – DISPONIBILIDADE HÍDRICA DO RIO DOCE – TRECHO DE IPATINGA 

 
Fonte: ATLAS DAS ÁGUAS DE MINAS GERAIS, 2011. 

Quanto a questão qualitativa, o rio Doce possui enquadramento de Classe 2, no entanto com o 

acidente da barragem de Fundão no município de Mariana, recomenda-se um estudo 

específico para caso de retirada para abastecimento de água, uma vez que estudos 

preliminares realizados por entidades de estudos e outras empresas apontam uma 
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concentração de metais pesados acima do valor permitido, assim os tratamentos convencionais 

não seriam suficientes para a retirada desses materiais. 

5.3.1.3 Alternativas Técnicas para Atender a Demanda Futura 

Como dito acima, a vazão atual é capaz de atender a demanda futura, no entanto, ao 

analisarmos o sistema de reservação, podemos visualizar que o volume de reservação atual não 

consegue atender o valor projetado. Atualmente o sistema de reservação de Ipatinga possui 

capacidade de armazenamento de 18.892 m³, no entanto existem dois reservatórios que estão 

desativados, resultando em uma capacidade de 14.880 m³. Além desses reservatórios 

desativados, outros cinco precisam de manutenção estrutural. 

Assim, será necessária a reativação desses dois reservatórios e a implantação de mais 

reservatórios com a capacidade de armazenamento de 2.000 m³ para atender a demanda 

futura, além da manutenção dos demais reservatórios. Ressalta-se que para a implantação 

dessa capacidade de armazenamento deverá ser realizado um estudo para saber a melhor 

localização de implantação.  

5.3.2 Sistema de Esgotamento Sanitário 

5.3.2.1 Alternativas Técnicas para Atender a Demanda Futura 

O sistema de esgotamento sanitário de Ipatinga conta com quatro estações de tratamento 

sendo uma responsável por tratar cerca de 90% de todo o esgoto coletado e as outras três por 

tratar os 10% restantes. A capacidade total de tratamento é de 577 L/s é capaz de atender a 

demanda futura, que no final de planejamento deverá atingir uma contribuição total de 

512 L/s, com isso nenhuma na implantação, no que diz respeito a estação de tratamento, será 

necessária, somente a manutenção das mesmas. 

No entanto, a Estação de Tratamento Ipanema encontra-se com os filtros anaeróbios 

desativados, devido a problemas estruturais que impossibilitaram a sua ativação, sendo que, os 

mesmos teriam que ser refeitos, uma vez que a eficiência de tratamento, tanto para a remoção 

da DBO
5
 e tanto para a remoção dos coliformes fecais. Além dos filtros, os reatores UASB que 

necessitam de reformas estruturais. 

5.3.2.2 Alternativas de tratamento local dos esgotos (na bacia) ou centralizado (fora da 

bacia), utilizando alguma estação de tratamento de esgoto em conjunto com 

outra área, justificando a abordagem selecionada. 

Como foi explicitado no item anterior, o município já conta com 4 estações de tratamento de 

esgoto, assim não sendo necessária a implantação de nenhuma nova unidade de tratamento na 

zona urbana do município.  

A unidade de tratamento Ipanema, a principal, encontra-se na sub bacia do ribeirão Ipanema e 

é responsável pelo tratamento de todo esgoto coletado na sub bacia e também por parte do 

esgoto coletado na bacia do rio Piracicaba (bairros Cariru e Castelo). Esse esgoto é 
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encaminhado até a ETE através de uma unidade de bombeamento. Esses bairros, cujos 

possuem seu esgoto revertido, se localizam próximo da estação de tratamento e não justificava 

a implantação de uma nova unidade de tratamento. 

As demais 3 ETEs do município se localizam na sub bacia do rio Piracicaba e são responsáveis 

pelo tratamento do esgoto coletado nos bairros Bela Vista, Bom Retiro, Das Águas, Horto e 

Imbaúbas. A escolha de tratar o esgoto na própria bacia de contribuição se deu pela distância 

entre a área de contribuição e a ETE Ipanema, onde seria inviável economicamente e também 

pela disponibilidade de área dentro da bacia.  

5.3.3 Sistema de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos  

5.3.3.1 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. 

 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, 
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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 5.16. 

QUADRO 5.16 – 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.  

Continua. 
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...Continuação 

QUADRO 5.16 – REGRAS PARA TRANSPORTE DE RESÍDUOS 

Tipo de Resíduo Transporte 

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.  

De acordo com o Artigo 20 da Lei 12.305/2010, os empreendimentos sujeitos à elaboração do 

plano de gerenciamento específico são: 

I - os geradores de resíduos sólidos previstos nas alíneas “e”, “f”, “g” e “k” do inciso 

I do art. 13; 

II - os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que: 

a) gerem resíduos perigosos; 
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b) gerem resíduos que, mesmo caracterizados como não perigosos, por sua 

natureza, composição ou volume, não sejam equiparados aos resíduos domiciliares 

pelo poder público municipal; 

III - as empresas de construção civil, nos termos do regulamento ou de normas 

estabelecidas pelos órgãos do Sisnama; 

IV - os responsáveis pelos terminais e outras instalações referidas na alínea “j” do 

inciso I do art. 13 e, nos termos do regulamento ou de normas estabelecidas pelos 

órgãos do Sisnama e, se couber, do SNVS, as empresas de transporte; 

V - os responsáveis por atividades agrossilvopastoris, se exigido pelo órgão 

competente do Sisnama, do SNVS ou do Suasa. 

 

5.3.3.2 Critérios para pontos de apoio ao sistema de limpeza nos diversos setores da 

área de planejamento 

A empresa concessionária dos serviços de limpeza urbana opera atualmente com 14 pontos de 

apoio à guarnição, situados em locais específicos da área urbana, dotados de refeitório, 

instalações sanitárias, vestiários e guarda volumes e podem ser utilizados para guardar os 

equipamentos usados na varrição, ou seja, carrinhos vassourões, vassourinhas e pás. Esses 

pontos de apoio são utilizados pelo pessoal designado para proceder à varrição e também para 

os funcionários da coleta domiciliar, capina e serviços complementares, estando adequados à 

finalidade a que se destinam. 

Já para a implantação de centros de coleta voluntária, recomenda-se a elaboração de um 

Projeto de Coleta Seletiva, com especificações relacionadas aos pontos estratégicos para 

recebimento dos resíduos recicláveis. As diretrizes para elaboração do Projeto de Coleta 

Seletiva estão apresentadas no item a seguir. 

5.3.3.3 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.  
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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). 

5.3.3.4 Diretrizes para implantação do Programa de Coleta Seletiva 

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. 

5.3.3.4.1 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 5.17. 

QUADRO 5.17 – 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. 

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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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. 

5.3.3.5 Formas de execução da coleta seletiva 

5.3.3.5.1 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 

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). 

5.3.3.5.2 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. 
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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. 

5.3.3.5.3 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. 

As possibilidades dessa parceria são múltiplas, podendo a responsabilidade da 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.  

5.3.3.5.4 Experiências bem-sucedidas de programas de coleta seletiva 

 Município de Itabira – MG 

A coleta seletiva no município de Itabira teve início no começo dos anos 90, onde foi realizado 

o primeiro levantamento da composição gravimétrica dos resíduos da cidade, e foi possível 
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identificar um grande número de materiais potencialmente recicláveis no município. Com a 

valorização das quantidades de cada resíduo gerado no município foi realizada dois 

questionários no município. O primeiro foi elaborado para conhecer os hábitos, 

conhecimentos e formas da destinação do lixo pelos moradores e o outro foi para saber se os 

munícipes tinham o interesse em colaborar na separação dos resíduos nas suas residências 

A partir daí, deu-se início às campanhas de conscientização, com educação ambiental nas 

escolas, comércios e de porta a porta nas casas e associações de bairros, onde foi implantado o 

programa. 

Inicialmente a coleta seletiva atendia a uma área piloto, atendendo 9.768 pessoas. O material 

coletado era levado para o Centro de Triagem, criado simultaneamente à implantação do 

programa de coleta seletiva, localizado no bairro Belo Vista, com uma área aproximada de 

3000m². 

No decorrer da implantação na primeira área, a aceitação da população do município foi de 

grande porte e os próprios moradores começaram a solicitar a coleta em seus bairros. 

Verificou-se também a necessidade de colocar à disposição da comunidade alguns locais onde 

as pessoas pudessem levar os recicláveis por elas gerados. Foram implantados, em vários pontos 

da cidade os Postos de Entrega Voluntária. Estes postos foram construídos pela própria Itaurb, a 

partir de contêineres e caçambas tipo Brooks que foram reformados e pintados com layout 

diferenciado para incentivar a comunidade a participar do sistema. Atualmente estes postos 

foram abolidos.  

A coleta seletiva de Itabira vem se expandindo gradativamente e, hoje, atinge 100% das 

residências do perímetro urbano do município e em algumas áreas da comunidade rural. 

 Município de São José dos Campos – SP 

A cidade está entre as seis do País com atendimento a 100% da população (porta a porta, por 

meio de cooperativas e de pontos de entrega voluntária). 

Na pesquisa de 2010, o município apresentava uma média de 1.104 toneladas/mês de 

resíduos destinados à coleta seletiva. Em 2012, o volume subiu para 3.800 toneladas/mês 

(somando a quantidade coletada pela concessionária e pelas cooperativas, sucateiros, 

recicladores e catadores informais). A pesquisa expõe dados detalhados de 18 municípios 

quanto à composição gravimétrica dos materiais coletados, quantidade de resíduos, parcela da 

população atendida e custos da coleta seletiva. 

Graças à eficiência da coleta seletiva, cujos índices vêm crescendo ano a ano, temos geração 

de renda para catadores e empresas do segmento, e principalmente os ganhos ambientais 

consideráveis, que são o aumento da vida útil do aterro sanitário municipal em 

aproximadamente 2 meses por ano e a diminuição no uso de matérias primas e energia das 

empresas na produção de vários itens. 
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São José dos Campos foi uma das primeiras cidades no país a implantar a coleta seletiva, em 

1990. O município trabalha com programas de educação ambiental como o São José Recicla e 

o Lixo Tour, por meio de palestras, visitas à Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos, 

abordagens casa a casa, peças de teatro e mutirões de conscientização nos bairros visando 

alertar a população sobre a importância de separar e destinar corretamente os materiais 

recicláveis para a coleta seletiva. 

Durante as campanhas, a equipe de educadores da empresa concessionária dos serviços, 

aborda também o consumo consciente baseado nos 3 R´s (Reduzir, Reutilizar e Reciclar). 

Evitando-se o desperdício é possível diminuir o volume de lixo que cada um produz. Na hora 

da compra, deve-se privilegiar produtos de maior durabilidade. Vários objetos podem ser 

reutilizados, ao invés de simplesmente jogados no lixo. 

São José possui a coleta mecanizada dos resíduos sólidos, que é feita nos prédios e 

condomínios residenciais da cidade, nos quais os moradores devem separar o lixo e colocá-lo 

nos contêineres (cedidos em comodato pela URBAM) nas cores marrom (lixo comum) e azul 

(lixo reciclável). Nas residências, os moradores também devem separar o lixo e disponibilizá-lo 

para as coletas específicas (lixo comum ou seletiva) nos dias corretos e próximo ao horário da 

passagem do caminhão. Essas duas coletas ocorrem em dias e/ou horários distintos.  

Os caminhões coletores passam nos bairros de uma a três vezes por semana. Nos bairros que 

não contam com a coleta seletiva porta a porta, a população pode levar os materiais recicláveis 

aos Ecopontos. São 38 Ecopontos instalados em prédios públicos (escolas, poliesportivos), 

igrejas e outros.  

5.3.3.5.5 Formas de incentivo à Coleta Seletiva 

Atualmente no Brasil já existem diversas maneiras de incentivos à implantação de um programa 

de coleta seletiva. Os programas observados que já se mostraram eficientes no alcance do 

objetivo de se aumentar a aderência ao programa de coleta seletiva foram: 

 Desconto no IPTU para as residências que aderem ao programa; 

 Desconto na Conta de Energia Elétrica; 

 Programa de Desconto em Materiais Passíveis de Reciclagem; 

 Programas de Educação Ambiental, e; 

 Divulgação dos Resultados Obtidos. 

5.3.3.5.6 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: 
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 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. 

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. 

5.3.3.5.7 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). 

5.3.3.5.8 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 
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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. 

5.3.3.5.9 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. 

5.3.3.5.10 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;  
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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. 

5.3.3.6 Critérios de escolha da área para localização do aterro dos resíduos inertes 

gerados 

Os resíduos inertes gerados no município estão sendo coletados e destinados para o Aterro de 

Inertes da Central de Resíduos do Vale do Aço, um empreendimento regularizado 

ambientalmente, que atende aos critérios de localização e operação estabelecidos nas normas 

técnicas e ambientais vigentes. 

No entanto, alguns grandes geradores de resíduos da construção civil e demolição não utilizam 

os serviços ofertados pela Vital Engenharia Ambiental, contratando outras empresas 

especializadas no transporte e disposição final dos RCD. Essas empresas muitas vezes utilizam 

os resíduos inertes em procedimentos de terraplanagem, ou depositam em terrenos baldios, 

áreas de erosão nas margens de rodovias, ou em áreas de “bota-fora“ licenciadas em 

municípios próximos da Região Metropolitana do Vale do Aço. 

Para esses casos, 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;  

 Passivo ambiental;  

 Vegetação; 

 Vias de acesso;  
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 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 m
2

 

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. 

5.3.3.7 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 em 20 anos, ou seja, até 2035. O aterro sanitário da CRVA atende aos critérios de 

localização estabelecidos nas normas técnicas e legislação ambiental vigentes, estando instalado 
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em uma área que permite expansão futura para atendimento aos eventuais acréscimos de 

demanda. 

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 5.18. 

QUADRO 5.18 – CRITÉRIOS PARA ESCOLHAS DE ÁREAS DE ATERROS SANITÁRIOS 

Requisitos estabelecidos na NBR 8419/1992 e 13896/1997 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 10 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 
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Requisitos estabelecidos na NBR 8419/1992 e 13896/1997 da ABNT 

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 e 1997). 

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. 

5.3.3.8 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 implementada:  

 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;  
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 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;  

 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. 
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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; 

 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. 

5.3.3.9 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 
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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. 

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. 
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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. 

5.3.4 Sistema de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais 

Para que se alcancem os objetivos pretendidos, considerando todo o período de planejamento 

(2017 a 2036), as seguintes ações principais deverão ser desenvolvidas em relação ao Sistema 

de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais de Ipatinga, especificamente em relação à 

área urbana: 

 Implementação contínua de obras de rede de drenagem, englobando galerias, boca-de-

lobo, guias, sarjetas e outras unidades, para as áreas não atendidas e novos loteamentos 

previstos;  

 Adequações nas unidades de macrodrenagem, a fim de que as mesmas supram a demanda 

de água escoada pelos mananciais, assim como garantam qualidade à população; 

 Implementação de ações não-estruturais, que visem a criação de uma instituição bem 

definida para o sistema de drenagem, a fim de facilitar o controle de qualquer processo 

relacionado tanto a macro quanto a microdrenagem. 

5.3.4.1 Alternativas Técnicas para Atender a Demanda Futura 

No caso de Ipatinga, o sistema de drenagem urbana e manejo das águas pluviais é o que 

apresenta maiores carências, uma vez que os demais sistemas já apresentam ou estão próximos 

ao objetivo que é a universalização, e 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 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, 
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além de reduzir os montantes necessários com obras no sistema, que às vezes apenas 

transferem o problema para a área a jusante.  

5.3.4.2 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 presentes no bairro 

Ferroviário e na Fazenda Geraldo Damásio (bairro Bom Jardim), 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; 

Analisando para o município de Ipatinga, 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, conforme 

disposto no caput VIII do Art. 31 da Lei Municipal nº 3.350 de 2015; 

 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, conforme disposto no caput I do Art. 30 da Lei Municipal nº 3.408 de 

2014; 

 Realizar a revitalização da área de preservação permanente de todos os cursos d’água que 

possuem o seu leito natural; 
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 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. 

5.3.4.3 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; 

 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 Produto 5 – Programas, Projetos e Ações e Critérios de Hierarquização das 

Áreas e/ou Programas de Intervenção Prioritários. 

5.3.4.4 Diretrizes para o Controle de Escoamentos na Fonte 

As medidas, chamadas de controle de escoamento na fonte em drenagem urbana, visam 

promover a redução e a retenção do escoamento pluvial de forma a qualificar os sistemas 

tradicionais de drenagem pluvial e ao mesmo tempo evitar as ampliações destes. Enquanto os 

sistemas tradicionais visam o escoamento rápido das águas pluviais, os dispositivos de controle 

na fonte procuram reduzir e retardar o escoamento na fonte ou, quando adotado bacias de 

detenção, a jusante.  
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Há inúmeras formas e dispositivos técnicos para que se reduza o escoamento superficial das 

águas da chuva no ambiente urbanizado, tais como:  

 Implantar calçadas e sarjetas drenantes (permeáveis),  

 Implantar pátios e estacionamentos drenantes (permeáveis);  

 Implantar valetas, trincheiras e poços drenantes;  

 Uso de “Telhados verdes” ou “Telhados Jardins”;  

 Utilizar-se de reservatórios para acumulação e infiltração de águas de chuva em prédios, 

empreendimentos comerciais, industriais, esportivos, de lazer;  

 Multiplicar de áreas reflorestadas (áreas verdes, canteiros verdes, parques lineares etc.) 

ocupando com eles todos os espaços públicos e privados livres da cidade; 

 Bacias de detenção do escoamento a jusante. 

5.3.4.5 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;  
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 Identificação de áreas de restrição de ocupação em fundos de vale, com vistas à proteção 

de ecossistemas, redução dos riscos causados por inundações;  

 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 

6. PREVISÃO DE EVENTOS DE CONTINGÊNCIAS E 

EMERGÊNCIAS 

6.1 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

As intervenções descritas anteriormente são essenciais para propiciar a operação permanente 

dos sistemas de água e esgotos do município. De caráter preventivo, em sua maioria, buscam 

conferir grau adequado de segurança aos processos e instalações operacionais evitando 

descontinuidades. 

Como em qualquer atividade, no entanto, sempre existe a possibilidade de ocorrência de 

situações imprevistas. As obras e os serviços de engenharia em geral, e os de saneamento em 

particular, são planejados respeitando-se determinados níveis de segurança resultados de 

experiências anteriores e expressos na legislação ou em normas técnicas. 

Quanto maior o potencial de causar danos aos seres humanos e ao meio ambiente maiores são 

os níveis de segurança estipulados. Casos limites são, por exemplo, os de usinas atômicas, 

grandes usinas hidrelétricas, entre outros. 

O estabelecimento de níveis de segurança e, consequentemente, de riscos aceitáveis é 

essencial para a viabilidade econômica dos serviços, pois, quanto maiores os níveis de 

segurança, maiores são os custos de implantação e operação. 

A adoção sistemática de altíssimos níveis de segurança para todo e qualquer tipo de obra ou 

serviço acarretaria um enorme esforço da sociedade para a implantação e operação da 

infraestrutura necessária à sua sobrevivência e conforto, atrasando seus benefícios. E o atraso 

desses benefícios, por outro lado, também significa prejuízos à sociedade. Trata-se, portanto, 

de encontrar um ponto de equilíbrio entre níveis de segurança e custos aceitáveis. 

No caso dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, encontram-se 

identificados, nos Quadros 6.1 e 6.2, os principais tipos de ocorrências, as possíveis origens e 

as ações a serem desencadeadas. Para novos tipos de ocorrências que porventura venham a 

surgir, os operadores deverão promover a elaboração de novos planos de atuação. 
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QUADRO 6.1 – AÇÕES DE CONTINGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA O S.A.A 

Ocorrência Origem Plano de Contingências 

1. Falta d´água 

generalizada 

Inundação das captações de água com 

danificação de equipamentos eletromecânicos / 

estruturas 

Comunicação à população/ instituições / 

autoridades/ Defesa Civil 

Reparo das instalações danificadas 

Deslizamento de encostas / movimentação do 

solo / solapamento de apoios de estruturas com 

arrebentamento da adução de água bruta ou 

tratada 

Comunicação às autoridades / Defesa Civil 

Evacuação das áreas atingidas, apoio aos atingidos e 

reparo das instalações danificadas 

Interrupção prolongada no fornecimento de 

energia elétrica nas instalações de produção de 

água 

Comunicação ao órgão responsável pelo 

fornecimento de energia 

Controle da água disponível em reservatórios 

Vazamento de cloro nas instalações de 

tratamento de água 

Implementação do Plano de Atendimento de 

Emergência
42

 – Cloro 

Situação de seca, vazões críticas de mananciais 

Deslocamento de frota grande de caminhões tanque 

Controle da água disponível em reservatórios 

Implementação de rodízio de abastecimento 

Ações de vandalismo 

Comunicação à Polícia 

Reparo das instalações danificadas 

2. Falta d´água parcial 

ou localizada 

Deficiências de água nos mananciais em períodos 

de estiagem 

Deslocamento de frota grande de caminhões tanque 

Controle da água disponível em reservatórios 

Implementação de rodízio de abastecimento 

Interrupção temporária no fornecimento de 

energia elétrica nas instalações de produção de 

água 

Comunicação ao órgão responsável pelo 

fornecimento de energia 

Controle da água disponível em reservatórios 

Interrupção no fornecimento de energia elétrica 

em setores de distribuição 

Comunicação ao órgão responsável pelo 

fornecimento de energia 

Danificação de equipamentos de estações 

elevatórias de água tratada 
Reparo das instalações danificadas 

Danificação de estruturas de reservatórios e 

elevatórias de água tratada 

Controle da água disponível em reservatórios 

Abertura das válvulas de manobras entre setores de 

abastecimento 

Reparo das instalações danificadas 

Rompimento de redes e linhas adutoras de água 

tratada 

Comunicação às autoridades / Defesa Civil 

Evacuação das áreas atingidas, apoio aos atingidos e 

reparo das instalações danificadas 

Ações de vandalismo 

Comunicação à Polícia 

Reparo das instalações danificadas 

Elaboração ENGECORPS, 2015. 

                                              

42
 Este plano seria para uso em caso de um vazamento acidental de cloro, hidróxido de potássio, hidróxido de sódio, hipoclorito de sódio, 

cloreto de hidrogênio ou em atendimento a uma violação à segurança para minimizar o impacto. 
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QUADRO 6.2 – AÇÕES DE CONTINGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA O S.E.S. 

Ocorrência Origem Plano de Contingências 

1. Paralisação da 

estação de 

tratamento de 

esgotos 

Interrupção no fornecimento de energia elétrica 

nas instalações de tratamento 

Comunicação à concessionária de energia elétrica 

Ligar os geradores ou aluguel de geradores de 

energia para atender a contribuição durante a 

interrupção do fornecimento de energia elétrica 

nas unidades 

Instalação do tanque de acumulação e 

amortecimento do esgoto extravasado, com o 

objetivo de evitar a poluição do solo e água 

Danificação de equipamentos eletromecânicos / 

estruturas 

Utilização dos equipamentos reserva 

Comunicação aos órgãos de controle ambiental 

dos problemas com os equipamentos 

Reparo das instalações danificadas 

Ações de vandalismo 

Comunicação à Polícia 

Reparo das instalações danificadas 

2.Extravasamentos 

de esgotos em 

estações elevatórias 

Interrupção no fornecimento de energia elétrica 

nas instalações de bombeamento 

Comunicação à concessionária de energia elétrica 

Ligar os geradores ou aluguel de geradores de 

energia para atender a contribuição durante a 

interrupção do fornecimento de energia elétrica 

nas unidades 

Instalação do tanque de acumulação e 

amortecimento do esgoto extravasado, com o 

objetivo de evitar a poluição do solo e água 

Danificação de equipamentos eletromecânicos / 

estruturas 

Utilização dos equipamentos reserva 

Reparo das instalações danificadas 

Ações de vandalismo 

Comunicação à Polícia 

Reparo das instalações danificadas 

3. Rompimento de 

linhas de recalque, 

coletores tronco, 

interceptores e 

emissários 

Desmoronamentos de taludes / paredes de canais 

Comunicação à população/ instituições / 

autoridades/ Defesa Civil 

Sinalização e isolamento da área como meio de 

evitar acidentes 

Reparo das áreas de unidades danificadas 

Erosões de fundos de vale 

Comunicação à população/ instituições / 

autoridades/ Defesa Civil 

Comunicação aos órgãos de controle ambiental 

sobre o rompimento em alguma parte do sistema 

de coleta de esgoto 

Sinalização e isolamento da área como meio de 

evitar acidentes 

Reparo das áreas de unidades danificadas 

Rompimento de travessias 

Comunicação às autoridades de trânsito/ 

Prefeitura Municipal/ órgãos de controle 

ambiental sobre o rompimento da travessia 

Sinalização e isolamento da área como meio de 

evitar acidentes 

Reparo das áreas de unidades danificadas 

4. Ocorrência de 

retorno de esgotos 

em imóveis 

Lançamento indevido de águas pluviais em redes 

coletoras de esgoto 

Comunicação à vigilância sanitária 

Ampliação da fiscalização e monitoramento de 

interferências entre a rede de drenagem pluvial e 

a rede de esgotamento, juntamente com 

aplicação de multas 

Obstruções em coletores de esgoto 

Isolamento do trecho danificado do restante da 

rede, com o objetivo de manter o atendimento 

das áreas não afetadas pelo rompimento 

Execução dos trabalhos de limpeza da rede 

obstruída 

Elaboração ENGECORPS, 2015.  
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6.2 SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

6.2.1 Objetivo 

O principal objetivo de um plano de contingência voltado para os serviços de limpeza pública 

e gestão dos resíduos sólidos urbanos é assegurar a continuidade dos procedimentos originais, 

de modo a não expor a comunidade a impactos relacionados ao meio ambiente e, 

principalmente, à saúde pública. 

Normalmente, a descontinuidade dos procedimentos se origina a partir de eventos que podem 

ser evitados através de negociações prévias, como greves de pequena duração e paralisações 

por tempo indeterminado das prestadoras de serviços ou dos próprios trabalhadores. 

Porém, tal descontinuidade também pode ser gerada a partir de outros tipos de ocorrência de 

maior gravidade e, portanto, de maior dificuldade de solução, como explosões, incêndios, 

desmoronamentos, tempestades, inundações e outros. 

Assim, para que um plano de contingência seja realmente aplicável é necessário, 

primeiramente, identificarem-se os agentes envolvidos sem o que não é possível definirem-se 

as responsabilidades pelas ações a serem promovidas. 

Além dos agentes, também é recomendável que o plano de contingência seja focado para os 

procedimentos cuja paralisação pode causar os maiores impactos, relegando os demais para 

serem atendidos após o controle total sobre os primeiros.  

6.2.2 Agentes Envolvidos 

Tendo em vista, a estrutura operacional proposta para o equacionamento dos serviços de 

limpeza pública e gestão dos resíduos sólidos urbanos no município, podem-se definir como 

principais agentes envolvidos: 

Prefeitura Municipal 

As municipalidades se constituem agentes envolvidos no Plano de Contingência quando seus 

próprios funcionários públicos são os responsáveis diretos pela execução dos procedimentos. 

Evidentemente que, no caso das Prefeituras Municipais, o agente nem sempre é a própria 

municipalidade e sim secretarias, departamentos ou até mesmo empresas autônomas que 

respondem pelos serviços de limpeza pública e/ou pela gestão dos resíduos sólidos. 

Consórcio Intermunicipal 

Os consórcios intermunicipais, resultantes de um contrato formal assinado por um grupo de 

municípios interessados em usufruir de uma mesma unidade operacional, também são 

entendidos como agentes, desde que tenham funcionários diretamente envolvidos na 

execução dos procedimentos. 
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Prestadora de Serviços em Regime Normal 

As empresas prestadoras de serviços são consideradas agentes envolvidos quando, mediante 

contrato decorrente de licitação pública, seus funcionários assumem a responsabilidade pela 

execução dos procedimentos. 

Concessionária de Serviços 

As empresas executantes dos procedimentos, mediante contrato formal de concessão ou de 

Participação público-privada – PPP são igualmente consideradas agentes uma vez que seus 

funcionários estão diretamente envolvidos na execução dos procedimentos. 

Prestadora de Serviços em Regime de Emergência 

As empresas prestadoras de serviços também podem ser consideradas agentes envolvidos 

quando, justificada legalmente a necessidade, seus funcionários são mobilizados através de 

contrato de emergência sem tempo para a realização de licitação pública, geralmente por 

prazos de curta duração. 

Órgãos Públicos 

Alguns órgãos públicos também são considerados agentes, e os mesmos passam a se constituir 

agentes quando, em função do tipo de ocorrência, são mobilizados para controlar ou atenuar 

eventuais impactos decorrentes das ocorrências, como é o caso da FEAM, do DEPRN, da 

Polícia Ambiental, das Concessionárias de Saneamento Básico e de Energia e Luz e outros. 

Entidades Públicas 

Algumas entidades públicas também passam a se constituir agentes do plano a partir do 

momento em que, como reforço adicional aos recursos já mobilizados, são acionadas para 

minimizar os impactos decorrentes das ocorrências, como é o caso da Defesa Civil, dos 

Bombeiros e outros. 

Portanto, o presente Plano de Contingência deve ser devidamente adaptado às estruturas 

funcionais com que operam os municípios.  

6.2.3 Planos de Contingência 

Considerando os diversos níveis dos agentes envolvidos e as suas respectivas competências e 

dando prioridade aos procedimentos cuja paralisação pode causar os maiores impactos à saúde 

pública e ao meio ambiente, apresentam-se no Quadro 6.3 a seguir, os planos de contingência 

para cada tipo de serviço: 
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QUADRO 6.3 – PLANOS DE CONTINGÊNCIA PARA CADA TIPO DE SERVIÇO 

Ocorrência Origem Plano de Contingências 

1. Paralisação da 

Varrição Manual 

Greves de pequena duração 

Identificação dos pontos mais críticos e o escalonamento 

de funcionários municipais, que possam efetuar o serviço 

através de mutirões. 

Contratação de empresa especializada prestadora de 

serviço em regime emergencial 

Paralisações por tempo indeterminado 

das prestadoras de serviços ou dos 

próprios trabalhadores. 

Identificação dos pontos mais críticos e o escalonamento 

de funcionários municipais, que possam efetuar o serviço 

através de mutirões. 

Contratação de empresa especializada prestadora de 

serviço em regime emergencial 

2. Paralisação da 

Manutenção de Vias e 

Logradouros 

Greves de pequena duração 

Acionamento da empresa contratada para execução dos 

serviços 

Contratação de empresa especializada prestadora de 

serviço em regime emergencial para o desentupimento 

dos dispositivos de drenagem 

Paralisações por tempo indeterminado 

das prestadoras de serviços ou dos 

próprios trabalhadores. 

Acionamento da empresa contratada para execução dos 

serviços 

Contratação de empresa especializada prestadora de 

serviço em regime emergencial para o desentupimento 

dos dispositivos de drenagem 

3. Paralisação da 

Manutenção de Áreas 

Verdes 

Paralisações por tempo indeterminado 

das prestadoras de serviços ou dos 

próprios trabalhadores. 

Acionamento da Prefeitura e da empresa contratada 

pelos serviços 

Contratação de empresa especializada em caráter de 

emergência 

Tombamento de árvores 

Mobilização de equipe de plantão e equipamentos 

Acionamento de concessionária de energia elétrica, 

telefonia e de trafégo 

Acionamento do corpo de bombeiros mais próximo e da 

defesa civil 

4. Paralisação na 

Limpeza Pós Feiras 

Livres 

Greves de pequena duração ou 

paralisações por tempo indeterminado 

das prestadoras de serviços ou dos 

próprios trabalhadores. 

Identificação dos pontos mais críticos e o escalonamento 

de funcionários municipais, que possam efetuar o serviço 

através de mutirões. 

Contratação de empresa especializada prestadora de 

serviço em regime emergencial 

Continua...  
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...Continuação. 

QUADRO 6.3 – PLANOS DE CONTINGÊNCIA PARA CADA TIPO DE SERVIÇO 

Ocorrência Origem Plano de Contingências 

5. Paralisação na 

Coleta Domiciliar de 

RSD 

Greves de pequena duração ou 

paralisações por tempo indeterminado 

das prestadoras de serviços ou dos 

próprios trabalhadores. 

Contratação de empresa especializada prestadora de 

serviço em regime emergencial 

Empresas e veículos previamente cadastrados seriam 

acionados para assumir emergencialmente a coleta nos 

roteiros programados, dando continuidade ao serviço 

Contratação de empresa especializada prestadora de 

serviço em regime emergencial 

Decretação de “estado de calamidade pública”, em casos 

críticos, tendo em vista as ameaças à saúde pública 

6. Paralisação na 

Disposição Final de 

Rejeitos dos RSD 

A paralisação do serviço de operação de 

um aterro sanitário pode ocorrer por 

diversos fatores, desde greves de 

pequena duração ou paralisações por 

tempo indeterminado até ocorrências 

que requerem maiores cuidados e até 

mesmo por demora na obtenção das 

licenças necessárias para a sobre 

elevação e/ou a ampliação do maciço. 

Considerando a ocorrência de greves de pequena 

duração, é possível deslocar equipes de outros setores da 

própria municipalidade ou, no caso de consórcios, das 

municipalidades consorciadas. 

Para o caso de a paralisação persistir por tempo 

indeterminado, é recomendável trocar a solução 

doméstica pela contratação de empresa prestadora de 

serviço em regime emergencial, pois ela poderá também 

dar conta dos serviços mais especializados de manutenção 

e monitoramento ambiental. 

Enquanto isto não acontece, os resíduos poderão ser 

enviados para disposição final em outra unidade similar 

existente na região. Esta mesma providência poderá ser 

usada no caso de demora na obtenção do licenciamento 

ambiental para sobre elevação e/ou ampliação do maciço 

existente. 

Devido às características específicas dos 

resíduos recebidos pelos aterros 

sanitários, os motivos de paralisação 

podem exceder a simples greves, 

tomando dimensões mais preocupantes, 

como rupturas no maciço, explosões 

provocadas pelo biogás, vazamentos de 

chorume e outros. 

A ruptura dos taludes e bermas englobam medidas de 

reparos para recomposição da configuração topográfica, 

recolocação dos dispositivos de drenagem superficial e 

reposição da cobertura de solo e gramíneas, de modo a 

assegurar a perfeita estabilidade do maciço, após a devida 

comunicação da não conformidade à FEAM. 

Explosões decorrentes do biogás são eventos mais raros, 

que também podem ser evitados por um sistema de 

drenagem bem planejado e um monitoramento 

direcionado para detectar com antecipação a formação de 

eventuais bolsões no interior do maciço. 

Com relação à explosão ou mesmo incêndio, o Plano de 

Contingência prevê a evacuação imediata da área e a 

adoção dos procedimentos de segurança, 

simultaneamente ao acionamento da FEAM e dos 

Bombeiros.   

Os vazamentos de chorume também não são comuns, já 

que o aterro sanitário é dotado de uma base impermeável, 

que evita o contato direto dos efluentes com o solo e as 

águas subterrâneas. Portanto, eles têm mais chance de 

extravasar nos tanques e/ou lagoas, seja por problemas 

operacionais, sejam por excesso de chuvas de grandes 

proporções. 

A primeira medida do Plano de Contingência diz respeito 

à contenção do vazamento e/ou transbordamento, para 

estancar a origem do problema e, em seguida, a 

transferência do chorume estocado para uma ETE mais 

próxima através de caminhão limpa fossa. 

Continua... 



-132- 

Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Ipatinga 

Produto 4 – Prognóstico e Alternativas para Universalização dos Serviços de Saneamento Básico 

ENGECORPS 

1284-IBA-00-SA-RT-0004 

 

...Continuação. 

QUADRO 6.3 – PLANOS DE CONTINGÊNCIA PARA CADA TIPO DE SERVIÇO 

Ocorrência Origem Plano de Contingências 

7. Paralisação na 

Coleta, Transporte, 

Pré-Beneficiamento e 

Disposição Final dos 

RCD 

Estão compreendidos pelo serviço de 

coleta de resíduos sólidos da construção 

civil a retirada dos materiais descartados 

irregularmente e o recolhimento e 

translado dos entulhos entregues pelos 

munícipes. Portanto, a paralisação do 

serviço de coleta deste tipo de resíduo 

engloba ambos os recolhimentos. 

Acionamento da Prefeitura e da empresa contratada pelos 

serviços 

Caso a ocorrência resulte na contaminação do solo e/ou das 

águas subterrâneas, o passivo ambiental será equacionado 

através das orientações da FEAM. 

Contratação de empresa especializada prestadora de 

serviço em regime emergencial 

Para agilizar esta providência, é recomendável que a 

municipalidade ou consórcio intermunicipal mantenha um 

cadastro de empresas com este perfil para acionamento 

imediato e, neste caso, o contrato de emergência deverá 

perdurar apenas enquanto o impasse não estiver resolvido, 

cessando à medida que a situação retome a normalidade. 

No que se refere aos serviços de triagem 

e pré-beneficiamento de entulhos 

reaproveitáveis e de operação de aterro 

de inertes, as interrupções costumam 

estar associadas a greves de pequena 

duração ou paralisações por tempo 

indeterminado dos funcionários 

envolvidos na prestação desses serviços. 

Acionamento da Prefeitura e da empresa contratada pelos 

serviços 

Contratação de empresa especializada em caráter de 

emergência 

No caso dos aterros de resíduos da 

construção civil, a paralisação do serviço 

também pode ocorrer devido à demora 

na obtenção das licenças necessárias 

para a sobre elevação e/ou a ampliação 

do maciço já que, pelas características 

desse tipo de resíduos, não existem 

ocorrências com efluentes líquidos e 

gasosos. 

Do ponto de vista técnico, a única ocorrência que pode 

exigir uma maior atenção do Plano de Contingência é uma 

eventual ruptura dos taludes e bermas, resultante da 

deficiência de projeto e/ou de execução da configuração 

do aterro, mesmo tendo a massa uma consistência 

altamente homogênea, ou no recobrimento com 

gramíneas. 

8. Paralisação na 

Coleta, Transporte e 

Tratamento dos RSS 

Paralisação das coletas seletiva e de 

resíduos de serviços de saúde 

Celebração de contrato emergencial com empresa 

especializada na coleta de resíduos conforme sua 

classificação 

Elaboração ENGECORPS, 2015. 
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6.3 SISTEMA DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS 

Este item visa a apresentar o elenco de ações de contingência e emergência direcionadas ao 

sistema de drenagem urbana. 

Segundo a publicação “Critérios e Diretrizes sobre Drenagem Urbana no Estado de São Paulo – 

Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica (FCTH), 2004”, um Plano de Ação de Emergência 

é a preparação de um conjunto de medidas integradas, adotado pela comunidade para mitigar 

os danos, as ameaças à vida e à saúde que ocorrem antes, durante e depois de inundações. 

Esse tipo de programa deve reconhecer a rapidez das cheias dos cursos d’água, com os picos 

das vazões ocorrendo após algumas horas, ou mesmo minutos, de chuvas intensas. Dessa 

forma, dispõe-se de pouco tempo para a consecução de medidas de mitigação anteriores as 

inundações.  

Fundamentalmente, recomenda-se a criação de um programa de monitoramento de 

precipitação, níveis d’água e vazões nas sub bacias hidrográficas consideradas críticas no 

município. Posteriormente ou simultaneamente, criar um sistema de alerta de cheias e a 

inundações visando a subsidiar a tomada de decisões pela defesa civil ou órgão competente, 

em ocasiões de chuvas intensas. 

6.3.1 Sistema de Alerta 

Para possibilitar a previsão de ocorrência de acidentes e eventos decorrentes de precipitações 

intensas, deve ser considerada a criação de um grupo de trabalho e/ou a contratação de 

consultoria específica, visando à criação de modelos hidrológicos e hidráulicos, ajustados e 

calibrados por meio de dados coletados pelo monitoramento. 

É recomendado que a Prefeitura Municipal celebrasse convênio com entidades que operam 

radar meteorológico abrangendo a região ou participe de um consórcio de municípios/estados 

que venha a se formar com o objetivo de instalar e operar este equipamento. 

6.3.2 Planos de Ações Emergenciais 

Quando da implantação de sistema de alerta de precipitações intensas com a possibilidade de 

previsão das inundações associados, os Planos de Ações Emergenciais deverão ser formulados 

com o intuito de adotar medidas que minimizem os prejuízos causados nas diferentes zonas de 

risco. A efetividade de aplicação desses planos é diretamente dependente da resposta dada 

pela população aos alertas. Portanto, as recomendações apresentadas nesse Plano Municipal 

de Saneamento Básico, quanto à informação e alerta à comunidade, devem perceber a 

execução das ações. 

Na implantação dos Planos de Ações Emergenciais devem ser considerados: 

 Pré-seleção de abrigos (escolas, igrejas, centros esportivos etc.); 

 Rotas de fuga entre abrigos (vias não sujeitas à inundação); 
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 Centros de apoio e logística (supermercados, padarias, atacados etc.); 

 Grupos de apoio – relação de pessoas (clube de rádio amador, clube de jipeiros, Rotary 

Clube etc.); 

 Hierarquização de comando (prefeito, chefe da defesa civil, comando militar, comando de 

bombeiros etc.). 
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ANEXO I – PARECER CONCLUSIVO IBIO – AGB 

DOCE / MUNICÍPIO 
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