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APRESENTAÇÃO 

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

Universalização dos Serviços de Saneamento Básico e contempla os programas, projetos e 

ações e os critérios de hierarquização das áreas e/ou intervenções prioritárias por componente 

dos Serviços de Saneamento Básico para elaboração 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 01/2015firmado 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; 
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 PRODUTO 7 – SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

COM SELEÇÃO DOS INDICADORES PARA MONITORAMENTO DO PMSB. 

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 5 - Programas, Projetos e Ações e Hierarquização das Áreas e/ou Programas de 

Intervenção Prioritários faz parte das atividades desenvolvidas na Etapa III configurando-se 

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

O enfoque principal está relacionado com os programas, projetos e ações e a hierarquização 

das áreas e/ou programas de intervenção prioritários dos serviços do saneamento básico em 

consonância com os resultados obtidos nas fases anteriores de Diagnóstico Técnico-

Participativo (Produto 3) e de Objetivos e Metas (Produto 4). 

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

indiretamente, estão relacionadas com esse Produto 5, 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). 

O relatório foi estruturado em 5 (cinco) itens, incluindo este de introdução (item 1), 

identificação dos programas, projetos e ações (item 2), definição dos critérios de hierarquização 

(item 3), apresentação das fichas-resumo (item 4), e a relação das referências bibliográficas 

utilizadas (item 5). 

Após a definição dos objetivos/metas e das demandas de cada um dos quatro serviços 

contemplados nos estudos de projeção, este relatório apresenta os programas específicos 

contemplando soluções práticas (projetos e ações de gestão), que subsidiarão a elaboração do 

plano de investimentos (Produto 6), para o efetivo alcance das metas estabelecidas e ainda que 

compatibilizem o crescimento econômico, a sustentabilidade ambiental e a equidade social no 

município. 

Para tanto são propostos no item 3 os critérios de hierarquização das áreas e/ou programas de 

intervenção prioritários que foram discutidos na oficina específica e o resultado da aplicação 

desses critérios encontram-se delineados em todo o Produto 5.  
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2. IDENTIFICAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

Em função das conclusões relativas às principais carências levantadas no diagnóstico do 

Produto 3 e no cenário prospectivo de demandas apresentadas ao final do Produto 4, foram 

identificados os programas, projetos e ações para que os objetivos e metas estabelecidos 

possam ser cumpridos. Essas ações compreendem medidas estruturais – intervenções diretas 

nos sistemas - e medidas não estruturais – que possibilitam adoção de procedimentos e 

intervenções de modo indireto constituindo-se em complementos importantes das medidas 

estruturais. 

São apresentadas a seguir as ações propostas a serem detalhadas no item 4 através da 

apresentação das fichas resumo correspondentes: 

2.1 ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

 Estudo do Sistema de Bombeamento dos Poços de Captação e da Adutora de Água Bruta; 

 Implantar Sistemas de Tratamento do Lodo e de Recirculação das Águas de Lavagem dos 

Filtros da ETA Amaro Lanari; 

 Reforma do Sistema de Reservação Atual; 

 Implantação de reservatórios setoriais; 

 Ampliação do Programa de Redução de Perdas de Água; 

 Ampliação de Rede de Distribuição e Ligações Prediais de Água para atender o crescimento 

vegetativo. 

2.2 ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 Ampliar o Sistema de Coleta e Afastamento de esgoto para Atender Áreas não Atendidas; 

 Substituição das Redes Coletoras Antigas e/ou com Problemas; 

 Reforma dos reatores UASB da ETE Ipanema; 

 Implantação dos Filtros Biológicos da ETE Ipanema; 

 Adequações nas EEEs Vila da Paz e Ipanema; 

 Atualização do Cadastro da Rede de Coleta e Afastamento do Sistema de Esgotamento 

Sanitário; 

 Ampliação de Rede de Coleta e Afastamento de Esgotos para Atender o Crescimento 

Vegetativo. 

 Programa Caça Esgoto; 
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2.3 LIMPEZA URBANA E DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

 Manter os índices de atendimento de coleta e varrição na zona urbana e rural; 

 Implantar Programa de Coleta Seletiva; 

 Ampliação do reaproveitamento dos resíduos orgânicos; 

 Manutenção da disposição adequada dos resíduos sólidos domiciliares; 

 Manter o índice de 100% de coleta, transporte, tratamento e disposição adequada dos 

resíduos de serviços de saúde (RSS) das unidades públicas; 

 Elaborar e implantar os Planos de Gerenciamento Integrado de Resíduos de Serviços de 

Saúde (PGIRSS) das unidades públicas de saúde e fiscalizar a elaboração e implantação dos 

PGIRSS das unidades privadas de saúde; 

 Elaborar e implantar o Plano de Gestão de Resíduos da Construção Civil e Demolição 

(PGIRCD); 

 Implantação de reaproveitamento dos resíduos da construção civil; 

 Implantação de área pública para transbordo e triagem de RCD e resíduos volumosos; 

 Criação do Núcleo Gestor de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos; 

 Plano de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos (PGIRS); 

2.4 DRENAGEM E MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS 

 Elaboração do Plano Diretor de Drenagem Urbana; 

 Atualização do Cadastro Técnico do Sistema de Drenagem; 

 Implantação de Posto de Monitoramento de Chuvas e do Nível do ribeirão Ipanema, do 

córrego Geraldo Damásio e do Rio Piracicaba. 

 Propor Ações e Programas de Combate às Inundações e Erosões em Locais Específicos de 

Áreas Urbanas, Envolvendo Intervenções, conforme determinado pelo Plano Municipal de 

Redução de Risco; 

 Propor soluções para eliminar os problemas de alagamentos e inundações no município. 
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2.5 PROGRAMAS GERAIS E EDUCACIONAIS 

Além das ações propostas para os 4 (quatro) componentes foram considerados programas 

gerais e educacionais aplicáveis às áreas de saneamento relacionados a seguir: 

 Programa de Cobrança Pertinente pelos Serviços de Saneamento Básico; 

 Programas Similares ao “Mapa da Mina” visando a Proteção das Nascentes e Mananciais de 

Abastecimento de Água; 

 Programa de Captação e Aproveitamento da Água de Chuva; 

 Programa de Capacitação de Mão-de-obra dos Técnicos Operadores do Saneamento 

Básico. 

 Programa de Adequação de Interferências entre Rede de Esgoto e Drenagem; 

Quanto à educação ambiental, foram apresentadas algumas sugestões de programas 

educacionais aplicáveis para garantir o engajamento e a conscientização da população, a fim 

de tornar intrínseca a postura adequada para resultar no melhor uso e desempenho dos 

sistemas de saneamento básico: 

 Programa de Utilização Racional da Água, com incentivo ao Reuso da Água; 

 Programa de Conscientização da Utilização do Sistema de Esgotamento Sanitário;  

 Programa de Conscientização na Coleta Seletiva; 

 Programa de Conscientização da utilização correta das estruturas do sistema de drenagem; 

2.6 SANEAMENTO RURAL 

Em relação à área rural, devido às suas peculiaridades, foi detalhado um programa específico 

para cada componente do saneamento, a saber: 

 Programa de Melhoria do Abastecimento de Água na Área Rural; 

 Programa de Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário na Área Rural. 

 Programa de Adequação do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos na 

Área Rural; 

 Programa de Melhorias no Sistema de Drenagem na Área Rural. 
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3. DEFINIÇÃO DOS CRITÉRIOS DE HIERARQUIZAÇÃO 

Neste capítulo estão definidos os critérios de hierarquização das áreas e/ou programas de 

intervenção prioritários que foram discutidos na oficina específica bem como o resultado final 

da aplicação desses critérios. No Produto 4 e para elaboração das fichas resumo dos 

programas, projetos e ações foram consideradas os horizontes conforme Quadro 3.1: 

QUADRO 3.1 – HORIZONTES TEMPORAIS DOS PROJETOS, PROGRAMAS E AÇÕES 

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 

Entre 0 e 20 anos Contínua 2017 a 2036 

Elaboração ENGECORPS, 2015. 

 

3.1 CRITÉRIOS DE HIERARQUIZAÇÃO DAS ÁREAS E/OU PROGRAMAS DE INTERVENÇÃO 

PRIORITÁRIOS – ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E LIMPEZA 

URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DOS PROGRAMAS GERAIS E DE 

SANEAMENTO RURAL
1
 

Para a determinação da hierarquização das Áreas e/ou Programas de Intervenção Prioritários, 

foram definidos dois grupos de critérios. O primeiro é constituído pelos Sistemas de 

Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos 

Sólidos e Manejo de Águas Pluviais e Drenagem Urbana. Já o outro grupo é formado somente 

pelas áreas de risco a deslizamentos de solo identificados no Plano Municipal de Redução de 

Risco realizado pela Fundação Israel Pinheiro no ano de 2014. 

A divisão ocorreu, pois, os critérios de hierarquização das intervenções necessárias para 

solucionar os riscos de movimentação de massa e erosão do município já foram definidos no 

Plano Municipal de Redução de Risco – PMRR. Nesse estudo foi adotada outra metodologia de 

priorização das áreas a serem atendidas que divergem da metodologia adotada para os outros 

sistemas. 

Para a divisão à hierarquização das Áreas e/ou Programas de Intervenção Prioritários do 

primeiro grupo foram adotados o método de Apoio Multicritério à Decisão, que tem como 

principal enfoque apoiar o processo de decisão com objetivo de recomendar ações para a 

solução do problema. 

Visando tornar o método aplicável ao PMSB adotaram-se pontuações para cada componente 

de critério, com o objetivo de deixá-los comparáveis. Com isso, a soma da porcentagem de 

cada critério envolvido deve ser de 100% e representa a importância desse critério na avaliação 

dos componentes. 

                                              

1
 Os Programas Educacionais e as fichas de manutenção dos serviços prestados não foram analisadas durantes a hierarquização de áreas e/ou 

programas de intervenção prioritários por se tratarem de ações contínuas.  
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A pontuação é aplicada a cada critério e deve ser quantitativa. Essa pontuação representa o 

quanto o projeto está de acordo com o estabelecido em cada um dos critérios. A pontuação 

final de cada componente do portfólio tem o seu valor estabelecido por meio da soma da 

pontuação de cada critério, cujo valor máximo é de 10 pontos. O Quadro 3.2 mostra os 

indicadores que foram adotados, juntamente com a sua descrição. 

QUADRO 3.2 – INDICADORES PROPOSTOS PARA A HIERARQUIZAÇÃO DAS ÁREAS E/OU 

PROGRAMAS DE INTERVENÇÃO PRIORITÁRIOS 

Código Nome Descrição 

I
AT

 Indicador de Atendimento 
Considera o número de pessoas atendidas pelo 

programa, projeto ou ação proposta. 

I
CT

 Indicador de Custo 

Considera o custo total do investimento em um 

projeto, programa ou ação e o número de 

habitantes beneficiados. 

I
AM

 
Indicador de Atingimento das 

Metas Propostas 

Considera o programa, projeto ou ação que 

mais impactará no atingimento das metas 

propostas. 

I
RC

 Indicador de Risco 

Considera o programa, projeto ou ação com 

maior capacidade de diminuir os problemas 

relacionados com os danos à saúde pública e 

ao risco de incidentes. 

Elaboração: ENGECORPS, 2015. 

As notas de cada indicador, por sistema, foram definidas na oficina 3, onde os critérios de 

hierarquização e as notas de cada um foram determinados. Assim, o Quadros 3.3 ilustra as 

notas que foram estabelecidas, pela sociedade civil, para cada indicador proposto na 

metodologia. 
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QUADRO 3.3 – CRITÉRIOS DE HIERARQUIZAÇÃO DAS ÁREAS E/OU PROGRAMAS DE INTERVENÇÃO PRIORITÁRIOS ESTABELECIDOS 

Código Nome Descrição 
Água Esgoto 

Resíduos 

Sólidos 

Drenagem 

Urbana 

Programas Gerais 

e Educacionais 

Saneamento 

Rural 

Nota 

I
AT

 
Indicador de 

Atendimento 

Considera o número de pessoas 

atendidas pelo programa, projeto 

ou ação proposta. 

0 a 3,5 0 a 3,5 0 a 2,0 0 a 3,0 0 a 3,5 0 a 1,0 

I
CT

 
Indicador de 

Custo 

Considera o custo total do 

investimento em um projeto, 

programa ou ação e o número 

de habitantes beneficiados. 

0 a 2,0 0 a 2,0 0 a 2,0 0 a 3,0 0 a 2,0 0 a 1,0 

I
AM

 

Indicador de 

Atingimento das 

Metas Propostas 

Considera o programa, projeto 

ou ação que mais impactará no 

atingimento das metas propostas. 

0 a 1,5 0 a 1,5 0 a 2,5 0 a 3,0 0 a 1,5 0 a 4,0 

I
RC

 
Indicador de 

Risco 

Considera o programa, projeto 

ou ação com maior capacidade 

de diminuir os problemas 

relacionados com os danos à 

saúde pública e ao risco de 

incidentes. 

0 a 3,0 0 a 3,0 0 a 3,5 0 a 1,0 0 a 3,0 0 a 4,0 

Total: 10 Total: 10 Total: 10 Total: 10 Total: 10 Total: 10 
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Com a definição das notas de cada indicador, o programa, projeto ou ação que apresentar 

somatória das notas igual ou superior a 8,5 será considerado de intervenção prioritária, 

devendo assim ser iniciado e finalizado no prazo emergencial. As demais intervenções 

propostas serão organizadas de acordo com a hierarquização proposta na oficina do produto 5. 

Ressalta-se que as notas definidas na Oficina 3, para cada ação, encontra-se no Anexo II. 

3.2 CRITÉRIOS DE HIERARQUIZAÇÃO DAS ÁREAS E/OU PROGRAMAS DE INTERVENÇÃO 

PRIORITÁRIOS – ÁREAS DE RISCO DE DESLIZAMENTOS DE SOLO 

Para as áreas de risco de deslizamentos de solo os critérios de hierarquização das ações 

estruturais foram utilizados de acordo com o Plano Municipal de Redução de Risco elaborado 

pela Fundação Israel Pinheiro no ano de 2014. No estudo foram identificadas 81 áreas de risco 

a esse tipo de incidentes e para a determinação da priorização das áreas emergenciais o estudo 

adotou uma metodologia que identificou 3 critérios de priorização, (Nível de Probabilidade de 

Risco, Porte do Setor e Relação Custo/ Moradia), onde dentro de cada critério, existe 3 

subitens referente a cada um dos critérios, conforme ilustrado no Quadro 3.4. 

QUADRO 3.4 – CRITÉRIOS PARA A PRIORIZAÇÃO DAS INTERVENÇÕES ESTRUTURAIS DO SISTEMA 

DE DRENAGEM URBANA E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

1. Nível de probabilidade de risco 

1ª prioridade: probabilidade muito alta 

2ª prioridade: probabilidade alta 

3ª prioridade: probabilidade média 

2. Porte do setor 

1ª prioridade: setor de grande porte (≥ 21 domicílios) 

2ª prioridade: setor de médio porte (entre 6 e 20 domicílios) 

3ª prioridade: setor de pequeno porte (até 5 domicílios) 

3. Relação custo / moradia 

1ª prioridade: custo baixo (< R$ 20.000,00) 

2ª prioridade: custo médio (entre R$ 20.000,00 e R$ 50.000,00) 

3ª prioridade: custo alto (acima de R$ 50.000,00) 

Fonte: Plano Municipal de Redução de Riscos, 2014. 

Com base nesses critérios, foi possível determinar a ordem de priorização dos setores conforme 

ilustrado no Quadro 3.5. Ressalta-se que no Anexo I estão todas as informações sobre cada um 

dos setores, inclusive as medidas não estruturais e estruturais que são necessárias para cada um 

deles. 

QUADRO 3.5 – CRITÉRIOS DE HIERARQUIZAÇÃO DAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO PRIORITÁRIOS 

Ordem de prioridade Setor Nível de probabilidade Porte do setor Relação custo/moradia 

1 33 Muito Alto Pequeno - 

2 72 Alto Grande Médio 

3 1 Alto Grande Grande 

4 20 Alto Grande Grande 

5 64 Alto Grande Grande 

6 73 Alto Médio Médio 

7 31 Alto Médio Médio 

8 60 Alto Médio Médio 

Continua... 
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...Continuação 

QUADRO 3.4 – CRITÉRIOS DE HIERARQUIZAÇÃO DAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO PRIORITÁRIOS 

Ordem de prioridade Setor Nível de probabilidade Porte do setor Relação custo/moradia 

9 10 Alto Médio Grande 

10 66 Alto Médio Grande 

11 45 Alto Médio Grande 

12 43 Alto Médio Grande 

13 52 Alto Médio Grande 

14 65 Alto Médio Grande 

15 8 Alto Médio Grande 

16 70 Alto Médio - 

17 80 Alto Médio - 

18 79 Alto Médio Grande 

19 44 Alto Médio Grande 

20 67 Alto Médio Grande 

21 42 Alto Médio Grande 

22 68 Alto Médio Grande 

23 56 Alto Médio Grande 

24 48 Alto Médio Grande 

25 50 Alto Médio Grande 

26 53 Alto Médio Grande 

27 57 Alto Médio Grande 

28 77 Alto Médio Grande 

29 63 Alto Pequeno Pequeno 

30 4 Alto Pequeno Médio 

31 51 Alto Pequeno Médio 

32 5 Alto Pequeno Médio 

33 28 Alto Pequeno Médio 

34 61 Alto Pequeno Grande 

35 81 Alto Pequeno Grande 

36 38 Alto Pequeno Grande 

37 16 Alto Pequeno Grande 

38 78 Alto Pequeno Grande 

39 9 Alto Pequeno Grande 

40 49 Alto Pequeno Grande 

41 3 Alto Pequeno - 

42 34 Médio Médio - 

43 17 Médio Pequeno - 

44 47 Alto Pequeno Grande 

45 39 Alto Pequeno Grande 

46 69 Alto Pequeno Grande 

47 29 Alto Pequeno Grande 

48 59 Alto Pequeno Grande 

49 62 Alto Pequeno Grande 

50 12 Alto Pequeno Grande 

51 2 Alto Pequeno Grande 

52 11 Alto Pequeno Grande 

53 55 Alto Pequeno Grande 

54 36 Alto Pequeno Grande 

55 75 Alto Pequeno Grande 

Continua... 
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...Continuação 

QUADRO 3.4 – CRITÉRIOS DE HIERARQUIZAÇÃO DAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO PRIORITÁRIOS 

Ordem de prioridade Setor Nível de probabilidade Porte do setor Relação custo/moradia 

56 15 Alto Pequeno Grande 

57 76 Alto Pequeno Grande 

58 14 Alto Pequeno Grande 

59 74 Alto Pequeno Grande 

60 6 Alto Pequeno Grande 

61 58 Alto Pequeno Grande 

62 27 Alto Pequeno Grande 

63 7 Médio Grande Médio 

64 19 Médio Grande Grande 

65 71 Médio Médio Médio 

66 32 Médio Médio Médio 

67 30 Médio Médio Médio 

68 46 Médio Médio Médio 

69 21 Médio Médio Grande 

70 26 Médio Médio Grande 

71 40 Médio Médio Grande 

72 41 Médio Médio Grande 

73 35 Médio Médio Grande 

74 25 Médio Médio Grande 

75 23 Médio Pequeno Médio 

76 22 Médio Pequeno Grande 

77 18 Médio Pequeno Grande 

78 37 Médio Pequeno Grande 

79 54 Médio Pequeno Grande 

80 24 Médio Pequeno Grande 

81 13 Médio Pequeno Grande 

Fonte: Plano Municipal de Redução de Riscos, 2014. 

4. FICHAS RESUMO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

4.1 ESTRUTURAÇÃO DAS FICHAS RESUMO 

Os programas, projetos e ações foram consolidados sob a forma de fichas-resumo contendo: 

 Componente (abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos 

resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas); 

 Área de abrangência (município, zona urbana, zona rural, bairro, aglomerado urbano); 

 Título de identificação da ação; 

 Tipo de ação (estrutural ou não estrutural); 

 Prioridade (emergencial, curto, médio ou longo prazo); 

 Objetivos e metas a serem atingidos com a implantação da ação; 
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 Escopo básico;  

 Classificação
2

 conforme as notas dadas na Oficina 3 para cada ação; 

 Prazo para execução da ação; 

 Responsável pela implantação da ação (Prefeitura Municipal, Empresas Concessionárias dos 

Serviços, Associações de Catadores de Materiais Recicláveis, Empresas Contratadas e 

Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Piracicaba). 

4.2 ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

FICHA RESUMO Nº: A001 

Componente: Sistema de Abastecimento de Água 

Área de abrangência: Zona urbana  

Identificação da ação: Estudo do Sistema de Bombeamento dos Poços de Captação e da Adutora de Água Bruta  

Tipo de intervenção: Não Estrutural 

Objetivos específicos: Reduzir o volume de água que se perde antes da água bruta chegar ao tratamento. 

Justificativas: Atualmente cerca de 25% da água bruta captada se perde antes de chagada ao tratamento. 

Escopo básico: Realizar estudo da eficiência do sistema de bombeamento dos poços de captação e da rede 

adutora responsável por encaminhar a água bruta até a ETA Amaro Lanari. 

Classificação: 3 

Prazo de Execução: Longo Prazo 

Responsável pela execução: Empresa Concessionária dos Serviços/ Prefeitura Municipal. 

 

FICHA RESUMO Nº: A002 

Componente: Sistema de Abastecimento de Água 

Área de abrangência: Zona urbana  

Identificação da ação: Implantar Sistemas de Tratamento do Lodo e de Recirculação das Águas de Lavagem dos 

Filtros na ETA Amaro Lanari. 

Tipo de intervenção: Estrutural 

Objetivos específicos: Garantir a qualidade da água do córrego de lançamento 

Justificativas: Atualmente tais resíduos da ETA Amaro Lanari são lançados sem nenhum tratamento prévio no 

manancial, comprometendo a qualidade de suas águas. 

Escopo básico: Tratar o lodo produzido (leito de secagem, adensamento mecânico em centrífuga, filtro a vácuo, 

etc.), analisar a composição (ex: presença de metais pesados) e realizar a destinação adequada (ex: matéria-prima 

alternativa para adubos orgânicos, substratos, tijolos cerâmicos, concretos, óleos, combustível, etc., ou 

encaminhamento para a unidade de descarte dos resíduos de Ipatinga); e para as águas de lavagem dos filtros é 

recomendada a recirculação das mesmas no processo de tratamento.  

Classificação: 4 

Prazo de Execução: Longo Prazo 

Responsável pela execução: Empresa Concessionária dos Serviços/ Prefeitura Municipal 

 

  

                                              

2
 A nota de cada indicador para cada ação encontra-se no Anexo II. Ressalta-se que as notas foram definidas na Oficina 3 realizada no dia 

17/12/2015. 
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FICHA RESUMO Nº: A003 

Componente: Sistema de Abastecimento de Água. 

Área de abrangência: Zona urbana. 

Identificação da ação: Reforma estrutural do Sistema de Reservação de Água Tratada. 

Tipo de intervenção: Estrutural. 

Objetivos específicos: Manter o sistema de reservação apto para atender o município de Ipatinga  

Justificativas: Necessidade de reforma em estrutura física dos reservatórios R-1 (desativado), R-1.1, R-1.2, R-2A, R-

2B, R-2C, R-2.5, R-3, R-4, R-5, Reservatório CEUT e Reservatório do Cruzeiro. 

Escopo básico: Levantamento das melhorias e execução da reforma dos reservatórios. 

Classificação: 10 

Prazo de Execução: Emergencial 

Responsável pela execução: Empresa Concessionária dos Serviços/ Prefeitura Municipal. 

 

FICHA RESUMO Nº: A004 

Componente: Sistema de Abastecimento de Água 

Área de abrangência: Zona urbana 

Identificação da ação: Implantação de reservatórios setoriais 

Tipo de intervenção: Estrutural 

Objetivos específicos: Suprir o déficit de reservação atual e atender a demanda futura do sistema de 

abastecimento de água. 

Justificativas: Atualmente o município de Ipatinga conta com 18.892 m³ de reservação, no entanto o R-1 

encontra-se desativado, diminuindo 4.000 m³ no volume total, assim sendo o volume disponível para reservação 

de 14.892 m³. Está prevista a reforma do R-1 visando sua operação, no entanto, mesmo com o volume do R-1 o 

município terá um déficit de reservação de cerca de 1.700 m³. 

Escopo básico: Estudo prévio do local de implantação, aquisição da área, projeto e obras de implantação dos 

reservatórios. 

Classificação: 2,5 

Prazo de Execução: Longo Prazo 

Responsável pela execução: Empresa Concessionária dos Serviços/ Prefeitura Municipal 

 

FICHA RESUMO Nº: A005 

Componente: Sistema de Abastecimento de Água. 

Área de abrangência: Zona urbana  

Identificação da ação: Ampliação do Programa de Redução de Perdas de Água. 

Tipo de intervenção: Estrutural e não estrutural. 

Escopo básico:  

 Substituir redes de distribuição, tendo em vista os diâmetros reduzidos, a idade e os materiais empregados 

(fibrocimento e outros); 

 Instalar novos hidrômetros e substituir hidrômetros existentes, em função de defeitos e incapacidade de registro 

de vazões corretas – O tempo de vida dos hidrômetros adotado é de 5 anos. 

 Instalar válvulas de manobras para configuração dos setores de abastecimento que ainda não fazem partedo 

PRPA implantado; 

 Instalar válvulas redutoras de pressão na cidade; 

 Implantar medidas relacionadas à 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.); 

Classificação: 8,5 

Prazo de Execução: Emergencial 

Responsável pela execução: Empresa Concessionária dos Serviços/ Prefeitura Municipal 
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FICHA RESUMO Nº: A006 

Componente: Sistema de Abastecimento de Água 

Área de abrangência: Zona urbana 

Identificação da ação: Ampliação da Rede de Distribuição e Ligações Prediais de Água 

Tipo de intervenção: Estrutural 

Objetivos específicos: Garantir a universalização dos serviços de abastecimento de água  

Justificativas: Com o crescimento populacional e da expansão de novos loteamentos a rede de abastecimento de 

água tem que acompanhar o crescimento vegetativo. 

Escopo básico: Ampliar a extensão da rede e ampliar o número de ligações (incluindo hidrômetros), visando 

atender o crescimento da população projetada; 

Classificação: 2,5 

Prazo de Execução: Contínuo 

Responsável pela execução: Empresa Concessionária dos Serviços/ Prefeitura Municipal 

4.3 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

FICHA RESUMO Nº: E001 

Componente: Esgotamento Sanitário. 

Área de abrangência: Zona urbana 

Identificação da ação: Ampliação do Sistema de Coleta e Afastamento de esgotos nas áreas não atendidas. 

Tipo de intervenção: Estrutural. 

Objetivos específicos: Atingir universalização dos serviços de coleta de esgoto. 

Justificativas: Atualmente no município as áreas que não são atendidas dependem de desapropriação ou de área 

de faixa de servidão para serem contempladas por rede coletora e interceptores. 

Escopo básico: Realizar as intervenções necessárias para a execução das obras de infraestrutura de esgotamento 

sanitário, ampliando a extensão para atender a parte da população que ainda não possuem atendimento. 

Classificação: 10 

Prazo de Execução: Emergencial 

Responsável pela execução: Empresa Concessionária dos Serviços/ Prefeitura Municipal 

 

FICHA RESUMO Nº: E002 

Componente: Esgotamento Sanitário 

Área de abrangência: Zona urbana  

Identificação da ação: Substituição das redes antigas e/ou com problemas. 

Tipo de intervenção: Estrutural 

Objetivos específicos: Melhorar o sistema de coleta e afastamento e diminuição dos problemas de entupimento e 

extravasamentos. 

Justificativas: Atualmente parte da rede de coleta e afastamento nas áreas mais antigas do município possuem 

diversos problemas diretamente relacionados com a idade da rede e também redes de esgoto e drenagem 

interligados. 

Escopo básico: Identificação das áreas com redes antigas e projeto básico e executivo da substituição das redes. 

Classificação: 5 

Prazo de Execução: Médio Prazo 

Responsável pela execução: Empresa Concessionária dos Serviços/ Prefeitura Municipal. 
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FICHA RESUMO Nº: E003 

Componente: Esgotamento Sanitário. 

Área de abrangência: Zona urbana  

Identificação da ação: Reforma dos reatores UASB da ETE Ipanema 

Tipo de intervenção: Estrutural. 

Objetivos específicos: Garantir que a ETE Ipanema atinja a sua eficiência de projeto. 

Justificativas: Atualmente 5 dos 10 reatores instalados operam com problemas estruturais 

Escopo básico: Reforma dos 5 reatores UASB que requerem algum tipo de intervenção estrutural. 

Classificação: 10 

Prazo de Execução: Emergencial 

Responsável pela execução: Empresa Concessionária dos Serviços/ Prefeitura Municipal. 

 

FICHA RESUMO Nº: E004 

Componente: Sistema de Esgotamento Sanitário 

Área de Abrangência: Zona urbana 

Identificação da ação: Implantação dos filtros anaeróbios na ETE Ipanema. 

Tipo de intervenção: Estrutural. 

Objetivos específicos: Garantir a eficiência de remoção de DBO perto de 80%. 

Justificativas: Atualmente os filtros anaeróbios instalados encontra-se desativados e não poderão ser utilizados. 

Escopo básico: Projeto básico e executivo dos novos filtros da ETE Ipanema. 

Classificação: 3,5 

Prazo de Execução: Longo Prazo 

Responsável pela execução: Empresa Concessionária dos Serviços/ Prefeitura Municipal. 

 

FICHA RESUMO Nº: E005 

Componente: Sistema de Esgotamento Sanitário. 

Área de Abrangência: Zona urbana  

Identificação da ação: Adequação das EEEs Vila da Paz e Ipanema. 

Prioridade: Emergencial. 

Objetivos específicos: Garantir com que as duas EEEs operem com sua máxima capacidade. 

Justificativas: Atualmente as duas EEEs operam em condições precárias. 

Escopo básico: Levantamento dos problemas estruturais e estéticos das EEEs e realizar a reforma e adequação. 

Classificação: 10 

Prazo de Execução: Emergencial 

Responsável pela execução: Empresa Concessionária dos Serviços/ Prefeitura Municipal. 
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FICHA RESUMO Nº: E006 

Componente: Sistema de Esgotamento Sanitário. 

Área de Abrangência: Zona urbana. 

Identificação da ação: Atualização do Cadastro Técnico das Redes de Esgotamentos Sanitário. 

Tipo de intervenção: Estrutural. 

Objetivos específicos: Localização, identificação e caracterização das redes de coleta e afastamento, ETE, estações 

elevatórias e todas as demais unidades que compõem o sistema de esgotamento sanitário. 

Justificativas: Criar banco de dados para conhecimento e evitar interferências. 

Escopo básico: Levantamento topográfico de todas as estruturas componentes do sistema de esgotamento sanitário. 

Classificação: 2,5 

Prazo de Execução: Longo Prazo 

Responsável pela execução: Empresa Concessionária dos Serviços/ Prefeitura Municipal. 

 

FICHA RESUMO Nº: E007 

Componente: Esgotamento Sanitário. 

Área de abrangência: Zona urbana 

Identificação da ação: Ampliação do Sistema de Coleta e Afastamento de esgotos para Atender a Demanda 

Futura. 

Tipo de intervenção: Estrutural. 

Objetivos específicos: Manter a universalização dos serviços de coleta de esgoto. 

Justificativas: Atualmente as áreas não atendidas são poucas, no entanto, a extensão de rede de coleta e 

afastamento deverá atender o crescimento da população urbana e de sua extensão. 

Escopo básico: Ampliar a extensão da rede e ampliar o número de ligações prediais acompanhando o crescimento 

da população do município 

Classificação: 2,5 

Prazo de Execução: Contínuo 

Responsável pela execução: Empresa Concessionária dos Serviços/ Prefeitura Municipal 

 

FICHA RESUMO Nº: E008 

Componente: Esgotamento Sanitário. 

Área de abrangência: Zona urbana 

Identificação da ação: Programa Caça Esgoto 

Tipo de intervenção: Não Estrutural e Estrutural. 

Objetivos específicos: Identificar e corrigir locais de despejo “in natura”. 

Justificativas: Atualmente no município existem diversos pontos de lançamento “in natura” de esgoto. 

Escopo básico: Levantamento dos pontos de despejo irregular. 

Classificação: 2,5 

Prazo de Execução: Longo Prazo 

Responsável pela execução: Empresa Concessionária dos Serviços/ Prefeitura Municipal 
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4.4 SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

FICHA RESUMO Nº: RS001 

Componente: Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 

Área de abrangência: Zona urbana e rural 

Identificação da ação: Manter os índices de atendimento de coleta e varrição na zona urbana e rural. 

Tipo de intervenção: Estrutural 

Objetivos específicos: Garantir serviços de coleta e varrição com qualidade nas áreas urbana e rural. 

Justificativas: Atualmente os serviços de coleta e varrição são realizados na área urbana e rural, com índices de 

100% para a coleta e a varrição na área urbana, 100% de coleta na área rural e 100% de varrição nas vias 

pavimentadas da área rural. É importante que os serviços sejam mantidos e fiscalizados pela prefeitura. 

Escopo básico: Manutenção da contratação dos serviços e fiscalização de sua qualidade por parte da prefeitura. 

Características da intervenção: Manter o contrato de coleta e varrição e fiscalizar os serviços. 

Classificação: - 

Prazo de Execução: Contínuo 

Responsável pela execução: Prefeitura Municipal/ Empresa Concessionária dos Serviços 

 

FICHA RESUMO Nº: RS002 

Componente: Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos  

Área de abrangência: Zona urbana e rural 

Identificação da ação: Implantar Programa de Coleta Seletiva.  

Tipo de intervenção: Estrutural. 

Objetivos específicos: Garantir o alcance da meta de 50% de aproveitamento dos recicláveis no município. 

Justificativas: Atualmente apenas 1,1% dos resíduos potencialmente recicláveis são reaproveitados no município, 

sendo o reaproveitamento dos resíduos sólidos um compromisso obrigatório das municipalidades após a Lei 

Federal nº 12.305 de 02/08/10, que instituiu a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. 

Escopo básico: Elaboração de um Programa de Coleta Seletiva com a participação das Associações de Catadores 

de Materiais Recicláveis existentes no município e incorporação dos catadores informais que atuam em alguns 

bairros da cidade.  

Características da intervenção: Elaboração de um Plano de Ação com definição das estratégias para a coleta 

seletiva, contemplando a aquisição, adaptação e melhoria dos equipamentos existentes (veículos coletores, pontos 

de entrega voluntária e galpões das Associações).  

Classificação: 8,5 

Prazo de Execução: Emergencial 

Responsável pela execução: Prefeitura Municipal/Associações de Catadores de Materiais Recicláveis/ Empresa 

Concessionária dos Serviços 
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FICHA RESUMO Nº: RS003 

Componente: Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos  

Área de abrangência: Zona urbana  

Identificação da ação: Ampliação do reaproveitamento dos resíduos orgânicos 

Tipo de intervenção: Estrutural. 

Objetivos específicos: Garantir o alcance da meta de 50% de reaproveitamento da matéria orgânica presente nos 

RSU. 

Justificativas: Atualmente apenas uma pequena parcela dos resíduos orgânicos é reaproveitada no pátio de 

compostagem da Central de Resíduos Vale do Aço, sendo o reaproveitamento dos resíduos sólidos um 

compromisso obrigatório das municipalidades após a Lei Federal nº 12.305 de 02/08/10, que instituiu a Política 

Nacional dos Resíduos Sólidos. 

Escopo básico: Implantar programa de coleta de matéria orgânica de grandes geradores e encaminhar para a 

unidade de compostagem da Central de Resíduos Vale do Aço. 

Características da intervenção: Adquirir/adequar equipamentos para a coleta e encaminhamento da matéria 

orgânica de grandes geradores para compostagem na Central de Resíduos Vale do Aço. 

Classificação: 5,0 

Prazo de Execução: Médio Prazo 

Responsável pela execução: Prefeitura Municipal/ Empresa Concessionária dos Serviços 

 

FICHA RESUMO Nº: RS004 

Componente: Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos. 

Área de abrangência: Zona urbana e rural. 

Identificação da ação: Manutenção da disposição adequada dos resíduos sólidos domiciliares. 

Tipo de intervenção: Estrutural 

Objetivos específicos: Garantir a manutenção do contrato de disposição final dos resíduos na Central de Resíduos 

Vale do Aço. 

Justificativas: O aterro sanitário da Central de Resíduos Vale do Aço é um empreendimento que possibilita a 

disposição adequada dos resíduos e conta com elementos de proteção ambiental previstos nas normas técnicas 

pertinentes. Tem vida útil prevista até 2035 e a empresa Vital Engenharia Ambiental, proprietária do 

empreendimento, conta com área contígua para expansão. Além disso, com o aumento do reaproveitamento dos 

RSU a vida útil do aterro sanitário deverá ser estendida. 

Escopo básico: Manutenção do contrato para garantia de disposição final adequada dos resíduos em aterro 

sanitário. 

Características da intervenção: Manutenção do contrato e das condições de operação do aterro sanitário da 

Central de Resíduos Vale do Aço.  

Classificação: - 

Prazo de Execução: Contínuo 

Responsável pela execução: Prefeitura Municipal/ Empresa Concessionária dos Serviços 
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FICHA RESUMO Nº: RS005 

Componente: Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos  

Área de abrangência: Zona urbana  

Identificação da ação: Manter o índice de 100% de coleta, transporte, tratamento e disposição adequada dos 

resíduos de serviços de saúde (RSS) das unidades públicas. 

Tipo de intervenção: Estrutural 

Objetivos específicos: Garantir a coleta, transporte, tratamento e disposição adequada dos RSS, conforme 

diretrizes estabelecidas na Resolução nº 358/2005 do CONAMA, na Resolução de Diretoria Colegiada nº 

304/2004 da ANVISA e outras normas referentes aos RSS. 

Justificativas: Os resíduos de serviços de saúde devem ser coletados e transportados de forma diferenciada, e 

encaminhados para sistemas de tratamento e disposição final adequados, de acordo com os grupos de risco 

previstos na legislação. O município deve se responsabilizar apenas pelo manejo dos resíduos gerados nas 

unidades públicas de saúde. 

Escopo básico: Manutenção dos contratos de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos RSS com 

empresas especializadas, verificando a habilitação dessas empresas junto ao órgão ambiental estadual.  

Características da intervenção: Manter contratos e implantar fiscalização, por parte da prefeitura, dos serviços 

contratados. 

Classificação: - 

Prazo de Execução: Contínuo 

Responsável pela execução: Prefeitura Municipal/Empresas especializadas contratadas. 

 

FICHA RESUMO Nº: RS006 

Componente: Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos  

Área de abrangência: Zona urbana  

Identificação da ação: Concluir e implantar os Planos de Gerenciamento Integrado de Resíduos de Serviços de 

Saúde (PGIRSS) das unidades públicas de saúde e fiscalizar a elaboração e implantação dos PGIRSS das unidades 

privadas de saúde. 

Tipo de intervenção: Não estrutural 

Objetivos específicos: Garantir o adequado manejo dos RSS, desde a segregação na fonte, minimizando a 

quantidade de resíduos encaminhada para sistemas de tratamento, conforme previsto na Resolução nº 358/2005 

do CONAMA, na Resolução de Diretoria Colegiada nº 304/2004 da ANVISA e outras normas referentes aos RSS.  

Justificativas: Para um adequado manejo dos RSS a prefeitura deve concluir e implementar os PGIRSS das 

unidades públicas de saúde, de forma a estabelecer e implantar estratégias para a correta segregação e o manejo 

adequado, desde a coleta até a disposição final dos RSS. Para as unidades privadas de saúde, a prefeitura deve 

cobrar os PGIRSS e fiscalizar sua implementação por meio da Vigilância Sanitária. 

Escopo básico: Finalização e implementação dos Planos de Gerenciamento Integrado de Resíduos de Serviços de 

Saúde (PGIRSS) das unidades públicas de saúde e exigência da elaboração dos PGIRSS das unidades privadas de 

saúde. 

Características da intervenção: Finalizar e implantar os PGIRSS das unidades públicas e fiscalizar a elaboração e 

implantação dos PGIRSS das unidades privadas de saúde. 

Classificação: 9,0 

Prazo de Execução: Emergencial 

Responsável pela execução: Prefeitura Municipal (Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária). 
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FICHA RESUMO Nº: RS007 

Componente: Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos  

Área de abrangência: Zona urbana e rural 

Identificação da ação: Elaborar e implantar o Plano de Gestão de Resíduos da Construção Civil e Demolição 

(PGIRCD). 

Tipo de intervenção: Não estrutural 

Objetivos específicos: Garantir o adequado manejo dos RCD, desde a segregação na fonte, de formar a possibilitar 

a ampliação do índice de reciclagem e a minimização da quantidade de resíduos encaminhada para sistemas de 

disposição final, conforme previsto na Resolução nº 307/2002 do CONAMA. 

Justificativas: Para um adequado manejo dos RCD a prefeitura deve elaborar e implementar o PGIRCD, 

estabelecendo regras para elaboração dos Planos de Gerenciamento pelos grandes geradores de RCD, assim como 

regras para a coleta transporte, triagem, reciclagem e disposição final, conforme previsto na Resolução nº 

307/2002 do CONAMA.  

Escopo básico: Elaborar e implementar o Plano de Gestão Integrada de Resíduos da Construção Civil e Demolição 

com definições sobre a exigência da elaboração dos Planos de Gerenciamento pelos grandes geradores de RCD. 

Características da intervenção: Elaboração e implantação do PGIRCD. 

Classificação: 9,0 

Prazo de Execução: Emergencial 

Responsável pela execução: Prefeitura Municipal  

 

FICHA RESUMO Nº: RS008 

Componente: Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos  

Área de abrangência: Zona urbana e rural 

Identificação da ação: Implantação de reaproveitamento dos resíduos da construção civil 

Tipo de intervenção: Não Estrutural e Estrutural. 

Objetivos específicos: Atingir a meta de 80% de reaproveitamento de RCC. 

Justificativas: O reaproveitamento dos resíduos sólidos passou a ser compromisso obrigatório das municipalidades 

após a Lei Federal nº 12.305 de 02/08/10, que instituiu a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Atualmente não 

há reaproveitamento desses resíduos no município. 

Escopo básico: Implantação de usina de britagem. 

Características da intervenção: Emergencial: Escolha de área, projeto, licenciamento e execução da obra. 

Curto Prazo/Longo Prazo: Compra de equipamentos, contratação de mão de obra, operação e manutenção. 

Classificação: 7,0 

Prazo de Execução: Curto Prazo 

Responsável pela execução: Prefeitura Municipal 
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FICHA RESUMO Nº: RS009 

Componente: Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos  

Área de abrangência: Zona urbana e rural 

Identificação da ação: Implantação de área pública para transbordo e triagem de RCD e resíduos volumosos 

Tipo de intervenção: Estrutural 

Objetivos específicos: Possibilitar a gestão adequada dos RCD e resíduos volumosos no município  

Justificativas: As Áreas de Transbordo e Triagem (ATT) são destinadas ao recebimento de RCD e resíduos 

volumosos para triagem, armazenamento temporário e posterior remoção para destinação adequada. Essas áreas 

possibilitam uma melhor gestão dos RCD no município. 

Escopo básico: Implantar ATT para resíduos de construção civil e demolição. 

Características da intervenção: Emergencial: Escolha de área, projeto, licenciamento e execução da obra. 

Curto Prazo/Longo Prazo: Compra de equipamentos, contratação de mão de obra, operação e manutenção. 

Classificação: 7,0 

Prazo de Execução: Curto Prazo 

Responsável pela execução: Prefeitura Municipal 

 

FICHA RESUMO Nº: RS010 

Componente: Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos. 

Área de abrangência: Zona urbana e rural 

Identificação da ação: Núcleo Gestor de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos. 

Tipo de intervenção: Não estrutural. 

Objetivos específicos: Garantir a qualidade dos serviços prestados, monitorando e acompanhando a prestação dos 

serviços do sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no município. 

Justificativas: Atualmente o município não dispõe de uma equipe para monitorar e avaliar qualitativamente os 

serviços que são prestados no município referente ao sistema de resíduos sólidos. 

Escopo básico: Criação do núcleo gestor de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos com a intenção de 

monitorar e acompanhar a prestação dos serviços do sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos no 

município. 

Classificação: 7,5 

Prazo de Execução: Curto Prazo 

Responsável pela execução: Prefeitura Municipal 
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4.5 SISTEMA DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS 

FICHA RESUMO Nº: D001 

Componente: Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas 

Área de abrangência: Zona urbana. 

Identificação da ação: Elaborar Plano Diretor de Drenagem Urbana (PDDU). 

Tipo de intervenção: Não estrutural. 

Objetivos específicos: Identificar, localizar e conhecer os problemas institucionais e técnicos existentes no 

município, no que concerne ao gerenciamento, operação e manutenção da drenagem urbana, estabelecer 

diretrizes para o uso e ocupação disciplinada do solo, através da identificação e zoneamento de áreas menos 

vulneráveis a alagamentos e áreas mais susceptíveis ao problema e estabelecer medidas que possam reduzir 

drasticamente os riscos de exposição da população a inundações e alagamentos.  

Justificativas: A elaboração do PDDU irá definir as diretrizes para as intervenções no Sistema de Drenagem 

Urbana, identificando as áreas de maiores riscos e as de menores. 

Escopo básico: Contratação de uma empresa especializada na Elaboração do Plano Diretor de Drenagem Urbana 

ou a definição de uma equipe da Prefeitura para a Elaboração do PDDU. 

Classificação: 9,5 

Prazo de Execução: Emergencial 

Responsável pela execução: Prefeitura Municipal. 

 

FICHA RESUMO Nº: D002 

Componente: Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas. 

Área de abrangência: Zona urbana. 

Identificação da ação: Atualização do Cadastro Técnico da Rede de Drenagem. 

Tipo de intervenção: Não Estrutural. 

Objetivos específicos: Localização, identificação e caracterização das redes, galerias e canais do sistema de 

drenagem. 

Justificativas: Criar banco de dados para conhecimento e evitar interferências. 

Escopo básico: Contratação de empresa especializada em cadastro da rede e levantamentos topoaltimétricos. 

Classificação: 9,5 

Prazo de Execução: Emergencial 

Responsável pela execução: Prefeitura Municipal/ Empresa Contratada. 

 

FICHA RESUMO Nº: D003 

Componente: Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas 

Área de abrangência: Zonas urbana e rural. 

Identificação da ação: Implantar posto pluviométrico e fluviométrico. 

Tipo de intervenção: Estrutural. 

Objetivos específicos: Monitorar a quantidade de precipitação no município e do nível do ribeirão Ipanema 

visando auxiliar a criação de um banco de dados. 

Justificativas: Com os dados de precipitação e do nível será possível relaciona-los com os eventos naturais e assim 

será possível prever e evitar problemas futuros.  

Escopo básico: Implantar posto pluviométrico e fluviométrico. 

Classificação: 5,5 

Prazo de Execução: Médio Prazo 

Responsável pela execução: Prefeitura Municipal. 
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FICHA RESUMO Nº: D004 

Componente: Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas. 

Área de abrangência: Zona urbana. 

Identificação da ação: Propor Ações e Programas de Combate às Inundações e Erosões em Locais Específicos de 

Áreas Urbanas, Envolvendo Intervenções, conforme determinado pelo Plano Municipal de Redução de Risco. 

Tipo de intervenção: Não estrutural e Estrutural 

Objetivos específicos: Evitar incidentes de erosão e movimentação do solo. 

Justificativas: De acordo com o levantamento do Plano Municipal de Redução de Risco o município de Ipatinga 

possui 81 setores
3

 em Médio, Alto e Muito Alto risco de incidentes referentes a movimentação do solo, atingindo 

cerca de 2.580 moradores e 645 domicílios. 

Escopo básico: Não Estrutural: Monitoramento sistemáticos das áreas, equipe de remoções preventivas no período 

de chuvas intensas, cadastro social e dos domicílios a fim de evitar o crescimento da área de risco e sistema de 

alerta-alarme. 

Estrutural: Estabilização das áreas por meio de retaludamentos, construção de obras hidráulicas, tais como, 

dissipadores de energia, estruturas de contenção e proteção superficial vegetal. 

Grau de 

Probabilidade 
Porte do Setor 

Relação Custo/ 

Moradia 

Prazo de 

Execução 
Setores 

Muito Alto/ 

Alto 

Grande/ Médio/ 

Pequeno 
Médio/ Alto Emergencial: 

33/ 72/ 01/ 20/ 64/ 73/ 31/ 60/ 10/ 66/ 45/ 

43/ 52/ 65/ 08 

Alto Médio/ Pequeno Médio/ Alto Curto Prazo 

79/ 44/ 67/ 42/ 68/ 56/ 48/ 50/ 53/ 57/ 77/ 

63/ 04/ 51/ 05/ 28/ 61/ 81/ 38/ 16/ 78/ 09/ 

70/80/ 03 

Alto Médio/ Pequeno Médio/ Alto Médio Prazo 
49/ 47/ 39/ 69/ 29/ 59/ 62/ 12/ 02/ 11/ 55/ 

36/ 75/ 15/ 76/ 14/ 74/ 06/ 58/ 27 

Médio 
Grande/ Médio/ 

Pequeno 
Médio/ Alto Longo Prazo 

07/ 19/ 71/ 32/ 30/ 46/ 21/ 26/ 40/ 41/ 35/ 

25/ 23/ 22/ 18/ 37/ 54/ 24/ 13/ 34/ 17 

Responsável pela execução: Prefeitura Municipal. 

 

FICHA RESUMO Nº: D005 

Componente: Sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas. 

Área de abrangência: Zona urbana  

Identificação da ação: Solução dos problemas de alagamentos e inundações 

Tipo de intervenção: Estrutural. 

Objetivos específicos: Zerar o número de incidentes de alagamentos e inundações no município. 

Justificativas: O município de Ipatinga apresenta diversos pontos de alagamentos e dois pontos de inundações, os 

quais trazem diversos problemas e prejuízos para a população. Esses pontos não foram levantados no Plano 

Municipal de Redução de Perdas, mas foram elencados durante a etapa de diagnóstico do PMSB. 

Escopo básico: Redimensionamento das redes de drenagem existentes, construção de piscinões e implantação de 

novas redes nos locais não atendidos. 

Classificação: 5,5 

Prazo de Execução: Médio Prazo 

Responsável pela execução: Prefeitura Municipal. 

 

  

                                              

3
 A listagem completa dos 81 setores, com sua localização e com os detalhes das intervenções necessárias encontra-se no Anexo I. 
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4.6 PROGRAMAS E AÇÕES GERAIS 

FICHA RESUMO Nº: PG001 

Componente: Sistemas de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos e Drenagem e Manejo de Águas 

Pluviais Urbanas. 

Área de abrangência: Zonas urbana e rural 

Identificação da ação: Programa de Cobrança pelos Serviços de Saneamento Básico 

Tipo de intervenção: Não estrutural. 

Objetivos específicos: Viabilizar a sustentabilidade econômico-financeira da prestação dos serviços. 

Justificativas: O sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos possui cobrança, no entanto a tarifa 

não é calculada de forma pertinente ao sistema. Já o sistema de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas 

não possui cobrança. 

A destinação do recurso financeiro arrecadado deverá ser investida diretamente nos sistemas e a população 

deverá ser informada sobre o montante arrecadado e o investimento realizado. 

Escopo básico: Implantação de tarifas ou taxas pertinentes ao porte do sistema. 

Classificação: 5,5 

Prazo de Execução: Médio Prazo 

Responsável pela execução: Prefeitura Municipal/ Empresa Concessionária dos Serviços 

 

FICHA RESUMO Nº: PG002 

Componente: Sistemas de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário 

Área de abrangência: Zona urbana 

Identificação da ação: Programa de Proteção das Nascentes e Mananciais de Abastecimento de Água 

Tipo de intervenção: Estrutural e não estrutural 

Objetivos específicos: Garantir a qualidade dos recursos hídricos através do Projeto Mapa da Mina. Implantar o 

Programa Produtor de Água (P 24) e o Programa de Recomposição de APP’s e Nascentes (P 52) do Plano de Ação 

de Recursos Hídricos da Unidade de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Piracicaba – 

PARH - Piracicaba
4

. 

Justificativas: A não proteção dos mananciais ocasiona contaminação, e muitas vezes destroem as mesmas. 

Escopo básico: Regularizar e recompor as APP’s e Reserva Legal. 

Classificação: 10 

Prazo de Execução: Emergencial 

Responsável pela execução: Comitês das Bacias Hidrográficas do rio Piracicaba / Prefeitura Municipal/ Empresa 

Concessionária dos Serviços 

 

FICHA RESUMO Nº: PG003 

Componente: Sistema de abastecimento de água e sistema de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. 

Área de abrangência: Área urbana e área rural. 

Identificação da ação: Programa de captação e aproveitamento da água de chuva 

Tipo de intervenção: Não estrutural. 

Objetivos específicos: Conscientizar a população para armazenar e utilizar a água proveniente da chuva 

Justificativas: A utilização da água de chuva visa diminuir o consumo de água proveniente da operadora dos 

serviços. 

Escopo básico: Promover ações de conscientização da população para o aproveitamento da água proveniente das 

chuvas. 

Classificação: 6 

Prazo de Execução: Médio Prazo 

Responsável pela execução: Prefeitura Municipal/ Empresa Concessionária dos Serviços 

 

                                              

4
 P 24 – Programa Produto de Água: Visa o pagamento por serviços ambientais que visam a proteção e a recomposição das áreas de 

preservação permanente. P 52 – Programa de Recomposição de APPs e nascentes: Visa a recomposição das áreas de preservação permanente 

e da proteção das áreas de nascentes. Ressalta-se que ambos os programas são aplicáveis o Plano de Ação de Recursos Hídricos da Unidade 

de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Piracicaba – PARH - Piracicaba 
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FICHA RESUMO Nº: PG004 

Componente: Sistemas de Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos 

Sólidos e Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas. 

Área de abrangência: Zona urbana e rural. 

Identificação da ação: Programa de Capacitação dos Operadores dos Serviços de Saneamento Básico. 

Tipo de intervenção: Não estrutural. 

Objetivos específicos: Capacitar os funcionários responsáveis em operar os sistemas. 

Justificativas: Melhoria na qualidade da prestação dos serviços. 

Escopo básico: Cursos de capacitação nas quatro áreas do saneamento básico. 

Classificação: 3 

Prazo de Execução: Longo Prazo 

Responsável pela execução: Prefeitura Municipal/ Empresas Concessionárias dos Serviços 

 

FICHA RESUMO Nº: PG005 

Componente: Sistemas de Esgotamento Sanitário e Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas. 

Área de abrangência: Zona urbana 

Identificação da ação: Programa de Adequação de Interferências entre Rede de Esgoto e Drenagem 

Tipo de intervenção: Estrutural e não estrutural 

Objetivos específicos: Impedir o lançamento de água de chuva na rede de esgoto, a fim de melhorar a capacidade 

de operação da ETE; e impedir que esgotos sanitários sejam lançados na rede de drenagem, para que não sejam 

lançados in natura nos mananciais da região. 

Justificativas: Melhorar a eficiência da ETE, e evitar contaminação dos mananciais de abastecimento. 

Escopo básico: Realização de oficinas de conscientização com a população, ampliações e adequações no sistema 

de coleta, afastamento e tratamento de esgoto e na rede de drenagem urbana (eliminação de interferências entre 

redes de esgoto e drenagem pluvial).  

Classificação: 6 

Prazo de Execução: Médio Prazo 

Responsável pela execução: Prefeitura Municipal/ Empresa Concessionária dos Serviços 

4.7 PROGRAMAS EDUCACIONAIS 

FICHA RESUMO Nº: PE001 

Componente: Sistema de abastecimento de água 

Área de abrangência: Área urbana e área rural. 

Identificação da ação: Elaboração do Programa de Utilização racional da água, com incentivo ao reuso. 

Tipo de intervenção: Não estrutural. 

Objetivos específicos: Conscientizar a população para promover o uso racional da água e ao reuso. 

Justificativas: O município pode atingir um maior resultado na redução de perdas mediante o uso racional da água 

e diminuição do desperdício, bem como através do aproveitamento do reuso. 

Escopo básico: Promover ações de conscientização da população para reuso da água. 

Classificação: - 

Prazo de Execução: Contínuo 

Responsável pela execução: Prefeitura Municipal/ Empresa Concessionária dos Serviços 
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FICHA RESUMO Nº: PE002 

Componente: Esgotamento Sanitário. 

Área de abrangência: Área urbana e área rural. 

Identificação da ação: Conscientização da Utilização do Sistema de Esgotamento Sanitário 

Tipo de intervenção: Não estrutural 

Objetivos específicos: Conscientizar a população quanto à correta utilização e manutenção do sistema de 

esgotamento sanitário para a garantia dos seus benefícios e funcionamento. 

Justificativas: Ruas sem esgoto a céu aberto e quintais secos, proporcionando com isso a eliminação de vetores 

causadores de doenças. 

Escopo básico: Ações de conscientização da população. 

Classificação: - 

Prazo de Execução: Contínuo 

Responsável pela execução: Prefeitura Municipal/ Empresa Concessionária dos Serviços 

 

FICHA RESUMO Nº: PE003 

Componente: Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos. 

Área de abrangência: Área urbana e área rural. 

Identificação da ação: Conscientização da coleta seletiva 

Tipo de intervenção: Não estrutural 

Objetivos específicos: Separação, pela população, dos materiais recicláveis (papéis, vidros, plásticos e metais, os 

chamados de lixos seco) dos compostos orgânicos (compostos orgânicos, chamados de lixo úmido), do restante do 

lixo (rejeitos). 

Justificativas: O reaproveitamento máximo dos resíduos sólidos passou a ser compromisso obrigatório das 

municipalidades após a Lei Federal 12.305 de 02/08/10, referente à Política Nacional dos Resíduos Sólidos. 

Escopo básico: Ações de conscientização da população. 

Classificação: - 

Prazo de Execução: Contínuo 

Responsável pela execução: Prefeitura Municipal/ Empresa Concessionária dos Serviços 

 

FICHA RESUMO Nº: PE004 

Componente: Sistemas de Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos 

Sólidos e Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas. 

Área de abrangência: Área urbana e área rural. 

Identificação da ação: Conscientização sobre o uso adequado do sistema de drenagem 

Tipo de intervenção: Não estrutural. 

Objetivos específicos: Conscientizar a população sobre a importância do uso adequado das estruturas do sistema 

de drenagem, conscientizando a importância também do descarte correto dos resíduos sólidos gerados, uma vez 

no período chuva o destino final dos resíduos descartados irregularmente são as estruturas e posteriormente os 

cursos d’água e conscientizar também sobre os males causados pela ligação irregular da rede de esgotos na rede 

pluvial. 

Justificativas: Parte dos problemas de alagamentos são causados pelo entupimento das estruturas do sistema de 

drenagem. Já quanto a questão da ligação irregular de esgotos os problemas que podem ser evitados são o mau 

cheiro, retorno de esgoto na época de chuvas, graves problemas de saúde se ocorrer alagamentos e contaminação 

dos cursos d’água 

Escopo básico: Ações de conscientização da população. 

Classificação: - 

Prazo de Execução: Contínuo 

Responsável pela execução: Prefeitura Municipal/ Empresa Concessionária dos Serviços 
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4.8 PROGRAMAS ESPECÍFICOS APLICÁVEIS À ÁREA RURAL 

A área rural de Ipatinga é formada por 8 localidades: Tribuna, Ipaneminha, Ipanemão, Córrego 

dos Lúcios, Pedra Branca, Taúbas, Morro Escuro e Bucânia, cuja solução atual de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário se resume, individualmente, na perfuração de 

poços profundos ou utilização de nascentes e na disposição dos esgotos em fossas, fossas 

negras (predominantemente) ou “in natura” nos mananciais locais. A análise da configuração 

da área rural do Município de Ipatinga permite concluir quantoà inviabilidade da integração de 

todas as comunidades com o sistema da área urbana, pelas distâncias, custos, dificuldades 

técnicas, operacionais e institucionais envolvidas. 

Conforme estudo populacional apresentado no Produto 4, a população rural indicada no 

Censo Demográfico de 2010 era de 2.500 hab. A projeção da população rural até 2036 

resultou em uma população de 2.869 hab., o que demonstra um pequeno crescimento.  

Nos itens subsequentes, são apresentadas algumas sugestões para atendimento à área rural, 

com base em programas existentes ou experiências levadas a termo para algumas comunidades 

no estado de Minas Gerais e em outros estados. Sabendo-se que no PMSB somente se 

fornecem orientações ou caminhos que podem ser seguidos, deve-se ressaltar que o município 

é soberano nas decisões a serem tomadas na tentativa de se universalizar o atendimento, 

adotando o programa ou caminho julgado mais conveniente, como resultado das limitações 

econômico-financeiras e institucionais. 

4.8.1 Experiências Aplicáveis à Área Rural 

Para atendimento a essas áreas não contempladas pelo sistema público, existem algumas outras 

experiências em andamento, que resultam da implementação de programas de saneamento 

para comunidades isoladas, o que pode ser de utilidade à prefeitura do município, no sentido 

da universalização do atendimento com água e esgotos. Essas experiências se encontram em 

desenvolvimento na CAGECE (Ceará- onde se emprega o modelo SISAR – Sistemas de 

Integração do Saneamento Rural), CAERN (Rio Grande do Norte – modelo de gestão 

caracterizado pela autonomia das comunidades atendidas), COPASA (Minas Gerais – sistemas 

gerenciados pelas próprias prefeituras ou pelos próprios moradores) e SABESP (São Paulo). 

No âmbito do Estado de São Paulo, vale citar o Programa Água é Vida, instituído pelo Decreto 

Estadual nº 57.479 de 1º de novembro de 2011, nova experiência em início de 

implementação, dirigido às comunidades de pequeno porte, predominantemente ocupadas 

por população de baixa renda. O objetivo do programa não é somente equacionar a cobertura 

dos serviços, mas buscar alternativas de modelos e gerenciamentos inovadores e adequados 

para os sistemas de pequeno porte.  

De especial interesse, são os dados e as informações do seminário realizado na UNICAMP-

Universidade de Campinas, entre 20 e 21 de junho de 2013, denominado “Soluções 

Inovadoras de Tratamento e Reuso de Esgotos em Comunidades Isoladas – Aspectos Técnicos e 

Institucionais”, que, dentre os vários aspectos relacionados com a necessidade de 
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universalização do atendimento, apresentou vários temas de interesse, podendo-se citar, entre 

outros: 

 Ações da Agência Nacional de Águas na Indução e Apoio ao Reuso da Água – ANA; 

 Aproveitamento de Águas Residuárias Tratadas em Irrigação e Piscicultura – Universidade 

Federal do Ceará; 

 Entraves Legais e Ações Institucionais para o Saneamento de Comunidades Isoladas – CBH-

PCJ – Piracicaba; 

 Aspectos Técnicos e Institucionais – ABES – SP; 

 Experiência da CETESB no Licenciamento Ambiental de Sistemas de Tratamento de Esgotos 

Sanitários de Comunidades Isoladas – CETESB – SP; 

 Emprego de Tanques Sépticos – PROSAB/SANEPAR; 

 Aplicação de Wetlands Construídos como Sistemas Descentralizados no Tratamento de 

Esgotos – ABES – SP; 

 Linhas de Financiamento e Incentivos para Implantação de Pequenos Sistemas de 

Saneamento – FUNASA; 

 Necessidades de Ajustes das Políticas de Saneamento para Pequenos Sistemas – SABESP – 

SP; 

 Parasitoses de Veiculação Hídrica – UNICAMP – SP; 

 Projeto Piloto para Implantação de Tecnologias Alternativas em Saneamento na 

Comunidade de Rodamonte – Ilhabela – SP – CBH – Litoral Norte – SP; 

 Informações decorrentes do Programa de Microbacias – CATI – Secretária de Agricultura e 

Abastecimento – SP; 

 Solução Inovadora para Uso (Reuso) de Esgoto – Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte; 

 Tratamento de Esgotos em Pequenas Comunidades – A Experiência da UFMG – 

Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG. 

Todo esse material, de grande importância para o município, pode ser obtido junto à ABES – 

Associação Brasileira de Engenharia Sanitária. 

De acordo com o documento apresentado no supracitado seminário, as comunidades isoladas 

deverão ser contempladas nas ações de saneamento, no âmbito do planejamento municipal, 

regional e estadual e as instituições deverão utilizar ferramentas de educação, mediação e 
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conciliação socioambientais, de forma a garantir a participação efetiva dessas comunidades em 

todo esse processo. 

4.8.2 O Programa Nacional de Saneamento Rural 

Dentro dos programas estabelecidos pelo recém-aprovado PLANSAB – Plano Nacional de 

Saneamento Básico (dez/2013), consta o Programa 2, voltado ao saneamento rural. 

O programa visa a atender, por ações de saneamento básico, a população rural e as 

comunidades tradicionais, como as indígenas e quilombolas e as reservas extrativistas. Os 

objetivos do programa são o de financiar em áreas rurais e comunidades tradicionais medidas 

estruturais de abastecimento de água potável, de esgotamento sanitário, de provimento de 

banheiros e unidades hidrossanitárias domiciliares e de educação ambiental para o 

saneamento, além de, em função de necessidades ditadas pelo saneamento integrado, ações 

de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e de manejo de águas pluviais.  

Também, nas linhas das ações gerais, os objetivos englobam medidas não estruturais, quais 

sejam, suporte político e gerencial para sustentabilidade da prestação dos serviços, incluindo 

ações de educação e mobilização social e cooperação técnica aos municípios no apoio à 

gestão e inclusive na elaboração de projetos. 

A coordenação do programa está atribuída ao Ministério da Saúde (FUNASA), que deverá 

compartilhar a sua execução com outros órgãos federais. Os beneficiários do programa serão as 

administrações municipais, os consórcios e os prestadores de serviços, incluindo instâncias de 

gestão para o saneamento rural, como cooperativas e associações comunitárias. O programa 

será operado principalmente com recursos não onerosos, não se descartando o aporte de 

recursos onerosos, tendo em vista necessidade de investimentos em universalização para os 

próximos 20 anos. 

A FUNASA é o órgão do governo federal responsável pela implementação das ações de 

saneamento nas áreas rurais de todos os municípios brasileiros. O Produto 6, constará vários 

programas de financiamento, incluindo a área rural e as comunidades isoladas, no âmbito 

estadual e no âmbito federal (FUNASA). 

4.8.3 Ações Específicas à Zona Rural 

Para a zona rural foram criadas 4 fichas de ações que devem ser realizadas em todas 

localidades listadas no Quadro 4.1. 
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FICHA RESUMO Nº: PSR001 

Componentes: Abastecimento de Água. 

Área de abrangência: Área rural. 

Identificação da ação: Programa de Melhoria do Abastecimento de Água na Área Rural. 

Tipo de intervenção: Estrutural e não estrutural. 

Objetivos específicos: Universalizar o Sistema de Abastecimento de Água. 

Justificativas: Nas áreas rurais do município de Ipatinga as soluções de abastecimento são predominantemente 

individualizadas, salve as exceções das comunidades de Ipaneminha (poço artesiano coletivo) e de partes das 

comunidades de Taúbas e Pedra Branca (abastecidas pelo sistema público), prevalecendo o abastecimento por 

nascentes, poços rasos e cisternas. No entanto essa água segue para a população, em sua maioria, sem nenhum, 

ou quase nenhum, tipo de tratamento e com reservação precária. 

Escopo básico: Estudar a disponibilidade hídrica, as demandas de consumo da área rural e implantar tradicionais 

medidas estruturais de abastecimento de água potável, nas áreas rurais do Município de Ipatinga: 

Classificação: 9,1 

Prazo de Execução: Emergencial 

Responsável pela execução: Prefeitura Municipal. 

 

FICHA RESUMO Nº: PSR002 

Componentes: Esgotamento Sanitário. 

Área de abrangência: Área rural. 

Identificação da ação: Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário na Área Rural. 

Tipo de intervenção: Estrutural 

Objetivos específicos: Universalizar o sistema de esgotamento sanitário. 

Justificativas: Atualmente todo o esgoto produzido na área rural é ou encaminhado in natura aos corpos hídricos, 

depositado em fossas negras (tipo de dispositivo no qual o esgoto não passa por nenhum tipo de tratamento, 

podendo contaminar o solo e o lençol freático) ou tratado em fossas sépticas, que no caso do município foram 

instaladas, mas depois não passaram por manutenção ou esgotamento. 

Escopo básico: Implantar sistema de esgotamento sanitário nas maiores comunidades rurais e nas comunidades 

que possuem menor número de domicílios ou domicílios esparsos realizara substituição das fossas negras por 

fossas sépticas. Toda a área rural deverá ser contemplada:  

Classificação: 8,9 

Prazo de Execução: Emergencial 

Responsável pela execução: Prefeitura Municipal. 
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FICHA RESUMO Nº: PSR003 

Componentes: Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos. 

Área de abrangência: Área rural. 

Identificação da ação: Programa de Adequação do Sistema de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos à 

Área Rural. 

Tipo de intervenção: Estrutural e não estrutural. 

Objetivos específicos: Desenvolver a prática de compostagem nas próprias residências e implantação de um Posto 

de Entrega Voluntária (PEV) em cada comunidade, para recebimento de rejeitos e recicláveis. 

Justificativas: Na área rural a produção de resíduos orgânicos é mais significativa, e há diversas oportunidades para 

utilizar o adubo resultante da compostagem nas próprias residências. A implantação de um PEV se apresenta mais 

adequada pois as comunidades são pequenas e dispersas, aumentando muito o custo da coleta porta-a-porta.  

Escopo básico: Desenvolver e implantar medidas de educação ambiental para o manejo e destinação dos resíduos 

rurais (incentivo à separação e destinação adequada do lixo produzido – separação em recicláveis, orgânicos e 

rejeitos; e realização de compostagem nas próprias residências). Implantar PEVs, e, em função de necessidades 

ditadas pelo saneamento integrado, implantar ações de limpeza urbana no caso de grandes comunidades rurais 

que possuam centros com características urbanas. 

Toda a área rural deverá ser contemplada:  

Classificação: 6,2 

Prazo de Execução: Curto Prazo 

Responsável pela execução: Empresa Concessionária dos Serviços /Prefeitura Municipal. 

 

FICHA RESUMO Nº: PSR004 

Componentes: Drenagem. 

Área de abrangência: Área rural. 

Identificação da ação: Programa de Melhorias e Intervenções no sistema de Drenagem na zona rural. 

Tipo de intervenção: Não estrutural e estrutural 

Objetivos específicos: Evitar desastres relacionados a inundações e deslizamentos de terra na área rural. 

Justificativas: Atualmente a zona rural não conta com um programa específico para o sistema de drenagem, onde 

alguns problemas relacionados ao sistema podem ser corrigidos e evitados. 

Escopo básico: Realizar as ações necessárias para minimizar os riscos e implantar equipe para realizar a 

manutenção das estruturas de drenagem. 

Classificação: 7,4 

Prazo de Execução: Curto Prazo 

Responsável pela execução: Prefeitura Municipal. 
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ÁREAS IDENTIFICADAS NO PLANO MUNICIPAL 

DE REDUÇÃO DE RISCO
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Ordem de 

Prioridade 
Setor Bairro Localização Intervenções Necessárias 

Grau de 

Probabilidade 

Porte do 

Setor 

Relação Custo/ 

Moradia 

1 33 
Jardim 

Panorama 
Rua dos Tarianas (próximo ao domicílio de N235) 

Monitoramento sistemático da área e remoções preventivas no período de chuvas intensas. 

Remoção de 2 domicílios 

Cadastro social e dos domicílios para controle do avanço da ocupação e para dar suporte ao sistema de alerta-alarme. 

Informação pública com distribuição de cartilhas, reuniões e capacitações. 

Orientações gerais para controle do avanço desordenado da ocupação ou adensamento da mesma sem critérios técnicos. 

Muito Alto Pequeno - 

2 72 Bethânia 

Rua Turim (próximo ao domicílio de Nº 65, até 

próximo ao encontro com a Rua Verona), a outra 

parte do setor está a montante da Rua Turim e a 

jusante da Rua Rural 

Monitoramento sistemático da área e remoções preventivas no período de chuvas intensas. 

Cadastro social e dos domicílios para controle do avanço da ocupação e para dar suporte ao sistema de alerta-alarme. 

Serviço de limpeza com remoção das bananeiras, lixo e materiais soltos: 

Elaboração de projeto urbanístico para consolidação da ocupação (adequação do acesso veicular e pedestre, correção e 

disciplinamento do escoamento das águas pluviais através da construção de escadas dissipadores de energia e canaletas, 

redução do gradiente das águas em superfície, regularização do esgoto). 

Estabilização por meio de retaludamento: 

Sistema de drenagem superficial com canaletas e escadas dissipadoras de energia, proteção superficial vegetal 

Alto Grande Médio 

3 1 
Bom 

Jardim 

O setor engloba as ruas: Avenca (Vai de próximo ao 

encontro com a Rua Glicínia, até próximo ao 

domicílio de N° 1290) e Francisco Constâncio 

(abrange residências na parte mais elevada da rua 

Monitoramento sistemático da área 

Remoção de 2 domicílios. 

Cadastro social e dos domicílios para controle do avanço da ocupação e para suporte ao sistema de alerta-alarme. 

Estabilização por meio de retaludamentos (200,0 X 40,0m), sistema de drenagem superficial com canaletas (2x) (200,0m) e 

escadas dissipadoras de energia (5x) (40,0m), proteção superficial vegetal (8.000,0m2). 

Informação pública com distribuição de cartilhas, reuniões e capacitações. 

Orientações gerais para controle do avanço desordenado da ocupação ou adensamento da mesma sem critérios técnicos. 

Alto Grande Grande 

4 20 Esperança 
Ruas: Seis (próximo ao domicílio Nº 190) e Dezesseis 

(Quase toda a rua) 

Monitoramento sistemático da área e remoções preventivas no período de chuvas intensas. 

Cadastro social e dos domicílios para controle do avanço da ocupação e para dar suporte ao sistema de alerta-alarme. 

Elaboração de projeto urbanístico para consolidação da ocupação (adequação do acesso veicular e pedestre, correção e 

disciplinamento do escoamento das águas pluviais através da construção de escadas dissipadores de energia e canaletas, 

redução do gradiente das águas em superfície, regularização do esgoto). 

Estabilização por meio de retaludamento 

Sistema de drenagem superficial com escadas dissipadoras de energia: 120,0m e (2x) 75,0m 

Refazer rede drenagem pluvial: 140,0m 

Proteção superficial vegetal: 3000,0m3 

Estruturas de contenção: 120,0 x 3,0; 80,0 x 3,0m; (2x) 20,0 x 3,0m 

Recuperação da Rua Seis: do pavimento em trecho de 30,0 x 7,0m e cortina atirantada de 20,0 x 4,0m 

Informação pública com distribuição de cartilhas, reuniões e capacitações. 

Orientações gerais para controle do avanço desordenado da ocupação ou adensamento da mesma sem critérios técnicos. 

Alto Grande Grande 

5 64 Bethânia 

Ruas: Berlim (vai de próximo ao Nº 115, até próximo 

ao encontro com a Rua Lausanne), Seul (próximo ao 

domicílio de Nº 204) e Estocolmo (vai de próximo ao 

domicílio de Nº 124, até próximo ao encontro com a 

rua Berlim) 

Monitoramento sistemático da área e remoções preventivas no período de chuvas intensas. 

Cadastro social e dos domicílios para controle do avanço da ocupação e para dar suporte ao sistema de alerta-alarme. 

Serviço de limpeza com remoção das bananeiras, lixo e materiais soltos: 50,0m3 

Elaboração de projeto urbanístico para consolidação da ocupação (adequação do acesso veicular e pedestre, correção e 

disciplinamento do escoamento das águas pluviais através da construção de escadas dissipadores de energia e canaletas, 

redução do gradiente das águas em superfície, regularização do esgoto). 

Proteção superficial por meio de impermeabilização: 245,0 x 40,0m 

Proteção superficial vegetal: 

Informação pública com distribuição de cartilhas, reuniões e capacitações. 

Orientações gerais para controle do avanço desordenado da ocupação ou adensamento da mesma sem critérios técnicos. 

Alto Grande Grande 

6 73 Bethânia 
Montante do encontro da Av. Selin José de Salles com 

a Rua Bolonha 

Monitoramento sistemático da área e remoções preventivas no período de chuvas intensas. 

Cadastro social e dos domicílios para controle do avanço da ocupação e para dar suporte ao sistema de alerta-alarme. 

Elaboração de projeto urbanístico para consolidação da ocupação (adequação do acesso veicular e pedestre, correção e 

disciplinamento do escoamento das águas pluviais através da 

construção de escadas dissipadores de energia e canaletas, redução do gradiente das águas em superfície, regularização do 

esgoto). 

Estruturas de contenção: (7x) 15,0 x 3,0m 

Informação pública com distribuição de cartilhas, reuniões e capacitações. 

Orientações gerais para controle do avanço desordenado da ocupação ou adensamento da mesma sem critérios técnicos. 

Alto Médio Médio 

7 31 
Jardim 

Panorama 

Av. Minas Gerais (vai de próximo ao domicílio de Nº 

928, até próximo ao encontro com Av. Guido 

Marlieri) 

Monitoramento sistemático da área e remoções preventivas no período de chuvas intensas. 

Remoção de 2 domicílios 

Cadastro social e dos domicílios para controle do avanço da ocupação e para dar suporte ao sistema de alerta-alarme. 

Informação pública com distribuição de cartilhas, reuniões e capacitações. 

Orientações gerais para controle do avanço desordenado da ocupação ou adensamento da mesma sem critérios técnicos. 

Alto Médio Médio 

8 60 
Vila 

Celeste 

Ruas: Gaturamo (próximo ao domicílio de Nº 84), 

Curió (vai de próximo ao domicílio de Nº 604, até 

próximo ao domicílio de Nº 640) e Tucanaçu 

(próximo ao Nº 426) 

Monitoramento sistemático da área e remoções preventivas no período de chuvas intensas. 

Cadastro social e dos domicílios para controle do avanço da ocupação e para dar suporte ao sistema de alerta-alarme. 

Serviço de limpeza com remoção das bananeiras, lixo e materiais soltos: 100,0m3 

Elaboração de projeto urbanístico para consolidação da ocupação (adequação do acesso veicular e pedestre, correção e 

Alto Médio Médio 
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Ordem de 

Prioridade 
Setor Bairro Localização Intervenções Necessárias 

Grau de 

Probabilidade 

Porte do 

Setor 

Relação Custo/ 

Moradia 

disciplinamento do escoamento das águas pluviais através da construção de escadas dissipadores de energia e canaletas, 

redução do gradiente das águas em superfície, regularização do esgoto). 

Estabilização por meio de retaludamentos: 70,0 x 25,0m 

Sistema de drenagem superficial com canaletas (140,0m) e escadas dissipadoras de energia: (3x) 25,0m 

Proteção superficial vegetal: 1750,0m2 

Informação pública com distribuição de cartilhas, reuniões e capacitações. 

Orientações gerais para controle do avanço desordenado da ocupação ou adensamento da mesma sem critérios técnicos. 

9 10 
Bom 

Jardim 

Engloba a Rua Lírio do Campo (Vai de próximo ao 

encontro com a Rua Tapera, até próximo ao domicílio 

de Nº 260) e a Rua Dama da Noite (vai de próximo 

ao domicílio de Nº46, até próximo ao domicílio de 

Nº 50) 

Monitoramento sistemático da área e remoções preventivas no período de chuvas intensas. 

Cadastro social e dos domicílios para controle do avanço da ocupação e para dar suporte ao sistema de alerta-alarme. 

Serviço de limpeza com remoção das bananeiras, lixo e materiais soltos. 

Elaboração de projeto urbanístico para consolidação da ocupação (adequação do acesso veicular e pedestre, correção e 

disciplinamento do escoamento das águas pluviais através da construção de escadas dissipadores de energia e canaletas, 

redução do gradiente das águas em superfície, regularização do esgoto). 

Proteção superficial vegetal: 600,0m
2
. 

Estruturas de contenção: 70,0 x 4,0m; 60,0 x 4,0m 

Informação pública com distribuição de cartilhas, reuniões e capacitações. 

Orientações gerais para controle do avanço desordenado da ocupação ou adensamento da mesma sem critérios técnicos. 

Alto Médio Grande 

10 66 Bethânia 

Ruas: Sevilha (vai de próximo ao domicílio de Nº 312, 

até próximo ao encontro com a Rua Porto) e Porto 

(vai de próximo ao domicílio de Nº 562, até próximo 

ao encontro com a Rua Sevilha) 

Monitoramento sistemático da área e remoções preventivas no período de chuvas intensas. 

Cadastro social e dos domicílios para controle do avanço da ocupação e para dar suporte ao sistema de alerta-alarme. 

Serviço de limpeza com remoção das bananeiras, lixo e materiais soltos: 30,0m3 

Elaboração de projeto urbanístico para consolidação da ocupação (adequação do acesso veicular e pedestre, correção e 

disciplinamento do escoamento das águas pluviais através da construção de escadas dissipadores de energia e canaletas, 

redução do gradiente das águas em superfície, regularização do esgoto). 

Estabilização por meio de retaludamentos: 60,0 x 30,0m 

Sistema de drenagem superficial com canaletas (120,0m) e escadas dissipadoras de energia: (2x) 30,0m 

Proteção superficial vegetal: 1800,0m2 

Estruturas de contenção: 60,0 x 3,0m 

Informação pública com distribuição de cartilhas, reuniões e capacitações. 

Orientações gerais para controle do avanço desordenado da ocupação ou adensamento da mesma sem critérios técnicos. 

Alto Médio Grande 

11 45 Caravelas 
Rua São Borja (próximo ao domicílio de Nº 847, até 

próximo ao domicílio de Nº 1075) 

Monitoramento sistemático da área e remoções preventivas no período de chuvas intensas. 

Cadastro social e dos domicílios para controle do avanço da ocupação e para dar suporte ao sistema de alerta-alarme. 

Estabilização por meio de retaludamentos: 75,0 x 30,0m 

Sistema de drenagem superficial com canaletas (150,0m) e escadas dissipadoras de energia: (6x) 30,0m 

Proteção superficial vegetal: 4000,0m2 

Estruturas de contenção: (4x) 20,0 x 3,0m 

Informação pública com distribuição de cartilhas, reuniões e capacitações. 

Orientações gerais para controle do avanço desordenado da ocupação ou adensamento da mesma sem critérios técnicos. 

Alto Médio Grande 

12 43 Caravelas Rua Olinda (próximo ao domicílio de Nº 1075) 

Monitoramento sistemático da área e remoções preventivas no período de chuvas intensas. 

Remoção definitiva de todos os domicílios 

Cadastro social e dos domicílios para controle do avanço da ocupação e para dar suporte ao sistema de alerta-alarme. 

Informação pública com distribuição de cartilhas, reuniões e capacitações. 

Orientações gerais para controle do avanço desordenado da ocupação ou adensamento da mesma sem critérios técnicos. 

Alto Médio Grande 

13 52 
Jardim 

Panorama 
Rua Serra Estrela (próximo ao domicílio de Nº 455) 

Monitoramento sistemático da área e remoções preventivas no período de chuvas intensas. 

Cadastro social e dos domicílios para controle do avanço da ocupação e para dar suporte ao sistema de alerta-alarme. 

Elaboração de projeto urbanístico para consolidação da ocupação (adequação do acesso veicular e pedestre, correção e 

disciplinamento do escoamento das águas pluviais através da construção de escadas dissipadores de energia e canaletas, 

redução do gradiente das águas em superfície, regularização do esgoto). 

Remoção definitiva dos domicílios e não permitir a reocupação do local. 

Informação pública com distribuição de cartilhas, reuniões e capacitações. 

Orientações gerais para controle do avanço desordenado da ocupação ou adensamento da mesma sem critérios técnicos. 

Alto Médio Grande 

14 65 Bethânia 
Ruas: Barcelona (próximo ao domicilio de Nº 232), e 

Córdoba (parte mais elevada da rua) 

Monitoramento sistemático da área e remoções preventivas no período de chuvas intensas. 

Remoção de 4 domicílios 

Cadastro social e dos domicílios para controle do avanço da ocupação e para dar suporte ao sistema de alerta-alarme. 

Elaboração de projeto urbanístico para consolidação da ocupação (adequação do acesso veicular e pedestre, correção e 

disciplinamento do escoamento das águas pluviais através da construção de escadas dissipadores de energia e canaletas, 

redução do gradiente das águas em superfície, regularização do esgoto). 

Estabilização por meio de retaludamento: 85,0 x 20,0m 

Sistema de drenagem superficial com canaletas (170,0m) e escadas dissipadoras de energia (3x) 20,0m 

Proteção superficial vegetal: 1700,0m2 

Estruturas de contenção: (3x) 15,0 x 3,0m 

Informação pública com distribuição de cartilhas, reuniões e capacitações. 

Alto Médio Grande 
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Orientações gerais para controle do avanço desordenado da ocupação ou adensamento da mesma sem critérios técnicos. 

15 8 
Bom 

Jardim 

Ruas: Dama da Noite (Próximo ao domicílio de Nº 

79) e Lírio do Campo (Próximo ao domicílio de 

Nº105) 

Monitoramento sistemático da área e remoções preventivas no período de chuvas intensas. 

Cadastro social e dos domicílios para controle do avanço da ocupação e para dar suporte ao sistema de alerta-alarme. 

Serviço de limpeza com remoção das bananeiras, lixo e materiais soltos: 80,0m3. 

Elaboração de projeto urbanístico para consolidação da ocupação (adequação do acesso veicular e pedestre, correção e 

disciplinamento do escoamento das águas pluviais através da construção de escadas dissipadores de energia e canaletas, 

redução do gradiente das águas em superfície, regularização do esgoto). 

Estabilização por meio de sistema de drenagem superficial com canaletas (200,0m) e escadas dissipadoras de energia (110,0m 

e 60,0m), 

Proteção superficial vegetal: 3.000,0m2 

Estruturas de contenção: (7x) 15,0 x 3,0m. 

Informação pública com distribuição de cartilhas, reuniões e capacitações. 

Orientações gerais para controle do avanço desordenado da ocupação ou adensamento da mesma sem critérios técnicos. 

Alto Médio Grande 

16 79 
Barra 

Alegre 

Algumas residências na Estrada Ciro Fernandes e 

engloba a Avenida Francisco Rodrigues (vai de 

próximo ao encontro com a estrada Ciro Fernandes 

até próximo ao domicílio de Nº 25) 

Monitoramento sistemático da área e remoções preventivas no período de chuvas intensas. 

1 Remoção 

Cadastro social e dos domicílios para controle do avanço da ocupação e para dar suporte ao sistema de alerta-alarme. 

Estabilização por meio de retaludamento: 90,0 x 25,0m 

Sistema de drenagem superficial com canaletas (180,0m) e escadas dissipadoras de energia (2x) 25,0m 

Proteção superficial vegetal: 2250,0m2 

Informação pública com distribuição de cartilhas, reuniões e capacitações. 

Orientações gerais para controle do avanço desordenado da ocupação ou adensamento da mesma sem critérios técnicos. 

Alto Médio - 

17 44 Caravelas Rua Olinda (próximo ao domicílio de Nº 880) 

Monitoramento sistemático da área e remoções preventivas no período de chuvas intensas. 

Cadastro social e dos domicílios para controle do avanço da ocupação e para dar suporte ao sistema de alerta-alarme. 

Elaboração de projeto urbanístico para consolidação da ocupação (adequação do acesso veicular e pedestre, correção e 

disciplinamento do escoamento das águas pluviais através da construção de escadas dissipadores de energia e canaletas, 

redução do gradiente das águas em superfície, regularização do esgoto). 

Estabilização por meio de retaludamento: 70,0 x 20,0m 

Sistema de drenagem superficial com canaletas (140,0m) e escadas dissipadoras de energia: (2x) 40,0m 

Proteção superficial vegetal: 1400,0m2 

Estruturas de contenção: (2x) 20,0 x 4,0m 

Informação pública com distribuição de cartilhas, reuniões e capacitações. 

Orientações gerais para controle do avanço desordenado da ocupação ou adensamento da mesma sem critérios técnicos. 

Alto Médio - 

18 67 Bethânia 
Rua Bonn (próximo ao domicílio de Nº 219, até 

próximo ao domicílio de Nº 351) 

Monitoramento sistemático da área e remoções preventivas no período de chuvas intensas. 

Cadastro social e dos domicílios para controle do avanço da ocupação e para dar suporte ao sistema de alerta-alarme. 

Estabilização por meio de retaludamento: 180,0 x 25,0m 

Sistema de drenagem superficial com canaletas (360,0m) e escadas dissipadoras de energia: (4x) 25,0m 

Proteção superficial vegetal: 4500,0m2 

Informação pública com distribuição de cartilhas, reuniões e capacitações. 

Orientações gerais para controle do avanço desordenado da ocupação ou adensamento da mesma sem critérios técnicos. 

Alto Médio Grande 

19 42 Caravelas 

Ruas: São Borja (próximo ao domicílio de Nº 496) e 

Jundiaí (próximo ao domicílio de Nº 321 e ao 

encontro com a rua Campo Grande) 

Monitoramento sistemático da área e remoções preventivas no período de chuvas intensas. 

Cadastro social e dos domicílios para controle do avanço da ocupação e para dar suporte ao sistema de alerta-alarme. 

Impermeabilização com concreto projetado: 30,0 x 8,0m 

Informação pública com distribuição de cartilhas, reuniões e capacitações. 

Orientações gerais para controle do avanço desordenado da ocupação ou adensamento da mesma sem critérios técnicos. 

Alto Médio Grande 

20 68 Bethânia 

Ruas: Pusco (próximo ao encontro com a Rua Seul, 

até próximo ao domicílio de Nº 424) e Lausanne 

(parte do setor está localizada em frente ao domicílio 

de Nº 280, indo até próximo ao encontro com a Rua 

Berlim) 

Monitoramento sistemático da área e remoções preventivas no período de chuvas intensas. 

Cadastro social e dos domicílios para controle do avanço da ocupação e para dar suporte ao sistema de alerta-alarme. 

Serviço de limpeza com remoção das bananeiras, lixo e materiais soltos: 80,0m3 

Estabilização por meio de retaludamentos: 

Proteção superficial por meio de 

impermeabilização – concreto projetado: 100,0 x 25,0m 

Informação pública com distribuição de cartilhas, reuniões e capacitações. 

Orientações gerais para controle do avanço desordenado da ocupação ou adensamento da mesma sem critérios técnicos. 

Alto Médio Grande 

21 56 
Córrego 

Novo 

Rua José Grassi de Carvalho (próximo ao domicílio de 

Nº 49, até próximo ao encontro com a Avenida José 

Anatólio Barbosa) 

Monitoramento sistemático da área e remoções preventivas no período de chuvas intensas. 

Cadastro social e dos domicílios para controle do avanço da ocupação e para dar suporte ao sistema de alerta-alarme. 

Elaboração de projeto urbanístico para consolidação da ocupação (adequação do acesso veicular e pedestre, correção e 

disciplinamento do escoamento das águas pluviais através da construção de escadas dissipadores de energia e canaletas, 

redução do gradiente das águas em superfície, regularização do esgoto). 

Estabilização por meio de retaludamento: 450,0 x 20,0m 

Sistema de drenagem superficial com canaletas (900,0m) e escadas dissipadoras de energia: (9x) 20,0m 

Alto Médio Grande 
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Proteção superficial vegetal: 9000,0m2 

Informação pública com distribuição de cartilhas, reuniões e capacitações. 

Orientações gerais para controle do avanço desordenado da ocupação ou adensamento da mesma sem critérios técnicos. 

22 48 Canaã 

Parte do setor está localizado na Rua Naum (próximo 

ao domicílio de Nº 120) e a outra parte está 

localizada na Av. Galiléia (vai de próximo ao encontro 

com a Rua Naum, até próximo ao domicilio de N 

905) 

Monitoramento sistemático da área e remoções preventivas no período de chuvas intensas. 

Cadastro social e dos domicílios para controle do avanço da ocupação e para dar suporte ao sistema de alerta-alarme. 

Estabilização por meio de retaludamento: 190,0 x 30,0m 

sistema de drenagem superficial com canaletas (380,0m) e escadas dissipadoras de energia: (4x) 30,0m 

Proteção superficial vegetal: 6000,0m2 

Informação pública com distribuição de cartilhas, reuniões e capacitações. 

Orientações gerais para controle do avanço desordenado da ocupação ou adensamento da mesma sem critérios técnicos. 

Alto Médio Grande 

23 50 
Jardim 

Panorama 

Ruas: Serra Negra (próximo domicílio de Nº 425, até 

próximo ao domicílio de Nº 525) e Serra da 

Mantiqueira (próximo ao encontro com a Rua Serra 

Roraima) 

Monitoramento sistemático da área e remoções preventivas no período de chuvas intensas. 

Remoção de 1 domicílio 

Cadastro social e dos domicílios para controle do avanço da ocupação e para dar suporte ao sistema de alerta-alarme. 

Elaboração de projeto urbanístico para consolidação da ocupação (adequação do acesso veicular e pedestre, correção e 

disciplinamento do escoamento das águas pluviais através da construção de escadas dissipadores de energia e canaletas, 

redução do gradiente das águas em superfície, 

Estrutura de contenção: 20,0 x 4,0m 

Sistema de drenagem superficial com escadas dissipadoras de energia: 60,0m 

Proteção superficial por meio de impermeabilização – concreto projetado: 60,0 x 25,0m 

Informação pública com distribuição de cartilhas, reuniões e capacitações. 

Orientações gerais para controle do avanço desordenado da ocupação ou adensamento da mesma sem critérios técnicos. 

Alto Médio Grande 

24 53 Limoeiro 
Rua Abacaxi (próximo ao domicílio de Nº 175, até 

próximo ao domicílio de Nº 310) 

Monitoramento sistemático da área e remoções preventivas no período de chuvas intensas. 

Cadastro social e dos domicílios para controle do avanço da ocupação e para dar suporte ao sistema de alerta-alarme. 

Serviço de limpeza com remoção das bananeiras, lixo e materiais soltos: 30,0m3 

Elaboração de projeto urbanístico para consolidação da ocupação (adequação do acesso veicular e pedestre, correção e 

disciplinamento do escoamento das águas pluviais através da construção de escadas dissipadores de energia e canaletas, 

redução do gradiente das águas em superfície, regularização do esgoto). 

Impermeabilização com concreto projetado: 100,0 x 40,0m 

Informação pública com distribuição de cartilhas, reuniões e capacitações. 

Alto Médio Grande 

25 57 
Vila 

Celeste 

Rua Tucanuçu (próximo ao domicílio de Nº 724, até 

próximo ao domicílio de Nº 820) 

Monitoramento sistemático da área e remoções preventivas no período de chuvas intensas. 

Cadastro social e dos domicílios para controle do avanço da ocupação e para dar suporte ao sistema de alerta-alarme. 

Estabilização por meio de retaludamento: 170,0 x 25,0m 

Sistema de drenagem superficial com canaletas (340,0m) e escadas dissipadoras de energia: (5x) 25,0m 

Proteção superficial vegetal: 1700,0m2 

Proteção superficial com concreto projetado: 

2550,0 m²   

Informação pública com distribuição de cartilhas, reuniões e capacitações. 

Orientações gerais para controle do avanço desordenado da ocupação ou adensamento da mesma sem critérios técnicos. 

Alto Médio Grande 

26 77 Bethânia 
Rua Nova Yorque (vai de próximo ao domicilio de Nº 

337, até próximo ao domicilio de Nº 465) 

Monitoramento sistemático da área e remoções preventivas no período de chuvas intensas. 

Remoção de 2 domicílios. 

Cadastro social e dos domicílios para controle do avanço da ocupação e para dar suporte ao sistema de alerta-alarme. 

Serviço de limpeza com remoção das bananeiras, lixo e materiais soltos: 50,0m3. 

Elaboração de projeto urbanístico para consolidação da ocupação (adequação do acesso veicular e pedestre, correção e 

disciplinamento do escoamento das águas pluviais através da construção de escadas dissipadores de energia e canaletas, 

redução do gradiente das águas em superfície, regularização do esgoto). 

Proteção superficial com concreto projetado: 140,0 x 40,0m. 

Informação pública com distribuição de cartilhas, reuniões e capacitações. 

Orientações gerais para controle do avanço desordenado da ocupação ou adensamento da mesma sem critérios técnicos. 

Alto Médio Grande 

27 63 Canaã Rua Rute (próximo ao domicílio de Nº 635) 

Monitoramento sistemático da área e remoções preventivas no período de chuvas intensas. 

Cadastro social e dos domicílios para controle do avanço da ocupação e para dar suporte ao sistema de alerta-alarme. 

Estabilização por meio de retaludamento: 80,0 x 25,0m 

Sistema de drenagem superficial com canaletas (160,0m) e escadas dissipadoras de energia: (2x) 25,0m 

Proteção superficial vegetal: 2000,0m2 

Informação pública com distribuição de cartilhas, reuniões e capacitações. 

Orientações gerais para controle do avanço desordenado da ocupação ou adensamento da mesma sem critérios técnicos. 

Alto Médio Grande 

28 4 
Bom 

Jardim 

O setor está localizado entre as ruas: Rosa Vermelha 

(Próximo à escadaria que liga as Ruas, ao lado do 

domicílio de Nº 68) e Sempre Viva (Escadaria próxima 

ao encontro com a Rua Perpétua). 

Monitoramento sistemático da área e remoções preventivas no período de chuvas intensas. 

Cadastro social e dos domicílios para controle do avanço da ocupação e para dar suporte ao sistema de alerta-alarme. 

Serviço de limpeza com remoção das bananeiras, lixo e materiais soltos: 10,0m3 

Estruturas de contenção: (2x) 15,0 x 3,0m. 

Informação pública com distribuição de cartilhas, reuniões e capacitações. 

Orientações gerais para controle do avanço desordenado da ocupação ou adensamento da mesma sem critérios técnicos 

Alto Médio Grande 
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29 51 
Jardim 

Panorama 

A Rua (próximo ao domicílio de Nº 557), em que o 

setor está localizado pode ser acessado pela Rua Serra 

da Mantiqueira (acesso em frente ao Nº 99) 

Monitoramento sistemático da área e remoções preventivas no período de chuvas intensas. 

Cadastro social e dos domicílios para controle do avanço da ocupação e para dar suporte ao sistema de alerta-alarme. 

Elaboração de projeto urbanístico para consolidação da ocupação (adequação do acesso veicular e pedestre, correção e 

disciplinamento do escoamento das águas pluviais através da construção de escadas dissipadores de energia e canaletas, 

redução do gradiente das águas em superfície, regularização do esgoto). 

Remoção de 2 domicílios 

Informação pública com distribuição de cartilhas, reuniões e capacitações. 

Orientações gerais para controle do avanço desordenado da ocupação ou adensamento da mesma sem critérios técnicos. 

Alto Pequeno Pequeno 

30 5 
Bom 

Jardim 
Rua Rosa Vermelha (Próximo ao domicílio de Nº 151) 

Monitoramento sistemático da área e remoções preventivas no período de chuvas intensas. 

Cadastro social e dos domicílios para controle do avanço da ocupação e para dar suporte ao sistema de alerta-alarme. 

Estrutura de contenção: 12,0 x 3,0m 

Informação pública com distribuição de cartilhas, reuniões e capacitações. 

Orientações gerais para controle do avanço desordenado da ocupação ou adensamento da mesma sem critérios técnicos. 

Alto Pequeno Médio 

31 28 Esperança Rua 11, que tem acesso pela Rua Hortêncio 

Monitoramento sistemático da área e remoções preventivas no período de chuvas intensas. 

Cadastro social e dos domicílios para controle do avanço da ocupação e para dar suporte ao sistema de alerta-alarme. 

Serviço de limpeza com remoção das bananeiras, lixo e materiais soltos: 20,0m3 

Proteção superficial vegetal: 200,0m2 

Estruturas de contenção: (2x) 15,0 x 3,0m 

Informação pública com distribuição de cartilhas, reuniões e capacitações. 

Orientações gerais para controle do avanço desordenado da ocupação ou adensamento da mesma sem critérios técnicos. 

Alto Pequeno Médio 

32 61 Esperança 
Rua Vitória Régia (próximo ao domicílio de Nº 1444, 

até próximo ao domicílio de Nº 1496) 

Monitoramento sistemático da área e remoções preventivas no período de chuvas intensas. 

Cadastro social e dos domicílios para controle do avanço da ocupação e para dar suporte ao sistema de alerta-alarme. 

Estruturas de contenção: 20,0 x 3,0m 

Retaludamento: 20,0 x 10,0m 

Proteção superficial vegetal: 200,0m2 

Informação pública com distribuição de cartilhas, reuniões e capacitações. 

Orientações gerais para controle do avanço desordenado da ocupação ou adensamento da mesma sem critérios técnicos. 

Alto Pequeno Médio 

33 81 Esperança 
Algumas residências entre a Av. Esperança e a Rua 

Vitória Régia 

Monitoramento sistemático da área e remoções preventivas no período de chuvas intensas. 

Cadastro social e dos domicílios para controle do avanço da ocupação e para dar suporte ao sistema de alerta-alarme. 

Serviço de limpeza com remoção das bananeiras, lixo e materiais soltos: 20,0m3 

Estruturas de contenção: 35,0 x 3,0m; 15,0 x 3,0m 

Informação pública com distribuição de cartilhas, reuniões e capacitações. 

Orientações gerais para controle do avanço desordenado da ocupação ou adensamento da mesma sem critérios técnicos. 

Alto Pequeno Médio 

34 38 Veneza Rua Teresina (próximo ao domicílio de Nº 290 A) 

Monitoramento sistemático da área e remoções preventivas no período de chuvas intensas. 

Cadastro social e dos domicílios para controle do avanço da ocupação e para dar suporte ao sistema de alerta-alarme. 

Estrutura de contenção: 15,0 x 4,0m 

Informação pública com distribuição de cartilhas, reuniões e capacitações. 

Orientações gerais para controle do avanço desordenado da ocupação ou adensamento da mesma sem critérios técnicos. 

Alto Pequeno Grande 

35 16 Esperança Rua Madressilva (em frente ao Nº84) 

Monitoramento sistemático da área e remoções preventivas no período de chuvas intensas. 

Cadastro social e dos domicílios para controle do avanço da ocupação e para dar suporte ao sistema de alerta-alarme. 

Proteção superficial vegetal: 150,0m
2
 

Estruturas de contenção: 12,0 x 3,0m; 20,0 x 3,0m 

Informação pública com distribuição de cartilhas, reuniões e capacitações. 

Orientações gerais para controle do avanço desordenado da ocupação ou adensamento da mesma sem critérios técnicos. 

Alto Pequeno Grande 

36 78 Bethânia Rua Boston (próximo ao domicílio de Nº 170) 

Monitoramento sistemático da área, 

Cadastro social e dos domicílios para controle do avanço da ocupação e para dar suporte ao sistema de alerta-alarme. 

Elaboração de projeto urbanístico para consolidação da ocupação (adequação do acesso veicular e pedestre, correção e 

disciplinamento do escoamento das águas pluviais através da construção de escadas dissipadores de energia e canaletas, 

redução do gradiente das águas em superfície, regularização do esgoto). 

Estabilização por meio de retaludamento: 30,0 x 10,0m 

Sistema de drenagem superficial com canaletas (60,0m) e escadas dissipadoras de energia: (2x) 10,0m 

Proteção superficial vegetal: 300,0m2 

Alto Pequeno Grande 

37 9 
Bom 

Jardim 
Alguns domicílios entre a Rua Tirso e a Rua Tapera 

Monitoramento sistemático da área e remoções preventivas no período de chuvas intensas. 

Cadastro social e dos domicílios para controle do avanço da ocupação e para dar suporte ao sistema de alerta-alarme. 

Serviço de limpeza com remoção das bananeiras, lixo e materiais soltos: 20,0m3. 

Elaboração de projeto urbanístico para consolidação da ocupação (adequação do acesso veicular e pedestre, correção e 

disciplinamento do escoamento das águas pluviais através da construção de escadas dissipadores de energia e canaletas, 

redução do gradiente das águas em superfície, regularização do esgoto). 

Proteção superficial vegetal: 1000,0m2. 

Estruturas de contenção: (4x) 15,0 x 3,0m. 

Informação pública com distribuição de cartilhas, reuniões e capacitações. 

Alto Pequeno Grande 
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Orientações gerais para controle do avanço desordenado da ocupação ou adensamento da mesma sem critérios técnicos. 

38 70 Bethânia 

Av. Selin José de Salles (vai de próximo ao domicílio 

Nº 879, até próximo ao domicílio Nº 919), a outra 

parte do setor está localizada em uma área a 

montante da Avenida Selin José de Salles 

Monitoramento sistemático da área e remoções preventivas no período de chuvas intensas. 

Cadastro social e dos domicílios para controle do avanço da ocupação e para dar suporte ao sistema e alerta-alarme. 

Elaboração de projeto urbanístico para consolidação da ocupação (adequação do acesso veicular e pedestre, correção e 

disciplinamento do escoamento das águas pluviais através da construção de escadas dissipadores de energia e canaletas, 

redução do gradiente das águas em superfície, regularização do esgoto). 

Informação pública com distribuição de cartilhas, reuniões e capacitações. 

Orientações gerais para controle do avanço desordenado da ocupação ou adensamento da mesma sem critérios técnicos. 

Alto Pequeno Grande 

39 80 
Pedra 

Branca 

Av. Francisco Rodrigues e da Rua Joaquim Pedro da 

Silva 

Monitoramento sistemático da área e remoções preventivas no período de chuvas intensas. 

Não permitir a construção de novas edificações próximo a linha de drenagem natural. 

Cadastro social e dos domicílios para controle do avanço da ocupação e para dar suporte ao sistema de alerta-alarme. 

Elaboração de projeto urbanístico para consolidação da ocupação (adequação do acesso veicular e pedestre, correção e 

disciplinamento do escoamento das águas pluviais através da construção de escadas dissipadores de energia e canaletas, 

redução do gradiente das águas em superfície, regularização do esgoto). 

Informação pública com distribuição de cartilhas, reuniões e capacitações. 

Orientações gerais para controle do avanço desordenado da ocupação ou adensamento da mesma sem critérios técnicos. 

Alto Pequeno Grande 

40 3 
Bom 

Jardim 

Parte do setor está localizado na Rua Rosa Vermelha 

(Próximo ao domicílio de Nº367), a outra parte está 

localizada a montante da rua 

Monitoramento sistemático da área e remoções preventivas no período de chuvas intensas. 

Impedir o avanço da ocupação. 

Cadastro social e dos domicílios para controle do avanço da ocupação e para dar suporte ao sistema de alerta-alarme. 

Elaboração de projeto urbanístico para consolidação da ocupação (adequação do acesso veicular e pedestre, correção e 

disciplinamento do escoamento das águas pluviais através da construção de escadas dissipadores de energia e canaletas, 

redução do gradiente das águas em superfície, regularização do esgoto). 

Informação pública com distribuição de cartilhas, reuniões e capacitações. 

Orientações gerais para controle do avanço desordenado da ocupação ou adensamento da mesma sem critérios técnicos. 

Alto Pequeno Grande 

41 49 Canaã 
Rua dos Caldeus (próximo ao domicílio de Nº 140 e 

ao campo de futebol) 

Monitoramento sistemático da área e remoções preventivas no período de chuvas intensas. 

Cadastro social e dos domicílios para controle do avanço da ocupação e para dar suporte ao sistema de alerta-alarme. 

Adequação de acesso em rampa com drenagem associada: 30,0m 

Adequação de acesso em escadaria com drenagem associada: 50,0m 

Estruturas de contenção: (3x) 15,0 x 3,0m 

Informação pública com distribuição de cartilhas, reuniões e capacitações. 

Orientações gerais para controle do avanço desordenado da ocupação ou adensamento da mesma sem critérios técnicos. 

Alto Pequeno - 

42 47 Caravelas Rua Jundiaí (próximo ao domicílio de Nº 305) 

Monitoramento sistemático da área e remoções preventivas no período de chuvas intensas. 

Cadastro social e dos domicílios para controle do avanço da ocupação e para dar suporte ao sistema de alerta-alarme. 

Impermeabilização com concreto projetado: 100,0m2 

Informação pública com distribuição de cartilhas, reuniões e capacitações. 

Orientações gerais para controle do avanço desordenado da ocupação ou adensamento da mesma sem critérios técnicos. 

Médio Médio - 

43 39 Veneza Rua Florianópolis (próximo ao domicílio de Nº 184) 

Monitoramento sistemático da área e remoções preventivas no período de chuvas intensas. 

Cadastro social e dos domicílios para controle do avanço da ocupação e para dar suporte ao sistema de alerta-alarme. 

Proteção superficial com impermeabilização: concreto projetado: 30,0 x 10,0m 

Informação pública com distribuição de cartilhas, reuniões e capacitações. 

Orientações gerais para controle do avanço desordenado da ocupação ou adensamento da mesma sem critérios técnicos. 

Médio Pequeno - 

44 69 Bethânia Rua Turim (próximo ao domicílio de Nº 105) 

Monitoramento sistemático da área e remoções preventivas no período de chuvas intensas. 

Cadastro social e dos domicílios para controle do avanço da ocupação e para dar suporte ao sistema de alerta-alarme. 

Estruturas de contenção: 30,0 x 4,0m 

Informação pública com distribuição de cartilhas, reuniões e capacitações. 

Orientações gerais para controle do avanço desordenado da ocupação ou adensamento da mesma sem critérios técnicos. 

Alto Pequeno Grande 

45 29 Esperança 
Rua Oito (Amor Perfeito), próximo ao domicílio de Nº 

395, e a rua 7, próximo ao domicílio de Nº 135 

Monitoramento sistemático da área e remoções preventivas no período de chuvas intensas. 

Cadastro social e dos domicílios para controle do avanço da ocupação e para dar suporte ao sistema de alerta-alarme. 

Proteção superficial vegetal: 100,0m2 

Estruturas de contenção e/ou estabilização: 20,0 x 4,0m 

Informação pública com distribuição de cartilhas, reuniões e capacitações. 

Orientações gerais para controle do avanço desordenado da ocupação ou adensamento da mesma sem critérios técnicos. 

Alto Pequeno Grande 

46 59 
Vila 

Formosa 
Rua ouro Branco (próximo ao domicílio de Nº 225) 

Monitoramento sistemático da área e remoções preventivas no período de chuvas intensas. 

Cadastro social e dos domicílios para controle do avanço da ocupação e para dar suporte ao sistema de alerta-alarme. 

Serviço de limpeza com remoção das bananeiras, lixo e materiais soltos: 

Estruturas de contenção: 30,0 x 3,0m 

Informação pública com distribuição de cartilhas, reuniões e capacitações. 

Orientações gerais para controle do avanço desordenado da ocupação ou adensamento da mesma sem critérios técnicos. 

Alto Pequeno Grande 
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47 62 
Vila 

Celeste 

Av. Andorinhas  (próximo ao domicílio de Nº 210, até 

próximo ao encontro com a Rua Araras), a Rua Araras 

e a Rua Sabiá  (próximo ao encontro com a Rua 

Araras, até próximo ao domicílio de Nº 159) 

Monitoramento sistemático da área e remoções preventivas no período de chuvas intensas. 

Cadastro social e dos domicílios para controle do avanço da ocupação e para dar suporte ao sistema de alerta-alarme. 

Estabilização por meio de retaludamento: 80,0 x 25,0m 

Sistema de drenagem superficial com canaletas (160,0m) e escadas dissipadoras de energia: (2x) 25,0m 

Proteção superficial vegetal: 2000,0m2 

Informação pública com distribuição de cartilhas, reuniões e capacitações. 

Orientações gerais para controle do avanço desordenado da ocupação ou adensamento da mesma sem critérios técnicos. 

Alto Pequeno Grande 

48 12 
Bom 

Jardim 
Rua Arruda (próximo ao domicílio de Nº 575) 

Monitoramento sistemático da área e remoções preventivas no período de chuvas intensas. 

Cadastro social e dos domicílios para controle do avanço da ocupação e para dar suporte ao sistema de alerta-alarme. 

Serviço de limpeza com remoção das bananeiras, lixo e materiais soltos. 

Estabilização por meio de retaludamento: 40,0 x 20,0m. 

Sistema de drenagem superficial com canaletas (80,0m) e escadas dissipadoras de energia (2x) 20,0m 

Proteção superficial vegetal: 800,0m2. 

Estruturas de contenção: 40,0 X 3,0m. 

Informação pública com distribuição de cartilhas, reuniões e capacitações. 

Orientações gerais para controle do avanço desordenado da ocupação ou adensamento da mesma sem critérios técnicos. 

Alto Pequeno Grande 

49 2 
Bom 

Jardim 

Ruas: Francisco Constâncio (parte mais elevada da 

rua) e Samambaia (Próximo ao domicílio Nº376) 

Monitoramento sistemático da área e remoçõespreventivas no período de chuvas intensas. 

Cadastro social e dos domicílios para controle doavanço da ocupação e para dar suporte ao sistemade alerta-alarme. 

Estabilização por meio de Estruturas de contenção: 70,0 x 4,0m 

Proteção superficial por meio deimpermeabilização: concreto projetado: 70,0 c 5,0m. 

Informação pública com distribuição de cartilhas, reuniões e capacitações. 

Orientações gerais para controle do avanço desordenado da ocupação ou adensamento da mesma sem critérios técnicos. 

Alto Pequeno Grande 

50 11 
Bom 

Jardim 

Ruas: Arruda e a Rua Mariano Félix (próximo ao 

encontro com a Rua 2 e com a Rua Genipapo) 

Monitoramento sistemático da área e remoções preventivas no período de chuvas intensas. 

Remoção de 1 domicílio. 

Cadastro social e dos domicílios para controle do avanço da ocupação e para dar suporte ao sistema de alerta-alarme. 

Sistema de drenagem superficial com canaletas e escadas dissipadoras de energia (2x) 30,0m. 

Proteção superficial vegetal: 150,0 x 25,0m. 

Estruturas de contenção: 40,0 x 4,0m. 

Informação pública com distribuição de cartilhas, reuniões e capacitações. 

Orientações gerais para controle do avanço desordenado da ocupação ou adensamento da mesma sem critérios técnicos. 

Alto Pequeno Grande 

51 55 
Chácaras 

madalena 
Rua Tucanuçu (próximo ao domicílio de Nº 2014) 

Monitoramento sistemático da área e remoções preventivas no período de chuvas intensas. 

Cadastro social e dos domicílios para controle do avanço da ocupação e para dar suporte ao sistema de alerta-alarme. 

Estabilização por meio de retaludamento: 50,0 x 20,0m 

Sistema de drenagem superficial com canaletas (100,0m) e escadas dissipadoras de energia: (2x) 20,0m 

Proteção superficial vegetal: 2000,0m2 

Informação pública com distribuição de cartilhas, reuniões e capacitações. 

Orientações gerais para controle do avanço desordenado da ocupação ou adensamento da mesma sem critérios técnicos. 

Alto Pequeno Grande 

52 36 Veneza 
Ruas: Campinas e Nova Iguaçu ( Próximo ao domicílio 

de Nº 422) 

Monitoramento sistemático da área. 

Cadastro social e dos domicílios para controle do avanço da ocupação e para dar suporte ao sistema de alerta-alarme. 

Estabilização por meio de impermeabilização com concreto projetado: 55,0 x 20,0m 

Informação pública com distribuição de cartilhas, reuniões e capacitações. 

Orientações gerais para controle do avanço desordenado da ocupação ou adensamento da mesma sem critérios técnicos. 

Alto Pequeno Grande 

53 75 Bethânia 
Rua Toronto (próximo ao domicílio de Nº 85, até 

próximo ao domicilio de Nº 155) 

Monitoramento sistemático da área e remoções preventivas no período de chuvas intensas. 

Cadastro social e dos domicílios para controle do avanço da ocupação e para dar suporte ao sistema de alerta-alarme. 

Serviço de limpeza com remoção do bambuzal, lixo e materiais soltos: 50,0m3 

Proteção superficial com concreto projetado: 55,0 x 20,0m 

Informação pública com distribuição de cartilhas, reuniões e capacitações. 

Orientações gerais para controle do avanço desordenado da ocupação ou adensamento da mesma sem critérios técnicos. 

Alto Pequeno Grande 

54 15 
Bom 

Jardim 
Rua Zúnia (próximo ao domicilio de Nº 354) 

Monitoramento sistemático da área e remoções preventivas no período de chuvas intensas. 

Cadastro social e dos domicílios para controle do avanço da ocupação e para dar suporte ao sistema de alerta-alarme. 

Sistema de drenagem superficial com escadas dissipadoras de energia: 60,0m. 

Proteção superficial vegetal: 2500,0 m
2
 

Estruturas de contenção: (2x) 15,0 x 3,0m 

Informação pública com distribuição de cartilhas, reuniões e capacitações. 

Orientações gerais para controle do avanço desordenado da ocupação ou adensamento da mesma sem critérios técnicos. 

Alto Pequeno Grande 

55 76 Bethânia 
Rua Baltimore (vai de próximo ao domicílio de Nº 

120, até próximo ao domicílio de Nº 240) 

Monitoramento sistemático da área e remoções preventivas no período de chuvas intensas. 

Cadastro social e dos domicílios para controle do avanço da ocupação e para dar suporte ao sistema de alerta-alarme. 

Estabilização por meio de retaludamentos: 140,0 x 25,0m 

Sistema de drenagem superficial com canaletas (280,0m) e escadas dissipadoras de energia: (3x) 25,0m 

Proteção superficial vegetal: 3500,0m2 

Informação pública com distribuição de cartilhas, reuniões e capacitações. 

Alto Pequeno Grande 
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Orientações gerais para controle do avanço desordenado da ocupação ou adensamento da mesma sem critérios técnicos. 

56 14 
Bom 

Jardim 
Rua dois (próximo ao domicílio de Nº 268) 

Monitoramento sistemático da área e remoções preventivas no período de chuvas intensas. 

Cadastro social e dos domicílios para controle do avanço da ocupação e para dar suporte ao sistema de alerta-alarme. 

Estrutura de contenção: 15,0 x 3,0m. 

Regularização do pavimento asfáltico: 40,0m2 

Informação pública com distribuição de cartilhas, reuniões e capacitações. 

Orientações gerais para controle do avanço desordenado da ocupação ou adensamento da mesma sem critérios técnicos. 

Alto Pequeno Grande 

57 74 Bethânia Rua Toronto (próximo ao domicílio de Nº 15) 

Monitoramento sistemático da área e remoções preventivas no período de chuvas intensas. 

Cadastro social e dos domicílios para controle do avanço da ocupação e para dar suporte ao sistema de alerta-alarme. 

Serviço de limpeza com remoção das bananeiras, lixo e materiais soltos: 40,0m3 

Proteção superficial com concreto projetado: 50,0 x 25,0m 

Informação pública com distribuição de cartilhas, reuniões e capacitações. 

Orientações gerais para controle do avanço desordenado da ocupação ou adensamento da mesma sem critérios técnicos. 

Alto Pequeno Grande 

58 6 
Bom 

Jardim 

Ruas: Samambaia (Parte do setor está 

aproximadamente em frente ao domicílio de Nº 290, 

indo até próximo ao encontro com a Rua Orquídea) e 

Orquídea (Próximo ao encontro com a Rua 

Samambaia) 

Monitoramento sistemático da área e remoções preventivas no período de chuvas intensas. 

Cadastro social e dos domicílios para controle do avanço da ocupação e para dar suporte ao sistema de alerta-alarme. 

Estabilização por meio de retaludamento: 160,0 x 25,0m 

Sistema de drenagem superficial com canaletas (320,0m) e escadas dissipadoras de energia (4x) 25,0m. 

Proteção superficial vegetal: 4.000,0m2 

Informação pública com distribuição de cartilhas, reuniões e capacitações. 

Orientações gerais para controle do avanço desordenado da ocupação ou adensamento da mesma sem critérios técnicos. 

Alto Pequeno Grande 

59 58 
Cidade 

Nobre 

Av. José Anatólio Barbosa (próximo ao encontro com 

a Rua Acesita e com a Rua São Simão) e a Rua Belgo 

Mineira (próximo ao domicílio de Nº 506).) 

Monitoramento sistemático da área e remoções preventivas no período de chuvas intensas. 

Cadastro social e dos domicílios para controle do avanço da ocupação e para dar suporte ao sistema de alerta-alarme. 

Proteção superficial com concreto projetado: 70,0 x 35,0m 

Informação pública com distribuição de cartilhas, reuniões e capacitações. 

Orientações gerais para controle do avanço desordenado da ocupação ou adensamento da mesma sem critérios técnicos. 

Alto Pequeno Grande 

60 27 
Córrego 

Novo 

Rua Jesus Gomes (vai de próximo ao domicilio de Nº 

20, até próximo ao domicílio de Nº 122) 

Monitoramento sistemático da área e remoções preventivas no período de chuvas intensas. 

Cadastro social e dos domicílios para controle do avanço da ocupação e para dar suporte ao sistema de alerta-alarme. 

Serviço de limpeza com remoção das bananeiras, lixo e materiais soltos: 30,0m3 

Sistema de drenagem superficial com escadas dissipadoras de energia: (2x) 70,0m 

Proteção superficial por meio de impermeabilização com concreto projetado: 70,0 x 40,0m 

Informação pública com distribuição de cartilhas, reuniões e capacitações. 

Orientações gerais para controle do avanço desordenado da ocupação ou adensamento da mesma sem critérios técnicos. 

Alto Pequeno Grande 

61 7 
Bom 

Jardim 

Ruas: Lírio do Campo (Vai de próximo ao domicílio 

de N° 30, até o próximo ao domicílio de Nº 260), 

Guaraná (Próximo ao domicílio de Nº 45) e João 

Basílio Gomes (Vai de próximo ao domicílio Nº 317, 

até próximo ao domicílio de Nº 437B) 

Monitoramento sistemático da área. 

Cadastro social e dos domicílios para controle do avanço da ocupação e para dar suporte ao sistema de alerta-alarme. 

Serviço de limpeza com remoção das bananeiras, lixo e materiais soltos: 60,0m3. 

Elaboração de projeto urbanístico para consolidação da ocupação (adequação do acesso veicular e pedestre, correção e 

disciplinamento do escoamento das águas pluviais através da construção de escadas dissipadores de energia e canaletas, 

redução do gradiente das águas em superfície, regularização do esgoto). 

Estabilização por meio de sistema de drenagem superficial com escadas dissipadoras de energia: 50,0m, 35,0m e 20,0m. 

Proteção superficial vegetal: 250,0m x 20,0m. 

Estruturas de contenção: 10,0 x 3,0m; 35,0 x 3,0m; 45,0 x 3,0m. 

Informação pública com distribuição de cartilhas, reuniões e capacitações. 

Alto Pequeno Grande 

62 19 Esperança 

Rua Aniz (próximo ao domicílio de Nº 580, até 

próximo ao domicílio de Nº 620), parte da rua 

Quatorze (parte mais elevada da rua) e parte da Rua 

Dezesseis 

itoramento sistemático da área e remoções preventivas no período de chuvas intensas. 

Cadastro social e dos domicílios para controle do avanço da ocupação e para dar suporte ao sistema de alerta-alarme. 

Serviço de limpeza com remoção das bananeiras, lixo e materiais soltos; 

Elaboração de projeto urbanístico para consolidação da ocupação (adequação do acesso veicular e pedestre, correção e 

disciplinamento do escoamento das águas pluviais através da construção de escadas dissipadores de energia e canaletas, 

redução do gradiente das águas em superfície, regularização do esgoto). 

Implantação e adequação de acesso em rampa: 150,0m 

Implantação e adequação de acesso em escadaria: 200,0m 

Sistema de drenagem superficial com canaletas (350,0m) e escadas dissipadoras de energia (6x) 50,0m 

Proteção superficial vegetal: 8000,0m2 

Estruturas de contenção: (8x) 12,0 x 3,0m 

Informação pública com distribuição de cartilhas, reuniões e capacitações. 

Orientações gerais para controle do avanço desordenado da ocupação ou adensamento da mesma sem critérios técnicos. 

Alto Pequeno Grande 

63 71 Bethânia Parte mais elevada da Rua Turim 

Monitoramento sistemático da área e remoções preventivas no período de chuvas intensas. 

Cadastro social e dos domicílios para controle do avanço da ocupação e para dar suporte ao sistema de alerta-alarme. 

Serviço de limpeza com remoção das bananeiras, lixo e materiais soltos: 30,0m3 

Elaboração de projeto urbanístico para consolidação da ocupação (adequação do acesso veicular e pedestre, correção e 

Médio Grande Médio 
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disciplinamento do escoamento das águas pluviais através da construção de escadas dissipadores de energia e canaletas, 

redução do gradiente das águas em superfície, regularização do esgoto). 

Estruturas de contenção: (4x) 15,0 x 3,0m 

Informação pública com distribuição de cartilhas, reuniões e capacitações. 

Orientações gerais para controle do avanço desordenado da ocupação ou adensamento da mesma sem critérios técnicos. 

64 32 
Jardim 

Panorama 

Rua das Tarianas (próximo ao domicílio de Nº 67, até 

próximo ao domicílio de Nº 162) 

Monitoramento sistemático da área e remoções preventivas no período de chuvas intensas. 

Cadastro social e dos domicílios para controle do avanço da ocupação e para dar suporte ao sistema de alerta-alarme. 

Sistema de drenagem superficial com canaletas (120,0m) e escadas dissipadoras de energia: (2x) 35,0m 

Informação pública com distribuição de cartilhas, reuniões e capacitações. 

Orientações gerais para controle do avanço desordenado da ocupação ou adensamento da mesma sem critérios técnicos. 

Médio Grande Grande 

65 30 Esperança 
Rua Vitória Régia (próximo ao encontro com a Rua 

Amarilis, até próximo ao domicílio de Nº 832) 

Monitoramento sistemático da área e remoções preventivas no período de chuvas intensas. 

Cadastro social e dos domicílios para controle do avanço da ocupação e para dar suporte ao sistema de alerta-alarme. 

Proteção superficial vegetal: 400,0m2 

Estruturas de contenção: (4x) 15,0 x 3,0m. 

Informação pública com distribuição de cartilhas, reuniões e capacitações. 

Orientações gerais para controle do avanço desordenado da ocupação ou adensamento da mesma sem critérios técnicos. 

Médio Médio Médio 

66 46 Veneza 
Rua Blumenau (próximo ao domicílio de Nº 795, até 

próximo ao domicílio de Nº 935) 

Monitoramento sistemático da área e remoções preventivas no período de chuvas intensas. 

Cadastro social e dos domicílios para controle do avanço da ocupação e para dar suporte ao sistema de alerta-alarme. 

Estabilização por meio de retaludamentos: 80,0 x 20,0m 

Sistema de drenagem superficial com canaletas (160,0m) e escadas dissipadoras de energia: (2x) 20,0m 

Proteção superficial vegetal: 2000,0m2 

Informação pública com distribuição de cartilhas, reuniões e capacitações. 

Orientações gerais para controle do avanço desordenado da ocupação ou adensamento da mesma sem critérios técnicos. 

Médio Médio Médio 

67 21 Esperança 

Engloba as ruas: Camomila(Rua 10) (Vai de próximo 

ao encontro com a Rua 8, até a parte mais elevada), 

Amor Perfeito (Rua 8) (próximo ao encontro com a 

rua sete, até próximo ao domicilio de Nº 145) e Rua 7 

(próximo ao domicílio de Nº 160) 

Monitoramento sistemático da área e remoções preventivas no período de chuvas intensas. 

Cadastro social e dos domicílios para controle do avanço da ocupação e para dar suporte ao sistema de alerta-alarme. 

Elaboração de projeto urbanístico para consolidação da ocupação (adequação do acesso veicular e pedestre, correção e 

disciplinamento do escoamento das águas pluviais através da construção de escadas dissipadores de energia e canaletas, 

redução do gradiente das águas em superfície, regularização do esgoto). 

Estabilização por meio de retaludamento 

Sistema de drenagem superficial com escada dissipadoras de energia: 200,0m 

Proteção superficial vegetal: 1200,0m2 

Estruturas de contenção: (11x) 12,0 x 3,0m, (1x) 20,0 x 3,0m 

Informação pública com distribuição de cartilhas, reuniões e capacitações. 

Orientações gerais para controle do avanço desordenado da ocupação ou adensamento da mesma sem critérios técnicos. 

Médio Médio Médio 

68 26 
Recanto 

Verde 

Rua Francisca Emilia (Vai de próximo ao domicilio de 

Nº 180, até próximo ao domicílio de Nº 288) 

Monitoramento sistemático da área e remoções preventivas no período de chuvas intensas. 

Cadastro social e dos domicílios para controle do avanço da ocupação e para dar suporte ao sistema de alerta-alarme. 

Sistema de drenagem superficial com escadas dissipadoras de energia: (2x) 60,0m 

Proteção superficial vegetal: 400,0m2 

Estruturas de contenção: (2x) 30,0 x 3,0m 

Informação pública com distribuição de cartilhas, reuniões e capacitações. 

Orientações gerais para controle do avanço desordenado da ocupação ou adensamento da mesma sem critérios técnicos. 

Médio Médio Médio 

69 40 Veneza 
Avenida Londrina (vai de próximo ao domicílio de Nº 

15, até próximo ao domicílio de Nº 89) 

Monitoramento sistemático da área e remoções preventivas no período de chuvas intensas. 

Cadastro social e dos domicílios para controle do avanço da ocupação e para dar suporte ao sistema de alerta-alarme. 

Elaboração de projeto urbanístico para consolidação da ocupação (adequação do acesso veicular e pedestre, correção e 

disciplinamento do escoamento das águas pluviais através da 

construção de escadas dissipadores de energia e canaletas, redução do gradiente das águas em superfície, regularização do 

esgoto). 

Estabilização por meio de retaludamento: 130,0 x 25,0m 

Sistema de drenagem superficial com canaletas (250,0m) e escadas dissipadoras de energia: (3x) 45,0m 

Proteção superficial vegetal: 2800,0m2 

Informação pública com distribuição de cartilhas, reuniões e capacitações. 

Orientações gerais para controle do avanço desordenado da ocupação ou adensamento da mesma sem critérios técnicos. 

Médio Médio Grande 

70 41 Caravelas 
Ruas: São Borja (próximo ao domicílio de Nº 461) e 

Alegrete (próximo à parte sem saída da rua) 

Monitoramento sistemático da área. 

Cadastro social e dos domicílios para controle do avanço da ocupação e para dar suporte ao sistema de alerta-alarme. 

Estabilização por meio de retaludamentos: 200,0 x 10,0m 

Sistema de drenagem superficial com canaletas (400,0m) e escadas dissipadoras de energia: (4x) 50,0m 

Proteção superficial vegetal: 2000,0m2 

Informação pública com distribuição de cartilhas, reuniões e capacitações. 

Orientações gerais para controle do avanço desordenado da ocupação ou adensamento da mesma sem critérios técnicos. 

Médio Médio Grande 
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71 35 Veneza 

Ruas: Campinas (vai de próximo ao domicílio de Nº 

360, até próximo ao domicílio de Nº 420), Belém 

(próximo ao encontro com a rua Petrópolis) e Dr. 

Tancredo Neves (próximo ao domicílio de Nº 531) 

Monitoramento sistemático da área e remoções preventivas no período de chuvas intensas. 

Cadastro social e dos domicílios para controle do avanço da ocupação e para dar suporte ao sistema de alerta-alarme. 

Estabilização por meio de impermeabilização com concreto projetado: 60,0 x 20,0m 

Informação pública com distribuição de cartilhas, reuniões e capacitações. 

Orientações gerais para controle do avanço desordenado da ocupação ou adensamento da mesma sem critérios técnicos. 

Médio Médio Grande 

72 25 
Recanto 

Verde 

Rua Quatro (Rua Lagoa Silvana), vai de próximo ao 

domicílio de Nº 501, até próximo ao domicílio de Nº 

1017 

Monitoramento sistemático da área e remoções preventivas no período de chuvas intensas. 

Cadastro social e dos domicílios para controle do avanço da ocupação e para dar suporte ao sistema de alerta-alarme. 

Estabilização por meio de retaludamento: 650,0 x 60,0m 

Sistema de drenagem superficial com canaletas (1300,0m) e escadas dissipadoras de energia: (10x) 60,0m 

Proteção superficial vegetal: 40.000,00m2 

Informação pública com distribuição de cartilhas, reuniões e capacitações. 

Orientações gerais para controle do avanço desordenado da ocupação ou adensamento da mesma sem critérios técnicos. 

Médio Médio Grande 

73 23 
Bom 

Jardim 

Rua Maria Apolinária (em frente ao domicílio de Nº 

73) 

Monitoramento sistemático da área e remoções preventivas no período de chuvas intensas. 

Cadastro social e dos domicílios para controle do avanço da ocupação e para dar suporte ao sistema de alerta-alarme. 

Estrutura de contenção: 20,0 x 3,0m 

Informação pública com distribuição de cartilhas, reuniões e capacitações. 

Orientações gerais para controle do avanço desordenado da ocupação ou adensamento da mesma sem critérios técnicos. 

Médio Médio Grande 

74 22 
Bom 

Jardim 

Rua Maria da Glória Barbosa (próximo ao domicílio 

de Nº 565) 

Monitoramento sistemático da área e remoções preventivas no período de chuvas intensas. 

Cadastro social e dos domicílios para controle do avanço da ocupação e para dar suporte ao sistema de alerta-alarme. 

Estrutura de contenção: 20,0 x 3,0m 

Informação pública com distribuição de cartilhas, reuniões e capacitações. 

Orientações gerais para controle do avanço desordenado da ocupação ou adensamento da mesma sem critérios técnicos. 

Médio Médio Grande 

75 18 Esperança 
Rua Narciso (próximo ao domicílio de Nº489, 

encontro com a Rua Verônica) 

Monitoramento sistemático da área e remoções preventivas no período de chuvas intensas. 

Cadastro social e dos domicílios para controle do avanço da ocupação e para dar suporte ao sistema de alerta-alarme. 

Serviço de limpeza com remoção das bananeiras, lixo e materiais soltos: 80,0m3. 

Escada dissipadora de energia: 60,0m. 

Proteção superficial vegetal: 600,0m2. 

Informação pública com distribuição de cartilhas, reuniões e capacitações. 

Orientações gerais para controle do avanço desordenado da ocupação ou adensamento da mesma sem critérios técnicos. 

Médio Pequeno Médio 

76 37 Veneza 
Encontro das Ruas: Nova Iguaçu com Teresina 

(próximo ao domicílio de Nº 240 A) 

Monitoramento sistemático da área e remoções preventivas no período de chuvas intensas. 

Cadastro social e dos domicílios para controle do avanço da ocupação e para dar suporte ao sistema de alerta-alarme. 

Sistema de drenagem superficial com canaletas (120,0m) e escadas dissipadoras de energia: (2x) 20,0m 

Proteção superficial vegetal: 600,0m2 

Estruturas de contenção: 60,0 x 3,0m 

Informação pública com distribuição de cartilhas, reuniões e capacitações. 

Orientações gerais para controle do avanço desordenado da ocupação. 

Médio Pequeno Grande 

77 54 Limoeiro 
Av. José Anatólio Barbosa (próximo ao domicílio de 

Nº 761) 

Monitoramento sistemático da área. 

Estruturas de contenção: 30,0 x 3,0m 

Proteção superficial vegetal: 300,0m2 

Informação pública com distribuição de cartilhas, reuniões e capacitações. 

Orientações gerais para controle do avanço desordenado da ocupação ou adensamento da mesma sem critérios técnicos. 

Médio Pequeno Grande 

78 24 
Recanto 

Verde 

Ruas: Oito (Rua lagoa dourada) próximo ao domicilio 

de Nº 383 e Onze (Rua Lagoa Bonita) em frente ao 

domicilio de Nº 47 

Monitoramento sistemático da área e remoções preventivas no período de chuvas intensas. 

Estabilização por meio de retaludamento: 90,0 x 25,0m 

Sistema de drenagem superficial com canaletas (180,0m) e escadas dissipadoras de energia (3x) 25,0m: 

Proteção superficial vegetal: 2300,0m2 

Informação pública com distribuição de cartilhas, reuniões e capacitações. 

Orientações gerais para controle do avanço desordenado da ocupação ou adensamento da mesma sem critérios técnicos. 

Médio Pequeno Grande 

79 13 
Bom 

Jardim 

Localizada entre a Rua Era e o encontro das Ruas: 

Dois (próximo ao domicílio de Nº 323) e Arruda 

(Residência próxima ao encontro com a Rua 2) 

Monitoramento sistemático da área e remoções preventivas no período de chuvas intensas. 

Cadastro social e dos domicílios para controle do avanço da ocupação e para dar suporte ao sistema de alerta-alarme. 

Serviço de limpeza com remoção das bananeiras, lixo e materiais soltos: 180,0m3. 

Estabilização por meio de retaludamento: 65,0 x 25,0m 

sistema de drenagem superficial com canaletas (130,0m) e escadas dissipadoras de energia (3x) 25,0m 

Proteção superficial vegetal: 1625,0 m
2
. 

Informação pública com distribuição de cartilhas, reuniões e capacitações. 

Orientações gerais para controle do avanço desordenado da ocupação ou adensamento da mesma sem critérios técnicos. 

Médio Pequeno Grande 

80 17 
Bom 

Jardim 
Rua Cravina (Próximo ao domicílio de Nº 250) 

Monitoramento sistemático da área e remoções preventivas no período de chuvas intensas. 

Cadastro social e dos domicílios para controle do avanço da ocupação e para dar suporte ao sistema de alerta-alarme. 

Informação pública com distribuição de cartilhas, reuniões e capacitações. 

Orientações gerais para controle do avanço desordenado da ocupação ou adensamento da mesma sem critérios técnicos. 

Médio Pequeno Grande 
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Ordem de 

Prioridade 
Setor Bairro Localização Intervenções Necessárias 

Grau de 

Probabilidade 

Porte do 

Setor 

Relação Custo/ 

Moradia 

81 34 Veneza 
Rua Teresópolis (parte sem saída da rua, a montante 

da rua Belém e a jusante da Rua Dr. Tancredo Neves) 

Monitoramento sistemático da área e remoções preventivas no período de chuvas intensas. 

Cadastro social e dos domicílios para controle do avanço da ocupação e para dar suporte ao sistema de alerta-alarme. 

Informação pública com distribuição de cartilhas, reuniões e capacitações. 

Orientações gerais para controle do avanço desordenado da ocupação ou adensamento da mesma sem critérios técnicos. 

Médio Pequeno Grande 
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ANEXO II – QUADRO DE CRITÉRIOS DE 

HIERARQUIZAÇÃO
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Ficha Ação 

Notas nos Indicadores 

Classificação 

I
AT

 I
CT

 I
AM

 I
RC

 

A001 
Estudo do Sistema de Bombeamento dos Poços 

de Captação e da Adutora de Água Bruta 
1,0 0,5 0,5 1,0 3,0 

A002 UTR da ETA Amaro Lanari. 2,0 0,5 0,5 1,0 4,0 

A003 
Reforma estrutural do Sistema de Reservação de 

Água Tratada. 
3,5 2,0 1,5 3,0 10,0 

A004 Reservatórios setoriais 0,5 0,5 0,5 1,0 2,5 

A005 Ampliação do Programa de Redução de Perdas. 3,5 0,5 1,5 3,0 8,5 

A006 
Ampliação da Rede de Distribuição e Ligações 

Prediais de Água 
0,5 0,5 0,5 1,0 2,5 

E001 
Ampliação do Sistema de Coleta e Afastamento de 

esgotos para as áreas sem atendimento 
3,5 2,0 1,5 3,0 10,0 

E002 Substituição das redes antigas 2,0 0,5 0,5 2,0 5,0 

E003 Reforma dos reatores UASB da ETE Ipanema 3,5 2,0 1,5 3,0 10,0 

E004 Implantação dos filtros anaeróbios. 1,0 0,5 0,5 1,5 3,5 

E005 Reforma das EEEs Vila da Paz e Ipanema. 3,5 2,0 1,5 3,0 10,0 

E006 
Atualização do Cadastro Técnico das Redes de 

Esgotamentos Sanitário. 
0,5 0,5 0,5 1,0 2,5 

E007 

Ampliação do Sistema de Coleta e Afastamento de 

esgotos para acompanhar o crescimento 

vegetativo 

0,5 0,5 0,5 1,0 2,5 

E008 Programa Caça Esgoto 0,5 0,5 0,5 1,0 2,5 

RS002 Implantar Programa de Coleta Seletiva. 2,0 1,0 2,5 3,0 8,5 

RS003 
Ampliação do reaproveitamento dos resíduos 

orgânicos. 
0,5 2,0 0,5 2,0 5,0 

RS006 

Elaborar e implantar os Planos de Gerenciamento 

Integrado de Resíduos de Serviços de Saúde 

(PGIRSS) das unidades públicas de saúde e 

fiscalizar a elaboração e implantação dos PGIRSS 

das unidades privadas de saúde. 

2,0 1,0 2,5 3,5 9,0 

RS007 

Elaborar e implantar o Plano de Gestão de 

Resíduos da Construção Civil e Demolição 

(PGIRCD). 

2,0 1,0 2,5 3,5 9,0 
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Ficha Ação 

Notas nos Indicadores 

Classificação 

I
AT

 I
CT

 I
AM

 I
RC

 

RS008 
Implantação de reaproveitamento dos resíduos da 

construção civil 
1,5 1,5 2,0 2,0 7,0 

RS009 
Implantação de área pública para transbordo e 

triagem de RCD e resíduos volumosos 
1,5 1,5 2,0 2,0 7,0 

RS010 
Núcleo Gestor de Limpeza Urbana e Manejo de 

Resíduos Sólidos. 
2,0 2,0 2,5 1,0 7,5 

D001 
Elaborar Plano Diretor de Drenagem Urbana 

(PDDU) 
1,5 1,5 3,0 3,5 9,5 

D002 Cadastro Técnico da Rede de Drenagem 1,5 1,5 3,0 3,5 9,5 

D003 Posto Pluviométrico e Fluviométrico 0,5 1,0 1,0 3,0 5,5 

D005 Solução dos Pontos de Alagamentos e Inundação 1,5 1,0 2,0 1,0 5,5 

PG001 
Programa de Cobrança pelos Serviços de 

Saneamento Básico 
1,5 1,0 1,5 1,5 5,5 

PG002 
Programa de Proteção das Nascentes e 

Mananciais 
3,5 2,0 1,5 3,0 10,0 

PG003 
Programa de captação e aproveitamento da água 

de chuva 
2,5 1,0 1,5 1,0 6,0 

PG004 
Programa de Capacitação dos Operadores dos 

Serviços 
1,5 0,5 0,5 0,5 3,0 

PG005 
Programa de Adequação de Interferências entre as 

redes de Esgoto e Drenagem 
1,5 1,5 1,5 1,5 6,0 

PSR001 Programa de Melhoria do Abastecimento de Água 0,6 0,5 4,0 4,0 9,1 

PSR002 
Programa de Adequação do Sistema de 

Esgotamento Sanitário 
0,5 0,4 4,0 4,0 8,9 

PSR003 
Programa de Coleta Seletiva e Reaproveitamento 

dos Resíduos 
0,2 1,0 3,0 2,0 6,2 

PSR004 
Programa de Melhorias e Intervenções nas 

estruturas de Drenagem 
0,7 0,7 3,0 3,0 7,4 

Elaboração: ENGECORPS, 2015.
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ANEXO III – PARECER CONCLUSIVO IBIO – 

AGB DOCE / MUNICÍPIO 
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