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LEI COMPLEMETAR N° 059/2016 

Institui o Plano Municipal de 

Saneamento Básico, instrumento da 

Política Municipal de Saneamento 

Básico e dá outras providências. 

O Prefeito Municipal de Visconde do Rio Branco, Estado de 

Minas Gerais. Faço saber que povo do Município de Visconde do Rio 

Branco, por seus representantes, os vereadores, aprovou e eu 

sanciono a seguinte lei:  

Artigo 1º. Fica aprovado o Plano Municipal de Saneamento 

Básico da Cidade de Visconde do Rio Branco, anexo a este 

instrumento.  

Parágrafo único. O Plano aprovado, descrito no caput, é 

vinculante para todas as entidades públicas ou privadas que 

prestem serviços ou desenvolvam ações de Saneamento Básico na 

Cidade.  

Artigo 2º. O Plano Municipal de Saneamento Básico, como 

instrumento da Política Municipal de Saneamento, tem como 

finalidade, melhorar a qualidade da saúde pública, manter o meio 

ambiente em condições de gerar o desenvolvimento sustentável, além 

de fornecer subsídios ao Poder Público e à coletividade para 

defesa, conservação e recuperação da qualidade e salubridade 

ambiental, cabendo à cidadania, entidades privadas e a todos os 

interessados, o direito de exigir a adoção de medidas legais para 

garantia dos direitos sanitários, bem como o ônus de contribuir 

para o cumprimento das leis federais, estaduais e municipais sobre 
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o tema.  

 

Artigo 3º. Para o estabelecimento do Plano Municipal de 

Saneamento Básico do Município de Visconde do Rio Branco, serão 

observados os seguintes princípios fundamentais;  

I - universalização de acesso aos serviços, que compreende a 

ampliação progressiva do acesso ao saneamento básico de todos os 

domicílios e edificações urbanas e rurais permanentes, bem como 

onde houver atividades humanas continuadas;  

II - integralidade e disponibilidade, entendida como o 

conjunto dos componentes em todas as atividades de cada um dos 

serviços de saneamento básico, propiciando à população o acesso na 

conformidade de suas necessidades e maximizando a eficácia das 

ações e resultados;  

III - equidade, entendida como garantia da fruição em igual 

nível de qualidade dos benefícios pretendidos ou ofertados, sem 

qualquer tipo de discriminação ou restrição do caráter social ou 

econômico, salvo as que visem priorizar o atendimento da população 

de menor renda ou em situação de risco sanitários ou ambientais  

IV - regularidade, concretizada pela prestação de serviços, 

sempre de acordo com respectiva regulação e outras normas 

aplicáveis.  

V - continuidade, consistente na obrigação de prestar serviços 

públicos sem interrupções, salvo nas hipóteses previstas nos 

instrumentos contratuais, nos casos de serviços delegados a 

terceiros.  

VI - eficiência, compreendendo a prestação de serviços de 

forma racional e quantitativa ou qualitativamente adequada, 

conforme as necessidades dos usuários e com a imposição do menor 

encargo socioambiental e econômico, levando em conta a 
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participação social nos processos decisórios, sempre que possível;  

VII - segurança, consiste na garantia de que os serviços sejam 

prestados dentro dos padrões de qualidade operacionais e 

sanitários estabelecidos, com o menor risco possível para os 

usuários, bem como para trabalhadores que prestem os serviços e à 

população em geral;  

VIII - atualidade, compreendendo a modernidade das técnicas, 

dos equipamentos e das instalações e sua conservação, bem como as 

melhorias continuas dos serviços, observadas a racionalidade e a 

disponibilidade técnica e econômica, a capacidade de pagamento dos 

usuários e a adoção de soluções graduais e progressivas;  

IX - cortesia, traduzida no atendimento aos cidadãos de forma 

correta e educada, em tempo adequado e disposição de todas as 

informações referentes ao s serviços de interesse dos usuários e 

da municipalidade;  

X - modicidade dos custos para os usuários, mediante a 

instituição de taxas, tarifas e outros preços públicos cujos 

valores sejam limitados aos efetivos custos da prestação ou 

disposição de serviços em condições de máxima economia, 

respeitadas as condições dos usuários;  

XI - eficiência e sustentabilidade, mediante adoção de 

mecanismos e instrumentos que garantam a efetividade da gestão dos 

serviços e a eficácia duradoura das ações de saneamento básico, 

nos aspectos jurídico- institucional, econômicos, sociais, 

ambientais, administrativos e operacionais;  

XII - intersetorialidade, mediante articulações com as 

políticas de desenvolvimento urbano e regional, de habitação, 

combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, de 

recursos hídricos, de promoção da saúde e outras de relevante 

interesse social, voltadas para a melhoria da qualidade de vida, 
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para as quais o saneamento básico seja fator determinante ou 

relevante;  

XIII - transparência das ações mediante a utilização de 

sistemas de levantamento e divulgação de informações, mecanismos 

de participação social e processos decisórios institucionalizados;  

XIV - cooperação com os demais entes da Federação, mediante 

participação em soluções de gestão associada de serviços de 

saneamento básico e a promoção de ações que contribuam para a 

melhoria das condições de salubridade ambiental;  

XV - participação da sociedade na formulação e implementação 

das políticas públicas e no planejamento, regulação, fiscalização 

e avaliação da prestação de serviços por meio de instrumentos e 

mecanismos de controle social;  

XVI - promoção da educação sanitária e ambiental, fomentando 

os hábitos higiênicos, o uso sustentável dos recursos naturais, a 

redução de desperdícios, principalmente de água potável, bem como 

a correta utilização dos serviços;  

XVII - promoção e proteção da saúde, diante ações preventivas 

de doenças relacionadas ao uso incorreto ou inadequação dos 

serviços públicos de saneamento básico, observadas as normais do 

Sistema Único de Saúde (SUS);  

XVIII - preservação e conservação do meio ambiente, mediante 

ações orientadas para a utilização dos recursos naturais de forma 

sustentável e reversão de eventual degradação ambiental;  

XIX - promoção do direito à cidade;  

XX - conformidade do planejamento e da execução dos serviços 

com as exigências fundamentais de ordenação da cidade, expressas 

nas leis aplicáveis;  

XXI - promoção e defesa da saúde e segurança do trabalhador 

nas atividades relacionadas aos serviços;  
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XXII - respeito e promoção dos direitos dos usuários, dos 

cidadãos e das pessoas que transitam pela cidade;  

XXIII - fomento da pesquisa científica e tecnológica e difusão 

dos conhecimentos de interesse para o saneamento básico, com 

ênfase no desenvolvimento de tecnologias apropriadas;  

XXIV - promoções de ações e garantias necessárias para o 

atendimento da população rural com serviços de saneamento básico, 

mediante soluções adequadas e compatíveis, respeitadas as 

condições econômicas, sociais e geográficas;  

 

Artigo 4º. Para efeitos desta Lei, considera-se Saneamento 

Básico as estruturas e serviços dos seguintes sistemas: 

I - Abastecimento de Água Potável, composto pelo conjunto de 

infraestruturas, obras civis, materiais, equipamentos e demais 

instalações, destinado à produção e a distribuição canalizada de 

água potável, sob a responsabilidade do Poder Público, que no 

momento é exercido, por delegação, À COPASA, priorizando as 

seguintes atividades:  

a - abastecimento público de água tratada prioritária para o 

consumo humano e a higiene nos domicílios residenciais, nos locais 

de trabalho e de convivência social, e secundário para utilização 

como insumo ou matéria-prima para atividades econômicas e para o 

desenvolvimento de atividades recreativas ou de lazer;  

b - garantia do abastecimento em quantidade suficiente para 

promover a saúde pública e com qualidade compatível com as normas, 

critérios e padrões de potabilidade estabelecidos conforme o 

previsto na norma federal e outros instrumentos normativos, que 

regulam a matéria; 

c - promoção e incentivo à preservação, à proteção e à 

recuperação de mananciais, ao uso racional da água, a redução de 
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perdas no sistema público e nas edificações, atendidas a 

minimização dos desperdícios;  

d - promoção das ações de educação sanitária e ambiental, 

especialmente o uso sustentável e racional da água e a correta 

utilização da infraestrutura do sistema;  

e - orientar a população sobre os procedimentos a serem 

adotados em caso de situações de emergência ou ofereçam risco a 

saúde pública, atendidas as orientações fixadas pela Política 

Nacional do Saneamento Básico e outras emanadas de órgãos 

competentes;  

f - incentivar e oferecer retribuição ou premiação, que for 

permitido pela lei orçamentária e tributaria, o reuso de água das 

chuvas, ou águas servidas ou de efluentes de esgotos tratados, bem 

como sobretaxando ou onerando os cidadãos e empresas que 

contribuírem para o desperdício de água potável;  

g - Na ausência de redes públicas de abastecimento de água, 

serão admitidas soluções individuais, observadas as normas de 

regulação e dos serviços e as relativas às políticas ambientais, 

sanitária de recursos hídricos, previstos na Legislação Federal. 

 

II - Esgotamento Sanitário, considerado a coleta e tratamento 

dos esgotos por meio de rede pública, inclusive ligação predial, 

priorizando as seguintes atividades: 

 

a - A coleta e transporte, por meio de veículos automotores 

apropriados, de: efluentes e lodos gerados por soluções 

individuais de tratamento de esgotos sanitários, inclusive fossas 

sépticas, mediante cobrança de taxa a ser instituída pelo 

Executivo Municipal.  
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b - coleta de chorume gerado por unidades de tratamento de 

resíduos sólidos integrantes do respectivo serviço público e de 

soluções individuais, quando destinado ao tratamento em unidade do 

serviço de esgotamento sanitário, mediante cobrança de taxas;  

c - adoção de solução adequada para a coleta, o transporte, o 

tratamento e a disposição dos esgotos sanitários, visando promover 

a saúde pública e prevenir a poluição das águas superficiais e 

subterrâneas, do solo e do ar; 

d - promoção do desenvolvimento de adoção de tecnologias 

apropriadas, seguras e ambientalmente adequadas de esgotamento 

sanitário, que forem compatíveis e factíveis com a realidade de 

Visconde do Rio Branco, especialmente levando em conta às 

condições topográficas da cidade as contingências do sistema de 

drenagem pluvial, que envolve fatores regionais;  

e - incentivo ao reuso da água, inclusive a originada do 

processo de tratamento, e a eficiência energética, nas diferentes 

etapas do sistema de esgotamento, observadas as normas da saúde 

pública e proteção ambiental; 

f - promoção de ações da educação ambiental sobre a correta 

utilização das instalações prediais de esgoto e dos sistemas de 

esgotamento sanitário, incluídos os procedimentos.  

 

III - Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais, 

considerando: 

a - drenagem urbana  

 

b - adução ou transporte de águas pluviais urbanas, por meios 

de dutos e canais;  

c - detenção ou retenção de águas pluviais urbanas para 

amortecimento de vazões de cheias ou aproveitamento, inclusive 
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como elemento urbanístico;  

d - tratamento e aproveitamento ou disposição final de águas 

pluviais urbanas.  

e - integração das ações de planejamento, de implantação e de 

operação do sistema de drenagem; 

f - adoção, em conjunto com o sistema de esgotamento 

sanitário, de soluções e ações adequadas para promover a saúde, a 

segurança dos cidadãos e do patrimônio público e privado, 

reduzindo os prejuízos econômicos decorrentes de inundações e de 

outros eventos relacionados, levando em conta as graves 

contingências verificadas e a influência da bacia hidrográfica nos 

acidentes ocorridos;  

g - desenvolvimento de mecanismos e instrumentos de prevenção, 

minimização e geração de enchentes, redução ou mitigação dos 

impactos dos lançamentos de água na jusante da bacia hidrográfica 

urbana;  

h - incentivo à valorização, a preservação, a recuperação e ao 

uso adequado do sistema natural de drenagem do sitio urbano, em 

particular dos seus cursos d´água, com ações que priorizem:  

h 1- o equacionamento de situações que envolvam o risco 

a vida, a saúde pública e perdas materiais; redução de 

áreas impermeáveis nas vias e logradouros e nas 

propriedades públicas e privadas; 

h 2- a redução de áreas impermeáveis nas vias e 

logradouros e nas propriedades públicas e privadas 

 

h 3- o equacionamento dos impactos negativos na 

qualidade das águas dos corpos receptores em 

decorrência de lançamentos esgotos sanitários e de 

outros efluentes líquidos, no sistema público de manejo 
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de águas pluviais; 

h 4- a inibição de lançamentos ou deposição de resíduos 

sólidos de qualquer natureza, inclusive, por 

assoreamento, no sistema público de manejo de águas 

pluviais;  

h 5- adoção de medidas, inclusive de benefício ou de 

ônus financeiros, no que couber, a adoção de mecanismos 

de detenção ou retenção de águas pluviais urbanas para 

amortecimento de vazões de cheias ou aproveitamento de 

águas pluviais pelos proprietários, titulares do 

domínio útil ou possuidores a qualquer título de 

imóveis urbanos;  

h 6- adoção de ações de educação sanitária e ambiental 

como instrumento da conscientização da população sobre 

a importância da preservação e ampliação das áreas 

permeáveis e o correto manejo das águas pluviais. 

 

IV - Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos, considerado 

os serviços públicos destinados a coleta, transbordo, transporte, 

triagem para reutilização e reciclagem, tratamento, inclusive por 

compostagem, considerando o seguinte: 

a - resíduos domésticos; 

b - resíduos originários de atividades comerciais, industriais 

e de serviços, em quantidade ou qualidade similares às dos 

resíduos domésticos, os quais sejam considerados resíduos sólidos 

urbanos, desde que não sejam tratados como de responsabilidade do 

gerador, nos termos da Lei Federal N.º 12.305/2010, a quem 

incumbirá à coleta e a destinação adequada;  

c - resíduos originários de serviços públicos de limpeza 

urbana, especialmente da varrição, da capina, da roçada, poda de 
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árvores e atividades correlatas em vias e logradouros públicos; 

desobstrução e limpeza de bueiros, boca de lobo e correlatos; 

limpeza de logradouros públicos, onde se realizem feitas públicas 

e outros eventos públicos de acesso aberto à comunidade. Poderá o 

Poder Público, no que couber cobrar taxas para tais serviços;  

d - adoção do manejo planejado, integrado e diferenciado dos 

resíduos sólidos urbanos, com ênfase na utilização de tecnologias 

limpas, visando promover a saúde pública e prevenir a poluição das 

águas subterrâneas, do solo e do ar;  

e - incentivo a promoção da não geração, redução, separação 

dos resíduos na fonte geradora para as coletas seletivas, 

reutilização, reciclagem, inclusive por compostagem, e 

aproveitamento energético do biogás, quando existir, objetivando a 

utilização adequada dos recursos naturais e a sustentabilidade 

ambiental e econômica;  

f - a inserção dos catadores de materiais reutilizáveis e 

recicláveis nas ações de gestão, mediante apoio a sua organização 

em associações ou cooperativas de trabalho e prioridade nas 

contratações destas para a prestação de serviços de coleta, 

processamento e comercialização desses materiais;  

g - adoções de padrões sustentáveis de produção, exigíveis por 

ocasião do licenciamento ambiental das atividades controladas, 

dentro das tecnologias disponíveis e acessíveis;  

h - educação ambiental e sanitária para difusão das 

informações necessárias e correta utilização dos serviços, 

especialmente os dias, os horários das coletas e as regras para 

embalagem e apresentação dos resíduos a serem coletados;  

i - a adoção de hábitos higiênicos relacionados ao manejo dos 

resíduos sólidos e sobre os procedimentos para evitar 

desperdícios.  
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Artigo 5º. O Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB 

constante do art. 1º desta Lei, será revisto periodicamente, em 

prazo não superior a 4(quatro) anos, anteriormente à elaboração do 

Plano do Município, sendo a primeira revisão prevista para o ano 

de 2017. 

§1º – O Poder Executivo Municipal deverá encaminhar o Plano

Municipal de Saneamento Básico Revisado para a Câmara de 

Vereadores, devendo constar as alterações, caso sejam feitas, a 

atualização e a Consolidação do Plano de Saneamento anteriormente 

vigente.  

§2º – A proposta de revisão do Plano Municipal de Saneamento

Básico do Município de Visconde do Rio Branco deverá ser elaborada 

em articulação com os prestadores de serviços que estiverem, 

eventualmente, executando o Saneamento Básico do Município e 

estarem em compatibilidade com as diretrizes, metas e objetivos:  

I - das Políticas Municipais, Estaduais de Saneamento Básico, 

de Saúde e de Meio Ambiente;  

II- das Leis Federais aplicáveis à espécie; 

III - do Plano Estadual e Regional de Saneamento Básico e da 

Bacia Hidrográfica, se disponível. 

Art.6º. O Poder Público, caso não possa ou não seja 

conveniente assumir os serviços, deverá seguir a legislação 

pertinente, em especial as Leis Federais N.º 8.666, de 1993, N.º 

8.987 de 1995, Lei N.º 11.107 de 2005 e Lei N.º 11.445 de 2007 e 

suas alterações, e leis municipais específicas com o objetivo de 

buscar a melhor forma de atendimento aos serviços de Drenagem 

Urbana e Manejo de Águas Pluviais; Limpeza Pública e Manejo de 

Resíduos Sólidos; Esgotamento Sanitário; e Abastecimento de Água 

Potável, devendo sempre exigir a ampliação na sua área de atuação 



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

Praça 28 de Setembro, 317 – Bairro Centro – Visconde do Rio Branco/ MG – CEP: 36.520-000 

* TEL.: (32) 3559-1900  *  FAX: (32) 3559-1903 *

Home Page: www.viscondedoriobranco.mg.gov.br 

no Município. 

Art.7º. Os Programas, Projetos e outras ações do Plano 

Municipal de Saneamento Básico do Município de Visconde do Rio 

Branco, deverão ser regulamentados por Decretos do Poder 

Executivo, na medida em que forem criados, inclusive especificando 

as dotações orçamentárias a serem aplicadas, quando onerosas.  

Art.8º. Fica o Poder Executivo autorizado a instituir medidas 

de emergência em situações críticas que possam afetar a 

continuidade ou qualidade da prestação de serviços públicos de 

saneamento básico ou iminente risco para vidas humanas ou para a 

saúde pública relacionada ao mesmo  

Parágrafo único – As medidas de emergência de que trata este 

artigo vigorarão por prazo determinado e serão estabelecidas 

conforme a gravidade de cada situação e pelo tempo necessário para 

saná-las satisfatoriamente. 

Art.9º. No que não conflitarem com as disposições desta Lei, 

aplica-se aos serviços de Saneamento Básico as demais Normas 

Legais do Município, especialmente as Legislações Tributárias, o 

Plano Diretor de uso e ocupação de solo, de obras e outras que 

forem pertinentes; 

Art.10º. As metas estabelecidas pelo Plano Municipal de 

Saneamento Básico serão cumpridas por todas as partes envolvidas 

na execução do mesmo, inclusive prestadores de serviços 

terceirizados, na forma estabelecida, exceto na ocorrência de 

situações imprevistas que justifique sua modificação ou dilatação 

de prazo, que se fará sempre de forma justificada pela parte 



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

Praça 28 de Setembro, 317 – Bairro Centro – Visconde do Rio Branco/ MG – CEP: 36.520-000 

* TEL.: (32) 3559-1900  *  FAX: (32) 3559-1903 *

Home Page: www.viscondedoriobranco.mg.gov.br 

envolvida; 

Art.11º. No que couber o Executivo Municipal regulamentará as 

disposições desta Lei no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a 

contar de sua promulgação.  

Art.12º. Esta Lei entra em vigor na da sua publicação, 

ressalvadas as disposições em contrário.  

Visconde do Rio Branco, 05 de dezembro de 2016. 

Iran Silva Couri 

Prefeito Municipal 
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Informações do contrato 

O Trabalho foi desenvolvido a partir da Modalidade Licitatória: 

Tomada de Preço 004/2013 tipo: Técnica e Preço 

Data da licitação: 19 de junho de 2013. 

Número do Contrato Termo: Nº 22/2013 

Data da Assinatura do Contrato: 21/ 06/2013 

Termo de Aditivo Nº: 001/2013 

Assinado em 21/10/2013 

Valor do Contrato com aditivo: R$ 284.566,72 
 

Coordenação Técnica 
 

Engenheiro Civil - João Bertolaccini Junior 

Engenheiro Agrícola– Antônio Gonçalves Amaral 

Advogado - Juvenil Alves 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO 

Prefeito Iran Silva Couri 
 

Comitê de Coordenação 
 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 

Titular: José Bezerra Júnior 

Suplente: Lidiane Feraz Vicente 
 

Secretaria Municipal de Saúde 

Titular: Bruno Ramos Gonçalves 

Suplente: Douglas de Almeida 

 
Secretaria Municipal de Habitação 

Titular: Luciano Moura Machado 

Suplente: Kayque Menezes dos Santos 
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Secretaria Municipal de Administração; 

Titular: Jayme Silva Filho 

Suplente: João Batista Pazzini 
 

Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. 

Titular: Adão Teixeira Ferraz 

Suplente: Gevânia Aparecida Silveira Namorato 
 

Representantes do Poder Executivo: 
 

Secretaria Municipal de Habitação: Luciano Moura Machado; 

Secretaria Municipal de Administração: Jayme Silva Filho; 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos: José Bezerra Júnior; 

Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente: Luiz Mendonça Alves 

Representante da Câmara de Vereadores: Ruy Bouchardet 

Representante da agricultura - EMATER: José Alexandre de Moura Malfacini. 

Representantes dos Prestadores de Serviço COPASA: Luzitânio de Assis Brígido Nunes 

Representantes da Sociedade Civil - Lojas Maçônica: João Batista de Azevedo 
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ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas 

ANA – Agência Nacional de Águas 

ART – Anotação de Responsabilidade Técnica CC – Comitê de Coordenação 

CE - Comitê Executivo 

CONAMA – Conselho Nacional de Meio Ambiente 

CRAS – Centro de Referência de Assistência Social 

DATASUS - Departamento de Informática do SUS 

DBO – Demanda Bioquímica de Oxigênio 

EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

EIA - Estudo de Impacto Ambiental 

EPI – Equipamento de Proteção Individual ETA – Estação de Tratamento de Água ETE – 

Estação de Tratamento de Esgoto FUNASA – Fundação Nacional de Saúde GEEs – Gases 

de Efeito Estufa 

GT - Grupo de Trabalho 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IDH – Índice de Desenvolvimento Humano 

IDHM – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

NICT – Núcleo Intersetorial de Cooperação Técnica 

PAC - Programa de Aceleração do Crescimento PEVs – Pontos de Entrega Voluntária 

PGRS – Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

PIB – Produto Interno Bruto 

PLANASA – Plano Nacional de Saneamento PMS – PLANO DE MOBILIZAÇÃO SOCAL 

PMSB – PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

RSD- Resíduos Sólidos Domiciliares RSU- Resíduos Sólidos Urbanos 

RCC - Resíduos da Construção Civil e Demolição RSS - Resíduos dos Serviços de Saúde 

SAAE – Sistema Autônomo de Águas e Esgotos 
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SNIS – Sistema Nacional de Informações do Saneamento 
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APRESENTAÇÃO 
 

 
Todas as diligências empreendidas pelo município de Visconde do Rio Branco em 

elaborar o seu Plano de Saneamento Básico – PMSB objetivou não apenas o cumprimento 

dos ditames da Política Nacional de Saneamento, como também se constitui em um 

momento importante no exercício de titular efetivo dos serviços que lhe concede a Lei 

Federal nº 11.445/2007. 

O Plano de Saneamento Básico de Visconde do Rio Branco, foi desenvolvido de 

forma faseada, conforme estabeleceu o Termo de Referência da FUNASA segundo onze 

fases, resultando, cada uma, em produtos específicos, a saber: 
 
 

Produto A – Decreto de Nomeação dos Comitês 

Produto B – Plano de Mobilização Social 

Produto C – Relatório do Diagnóstico Técnico-participativo 

Produto D – Relatório da Prospectiva e Planejamento Estratégico 

Produto E – Programas, projetos e ações 

Produto F– Plano de Execução 

Produto G – Minuta de Anteprojeto de Lei Plano Municipal de Saneamento Básico 

Produto H – Indicadores de Desempenho do PMSB 

Produto I – Sistema de Informações Gerenciais 

Produto J – Relatórios Mensais de Andamento 

Produto K – Relatório Final do PMSB 

 

 

O presente documento consiste no Produto K (Relatório Final do PMSB) e é parte 

integrante do PMSB Visconde do Rio Branco - PI, elaborado com base no Termo de 

Convênio nº 22/2013, consolidado entre a Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, órgão 

federal ligado ao Ministério da Saúde, e a Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco 

O presente relatório apresenta uma síntese dos respectivos Produtos integrantes 

do Plano de Saneamento Básico do município de Visconde do Rio Branco de modo a trazer 

uma visão geral e de bom entendimento deste Plano. Tem a missão de apresentar de 

forma clara, objetiva e acessível a todos os dados levantados e analisados durante o 

período de elaboração do PMSB, de modo que a população compreenda o que foi 
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planejado para exercício da competência legal quanto aos serviços de Saneamento Básico 

do município. 

Neste documento técnico e didático são demonstrados dados construídos 

importantes e essenciais ao exercício da Política Municipal de Saneamento, bem como à 

implantação e operacionalização dos instrumentos de gestão e dos programas voltados 

ao saneamento. São relacionados aspectos mais relevantes, de forma sucinta, 

principalmente legais, institucionais, características gerais do município (saúde, social, 

econômica, de infraestrutura do setor de saneamento, aspectos físicos, etc.), dados 

financeiros de implementação dos projetos, programas e ações voltados ao saneamento 

básico em Visconde do Rio Branco, dentre outros. 

Todo o processo de elaboração do PMSB de Visconde do Rio Branco foi 

acompanhado pela população, orientado e desenvolvido pelo Comitê de Coordenação, 

permitindo a elaboração participativa, com informações heterogêneas, 

multidisciplinares, oficiais, bem como pela absorção de conhecimento da sociedade, por 

meio dos eventos de mobilização social que se fizeram presentes em todas as etapas. 

O PMSB é um importante instrumento de gestão, sendo constituído de produtos 

componentes que serão disponibilizados para aqueles que desejarem obter maior nível 

de detalhamento dos estudos. 

1. INTRODUÇÃO

Segundo Saker (2007), o conceito de saneamento básico, em seu aspecto formal, 

corresponde ao conjunto de serviços públicos, infraestrutura e instalações operacionais 

de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos 

sólidos, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. Tal conceito é adotado pela Lei 

Federal nº. 11.445 de 2007, em seu art. 3º, inciso I, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”. 

Entretanto, o conceito de saneamento básico material é muito mais abrangente. 

De acordo com o autor, o saneamento básico é o serviço público que abrange todas as 

tarefas mencionadas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, 

manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas e, ainda, a 

questão cultural, ambiental, sanitária, estritamente ligadas à saúde pública, problema de 

desenvolvimento ligado à economia, além de corolário dos direitos humanos, essencial à 

sadia qualidade de vida. 

O tema do saneamento básico se pauta na necessidade de proteção ambiental, 

de condições de saúde para a população, mas também na definição do princípio da 

dignidade da pessoa humana, que se encontra implícito em todo o texto constitucional 
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da nossa Carta Magna. Ainda, o Brasil é signatário da Declaração sobre o Direito ao 

Desenvolvimento, adotada pela Resolução n º 41/128 da Assembléia Geral das Nações 

Unidas (1986), a qual, conforme Art. 1º, o direito ao desenvolvimento é um direito 

humano inalienável em virtude do qual toda pessoa humana e todos os povos estão 

habilitados a participar, no qual todos os direitos humanos e liberdades fundamentais 

possam ser plenamente realizados. 

Revela ainda a mencionada Declaração, no seu art. 8º, que os Estados devem 

adotar, a nível nacional, todas as medidas necessárias para a realização do direito ao 

desenvolvimento e devem assegurar igualdade de oportunidade para todos em seu 

acesso aos recursos básicos, educação, serviços de saúde, alimentação, habitação, 

emprego e distribuição equitativa de renda. Medidas efetivas devem ser tomadas para 

assegurar que as mulheres tenham um papel ativo no processo de desenvolvimento. Aduz 

ainda que reformas econômicas e sociais apropriadas devem ser efetuadas com vistas à 

erradicação de todas as injustiças sociais, com vistas ao desenvolvimento e plena 

realização de todos os direitos humanos. 

Outrossim, o saneamento básico compõe parte indispensável nessa realização 

plena dos direitos humanos, pois é um recurso básico e um serviço de saúde, corolário do 

direito ao desenvolvimento e meio ambiente (Saker, 2007). A natureza das ações de 

saneamento básico pressupõe para sua efetivação ação participativa, onde o Poder 

Público e a coletividade atuam conjuntamente para a construção do bem-estar social e 

da dignidade do povo, fundamentadas em política pública, com exequibilidade viável e 

pulverizada no seio da sociedade. 

Nesse contexto, os Planos Municipais de Saneamento se corporificam em 

mecanismos de gestão municipal e social, estruturando e disponibilizando informações 

precisas, transparência, ética, debate de visões diferentes, vontade de negociar e de 

buscar soluções conjuntas que sejam aceitáveis para toda a sociedade. 

Dessa forma, a atuação do Poder Público Municipal torna-se indispensável para 

o atingimento do bem-estar e saúde da população, assim como do meio ambiente, uma 

vez que detém a titularidade dos serviços públicos de saneamento básico (art. 30, V, 

CF/88), cita-se ainda que, além de seu dever de promover qualidade ambiental, o Decreto 

federal nº 7.217/2010, que regulamenta a Lei Federal nº 11.445/2007, em seu artigo 26, 

parágrafo 2º estabelece que: 

Art. 26. [...] 
 

§2º - Após 31 de dezembro de 2017, a existência de Plano de 

Saneamento Básico, elaborado pelo titular dos serviços, será condição 

para o acesso a recursos orçamentários da União ou a recursos de 

financiamentos  geridos  ou  administrados  por  órgão  ou  entidade da 
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administração pública federal, quando destinados a serviços de 

saneamento básico 

 
 

Complementarmente em seu artigo 39, inciso I, o retro mencionado Decreto 

estabelece que: 

Art. 39. São condições de validade dos contratos que tenham por 

objeto a prestação de serviços públicos de saneamento básico: 

I – Existência de plano de saneamento básico. 
 
 

A Lei Federal nº 11.445/2007 estabelece a elaboração do Plano Municipal de 

Saneamento Básico como instrumento de planejamento para a prestação dos serviços 

públicos de saneamento básico. Estabelece ainda que a elaboração e edição do Plano é 

de responsabilidade do titular dos serviços, assim como estabelecido no artigo 9º, inciso 

I da Lei: 

Art. 9º O titular dos serviços formulará a respectiva política pública de 

saneamento básico, devendo, para tanto: 

I – Elaborar os planos de saneamento básico, nos termos desta Lei. 
 
 

Portanto, nos termos da Lei, o Plano de Saneamento Básico de Visconde do Rio 

Branco é um marco no exercício de planejar, se tornando o instrumento maior de 

planejamento dos serviços de saneamento básico prestados no município, assim como se 

reveste no cumprimento da Política Nacional de Saneamento Básico e se configura no 

atendimento aos preceitos constitucionais e deveres para com a sociedade. 

 

2. OBJETIVOS 

Objetivo geral 
 
 

O objetivo geral do PMSB de Visconde do Rio Branco é cumprir a legislação 

pertinente, especialmente à Política Nacional de Saneamento (Lei Federal nº 

11.445/2007) e dotar o município de Visconde do Rio Branco de um instrumento eficiente 

de planejamento e gestão que deve ser revisado e ajustado periodicamente, visando à 

melhoria da qualidade de vida da população, diminuindo e eliminando os problemas de 

saúde ambiental, de forma sistêmica e contínua. 

 

 Objetivos específicos 
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I. Promover a salubridade ambiental e da saúde coletiva: garantir a qualidade 

ambiental como condição essencial para a promoção e melhoria da saúde coletiva; 

garantir um nível razoável de atendimento com sistemas e serviços de saneamento; 

promover a recuperação e o controle da qualidade ambiental, garantindo acesso pleno 

dos cidadãos aos serviços e sistemas de saneamento. 

II. Proteger os recursos hídricos e controle da poluição: garantir a qualidade 

dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, principalmente os mananciais 

destinados ao consumo humano; garantir um nível razoável de atendimento com 

sistemas de drenagem e tratamento dos efluentes (em particular os domésticos); 

promovera recuperação e o controle da qualidade dos recursos hídricos superficiais e 

subterrâneos, por meio do tratamento e da redução das cargas poluentes e da poluição 

difusa. 

III. Abastecer de água potável às populações e às atividades econômicas: 

assegurar uma gestão racional da demanda de água, em função dos recursos disponíveis 

e das perspectivas socioeconômicas; procurar uma gestão sustentável e integrada dos 

mananciais subterrâneos e superficiais; garantir a quantidade de água necessária para o 

abastecimento às populações e o desenvolvimento das atividades econômicas; promover 

a conservação dos recursos hídricos, por meio da  redução  das  perdas  nos  sistemas ou  

da reutilização da água. 

IV. Proteger a natureza: assegurar a proteção do meio ambiente, com ênfase 

na proteção do solo e nos meios aquáticos e ribeirinhos com maior interesse ecológico, a 

proteção e recuperação de habitat e condições de suporte das espécies nos meios 

hídricos; estabelecer condições adequadas de manejo do solo para evitar degradação; 

estabelecer vazões “ecológicas” e evitar a excessiva artificialização do regime hidrológico 

dos cursos de água. 

V. Proteger contra situações hidrológicas extremas e acidentes de poluição: 

promover a minimização dos efeitos econômicos e sociais das secas por meio de medidas 

de gestão em função das disponibilidades de água, impondo restrições ao fornecimento, 

em situação de seca e promovendo a racionalização dos consumos através de planos de 

contingência; promover a minimização dos efeitos econômicos e sociais das enchentes 

por meio do ordenamento da ocupação das áreas ribeirinhas sujeitas a inundações e o 

estabelecimento de mapas de risco de inundação, a regularização e a conservação da rede 

de drenagem; a implantação de obras de controle; promover a minimização dos efeitos. 

 

 Objetos Setoriais Específicos 
 
 

Partindo dos Objetivos Gerais e da realidade identificada nos diagnósticos 

setoriais, foram estabelecidos os Objetivos Setoriais, abaixo descritos: 
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Abastecimento de Água 

I. Resolver carências de abastecimento, garantindo o fornecimento de água 

a toda a população e outros usos essenciais; 

II. Promover a qualidade dos serviços de abastecimento de água, visando à 

máxima eficiência, eficácia e efetividade; 

III. Reforçar os mecanismos de fiscalização da qualidade da água distribuída; 

IV. Estabelecer medidas de apoio à reabilitação dos sistemas existentes e à 

implantação de novos sistemas; 

V. Instituir ou melhorar a regulação dos serviços para que a fixação das tarifas 

seja eficiente e obedeça a critérios técnicos e econômicos adequados e a objetivos sociais 

justos; 

VI. Reforçar a comunicação com a sociedade e promover a educação 

ambiental. 

Esgotamento Sanitário 

I. Resolver carências de atendimento, garantido o esgotamento a toda a 

população e a outras atividades urbanas; 

II. Implantar, ampliar e/ou melhorar a infraestrutura para tratamento de 

esgoto e despoluição dos corpos hídricos; 

III. Proteger e valorizar os mananciais de especial interesse, com destaque 

para os destinados ao consumo humano; 

IV. Caracterizar, controlar e prevenir os riscos de poluição dos corpos hídricos; 

V. Reforçar a comunicação com a sociedade e promover a educação 

ambiental. 

Drenagem Pluvial 

I. Estudar e implementar medidas para evitar o aparecimento de novas zonas 

críticas de inundação, eliminar e/ou reduzir as existentes; 

II. Estabelecer medidas visando controlar as cheias nos cursos principais das 

bacias elementares do município; 

III. Estabelecer medidas visando proteger as pessoas e bens situados em zonas 

críticas de inundação; 

IV. Reforçar a comunicação com a sociedade e promover a educação 

ambiental. 
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Manejo de Resíduos Sólidos 

I. Reduzir, reutilizar, reciclar e tratar os resíduos sólidos, bem como garantir 

disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos; 

II. Estimular a adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de 

bens e serviços; 

III. Adotar, desenvolver e aprimorar tecnologias limpas como forma de 

minimizar impactos ambientais; 

IV. Reduzir o volume e a periculosidade dos resíduos perigosos; 

V. Incentivar a indústria da reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de 

matérias-primas e insumos derivados de materiais recicláveis e reciclados; 

VI. Gerir de forma integrada os resíduos sólidos; 

VII. Articular entre as diferentes esferas do poder público, e destas com o setor 

empresarial, com vistas à cooperação técnica e financeira para a gestão integrada de 

resíduos sólidos;" 

VIII. Capacitar tecnicamente e de forma continuada a área de resíduos sólidos; 

IX. Garantir a regularidade, continuidade, funcionalidade e universalização da 

prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, com 

adoção de mecanismos gerenciais e econômicos que assegurem a recuperação dos custos 

dos serviços prestados, como forma de garantir sua sustentabilidade operacional e 

financeira, observada a Lei nº 11.445, de 2007; 

X. Priorizar, nas aquisições e contratações governamentais: 

a) Produtos reciclados e recicláveis; 

b) Bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com padrões 

de consumo social e ambientalmente sustentáveis; 

XI. Integrar os catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações que 

envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; 

XII. Estimular a implementação da avaliação do ciclo de vida do produto; 

XIII. Incentivar o desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e 

empresarial voltados para a melhoria dos processos produtivos e ao reaproveitamento 

dos resíduos sólidos, incluídos a recuperação e o aproveitamento energético; 

XIV. Estimular a rotulagem ambiental e ao consumo sustentável. 
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3. JUSTIFICATIVA 
 
 

O PMSB de Visconde do Rio Branco - MG é resultado de um esforço coletivo, que 

durante todo o tempo de sua execução, mobilizou cidadãos, associações da sociedade 

civil, profissionais e instituições em um amplo e profundo processo de reflexão sobre o 

saneamento básico no município 

O Plano passa a ser o instrumento principal do saneamento básico no município, 

em que a gestão é proposta como constituída de: planejamento; regulação e fiscalização; 

prestação dos serviços de saneamento básico; e o controle social. 

O PMSB alerta para a importância do acompanhamento da sociedade civil como 

mecanismo fundamental para a sua implantação no longo prazo, impedindo a 

descontinuidade de ações, tão comum na realidade brasileira. 

De acordo com o artigo 11 da Lei 11.445/2007, a existência de Plano Municipal 

de Saneamento Básico (PMSB) é condição para validade dos contratos que tenham por 

objeto a prestação de serviços públicos de saneamento básico. Já o Decreto 7.217/2010, 

que regulamenta a Lei 11.445, define que após 31 de dezembro de 2017, a existência do 

PMSB, elaborado pelo titular dos serviços, será condição para o acesso a recursos 

orçamentários da União ou a recursos de financiamentos geridos ou administrados por 

órgão ou entidade da administração pública federal, quando destinados a serviços de 

saneamento básico  e condicionados (artigo 26, § 2o). 

Por fim, vale ressaltar que a alocação de recursos públicos federais e os 

financiamentos com recursos da União ou com recursos geridos ou operados por órgãos 

ou entidades da União serão feitos em conformidade com os planos de saneamento 

básico (art. 55 - Decreto 7.217/2010). 

 

4. PRINCÍPIOS E PRINCIPAIS DISPOSITIVOS LEGAIS RELACIONADOS AO 

SETOR DO SANEAMENTO 

 Princípios constitucionais 

 Direito à saúde, garantido mediante políticas sociais e econômicas 

que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação (art.196). 

 Direito à saúde, incluindo a competência do Sistema Único de Saúde 

de participar da formulação da política e da execução das ações de 

saneamento básico (inciso IV, do art. 200). 

 Direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida,   impondo-se 
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ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- 

lo (art. 225, Capítulo VI). 

 Direito à educação ambiental em todos os níveis de ensino para a

preservação do meio ambiente (inciso VI, § 1º, art. 225).

 Princípios da Política Urbana (Estatuto das Cidades – Lei nº

10.257/2001)

 Direito a cidades sustentáveis, ao saneamento ambiental, [...] para as

atuais e futuras gerações (inciso I, art. 2º).

 Direito a participação na gestão municipal por meio da participação

da população e de associações representativas dos vários segmentos

da comunidade na formulação, execução e acompanhamento de

planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano (inciso II,

art. 2º).

 Garantia das funções sociais da cidade e do controle do uso do solo

para evitar a deterioração de áreas urbanizadas, a poluição e a

degradação ambiental; e garantia do direito à expansão urbana

compatível com a sustentabilidade ambiental, social e econômica do

Município e do território e a justa distribuição dos benefícios e ônus

da urbanização (art. 2º).

 Garantia à moradia digna como direito e vetor da inclusão social.

Princípios da Lei Nacional de Saneamento Básico (art. 2º da Lei nº 

11.445/2007) 

 Universalização do acesso (inciso I) com integralidade das ações

(inciso II), segurança, qualidade e regularidade (inciso XI) na

prestação dos serviços.

 Promoção da saúde pública (incisos III e IV), segurança da vida e do

patrimônio (inciso IV), proteção do meio ambiente (inciso III).

 Articulação com as políticas de desenvolvimento urbano, proteção

ambiental e interesse social (inciso VI).

 Adoção de tecnologias apropriadas às peculiaridades locais e

regionais (inciso V), uso de soluções graduais e progressivas   (inciso

VIII) e integração com a gestão eficiente de recursos hídricos (inciso

XII). 

 Gestão com transparência baseada em sistemas de informações,

processos decisórios institucionalizados (inciso IX) e controle social

(inciso X).
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 Promoção da eficiência e sustentabilidade econômica (inciso VII), 

com consideração à capacidade de pagamento dos usuários (inciso 

VIII). 

 Princípios de políticas correlatas ao saneamento Política de Saúde 

(Lei nº 8.080/1990) 

 Direito universal à saúde com equidade e atendimento integral. 

Promoção da saúde pública. 

 Salubridade ambiental como um direito social e patrimônio coletivo. 

 Saneamento Básico como fator determinante e condicionante da 

saúde (art.3º) 

 Articulação das políticas e programas da Saúde com o saneamento e 

o meio ambiente (inciso II, art. 13). 

 Participação da União, Estados e Municípios na formulação da 

política e na execução das ações de saneamento básico (art. 15). 

 Considerar a realidade local e as especificidades da cultura dos povos 

indígenas no modelo a ser adotado para a atenção à saúde indígena 

(art. 19-F). 

 Ações do setor de saneamento que venham a ser executadas 

supletivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) serão financiadas 

por recursos tarifários específicos e por outras fontes da União, 

Estados, Distrito Federal, Municípios e, em particular, do Sistema 

Financeiro da Habitação (SFH) (§3º, art. 32). 

 
 Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei nº 9.433/1997) 

 
 Água como um bem de domínio público (inciso I, art. 1º), como um 

recurso natural limitado, dotado de valor econômico (inciso II, art. 

1º), devendo ser assegurada à atual e às futuras gerações (inciso I, 

art. 2º). 

 Direito ao uso prioritário dos recursos hídricos ao consumo humano 

e a dessedentação de animais em situações de escassez (inciso III, 

art. 1º). 

 Gestão dos recursos hídricos voltados a garantir o uso múltiplo das 

águas (inciso IV, art. 1º). 

 Garantia da adequação da gestão de recursos hídricos às 

diversidades físicas, bióticas, demográficas, econômicas, sociais e 

culturais das diversas regiões do País (inciso II, art. 3º). 

 Garantia da articulação dos planos de recursos hídricos com o 

planejamento dos setores usuários (inciso IV, art. 3º). 
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 Promover a percepção quanto à conservação da água como valor 

socioambiental relevante. 

 
 Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010) 

 
 

 A prevenção e a precaução (inciso I, art. 6º). 

 O poluidor-pagador e o protetor-recebedor (inciso II, art. 6º). 

 A visão sistêmica, na gestão dos resíduos sólidos, que considere as 

variáveis ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e de 

saúde pública (inciso III, art. 6º). 

 O desenvolvimento sustentável (inciso IV, art. 6º). 

 A ecoeficiência, mediante a compatibilização entre o fornecimento, 

a preços competitivos, de bens e serviços qualificados que satisfaçam 

as necessidades humanas e tragam qualidade de vida e a redução do 

impacto ambiental e do consumo de recursos naturais a um nível, no 

mínimo, equivalente à capacidade de sustentação estimada do 

planeta (inciso V, art. 6º). 

 A cooperação entre as diferentes esferas do poder público, o setor 

empresarial e demais segmentos da sociedade (inciso VI, art. 6º). 

 A responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos 

(inciso VII, art. 6º). 

 O reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um 

bem econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e 

promotor de cidadania (inciso VIII, art. 6º). 

 O respeito às diversidades locais e regionais (inciso IX, art. 6º). 

 O direito da sociedade à informação e ao controle social (inciso X, art. 

6º) A razoabilidade e a proporcionalidade (inciso XI, art. 6º). 

 
5. PLANEJAMENTO DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PMSB DE VISCONDE 

DO RIO BRANCO 

Considerações Iniciais 
 
 

A elaboração do PMSB requer a formatação de um modelo de planejamento 

participativo e de caráter permanente. Todas as fases da elaboração do PMSB, bem como 

as etapas seguintes de implantação e revisão, preveem a inserção das perspectivas e 

aspirações da sociedade, seus interesses múltiplos e a apreciação da efetiva realidade 

local para o setor de saneamento. Dessa forma, é imprescindível a formação dos grupos 

de trabalho contemplando vários atores sociais intervenientes para a operacionalização 

do PMSB. 
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Esses grupos de trabalho foram formados por duas instâncias: Comitê de 

Coordenação e Comitê Executivo. O Comitê de Coordenação é a instância consultiva e 

deliberativa, formalmente institucionalizada, responsável pela coordenação da 

elaboração do PMSB e foi criado no Decreto Municipal nº 009/2014 

 

5.2.   Principais instrumentos norteadores 
 
 

Para a elaboração desse documento foram consideradas a Lei Federal nº 11.445, 

de 5 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, o 

termo de referência (FUNASA, 2012), manuais técnicos do Ministério das Cidades e as 

diretrizes emanadas de reuniões prévias, entre os técnicos das Secretarias Municipais e o 

Comitê Executivo. 

O presente Relatório é uma compilação dos seguintes produtos já aprovados, 

pelo Comitê de Coordenação: “A” (Formação dos grupos de trabalho); “B”(Plano de 

Mobilização Social); “C” (Diagnóstico técnico participativo); “D” (Prospectiva e 

planejamento estratégico); “E” (Relatório dos programas, projetos e ações); “F”(Plano de 

execução); “G”(Minuta de projeto de lei do Plano Municipal de Saneamento Básico); 

“H”(Relatório sobre os indicadores de desempenho do Plano Municipal de Saneamento 

Básico); “I”(Sistema de informação para auxílio à tomada de decisão). 

 

 Criação dos comitês de coordenação e executivo e nomeação dos 

respectivos membros (produto A) 

 

Por meio do Decreto Municipal nº 009/2014, foram criados os Comitês de 

Coordenação e Comitê Executivo para elaboração do PMSB, todos os participantes foram 

eleitos para conceder representatividade das instituições e participação heterogênea na 

construção do PMSB de Visconde do Rio Branco. 

O citado instrumento legal foi sancionado em 13 de janeiro de 2014, com a 

finalidade de compor o Produto A, conforme orientações técnicas do Termo de Referência 

da FUNASA (2012). Segue como “Anexo 01 – Decreto de Criação dos Comitês para 

elaboração do PMSB”. 

 

 Capacitação dos participantes do processo 
 
 

Uma das diretrizes do método de trabalho consistiu no esforço de compreensão 

do objeto, em geral do novo arcabouço legal do saneamento. A elaboração de planos 

municipais de saneamento, segundo as diretrizes da Lei federal n° 11.445/07 é ainda uma 
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experiência nova, tanto para o segmento público do setor quanto para o privado. Dado 

ainda o caráter interdisciplinar das equipes envolvidas, bem como da diversidade dos 

atores possíveis de contribuir na construção do PMSB de Visconde do Rio Branco, foi 

importante a realização de um processo de capacitação que buscou nivelar o 

conhecimento do tema para todos, o que ocorreu ao longo do período de elaboração do 

mesmo, através das reuniões realizadas e capacitações dos Comitês, das reuniões do 

Comitê Executivo, do Comitê de Elaboração, das reuniões para apresentação dos 

Produtos elaborados e de todas as Conferências realizadas e demais ações que 

ocorreram em paralelo. 

Plano de mobilização social (Produto B) 

A mobilização social é utilizada como estratégia de apoio e estímulo à 

participação na gestão e no controle do território que se baseia em um constante fluxo 

de comunicação entre os grupos sociais. Tal comunicação se dá em uma rede de apoio e 

colaboração que estimula a adoção de parcerias, fortalecendo os laços de confiança, 

resultando no empoderamento e comprometimento dos atores envolvidos, além de 

garantir, a quem participa melhores condições de contribuir e reivindicar em favor do 

município. 

O objetivo da elaboração do Produto B foi planejar a mobilização social do Plano 

Municipal de Saneamento Básico do Município de Visconde do Rio Branco de forma a 

desenvolver junto à população local o conceito de responsabilidade coletiva na 

preservação e conservação dos recursos naturais, garantindo a sustentabilidade 

ambiental, bem como sensibilizar e capacitar às lideranças populares para participarem 

de todas as etapas do processo de elaboração do plano e também das decisões futuras, 

atendendo à proposições e metas elencadas e das revisões posteriores. 

O espírito principal na Lei n° 11.445/07 é o de trabalhar para a universalização, 

qualidade e eficiência dos serviços de saneamento básico, e, para tanto, escolheu o 

planejamento e a obrigatoriedade do Plano como instrumento inicial deste esforço. O 

maior desafio, portanto, na concretização do PMSB de Visconde do rio branco, é ganhar 

a confiabilidade da população na sua implementação. Assim, a diretriz primeira no 

método de trabalho, e que constituiu a sua linha mestra, consistiu na construção do PMSB 

buscando os objetivos descritos em concordância com os anseios da sociedade. A 

primeira fase do trabalho teve como finalidade planejar a mobilização social. 

A mobilização social, no decorrer da elaboração do PMSB, atingiu a toda a cidade 

de forma muito abrangente, criando uma comunicação compatível com o nível de 

exigências, que visivelmente foram muito significativas. Houveram desafios que foram 

enfrentados.   Os  objetivos   foram   ser  atingidos   não  só  pelo  Poder  Público,      mas 
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especialmente por todos os cidadãos, que tiveram oportunidade de mudar o rumo da 

política sanitária da cidade. 

A seguir será demonstrado como foi feita a MOBILIZAÇÃO SOCIAL, desde a sua 

concepção até a realização das dezenas de audiências públicas, oficinas debates e os 

encontros setoriais, tudo feito para buscar a conscientização das contingências vividas, 

mas declinando os procedimentos que poderão mitigar os efeitos dos desastres 

ocorridos. Esse foi o objetivo, nesse produto, de iniciar o trabalho falando das maiores 

dificuldades do Município. 

A elaboração do PMSB decorre da obrigação legal instituída pela Lei 11.445 de 

2007, regulada pelo Decreto 7.217/2010. 

Malgrado a lei exigir o PMSB e condicionar acessos a verbas e outras avenças à 

sua elaboração, o Município de VISCONDE DO RIO BRANCO pretende transformar a 

obrigação em desenvolvimento, não só do saneamento, mas da conscientização da 

cidadania, para pensar em seu futuro. Dados do IBGE revelam que VISCONDE DO RIO 

BRANCO ainda tem poucas entidades do terceiro setor voltadas para questões sanitárias, 

o que de resto ocorre em todo o País. Portanto, o PMSB teve a finalidade de gerar a

cultura do planejamento e da mobilização, sobretudo por se tratar de uma cidade ainda 

desprovida de robustas estruturas sociais no campo. O fortalecimento das questões 

sanitárias no município foi decisivo para reverter a situação 

Volvendo os olhos para as obrigações legais, é importante destacar os principais 

pontos da Lei 11.445 e Decreto 7.217/2010, especialmente naquilo que interessa para o 

PMSB. Em cada etapa da elaboração do PMSB, a lei foi muito discutida com a população, 

em seguidos debates e reuniões. Foi um longo tempo de exposição na elaboração do 

presente Trabalho. 

Foi passado para a sociedade, a realidade do saneamento brasileiro, sobretudo 

no contexto legislativo. Os Objetivos Formais que foram determinados pelo Plano de 

Mobilização Social e buscados no decorrer da elaboração foram: 

 Garantir a participação maciça da cidade de VISCONDE DO RIO

BRANCO em todas as fases da elaboração do PMSB, dando voz e

oportunidade a todos,  indistintamente.

 Assegurar que a participação será democrática e ampla,

possibilitando a livre manifestação de opiniões, que serão analisadas

pela equipe técnica responsável no momento oportuno dos

trabalhos, sobretudo quando da elaboração das propostas.

 Fomentar na sociedade o interesse pela participação e a noção de

responsabilidade coletiva, considerando que o objetivo do PMSB é

universalizar o atendimento no campo do saneamento básico.
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 Utilizar de modernas ferramentas de comunicação para atingir a 

todos os públicos, inclusive crianças e adultos. 

 Divulgar os canais de comunicação com a equipe técnica, com a 

Prefeitura e com os Comitês, para que os cidadãos tenham sempre e 

permanentemente acesso a todas as etapas da elaboração. 

 Promover eventos públicos, na modalidade reuniões, oficinas, 

assembleias, onde todos serão informados do objetivo do PMSB e as 

etapas de desenvolvimento, culminando com a audiência final de 

demonstração dos resultados auferidos, colhendo as opiniões 

pertinentes que forem apresentadas. 

 Estimular o prolongamento das atividades populares do Saneamento 

Básico, com vistas a futuras revisões do plano, bem como o fomento 

da consciência coletiva, no que toca a reciclagem de resíduos e 

outras importantes tarefas destinadas à cidadania nos demais eixos 

do PMSB. 

 Criar todo o mecanismo de comunicação futuro para perpetuação 

dos objetivos e metas que foram definidos. 

 Envolver a população na discussão dos problemas do saneamento 

básico de bairro, em toda a sua plenitude. 

 Sensibilizar a comunidade da importância do investimento e do 

pagamento pelos serviços de saneamento básico, objetivando sua 

sustentabilidade. 

 Conscientizar a população na responsabilidade coletiva pela 

preservação e conservação dos recursos naturais. 

 Promover amplo debate sobre a destinação final dos resíduos 

sólidos, especialmente junto aos geradores não residenciais, 

estabelecendo corretas políticas de logística reversa e de coleta 

seletiva. 

 Estimular a participação em todos os processos da gestão ambiental, 

voltados para as políticas de sustentabilidade. 

 Recriar, reprogramar, repaginar qualquer instrumento de 

comunicação que se mostrar menos eficiente no decorrer da 

mobilização, ou promover novos, atenta a novas demandas, 

sobretudo considerando ser um tema muito dinâmico. 

 

 Como foi operacionalizado o PMSB. 
 
 

O espírito principal na Lei n° 11.445/07 é o de trabalhar para a universalização, 

qualidade e eficiência dos serviços de saneamento básico, e, para tanto, escolheu o 
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planejamento e a obrigatoriedade do Plano como instrumento inicial deste esforço. O 

maior desafio, portanto, na concretização do PMSB de Visconde do Rio Branco, foi ganhar 

a confiabilidade da população na sua implementação. Assim, a primeira diretriz no 

método de trabalho, e que tornou a sua linha mestra, consistiu na construção do PMSB 

buscando os objetivos descritos em concordância com os anseios da sociedade. A 

primeira fase do trabalho teve como finalidade planejar a mobilização social. 

 

 Mobilização Social 
 
 

Da análise da realidade geográfica, cultural, sociológica e filosófica do morador da 

cidade, resultou o entendimento que a comunicação deveria adotar peças de impacto 

visual, com menos inserção de textos. Foi também consenso que a internet ganhou 

importância fundamental na divulgação da campanha e na disseminação de 

informações. 

O objetivo foi utilizar de peças coloridas, informativas e de muito alcance 

perceptivo, cujas ferramentas deram notícia ao público, da existência e da elaboração do 

PMSB, incitando a participação em todos os eventos e na construção do documento. 

Desta forma, a ferramenta utilizada foi a comunicação escrita e virtual, que 

nortearam as campanhas de comunicação, utilizou-se também de ampla divulgação dada 

pela Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco. 

O Ministério das Cidades publicou a Cartilha Educação Ambiental e Mobilização 

Social em Saneamento, cujo conteúdo endossou a escolha das ferramentas do PMSB de 

Visconde do Rio Branco. A relativa semelhança entre ambos garantiu que o PMSB foi 

muito bem fundamentado e alicerçado. Poucos textos e excesso de imagens trouxeram 

para a população uma melhor compreensão de toda a abordagem. 

A cartilha foi anexada nas ferramentas das redes sociais do PMSB de Visconde 

do Rio Branco. 

Abaixo as peças publicitárias utilizadas: 
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Cartaz A3 
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Frente Folder 
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Verso Folder 
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Essa peça em tamanho grande A3 – teve por objetivo chamar a atenção da 

população para o início do PLANO. 

As nuvens colocadas no topo do Folder anunciaram os 4 eixos do saneamento 

básico, que certamente foram esclarecedoras. 

Foi criada uma logomarca para o PMSB, que lembrando a bandeira do município, 

insere uma GOTA D´AGUA junto à cor azul, para mostrar o propósito da PRESERVAÇÃO da 

ÁGUA no município. 

Logomarca 

As perguntas constantes dos cartazes remeteram a importância do PLANO, as 

formas de participação e os meios de comunicação, onde se incluiu todos os endereços 

virtuais para informações sobre o desenvolvimento do PMSB. 

Integrou-se informação consistente, com imagem incisiva. 

Foram elaborados dois tipos de cartilhas, a Cartilha Adulta e a Cartilha Infantil. 

Foi feita uma cartilha voltada para o público adulto, com conteúdo mais consistente, 

Principalmente para os professores da rede municipal escolar e demais agentes públicos que 

se mantem em contato com a população. A Cartilha Adulta teve diversas perguntas e 

respostas que seriam facilmente assimiladas. O objetivo foi que estes destinatários 

contribuíssem com a disseminação da relevância do PMSB para o município, o que ocorreu e 

continuará a ocorrer no futuro. 
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Cartilha adulto frente 
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Cartilha adulta verso 

 
A cartilha infantil foi em forma de uma pequena revista e foi distribuída ao 

público infantil. Buscou-se juntar dois personagens infantis, sendo o principal deles 

chamado de PLANINHO, que estabelece um diálogo com um colega de modo a 

conscientizá-lo para a importância do saneamento básico, usando é claro, uma linguagem 

adequada para este público. 

 
A campanha não teve semelhança com outras campanhas públicas ou políticas, 
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dado que o personagem não é personificado em nenhum nome de conhecimento popular 

da região, evitando assim, choque com algum personagem local. 

 
O que se pretendeu foi trazer o público infantil para o seio da campanha, porque 

indiretamente atingiria seus pais e familiares. 

 
O gibi ou cartilha infantil, teve na última parte a oportunidade de as crianças 

interagirem com o personagem, gerando uma atividade lúdica. 
 
 
 

Cartilha infantil frente 
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Cartilha infantil verso 
 

 Realização das Audiências Públicas e Eventos Setoriais também 

chamados de “conferência Municipal”. 
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Foram realizadas várias reuniões com a população da cidade de Visconde do Rio 

Branco, para efetivação desse PMSB. 

Verificou-se que houve ampla divulgação e debates muito aprofundados, 

conforme se comprova pelo quadro abaixo. 
 

  PMSB- VRB- Reuniões / Oficinas e Audiências Públicas  

Realizada até final de 2014 

Item Datas dos eventos Tipo de evento Locais Planejado e Executado 

 
1 

 
10/02/2014 

 
Reunião setorial / 
comunitária (Pré-audiência) 

Núcleo de 
expansão ou 
comunidade 
rural 

 
Realizada na 
Piedade de 
Cima 

 

2 

 

11/02/2014 

 
Reunião setorial / 
comunitária (Pré-audiência) 

Núcleo de 
expansão ou 
comunidade 
rural 

 
Realizada a 
em São 
Francisco 

 
3 

 
17/02/2014 

 

Reunião setorial / 
comunitária (Pré-audiência) 

Núcleo de 
expansão ou 
comunidade 
rural 

 

Realizada da 
na Colônia 

 

4 

 

18/02/2014 

 
Reunião setorial / 
comunitária (Pré-audiência) 

Núcleo de 
expansão ou 
comunidade 
rural 

 
Realizad a no 
Gordura 

 
5 

 
19/02/2014 

 

Reunião setorial / 
comunitária (Pré-audiência) 

Núcleo de 
expansão ou 
comunidade 
rural 

 

Realiza da na 
Sementeira 

6 20/02/2014 Audiência pública Cidade 
Realizada na 
Câmara de vereadores 

 
7 

 
19/03/2014 

 

Reunião setorial / 
comunitária (Pré-audiência) 

Núcleo de 
expansão u 
ou comun.i 
rural 

 

Realiza da noa 
Memória 

 
8 

 
20/03/2014 

 

Reunião setorial / 
comunitária (Pré-audiência) 

Núcleo de 
expansão u 
ou comuni. 
rural 

 

Realizada no 
Clemente do 
Meio 

 
9 

 
31/03/2014 

 

Reunião setorial / 
comunitária (Pré-audiência) 

Núcleo de 
expansão u 
ou comun.i 
rural 

 
Massambará 

 
10 

 
22/04/2014 

Reunião setorial / comunitária 
(Pré-audiência) 

 
Cidade 

Realizada na 
Secretaria Mun. Saúde 

 
11 

 
23/04/2014 

 

Reunião setorial / comunitária 
( pré-audiência) 

Cidade 
(junto com o 
enco do 
Mov. " do 
Xopotó" 

 

Realizada na 
Câmara de Vereadores 

12 24/04/2014 Audiência pública Cidade 
Realizada na 
Câmara de vereadores 

Total realizado: 10 reuniões; 2 audiências 
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PMSB- VRB- Reuniões / Oficinas e Audiências 
Públicas 

Item Data Horário Local 
Evento: Participantes 
(Público alvo) 

Assuntos / propostas 
objetivos 

OBS. 

1 17/04/2015 08:00 
Escola 
Rui Bouchardet 

Reunião: Diretores, 
professores, serviçais, 
vizinhos, líderes 
comunitários, 
alunos acima de 12 anos 

Propor e avaliar ações 
e obras necessárias 
para cada região 

2 17/04/2015 09:20 Rafaela 

Reunião: Diretores, 
professores, serviçais, 
vizinhos, líderes 
comunitários, 
alunos acima de 12 anos 

Propor e avaliar ações 
e obras necessárias 
para cada região 

3 17/04/2015 10:40 
João Batista 
de Almeida 

Reunião: Diretores, 
professores, 
serviçais, vizinhos, 
líderes 
comunitários, 
alunos acima 
de 12 anos. 

Propor e avaliar ações 
e obras necessárias 
para cada região 

4 17/04/2015 19:00 
Colégio 
Rio Branco 

Reunião: Diretores, 
professores, serviçais, 
vizinhos, líderes 
comunitários, 
alunos acima de 12 anos 

Propor e avaliar ações 
e obras necessárias 
para cada região 

Reunião 
dos comitês 
às 18:30 
no Colégio 
Rio Branco. 

5 22/04/2015 08:00 
EE Padre 
Antonio 
Correia 

Reunião: Diretores, 
professores, serviçais, 
vizinhos, líderes 
comunitários, 
alunos acima de 12 anos 

Propor e avaliar ações 
e obras necessárias 
para cada região 

6 22/04/2015 09:20 
Cel Joaquim 
Lopes 

Reunião: Diretores, 
professores, serviçais, 
vizinhos, líderes 
comunitários, 
alunos acima de 12 anos 

Propor e avaliar ações 
e obras necessárias 
para cada região 

7 22/04/2015 10:40 Albergue 

Reunião: Diretores, 
professores, serviçais, 
vizinhos, líderes 
comunitários, 
alunos acima de 12 ano 

Propor e avaliar ações 
e obras necessárias 
para cada região 

8 22/04/2015 14:00 Sementeira 

Reunião: Diretores, 
professores, serviçais, 
vizinhos, líderes 
comunitários, 
alunos acima de 12 anos 

Propor e avaliar ações 
obras necessárias 
para cada região 

Reunião 
dos comitês 
às 13:00 
na Prefeitura. 



31 

 

 

 
 

 
 

9 

 

 
 

22/04/2015 

 

 
 

19:00 

 

 
 

Escola Normal 

 

Reunião: Diretores, 
professores, serviçais, 
vizinhos, líderes 
comunitários, alunos 
acima de 12 anos. 

 
 

Propor e avaliar ações 
e obras necessárias 
para cada região 

 

 

 

 

 

 
10 

 

 

 

 

 
22/04/2015 

 

 

 

 

 
16:00 

 

 

 

 
Câmara de 
Vereadores 
de VRB 

 

Reunião: 
Setores administrativos 
municipais: Secretários 
e Diretores municipais 
de Saúde, Educação, 
Assistência Social, 
Habitação, Obras, 
Agricultura/Meio 
Ambiente, etc. 

 

 

 

 
Propor e avaliar ações 
e obras necessárias 
para cada região 
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24/04/2015 

 

 

 

19:00 

 

 
Câmara de 
Vereadores 
de VRB 

 

Reunião: 
Representantes de 
grupos ou sociedade: 
Vereadores, presidentes 
de associações, líderes 
comunitários, etc. 

 

 
Propor e avaliar ações 
e obras necessárias 
para cada região 

 
Reunião dos 
comitês 

às 18:30 
na Câmara 
de vereadores 
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28/04/2015 

 

 

 

 
19:00 

 

 

 

Câmara de 
Vereadores 
de VRB 

 

 

 

Audiência pública: 
População 
urbana e rural 

 
Avaliações sobre o 
andamento da 
elaboração do Plano 
e priorização de 
propostas de ações 
e obras 

 
 

Reunião dos 
comitês às 
18:30 
na Câmara de 
vereadores 
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15/05/2015 

 

 

 

 

19:00 

 

 

 

Câmara de 
Vereadores 
de VRB 

 

 

 

Audiência pública: 
População 
urbana e rural 

 
Avaliações sobre 
o andamento da 
elaboração do Plano 
priorização de 
propostas de ações 
e obras 

 

 

 

 

 
14 

 

 

 

 
03/06/2015 

 

 

 

 
19:00 

 

 

 
Câmara de 
Vereadores 
de VRB 

 

 

 
Audiência pública: 
População 
urbana e rural 

Avaliações sobre 
o andamento da 
elaboração do Plano 
e priorização de 
propostas de ações 
e obras; de curto, 
médio e longo prazo ( 
anos). 

 

 
Reunião dos 
comitês às 
18:30 
na Câmara de 
vereadores 

   
 

Total: 

 
11 reuniões e 3 

audiências 
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A propósito, registra-se que independentemente do nome específico do 

encontro com a população, todas as reuniões tiveram abordagem ampla e participativa. 

As atividades foram pautadas na troca de informações, no objetivo de que as 

informações recebidas contribuíssem para repensar o saneamento básico da cidade. 

Também nesse ambiente de troca, os cidadãos foram informados não só da elaboração 

do PMSB, mas de seus direitos e deveres com relação ao tema, sendo que tal 

procedimento pode ser chamado de objetivo macro da atividade. 

Nas reuniões a empresa proponente fez através de seus profissionais uma 

exposição da finalidade do PMSB e das etapas que seriam desenvolvidas. 

 

 A logística institucional como condutor do diagnóstico 
 
 

O Diagnóstico-técnico participativo, que originou o Produto C, teve como ponto 

de partida o diálogo com o Comitê Executivo e em particular com servidores de cada 

órgão envolvido. O diagnóstico objetivou a coleta de dados e entrevistas com os técnicos 

responsáveis citados visando obter o conhecimento de dados relativos aos problemas de 

saneamento básico e ambientais existentes e soluções dos mesmos, oriundas dos serviços 

prestados, quando da operacionalização da infraestrutura. 

A premissa básica foi a participação social ao longo desta fase, caracterizando- 

se, portanto, em um Diagnóstico Participativo, objetivando principalmente o diálogo e 

entendimento da percepção local a partir das contribuições obtidas. A consolidação do 

Diagnóstico permitiu construir a visão urbana e socioeconômica do Município, o 

conhecimento do estado físico e a capacidade efetiva instalada dos sistemas, a qualidade 

dos serviços prestados e suas principais deficiências, bem como o arcabouço legal e a 

sustentabilidade financeira de cada serviço. 

Diversos são os atores envolvidos no processo de construção do Plano de 

Saneamento Básico de Visconde do Rio Branco, tendo responsabilidades específicas às 

funções exercidas. 

 

 Contexto atual da Cidade 
 
 

O diagnóstico foi a base orientadora do PMSB. Considerou-se os quatro 

componentes de Saneamento Básico, consolidando informações sobre as condições dos 

serviços, quadro epidemiológico de saúde, indicadores socioeconômicos e ambientais, 

além de toda informação correlata de setores que se integram ao saneamento. 
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Um dos principais desafios atingidos com diagnóstico foi retratar a realidade, 

registrando o que às vezes não estava registrado ou de fácil acesso. 

O Diagnóstico retratou a realidade atual do Município, considerando aspectos do 

passado com influência no presente e possivelmente no futuro da vida do Município, 

condutores do presente documento. 

O Diagnóstico realizado em Visconde do Rio Branco-MG, teve como 

fundamentos os seguintes objetivos, dentre outros: 

• Levantamentos dados e informações. 

• Mobilização da população para a participação, de forma democrática 

e integrada. 

• Conhecimento das estruturas e funcionamento dos sistemas 

relacionados aos eixos do saneamento que são objeto do PMSB, ora 

finalizado. 

• Identificação das necessidades, ansiedades, prioridades e 

preocupações da população, com vistas ao estabelecimento de 

metas. 

Para elaboração do diagnóstico do PMSB de Visconde do Rio Branco, MG, foram 

realizadas diversas modalidades de ações com equipe multi e interdisciplinar durante 

diversos meses com arranjos diversos de ações técnicas, comunitárias, com auxílio de 

equipamentos e instrumentos tecnológicos, disponibilizados pela empresa contratada. 

Dentre os principais métodos, destacaram-se: 

• Imagens do Google. 

• Georreferenciamento. 

• Fotografias com câmera digital. 

• Reuniões, fóruns e oficinas. 

• Entrevistas 

• Pesquisas bibliográficas 

• Visitas a toda a cidade e zona rural 

• Audiências públicas. 

• Interpretações e avaliações visuais in loco, com caracterização de 

áreas rurais e urbanas, relacionados com problemas e possíveis 

soluções sobre os quatro temas do Plano. 
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As ações que compõem essa etapa, contemplaram a percepção e avaliação dos 

técnicos no levantamento e consolidação de dados secundários e primários, somadas à 

percepção da sociedade por meio do diálogo nas reuniões (ou debates, oficinas e 

seminários) avaliadas sob os mesmos aspectos. 

Para o diagnóstico do PMSB de Visconde do Rio Branco, MG, foram intensas as 

visitas in loco ao Município (sede e distritos) e foram avaliadas as situações pertinentes 

ao abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos, drenagem e manejo de águas pluviais, caracterização institucional da 

prestação dos serviços e já inserindo a capacidade econômico-financeira e de 

endividamento do Município de Visconde do Rio Branco. 

O Município conta com seus diversos segmentos administrativos, sendo: 

Secretarias, Departamentos, Diretorias, Divisões e outros. Existem também as 

representações administrativas diversas, como federais, estaduais, privadas, não 

governamentais e outras. 

Entre as repartições mais atuantes com mais interações com o setor de 

saneamento básico, estão: Secretarias Municipais de Meio Ambiente, Vigilância Sanitária, 

Saúde, Limpeza Pública, Obras, Educação; COPASA; EMATER; Polícia Militar; Sistema 

SESI/FIEMG[U1] e ONG`s. Em relação aos principais setores econômicos da região, 

principalmente a indústria moveleira, localizam-se em Ubá o INTERSIND e a ADUBAR, que 

atuam na região. 

O Município possui bons contingentes, que compões os sistemas públicos, 

sendo: 02 (dois) Centros de Saúde; 01 (um) Posto de Saúde; 09 (nove) Equipes da 

Estratégica Saúde da Família; 01 (um) Centro de Reabilitação (Fisioterapia); 01 (um) 

CAPS – Centro de Apoio Psicossocial e 01 (um) CEO – centro de especialidades 

ondontológicas. Conta ainda, de forma complementar ao SUS com: 01 (um) Hospital; 01 

(um) Laboratório de Análises Clínicas; 01 (uma) APAE,  Vigilância Sanitária; SISÁGUA[U2]; 

Defesa Civil; Companhia da Polícia Militar; Escolas; Faculdades; Conservatório de 

música; Bandas de música, e outras. As equipes Técnicas dos Municípios de pequeno e 

médio porte, da Zona da Mata Mineira, em geral, não são estruturadas nem 

permanentes, devido aos altos custos e às mudanças de comando em nível de prefeito e 

secretariados; considerando que parte dessas equipes são cargos de confiança, e nem 

sempre são funcionários efetivados. Em relação ao planejamento, gestão e manejo de 

recursos ambientais locais, é essencial que se constitua equipe multi e interdisciplinar; o 

dificultador é que sejam todos os profissionais da Administração Municipal. De acordo 

com a lei complementar 140/11, os Municípios Mineiros passarão a licenciar e fiscalizar 

as ações referentes ao meio ambiente em sua respectiva jurisdição. A partir dos dados e 

informações obtidas de toda a área urbana e demais áreas que afetem direta ou 

indiretamente o sistema de drenagem da cidade de Visconde do Rio Branco; serão 

elaboradas propostas de programas, projetos e ações; para compensação e mitigação 
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dos impactos negativos evidenciados e previstos para curto, médio e longo prazo, ou 

seja, de 1 a 20 anos. 

Abaixo quadros com os referencias de Visconde do Rio Branco 
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DADOS REFERENCIAIS DE VISCONDE DO RIO BRANCO 

 
DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE UNIDADE 

Área da Unidade Territorial 243,351 Km² 

Estabelecimento de Saúdem SUS 
 20 

Estab. 

Matrícula - Ensino Fundamental - 2012 5.013 Matrículas 

Matricula - Ensino Médio - 2012 1.162 Matrículas 

Número de Unidades locais 1.463 Unidades 

Pessoal Ocupado Total 11.638 Pessoas 

PIB Percapta a preços correntes - 2011 16.966,18 Reais 

População residente37.942 37.942 Pessoas 

População residente - Homes 18.701 Pessoas 
 

População residente - Mulheres 
 

19.241 
 

Pessoas 

População Residente Alfabetizada 32.368 Pessoas 

População Residente que frequenta creche ou escola 10.350 Pessoas 

População residente religião católica apostólica romana 30.460 Pessoas 

População residente, religião espirita 670 Pessoas 

População residente, religião evangélica 5.631 Pessoas 

 

Valor do rendimento nominal médio mensal dos domicílios particulares 
permanentes com rendimento domiciliar por situação do domicilio rural 

 
 

1254,99 

 
 

Reais 

Valor do rendimento nominal médio mensal dos domicílios particulares 
permanentes com rendimento domiciliar, por situação do domicilio 
Urbano 

 
 

2.230,47 

 
 

Reais 

Valor do rendimento nominal mediano mensal per capita dos domicílios 
particulares permanentes rurais 

 
340,00 

 
Reais 

Valor do rendimento nominal mediano mensal per capita dos domicílios 
particulares permanentes Urbana 

 
510,00 

 
Reais 

 
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 2010 (IDHM 2010) 

 
0,709 

 
Índice 

Fonte IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

 
 

 

6. DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO EM VISCONDE DO 

RIO BRANCO 

Considerações iniciais 

 
Nos termos da Lei federal nº 11.445/2007 o PMSB de Visconde do Rio Branco é 

o instrumento primeiro e maior do exercício de planejar. É no Plano de Saneamento 

Básico que o Município adquire o conhecimento da situação existente, incluindo uma 

avaliação crítica da prestação dos serviços, bem como quantifica as necessidades atuais e 
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futuras, no curto, médio e longo prazo. Para tanto, torna-se necessário que este Plano 

tenha um documento que retrate o Município, ou seja, um diagnóstico. 

Assim, este capítulo, denominado Diagnóstico da Situação do Saneamento 

Básico, tem por objetivo apresentar o retrato do Município de Visconde do Rio Branco, 

que serviu de base para a elaboração do PMSB. Apresenta-se aqui os aspectos legais, 

políticos e institucionais do Município, a condição socioeconômica, a infraestrutura social 

(energia elétrica, pavimentação, transportes, saúde, habitação, educação, comunicação, 

segurança pública, economia, planos, programas, projetos e organizações sociais), as 

características naturais pertinentes à bacia hidrográfica à qual Visconde do Rio branco 

está inserido e as características dos serviços de saneamento básico prestados no 

Município. 

Este capítulo ainda contempla os impactos na saúde, na cidadania e nos recursos 

naturais, quando da ausência dos serviços de saneamento básico, finalizando com a 

apresentação das fragilidades encontradas nos componentes do sistema de saneamento 

básico do Município. 

Para tanto, a metodologia utilizada baseou-se na pesquisa de dados secundários 

(publicações) existentes, assim como visitas técnicas ao Município para a coleta de dados, 

avaliação dos componentes do saneamento, reuniões técnicas, fotografias e entrevistas 

com pessoas ligadas a cada setor do saneamento para compor os resultados 

apresentados a seguir. Durante este trabalho a população também exerceu um 

importante papel ao fornecer informações, opiniões e sugestões sobre os serviços de 

saneamento, que foram inseridas no PMSB de Visconde do Rio branco. 

O desenvolvimento deste estudo e o levantamento dos dados dos meios físico, 

socioeconômico e biótico deste Diagnóstico Técnico-Participativo, foram realizados por 

equipe multidisciplinar habilitada, composta por engenheiro agrônomo, engenheiro 

ambiental, engenheiro civil, assistente social, advogado, gestores ambientais, biólogos e 

tecnólogos em geoprocessamento. A formação da equipe objetivou configurar um quadro 

técnico que pudesse avaliar de forma integrada, o cenário ambiental do Município de 

Visconde do Rio Branco e visou fornecer embasamento que propiciasse a avaliação 

técnica e o perfeito entendimento do trabalho apresentado, viabilizando sua aprovação 

 
 Aspectos legais, políticos, institucionais e de gestão dos serviços 

 
Como legislação, entende-se o conjunto de normas jurídicas, cujos dispositivos 

contém as diretrizes, definições, instruções e sanções a serem cumpridas pela sociedade. 

Cabem aqui breve perspectiva jurídica e algumas considerações sobre os diplomas legais 

que norteiam e se relacionam ao saneamento básico no Brasil, no Estado de Minas Gerias 

e no Município de Visconde do Rio Branco. 
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O marco da regulação do saneamento básico no Brasil se deu através da Lei 

Federal nº 11.445 de 2007, que trata das diretrizes para as políticas de Saneamento Básico 

no País. A Lei Federal definiu o Saneamento Básico como sendo o conjunto de serviços, 

de infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água potável, de 

drenagem urbana, de tratamento de esgotos sanitários e de limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos. Um importante princípio da Lei é a universalização do acesso dos 

serviços de saneamento. Listando resumidamente algumas das leis mais importantes 

relacionadas aos temas citados, tem-se na esfera federal: 
 

1988 Constituição federal de 1988 

Lei nº 6.938/1981 Política Nacional de Meio Ambiente 

Lei n. º8080/1990 Lei Orgânica da Saúde. 

Lei n. º9433/1997 Política Nacional de Recursos Hídricos 

Lei n°9.605/1998 Lei de Crimes Ambientais 

Lei n.º10.257/2001 Estatuto das Cidades 

Lei n.º11.445/2007 Política Nacional do Saneamento Básico. 

Lei n.º12.305/2010 Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

Lei n.º12.651/2012 e Lei n.12.727/2012 Lei florestal brasileira 

Portaria n°518/200 Define sobre o Controle da Qualidade da    Água de 

Sistemas de Abastecimento Público. 

Resolução CONAMA n°357/2005 Trata da Classificação dos Corpos D’água. 

 
 

Não há legislação local na área de saneamento básico e meio ambiente. Foram 

apresentadas apenas algumas leis sobre o Município, como: Lei de expansão urbana de 

1997 e 2013. A partir desse PMSB passará a contar com lei sanitária. 

Em relação às demais questões, as legislações aplicadas, especialmente em 

relação ao saneamento básico e meio ambiente são: Lei fed. nº 6.766/79 (uso do solo); 

lei florestal MG nº 20.922/2013; lei fed. novo código florestal nº 12.651/2012; Resoluções 

do CONAMA; Deliberações Normativas do COPAM/MG; tudo através dos órgãos 

fiscalizadores e reguladores (Polícia Militar, IEF, SUPRAM e afins). 

 

 Aspectos políticos e institucionais 
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Quando se fala de instituição política diz-se também dos aspectos legislativos e 

executivos impostos por cada ambiente de governo, que adapta seus instrumentos de 

regulação de acordo com as necessidades do momento, ou seja, a União, Estados e 

Municípios estabelecem normas que definirão as formas de convivência, entre os atores 

sociais em função dos serviços prestados e de cada programa de governo. As ações 

normalmente promovidas pelas instituições de governo com relação ao saneamento 

básico devem objetivar a saúde acima de tudo (PJF, 2014). 

A Constituição Federal interrelaciona o saneamento básico à saúde pública e 

ambos são regidos por uma política social, sendo que o primeiro é regulado por medidas 

de prevenção e proteção à saúde, e com vistas à sobrevivência de forma digna. Quanto à 

titularidade dos serviços de saneamento básico, a Lei nº 11.445/07 não é clara e não 

procede a essa definição. Essa Lei estabelece apenas que o titular poderá delegar 

organização, regulação e fiscalização, conforme o artigo 241, da CF/88 e Lei n.11.107/05, 

art. 8º, Lei dos Consórcios Públicos. 

Art. 9o O titular dos serviços formulará a respectiva política pública de 

saneamento básico, devendo, para tanto: 

I - elaborar os planos de saneamento básico, nos termos desta Lei; 
 

II - prestar diretamente ou autorizar a delegação dos serviços e definir o 

ente responsável pela sua regulação e fiscalização, bem como os 

procedimentos de sua atuação; 

III - adotar parâmetros para a garantia do atendimento essencial à saúde 

pública [...]; 

IV - fixar os direitos e os deveres dos usuários; 
 

V - estabelecer mecanismos de controle social [...]; [...] 
 

VII  -  intervir e retomar a operação dos serviços delegados, por indicação  

da entidade reguladora, nos casos e condições previstos em lei e nos 

documentos contratuais. 

 
 

Na promoção da universalidade dos serviços, o Estado passa de produtor e 

servidor de serviços, para planejador, executor e regulador desses serviços públicos, que 

podem ser concedidos à iniciativa privada, bem como às autarquias voltadas a 

concretização da gestão desse saneamento. Em Visconde do Rio Branco, há uma pessoa 

jurídica de direito público executando a política de saneamento – a COPASA, todavia, as 

suas ações se fortalecerão com a implementação do Plano Municipal de Saneamento 

Básico, atuando de forma clara e consistente, adotando regras de promoção de saúde e 

bem- estar da população, garantindo acesso à serviço público de qualidade. O aporte de 

recursos,   outrossim,   é   fundamental   e,   conforme   a   citada   Política   Nacional   de 
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Saneamento, o PMSB favorecerá financiamentos para investimentos em infraestrutura 

do setor. 

A Lei federal nº 11.445/2007 reza que a atividade de planejar os serviços é função 

indelegável, podendo somente ser exercida pelo titular dos serviços - o Executivo 

Municipal. Um sistema municipal de planejamento dos serviços de saneamento básico 

deve contemplar os instrumentos obrigatórios da Lei, e ainda outros que podem ser 

agregados. Visconde do Rio Branco estabeleceu, entre o Poder Executivo Municipal e a 

COPASA, para que esta pessoa jurídica execute os serviços de titularidade originária 

pública. 

 
6.3.   Participação e Controle social 

 
A Lei Federal nº 11.445/2007, que estabelece a Política Nacional de Saneamento, 

trouxe a obrigatoriedade da instituição do Controle Social pelos Municípios. Em face 

dessa exigência legal, esclarece aos Municípios a necessidade de criação de Conselho ou 

Órgão Colegiado que exerça o Controle Social. 

Foi elaborada e submetida à análise prévia do Poder Legislativo Municipal, 

Minuta de Anteprojeto de Lei, que estabelece a Política Municipal de Saneamento Básico 

dando outras providências. Tais garantias inscritas no Anteprojeto mencionado, 

asseguram à população, mediante sua representação pelo Conselho Municipal de 

Saneamento Básico, o conhecimento, participação e controle social relativas às ações 

necessárias à promoção do bem-estar da população, melhoria da Saúde e Meio 

Ambiente, bem como gestão e ampliação da infraestrutura do setor do saneamento. 

 
6.4 Diagnóstico do Município 

 
O diagnóstico foi a base orientadora do PMSB. Considerou-se os quatro 

componentes de Saneamento Básico, consolidando informações sobre as condições dos 

serviços, quadro epidemiológico, de saúde, indicadores socioeconômicos e ambientais, 

além de toda informação correlata de setores que se integram ao saneamento. 

Um dos principais desafios atingidos com diagnóstico foi retratar a realidade, 

registrando o que às vezes não estava registrado ou de fácil acesso. Foi feito um trabalho, 

de interação e integração com os diversos segmentos da sociedade local. 

O Diagnóstico retratou a realidade atual do Município, considerando aspectos do 

passado com influência no presente e possivelmente no futuro da vida do Município, 

condutores do presente documento. 

O Diagnóstico realizado em Visconde do Rio Branco, MG, teve como 

fundamentos os seguintes objetivos, dentre outros: 
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• Levantamentos dados e informações. 

• Mobilização da população para a participação, de forma democrática 

e integrada. 

• Conhecimento das estruturas e funcionamento dos sistemas 

relacionados aos eixos do saneamento que são objeto do PMSB, ora 

finalizado. 

• Identificação das necessidades, ansiedades, prioridades e 

preocupações da população, com vistas ao estabelecimento de 

metas. 

Para elaboração do diagnóstico do PMSB de Visconde do Rio Branco, MG, foram 

realizadas diversas modalidades de ações, com equipe multi e interdisciplinar, durante 

diversos meses, com arranjos diversos de ações técnicas, comunitárias, com auxílio de 

equipamentos e instrumentos tecnológicos, disponibilizados pela empresa contratada. 

Dentre os principais métodos, destacaram-se: 
 
 

• Imagens do Google. 

• Georreferenciamento. 

• Fotografias com câmera digital. 

• Reuniões, fóruns e oficinas. 

• Entrevistas 

• Pesquisas bibliográficas 

• Visitas a toda a cidade e zona rural 

• Audiências públicas. 

• Interpretações e avaliações visuais in loco, com caracterização de 

áreas rurais e urbanas, relacionados com problemas e possíveis 

soluções sobre os quatro temas do Plano. 

As ações que compõem essa etapa, contemplaram a percepção e avaliação dos 

técnicos no levantamento e consolidação de dados secundários e primários, somadas à 

percepção da sociedade por meio do diálogo nas reuniões (ou debates, oficinas e 

seminários) avaliadas sob os mesmos aspectos. 

Para o diagnóstico do PMSB de Visconde do Rio Branco, MG, foram intensas as 

visitas in loco ao Município (sede e distritos) e foi avaliada as situações pertinentes ao 
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abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos, drenagem e manejo de águas pluviais, caracterização institucional da 

prestação dos serviços e já inserindo a capacidade econômico-financeira e de 

endividamento do Município de Visconde do Rio Branco. 

 
 Localizações do Município no Estado e na região, com as distâncias aos 

centros mais importantes através das vias de comunicação 

 
Território de Visconde do Rio Branco 

 
• Superfície de Visconde do Rio Branco 243.351 hectares (243,35 km²). 

• Altitude de Visconde do Rio Branco 358 metros de altitude; 

• Coordenadas geográficas decimais: Latitude: -21.0173 / Longitude: - 

42.8378; 

• Coordenadas geográficas sexagesimais: Latitude: 21° 1' 2'' Sul, 

Longitude: 42° 50' 16'' Oeste; 

• Fuso horário UTC -3:00 (América/São Paulo) 

• Horário de verão: UTC -3:00 

• Horário de inverno: UTC -2:00 

• Gentílico de Visconde do Rio Branco: Riobranquense 

• As cidades e vilarejos vizinhos de Visconde do Rio Branco: 

• Divinésia, Guidoval. Guiricema, Paula Cândido, São Geraldo e Ubá 

O mapa abaixo, mostra a sede do Município de Visconde do Rio Branco, suas 

comunidades, e limites com os Municípios vizinhos. 
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Localização do município e principais núcleos populacionais. Obs.: Onde se lê BR 120 é MG 

447, pois a BR 120 é de VRB a São Geraldo 

 
I. Principais dados geográficos 

 
O centro da cidade situa-se nas coordenadas 21 ° 00 ' 40 “de latitude sul e 42 ° 

50 ' 20 " de longitude WGR. 

 
O Município possui área de 243,351 km² e a temperatura média anual é de  23,9 

°C, com médias das máximas e mínimas de 31,9 e 16 °C, respectivamente. 
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O índice pluviométrico anual no município é de 1.100 mm, com as chuvas 

concentradas no período de outubro a março (Ferreira, 1959; SEBRAE, 2001), 

apresentando, de acordo com a classificação climática de Köppen, clima Cwa. 

 
A densidade demográfica passou do ano 1991 para o ano 2013, de 117 para 167 

hab./ km². 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, no ano 

1991 a população em Visconde do Rio Branco era 28.451 habitantes, com o censo 

realizado sendo 13.938 homens e 14.513 mulheres. Em 1996 o IBGE a contagem 

populacional realizada pelo IBGE apontou uma população de 30.219 habitantes.  O 

censo 2000 apontou uma população de 32.598 habitantes. 

 
O censo 2010 mostrou o município com 37.942 habitantes, sendo 31.380 em 

zona urbana e 6.562 em zona rural; sendo 18.701 homens e 19.241 mulheres. O número 

de alfabetizados foi de 32.368 habitantes. Com uma área de 243,351 km² (duzentos e 

quarenta e três mil trezentos e cinquenta e um quilômetros quadrados), tinha-se uma 

densidade demográfica de 155,91 hab./km², em 2010. 

 A densidade demográfica passou do ano de 1991 para o ano de 2013 de 

117 para 165,83 hsb/km². 
 

 

ANO VISCONDE DO RIO BRANCO MINAS GERAIS BRASIL 

1991 28.451 15.743.152 146.825.475 

1996 30.219 16.567.989 156.032.944 

2000 32.598 17.891.494 169.799.170 

2007 35.346 19.273.506 183.987.291 

2010 37.942 19.597.330 190.755.799 

 

A população estimada para 2013 é de 40.356 

 
Evolução Populacional de Visconde do Rio Branco, MG. Ano -Popul. Total 

 

 

1991  28.451 

1996  30.219 

2000  32.598 

2007  35.346 

2010  37.942 

2013  40.356 
 

Fonte IBGE, 2013. 
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Em virtude de um fenômeno que ocorre em escala mundial, Visconde do Rio 

Branco também passou pela fase do êxodo rural. Essa migração é motivada por atrativos 

que as cidades exercem sobre parte da população rural, principalmente as cidades mais 

industrializadas, oferecendo emprego, renda e melhores condições de vida. 

O Município possui boa infraestrutura operacional, com instalações físicas, 

veículos, equipamentos de comunicação; todos em funcionamento; porém com 

necessidades de ampliações, inovações e aprimoramentos; principalmente devido ao 

envelhecimento das estruturas, aumento das demandas, pelo crescimento da população e 

agravamento dos problemas sociais, nos últimos 14 anos (2000 a 2014). 

No Município existem aproximadamente 56 unidades religiosas, 31 escolas; 

CREAS, CRAS, 2 Unidade de recuperação de dependentes químicos[U3], 1 faculdade 

particular; 2 rádios; 1 Federação das Associações Comunitárias (com 35 associações 

comunitárias). Alguns setores necessitam de ações imediatas, como: o cemitério e as sedes 

da maioria das instituições. 

Devido ao histórico cultural e social do Município, há organizações das diversas 

formas. Os índios, primeiros habitantes do Município, já se organizavam em tribos, e 

ocuparam as cavernas da serra da Piedade, cabeceiras do Município. 

Destacam-se atualmente no Município as mais de 30 Associações Comunitárias, 

as mais de 50 unidades religiosas, as bandas de música, o conservatório de música, e os 

locais de lazer como os clubes recreativos. 

O futebol na zona rural era um dos principais locais de lazer das populações 

urbanas e rurais, até início da década de 1995, quando algumas das usinas de cana ainda 

funcionavam. 

Uma referência da área de saúde e educação são as 09(nove) Equipes da Estratégica 

Saúde da Família, e as 31 Escolas Estaduais e Municipais. 

A educação ambiental, como tema transversal, será uma das principais 

ferramentas de auxílio ao sucesso de qualquer programa ou projeto, a partir deste PMSB. 

II. Descrição de práticas de saúde e saneamento. 

 
A prática predominante e efetiva na área da saúde dá pelo SUS – Sistema único de Saúde, 

através das equipes do Programa Saúde da Família, dos Agentes de Endemias e Zoonoses e das Vigilâncias: 

Epidemiológica, Ambiental e Sanitária, com atendimento a toda população. Como não há tratamento 

de esgotos e eficácia com relação aos Resíduos Sólidos, em todo o Município; as práticas do 

sistema de saúde local são de promoção à saúde preventivas e curativas, assim como no geral 

em toda a bacia do Xopotó. 

 
No Município inteiro, a coleta e destinação de praticamente todos os esgotos 

domésticos e da maioria das indústrias são finalizadas na mesma rede de águas pluviais; 
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principalmente na parte mais antiga da cidade (com mais de 30 ou 40 anos), sendo despejados 

no rio Xopotó e respectivos afluentes. 

 
Em bairros mais novos, a partir do início da década de 1990 e em bairros planejados 

como COHAB 1, a rede de esgoto já é separada da rede de drenagem pluvial. 

 
Não existe nenhuma ETE pública na cidade. Todavia em algumas empresas privadas 

existem Mini ETE`s. 

 
 

III. Descrição dos indicadores de saúde 

 
De acordo com dados do IBGE de 2012, a população local predominante é a de 

faixa etária média (População adulta: de 19 a 59 anos). 

 
Apesar de muitos problemas ainda evidenciados (como as 6 minas contaminadas 

na cidade onde boa parte da população capta água), a longevidade na região tem 

aumentado, podendo encontrar hoje muitas pessoas com mais de 70 anos de idade, o 

que não acontecia a décadas atrás. 

 
O êxodo rural de pessoas com baixa escolaridade sem qualificação profissional é 

um dos problemas sociais que afetam a longevidade, pois grande parte delas tornam-se 

alcoólatras e morrem antes dos 70 anos de idade. 

 
Em relação à saúde das crianças (a melhoria da assistência médica e  a coleta de 

esgotos) houve melhora na cidade nos últimos 18 anos (1995 a 2013). 
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Na área rural essa mudança de realidade ainda é um desafio, principalmente pelas 

pessoas considerarem que as águas das minas não são contaminadas ou poluídas; o que na 

maioria dos casos é um grande equívoco. 

Nas residências urbanas ou rurais, ou grupos de famílias; praticamente não existe 

tratamento individual de esgotos, por fossa séptica, mini-ETE`s ou similar. Portanto, os 

problemas de saneamento básico persistem com altos riscos de doenças de veiculação 

hídricas como a 20 ou 30 anos atrás (década de 1980 e 1990). 

Nas últimas décadas (década de 1900 em diante), os resultados de programas 

públicos, principalmente os Federais da área da saúde, têm contribuído muito para 

acesso das famílias a melhores orientações e procedimentos para prevenção da saúde 

das crianças, principalmente com alimentação adequada e eficaz. Em Visconde do Rio 

Branco o índice de nutrição da população infantil está entre os melhores da região. 

IV. Dinâmica Social 

A dinâmica das famílias de Visconde do Rio Branco e microrregião sofreram alterações 

relativas em relação a décadas de 1980 e anteriores; quando o número de pessoas por família 

era superior a 8 pessoas, em média. As famílias constituídas a partir do início da década de 1980 

possuem em média 3 a 4 pessoas. Em populações de baixa renda, em área precária de conforto 

básico, as famílias chegam até 8 pessoas, o que em geral é um transtorno para se obter as 

condições básicas de vida, pois em geral a renda total não ultrapassa R$ 1.000,00 por mês. O 

envolvimento efetivo das associações comunitárias, escolas, instituições religiosas e sociais em 

geral, é essencial para mudanças no quadro do saneamento básico dessas famílias e respectivas 

comunidades; como ação da implantação deste PMSB. 

 
V. Descrição dos indicadores de educação. 

 

A estrutura educacional do Município de Visconde do Rio Branco está apoiada 

principalmente nos estabelecimentos públicos de ensino, contando com uma rede composta 

de 31 escolas em funcionamento, sendo 10 Estaduais 21 Municipais. Em todos os 8 

núcleos, (distritos) existe Escola Municipal de Ensino Fundamental. O Município possui 

escolas secundárias tradicionais, com infraestruturas e ensino de muito boa qualidade; 

Faculdade; Conservatório de Música; Bandas de Músicas; Sistema SESI/FIEMG e outros 

centros de ensino e educação. 

 

A grande maioria da população de baixa renda possui escolaridade inferior ao 

primário (atualmente menos de 50% do ensino fundamental que vai da 1ª à 8ª série). Essa 

parcela da população tem como objetivo básico aprender ler, escrever, obter habilitação 

para dirigir veículos, operar máquinas e conseguir emprego em indústrias moveleiras ou 

similares da região. Com o aumento da quantidade de Faculdades e cursos na região, que 

abrange Ubá, Visconde do Rio Branco e Viçosa, parte da população que trabalha, consegue 

concluir o 2º grau e também o curso superior. A classe média e alta, que representa menos 
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de 30 % da população, tem maiores chances de concluir um curso superior; mas ainda é 

relativamente grande o percentual dessas classes que não ultrapassam o 2º grau, por ter já 

ter uma condição de vida satisfatória e entender que melhor nível de escolaridade não 

agrega melhoria de renda e enriquecimento financeiro e econômico. 

 

O potencial de contribuição do setor formal e informal de educação, para melhoria 

de qualidade de vida e dignidade no Município, é relativamente grande, considerando os novos 

procedimentos de regularizações ambientais dos empreendimentos, e as localizações e 

organizações diversas das instituições, como: Sistema SESI/FIEMG, INTERSIND, ADUBAR[U4], 

Superintendência Regional de Educação, Ministério Público, Comitês de bacias hidrográficas, 

Universidades, Escolas Agrícolas, Políticas públicas estaduais e federais, e outras. 

 
VI. Avaliação do sistema de comunicação 

 
Visconde do Rio Branco possui uma das rádios mais antigas e tradicionais da região 

central da Zona da Mata Mineira. Devido à liderança no setor cultural, econômico e social que 

o Município sempre exerceu, principalmente na época do auge do ciclo do café, cana de açúcar 

e o transporte ferroviário (entre as décadas de 1920 e 1970); a comunicação sempre teve um 

papel fundamental na vida local e microrregional. 

 
O Município mantém a tradição cultural e histórica expressada pela existência ainda de 

boas bandas de músicas, duas rádios, jornais, boas festas carnavalescas e outros segmentos; 

sempre mobilizando e aglomerando grandes e nobres públicos de todas as classes sociais locais 

e microrregionais. Portanto, a capacidade de mobilização, difusão, articulação, criação e 

implantação de ações é relativamente grande na área urbana e rural; possibilitando que o 

PMSB, seja um marco diferenciado para o Município com reflexos positivos em toda a bacia do 

Rio  Xopotó  e  respectivos  Municípios.  As  ocorrências  são  comunicadas  principalmente    por  

telefone e pessoalmente, através da Prefeitura ou diretamente à COPASA, cujo funcionamento 

já é consolidado e atende razoavelmente à população segundo os funcionários da Prefeitura 

consultados sobre o assunto; mas precisa ser aprimorado. O principal meio de comunicação, 

principalmente sobre reclamações de usuários dos serviços Municipais, são as rádios; e a 

COPASA é avaliada frequentemente pela população e comunicadores das rádios. 

 
VII. Indicadores de renda, pobreza e desigualdade. 

 

O Município de Visconde do Rio Branco está baseado nos três setores de 
atividades: econômicas, agropecuária (setor primário), indústria (setor secundário) e 
serviços (setor terciário), 

 

Considera-se que o setor secundário (indústria) é predominante no Município, 
seguidos pelo setor terciário (serviços) e com menor destaque no panorama 
socioeconômico o setor primário (agropecuária). 
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Visconde do Rio Branco conta com indústrias de grande importância para o 
desenvolvimento econômico local e regional, como a indústria Rio Branco Alimentos “Pif 
Paf”, assim como a Fábrica de Ração Animal que emprega um grande número de 
pessoas, além das indústrias de sucos naturais “TIAL” que conta com equipamentos de 
alta tecnologia e é conhecida nacionalmente e recentemente a AGROFRUIT[U5], que é 
uma indústria de polpa de frutas, inclusive para exportação. 

 

Não se pode deixar de citar a Cerâmica Rio Branco, que é a maior indústria de 
cerâmica da região, que também contribuiu de forma significativa para o 
desenvolvimento da cidade. 

 

Segundos dados do site do IBGE o Município conta com 1.425 empresas, 
empregando 11.638 pessoas, gerando um rendimento médio de 1,9 salários mínimos. 

 

O IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) do Município de Visconde do Rio 
Branco em 2010 foi de 0,709 esse índice é considerado alto, já que o Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, órgão da ONU, definiu que regiões com 
IDH de 0,700 a 0,799 são consideradas de desenvolvimento humano alto. 

 
O desenvolvimento, em qualquer concepção deve resultar do crescimento 

econômico acompanhado de melhoria na qualidade de vida, ou seja, deve incluir “as 
alterações da composição do produto e a alocação de recursos pelos diferentes setores 
da economia, de forma a melhorar os indicadores de bem-estar econômico e social 
(pobreza, desemprego, desigualdade, condições de saúde, alimentação, educação e 
moradia) ” (VASCONCELLOS e GARCIA, 1998, p. 205). 

 

De acordo com dados do IBGE, Censo 2010; o valor rendimento nominal médio 
mensal per capita dos domicílios particulares permanentes, do município em geral, é de 
R$658,96 (seiscentos e cinquenta e oito reais e noventa e seis centavos). 
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A renda per capita média de Visconde do Rio Branco cresceu 137,45% nas 
últimas décadas, passando de R$277,52 em 1991 para R$447,48 em 2000 e para 
R$658,96 em 2010. Isso equivale a uma taxa média anual de crescimento neese período de 
4,66%. A taxa média anual de crescimento foi 5,45% entre 1991 e 2000, e 3,95% entre 
2000 e 2010.  

 
A desigualdade diminuiu: o Índice de Gini passou de 0,60 em 1991 para 0,55 em 

2000 e para 0,49 em 2010. 
Entre 2000 e 2010, a taxa de atividade da população de 18 anos ou mais (ou seja, 

o percentual dessa população que era economicamente ativa) passou de 67,76% em 
2000 para 65,92% em 2010. 

Ao mesmo tempo, sua taxa de desocupação (ou seja, o percentual da 
população economicamente ativa que estava desocupada) passou de 9019%[U6] em 2000 
para 5,04% em 2010. 

 

 Produto Interno Bruto (Valor Adicionado) 

 Agropecuária: R$14.584 
 Indústria: R$258.545  

 Serviços: R$243.589 
 
 

 

 
PIB Fonte, IBGE 2013. 
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Valor adicionado por setor 

 

VIII. Índice de Desenvolvimento Humano – IDH. 

A pesquisa foi elaborada a partir do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 

2013 divulgado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA e Fundação João Pinheiro - FJP, com 

dados extraídos dos Censos Demográficos de 1991, 2000 e 2010. 

 
O IDH Municipal varia de 0 a 1 considerando indicadores de longevidade (saúde), 

renda e educação. Quanto mais próximo de 0, pior é o desenvolvimento humano do 

Município. Quanto mais próximo de 1, mais alto é o desenvolvimento do Município. 

 
Dados de Visconde do Rio Branco, de acordo com o Atlas do Desenvolvimento 

Humano 2013: 

 Evolução do IDH Municipal: 0,709. 

 Evolução do IDH-M de Longevidade: 0,850. 

 IDH-M de Renda: 0,709. 

 IDH-M de Educação: 0,591. 

 O PIB atual de Visconde do Rio Branco é de aprox. R$ 550.000.000,00 

Série1; 

14.584; 3% 

Série1; Serviços; 

243.589; 47% Série1; Indústria; 

258.545; 50% 
Serviços 
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Segundo o Censo 2000, na relação dos Municípios com taxa média geométrica 

de crescimento anual nas unidades da Federação e Municípios, Visconde do Rio Branco, 

experimentou um crescimento médio de 1,60 % ao ano, no período de 1991 a 2000. 

 
No tocante ao Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM, o IBGE 

apontou o seguinte: 

 
1991 – 28.451 

2000 – 32.598 

2010 – 37.942 

 
O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de Visconde do Rio 

Branco foi de 0,709 em 2010. O Município está situado na faixa de Desenvolvimento 

Humano Alto (IDHM entre 0,700 e 0,799); de acordo com a ONU. De acordo com o IBGE 

2013, a população do Município de Visconde do Rio Branco passou de 28.451 habitantes 

em 1991, para 37.942 em 2010, demonstrando crescimento de 33 % em 20 anos, 

enquanto no Estado de MG, foi da ordem de 24 %. 

 
Considerando que a área rural teve significativa redução em sua densidade 

demográfica, a área urbana foi efetivamente impactada por essa transformação. 

Considerando a situação atual da cidade, e o novo limite da expansão urbana, estima-se 

que a pressão antrópica será grande, porém melhor planejada em relação à prevenção e 

correção dos problemas relativos a enchentes e inundações, por exemplo, em relação à 

situação atual. 

A taxa de crescimento da população local nos próximos 20 anos, deverá ser 

relativamente menor; e com mais espaço horizontal para expansão, desde que haja 

incentivos e gestão neste sentido. Visconde do Rio Branco, segundo dados do Censo 

2010, a população total é de 37.942 habitantes, sendo 6.562 habitantes na área rural   e 

31.380habitantes na área urbana 

De acordo com as estimativas do IBGE para o TCU para o ano de 2013 o 

Município terá 40.356 habitantes, ou seja, um aumento de aproximadamente 7% da 

população em relação a 2010. Em 1991 a população total era de 28.451 pessoas. Em 

2010 passou para 37.942 pessoas; e em 2013 já atingiu 40.356 habitantes, conforme 

IBGE, 2013. 

 
Em virtude de um fenômeno que ocorre em escala mundial, Visconde do Rio 

Branco também passou pela fase do êxodo rural. Essa migração é motivada por atrativos 

que as cidades exercem sobre parte da população rural, principalmente as cidades mais 

industrializadas, oferecendo emprego, renda e melhores condições de vida. 
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PIB por município 
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PIB Rural e Urbano 
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População atual de Visconde do Rio Branco 40.456 habitantes; densidade 

populacional 167 hab./km². 

 
A população de Visconde do Rio Branco (em 2000) era de 32.598 habitantes, 

sendo 135 hab./km². A população rural era aprox. 20 % do total, e em 2014 é entorno de 

15 %. A população total aumentou 23 % em 13 anos; e a urbana aumentou 27 %. 
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 Caracterização do ambiente 
 

Visando a Cidade de Visconde do Rio Branco, a abrangência dos estudos e 

diagnósticos da elaboração do PMSB, foi realizada considerando todas as micro-bacias 

que contribuem diretamente para produção de água que escoam pelos cursos d`água que 

cortam a cidade; o que inclui parte do Município de Visconde do Rio Branco e parte de 

São Geraldo. Os prognósticos, programas, projetos e ações seguiram a mesma 

metodologia de abrangência. 

Com o domínio do conhecimento sobre as características e comportamento de 

cada micro-bacia, conforme foi realizado na cidade de Visconde do Rio Branco e à 

montante; e a gestão da calha dos principais cursos d`água (Santa Maria, Piedade, Alto 

Xopotó e seus principais afluentes); associados aos instrumentos meteorológicos e ações 

práticas a serem implantadas; poderá ser possível prever os níveis do Rio Xopotó e 

Piedade dentro do perímetro urbano; e respectivos transbordamentos, a médio e longo 

prazos ( 4 a 20 anos). 

O Município de Visconde do Rio Branco faz parte da Bacia do Rio Pomba; esta 

apresenta elevado grau de desmatamento, apresentando na maior parte das suas sub- 

bacias, situadas nas suas cabeceiras, áreas absolutamente desprovidas de florestas e com 

inexpressiva extensão de vegetação secundária. (AGEVAP). A Bacia do Rio Pomba está 

inserida na Bacia do Rio Paraíba do Sul, tal bacia drena os Estados de Minas Gerais, Rio de 

Janeiro e São Paulo, sendo a segunda maior bacia de um conjunto denominado 

genericamente como “leste brasileiro”. Apesar de estar localizado entre os maiores 

centros urbano-industriais do país, ainda abriga biodiversidade relativamente elevada. 

O Município de Visconde do Rio Branco conta com uma Área de Preservação 

Ambiental (APA) municipal da Serra da Piedade. A APA da Serra da Piedade está localizada 

em um trecho da Serra da Mantiqueira, em área considerada originalmente de Mata 

Atlântica, dentro do Município de Visconde do Rio Branco na Zona da Mata Mineira, Mata 

Atlântica original de MG, Mata Atlântica atual de VRB, situando-se entre os meridianos 

de 42º50’ e 43º00’ a oeste de Greenwich e os paralelos 20º55’ e 21º00’’ de latitude sul, 

com uma área de 10,52 km², ou seja aproximadamente 3 % da área do Município. 

A Serra da Piedade é um trecho da Serra da Mantiqueira, localizada nos 

Municípios de Visconde do Rio Branco e São Geraldo. Esta região faz parte da Mata 

Atlântica – floresta tropical – e se caracteriza pela flora e fauna típicas desta área de 

altitude, com cascatas, piscinas naturais e grutas, abrigando as nascentes dos rios Xopotó, 

córrego de Santa Maria e ribeirão da Piedade que banham e abastecem as Cidades de São 

Geraldo, Visconde do Rio Branco e Guidoval. 

A região onde se insere o Município de Visconde do Rio Branco- MG é 

denominada “mar de morros”; e a ocupação na microrregião do Município deu-se por 

meio  da  cana-de-açúcar,  havendo  relatos  de  que  esta  foi  a  primeira cultura  de 
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importância econômica na região, por volta de 1880 (Ferreira, 1959; José, 1982; Brasil, 

1983). 
 

No domínio de mares de morros, o solo, em particular o horizonte C, tende a ser 

muito profundo, e há tipicamente uma desproporção entre as profundidades do solum e 

do solo, caracterizando o processo francamente erosivo de rejuvenescimento 

pedogeomorfológico desse domínio. 

Em geral, nesses ambientes os solos são pobres, tendendo a ser distróficos e 

álicos, na maior parte, ocorrendo solos eutróficos apenas nas partes mais baixas (Rezende 

& Resende, 1996). 

O profundo manto de intemperismo, com quase ausência de minerais primários 

facilmente intemperáveis, e o relevo acidentado vulnerabilizam profundamente os 

ecossistemas quanto às perdas de nutrientes (Rezende & Resende, 1996). 

Segundo esses autores, nas porções mais íngremes, frequentemente com o 

horizonte C exposto, há arraste mais acentuado de nutrientes e de sementes e a 

cobertura vegetal não consegue se recompor, degradando-se ainda mais com a 

deficiência de água estacional, que, quando mais acentuada, mais aumenta a dificuldade 

de recuperação, aumentando a área de solo exposto e os processos erosivos 

Dessa forma, os solos dos mares de morros são de difícil manejo, pois 

apresentam pobreza química acentuada e relevo muito acidentado, o que dificulta as 

atividades agropecuárias, principalmente no que diz respeito às práticas de adubação e 

mecanização. 

Com o desmatamento, o solo é exposto à ação direta das gotas da chuva e raios 

solares, tornando-se fisicamente mais frágil, caracterizando assim o início da sua 

degradação. 

O uso, o manejo, o nível e o tempo de utilização promovem alterações nas 

propriedades do solo; solos semelhantes, mas submetidos a diferentes usos e manejos, 

podem apresentar níveis de degradação diferentes (Roth & Pavan, 1991; Castro Filho et 

al., 1998). 

O conhecimento aprofundado das características dos domínios pedológicos dos 

mares de morros do Município de Visconde do Rio Branco forneceu importantes subsídios 

ao planejamento sustentável dos seus recursos naturais, numa abordagem de causa e 

efeito, já considerada por diversos autores em outras regiões (Muggler, 1989; Costa, 

1990; Resende et al., 1995). 

Assim, este trabalho teve como objetivo caracterizar química e fisicamente o 

Cambissolo Háplico também distrófico sob diferentes usos, visando criar bases teóricas 

para subsidiar o uso sustentável do solo. 

A Serra da Piedade é um trecho da Serra da Mantiqueira, localizada nos 

Municípios de Visconde do Rio Branco e São Geraldo. 
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Esta região faz parte da Mata Atlântica – floresta tropical – e se caracteriza pela 

flora e fauna típicas desta área de altitude, com cascatas, piscinas naturais e grutas, 

abrigando as nascentes dos rios Xopotó, córrego de Santa Maria e ribeirão da Piedade 

que banham e abastecem as Cidades de São Geraldo, Visconde do Rio Branco e Guidoval, 

favorecendo 47.804 habitantes. 

No Brasil, a Mata Atlântica ocupava aproximadamente 1.000.000 km², 

estendendo-se pela faixa litorânea desde o Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte, e 

avançando para a o interior, ocupava os Estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro, São 

Paulo, Paraná, Santa Catarina e parcelas significativas de Minas Gerais. 

Originalmente, a Mata Atlântica cobria 12% do território nacional e, atualmente, 

restam apenas 9% da extensão original (SOSMATATLÂNTICA, 2004). No Estado de Minas 

Gerais ainda se encontram alguns remanescentes deste fito fisionomia, principalmente 

associados a locais pouco acessíveis ou protegidos, como parte da Serra da Mantiqueira. 

Atualmente Visconde do Rio Branco tem 849 ha de Mata Atlântica, o que equivale a 4% 

de remanescentes da sua mata original (SOSMATATLÂNTICA, 2004). 

Os estudos atualizados sobre disponibilidade hídrica das águas superficiais na 

Bacia do Rio Paraíba do Sul basearam-se na análise das séries históricas de vazões de 199 

estações fluviométricas, disponibilizadas no banco de dados HIDRO da Agência Nacional 

de Água (ANA). 

As disponibilidades foram calculadas a partir das equações definidas nos estudos 

de regionalização hidrológica de vazões médias de longo período (MLT) e de vazões com 

95% de permanência no tempo (Q95%), desenvolvidos pela CPRM1, complementados 

pelo Laboratório de Hidrologia e Estudos de Meio Ambiente da COPPE/UFRJ apenas para 

o trecho do rio Paraíba do Sul entre a barragem de Santa Cecília e a confluência dos rios 

Piabanha e Paraíbuna2. 

Bacia Hidrográfica UPGRH Áreas Abrangidas Área (km²) Rio Paraíba do Sul 

PS2[U7]: Bacia dos afluentes mineiros dos rios Pomba e Muriaé - 13.550 

km². 

A Bacia do Rio Pomba é um importante afluente do Rio Paraíba do Sul. Sua 

nascente está localizada no Município mineiro de Santa Bárbara do Tugúrio, a uma 

altitude de 1200 m, sendo que sua foz está localizada no Município de Cambuci, no Estado 

do Rio de Janeiro. A bacia em questão abrange 39 Municípios dos Estados de Minas Gerais 

e Rio de Janeiro (Figura 01), sendo sua população total em torno de 600.00 habitantes 

(CEIVAP, 2006). 

A Bacia do Rio Paraíba do Sul possui área de drenagem com cerca de 55.500 

km². Estende-se pelos estados de São Paulo (13.900 km²), do Rio de Janeiro (20.900 km²) 

e Minas Gerais (20.700 km²) (COPPETEC, 2007a). 

Em relação aos aquíferos regionais, segundo o caderno de ações de atuação do 

PS2, constante no Plano de Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul, a partir do trabalho 
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desenvolvido por SOUZA (1995) intitulado ““Disponibilidades Hídricas Subterrâneas no
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Estado de Minas Gerais “", foi feito um inventário que cadastrou 3.837 poços tubulares 

profundos no Estado de Minas Gerais. 

O autor relaciona as características locacionais, construtivas e geológicas desses 

poços, dividindo o Estado em dez sistemas aquíferos. Observa-se a predominância da 

formação geológica do tipo gnáissico-granítico em toda a área (85% da área), com 

existência de áreas constituídas pelas formações geológicas dos tipos xistoso, quartzítico 

e basáltico. Esta constatação pode ser mais bem observada ao analisar o mapeamento 

geológico contido no sistema SIAGAS WEB disponibilizado pelo CPRM. 

Ainda, de acordo com o Plano de bacias do PS2, a vazão específica esperada na 

exploração dos sistemas aquíferos por poços profundos na região mineira da bacia 

hidrográfica do rio Paraíba do Sul varia na faixa compreendida entre 0,10 a 0,90 l/s. m, 

com predominância na maior parte de valores próximos à menor vazão específica (0,10 

l/s. m). 

A vazão máxima explorável esperada na operação continuada de poços 

profundos na região está compreendida no intervalo entre 18 e 90 m³/h. 

Essa produção mostra que a utilização do recurso hídrico subterrâneo é restrita, 

já que a localização provável de água está em fraturas limitadas e não em grandes 

sistemas aquíferos como o Guarani que abrange grande região no sul e sudeste brasileiro, 

responsável por abastecer vários Municípios. 

Com relação à restrição ao uso da água subterrânea, decorrente das 

características de salinidade, dureza e absorção de sódio, nas vazões exploráveis, há 

predominância de áreas (mais de 90%) com águas de boa qualidade para o abastecimento 

público. 
 

Em alguns trechos da região Mineira da bacia encontram-se águas com qualidade 

inferior, porém toleráveis para o abastecimento público. 

O sistema SIAGAS WEB disponibilizado pelo CPRM - Serviço Geológico do Brasil 

apresenta o mapeamento dos domínios hidrogeológicos presentes na Bacia do PS2. 

A conclusão principal do diagnóstico de águas subterrâneas na Bacia do Rio 

Paraíba do Sul aponta para a necessidade de um conhecimento hidrogeológico mais 

detalhado, de estudos das ocorrências e quantificação desses recursos, do 

desenvolvimento de um banco de dados centralizado e consolidado e de um programa 

de monitoramento da quantidade e qualidade das águas extraídas desses aquíferos. 

O recurso hídrico superficial já foi apresentado na parte inicial deste capítulo 

para situar o Município no seu contexto regional. Conforme os estudos constantes no 

Caderno de Ações Área de Atuação do COMPE (PS2), a disponibilidade hídrica baseia-se 

na vazão média de longo termo (QMLT) e vazão com 95% de permanência no tempo 

(Q95%). Os valores referentes às vazões mencionadas acima para a bacia hidrográfica: 

 Locais Q95% (l/s. km²) QMLT (l/s. km²) 

 Foz do Rio Pomba 7,33 18,97 
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 Foz do Rio Muriaé 3,53 14,50 

A limitação dos recursos hídricos superficiais evidencia a necessidade de 

aprofundar a gestão e de ofertar mais serviços eficientes de saneamento, o que resultará 

em redução de perdas no abastecimento de água e aumento de coleta e tratamento de 

esgotos sanitários. 

Vegetação: alguns empreendimentos, residências, indústrias, e outros, além de 

produzirem e disponibilizarem resíduos, que podem ser carreados diretamente para os 

lençóis subterrâneos; acondicionam ou destinam os mesmos em locais não apropriados, 

com a finalidade de tratamento e destinação mais adequada. 

Uma das alternativas bastantes comuns são as fossas negras e as fossas sépticas. 

Em geral esses sistemas não são monitorados ou avaliados adequadamente, com análises 

da eficácia do sistema, ou controle de qualidade do efluente final após tratamento. Com 

isso muitos sistemas podem aparentar ideais ou eficazes, e podem estar contaminando e 

poluindo solo, recursos hídricos superficiais ou subterrâneos, ou o ambiente como um 

todo. 

A bacia do rio Paraíba do Sul situa-se na região de abrangência da Mata Atlântica. 

Trata-se do bioma florestal mais destruído do país, encontrando-se nos dias de 

hoje com menos de 7% da sua extensão original e em contínuo processo de 

desmatamento. 

A destruição das florestas acentuou-se na segunda metade do século XVIII, a 

partir da expansão das lavouras de café no Vale do Paraíba. 

As lavouras de cana-de-açúcar se desenvolveram apoiadas na monocultura, 

latifúndio e trabalho escravo; enquanto a cafeicultura expandiu-se na Bacia à custa da 

destruição das florestas em extensas queimadas. 

Esses fatores resultaram em rápidas perdas de produtividade e início de intensos 

processos de erosão e degradação das terras, que se perpetuaram com a substituição do 

café pelas pastagens. 

A floresta estacional semidecidual, (vegetação de porte arbóreo sujeita à dupla 

estacionalidade climática, tropical chuvosa no verão, seguida por estiagens acentuadas), 

que ocupava a maior parte da bacia foi a mais destruída. Na área de abrangência da 

floresta ombrófila (vegetação de porte arbóreo, com indivíduos apresentando entre 15 m 

e 30 m de altura) ocorrem lianas e epífitas em abundância. 

O Inventário Florestal de Minas Gerais, em seu caderno Monitoramento da Flora 

Nativa 2005 – 2007 demonstra que a Zona da Mata Mineira apresentou, em 2007 17% de 

sua área coberta por vegetação nativa, sendo que, em comparação com o ano de 2005 

houve uma redução de 0,01% da área vegetada, ou seja, mantendo-se estável no período 

com uma ligeira tendência evolutiva de queda. 
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A Mata Atlântica no Estado de Minas Gerais é, em sua maior parte, recoberta por 

floresta estacional semidecidual, ocupando todo o leste mineiro. 

Atualmente a Mata Atlântica está reduzida a menos de 8 %[U8] (oito por cento) 

de sua área original e distribuída de forma bem fragmentada nas regiões sul, sudeste e 

nordeste e em algumas áreas da região Centro-Oeste. O Município de Visconde do Rrio 

Branco, como todos os Municípios da região, teve uma redução de cobertura florestal 

considerável, estando a expansão agropecuária como uma das atividades principais e 

danosas para este ecossistema. Considerando, que existam na Zona da Mata Mineira de 

acordo com Instituto Estadual de Floresta de Minas Gerais –IEF/MG- aproximadamente 

288.777 hectares cobertos com florestas naturais. 

A cobertura vegetal de Visconde do Rio Branco é dominada por pastagem e 

outros usos agropecuários do solo, existindo remanescentes florestais persistentes aos 

fatos históricos e econômicos, onde o grande desmate das florestas ocorreram para o 

beneficiamento do ciclo da cana-de-açúcar e posteriormente as pastagens. A forte ação 

antrópica na região, advindas às atividades agropastoris durante as últimas décadas, 

determinou a degradação da antiga cobertura vegetal. Atualmente, a vegetação está 

representada por fragmentos em relativo estado de conservação, sobre tudo em áreas de 

altitude ou relevo acidentado. 

De acordo com o sistema fisionômico-ecológico a “Classificação da Vegetação 

Brasileira, Adaptada a um Sistema Universal”, subdividiu a floresta estacional 

semidecidual (floresta tropical subcaducifólia) em quadro tipos de formação utilizando- 

se do critério altimétrico, a saber: aluvial, terras baixas, submontana e montana. 

Este tipo florestal caracteriza-se por comunidades onde 20 a 50 % dos indivíduos 

do estrato arbóreo superior perdem as folhas na estação desfavorável, portanto está 

relacionado em praticamente toda a sua área de ocorrência a um clima de duas estações 

definidas, uma chuvosa e outra seca (nordeste, centro-oeste e parte do Sudeste), ou 

então a uma acentuada variação térmica (sul). 

Sendo assim, ocorre de maneira descontínua praticamente em todos os estados 

das regiões nordeste, sudeste e sul do país, e em parte no centro-oeste solos mais 

arenosos. 

Conforme preconiza a Portaria número 055, de 14 de abril de 2004 do Instituto 

Estadual de Florestas (IEF), que dispõe sobre a caracterização da Mata Atlântica no 

Estado de Minas Gerais, as normas de utilização da vegetação nos seus domínios e dá 

outras providências. 

Os fragmentos florestais encontrados na área estão em estágio inicial a médio 

de regeneração da mata Atlântica. 

A floresta estacional semidecidual ocupa as mais variadas condições edáficas na 

área de Visconde do Rio Branco, aparecendo tanto em solos mais argilosos como em solos 

mais arenosos. 
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No entanto, apesar de mesmas características fisionômicas (visuais), são 

observadas algumas particularidades florísticas e/ou estruturais na formação florestal, 

dependendo das características do solo que essas formações ocupam. 

A situação topográfica predominante das florestas ciliares está representada por 

rios bem encaixados (calha do rio bem definida) e com ocorrência de uma elevação 

atitudinal à medida que se distancia do curso d’água. Essa situação topográfica determina 

características próprias para a mata ripária dessa região, pois se observou uma menor 

ocorrência de depressões na área vegetada e estas, quando existem, ficam restritas a uma 

faixa estreita, próxima ao curso d’água. Entre as espécies arbóreas nativas presentes, 

podemos citar: 

Nome Genérico Nome Científico 

• Açoita cavalo Luehea divaricata 

• Angico Vermelho Pipatidenia sp. 

• Angico Branco Pipatidenia sp. 

• Cambará Vernonia polyanthes 

• Canafístula Senna multijuga 

• Canelas Nectranda sp. 

• Cinco Folhas Sparatosperma ilicifolia 

• Cutieira Joannesia princeps 

• Embaúba Cecropia sp. 

• Feijão cru Samanea tubulosa 

• Figueira Ficus sp 

• Garapa Apuleia leiocarpa 

• Ipê Tabebuia sp. 

• Jatobá Hymenaea sp. 
 

 
 Infraestruturas disponível (saneamento básico, energia elétrica, 

telefonia, pavimentação, transporte, saúde e Habitação). 

 
O Município é dotado de infraestrutura relativamente boas. Algumas são antigas. 

Há deficiência em qualidade e quantidade, em todos os setores; principalmente em 

saneamento básico urbano e rural, vias públicas urbanas e rurais (pontes, bueiros, pistas), 

logísticas de transporte urbano e rural, resíduos sólidos e segurança pública. A  situação 
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mais crítica verificada foi quanto à vulnerabilidade de grande parte da cidade às 

enchentes e inundações. 

 
 Indicações das áreas de proteção ambiental e identificação de áreas de 

fragilidade sujeitas à inundação ou deslizamento. 

 

Bacia do Rio Xopotó 

Localização: A Bacia do Rio Xopotó que abrange os Municípios de São Geraldo, 

Visconde do Rio Branco, Guiricema, Guidoval, Ubá, São Sebastião da Vargem Alegre, 

localizados na zona da Mata Mineira. Possui uma área de aproximadamente 1.189,79 

km². Sendo que o Rio Xopotó é uma sub-bacia do Rio Pomba que, por sua vez, pertence a 

bacia do Rio Paraíba do Sul, pertencendo à Unidade de Planejamento e Gestão de 

Recursos Hídricos PS2, referente a Bacia Hidrográfica dos Rios Pomba e Muriaé. 

Solos: A área em estudo se caracteriza pela ocorrência de Argissolos, Latossolos, 

Cambissolos. 

O Argissolo, devido ao seu gradiente textural elevado, tem um grau de 

floculação diferente entre os horizontes A e B, logo, o grau de floculação é mais baixo no 

horizonte A o que faz com que as argilas se translouquem para o horizonte B que, por sua 

vez, tem um grau de floculação elevado. 

A Depressão do Rio Xopotó apresenta nas formas de relevo ondulado a 

fortemente ondulado Argissolos Vermelho-Amarelo eutróficos. Naquelas que são 

características de relevo fortemente ondulado a montanhoso há Latossolos Vermelho- 

Amarelo distróficos. Estes também podem ser encontrados junto às feições fortemente 

onduladas a montanhosas, juntamente com manchas de Cambissolos eutróficos (FARIA, 

2009) 
 

Geologia e Geomorfologia: Na classificação gerada pela pesquisa de Faria (2009), 

na Depressão do Rio Xopotó, onde está localizada grande parte da Bacia do Rio Xopotó, 

passou a predominar declividades características de relevo suavemente ondulado (10 – 

20%). O patamar geológico da Depressão do Rio Xopotó é formado por gnaisses e rochas 

migmatíticas, como o enderbito. 

Este domínio que abrange é caracterizado pela atuação da dissecação fluvial 

realizada pelo Rio Xopotó, afluente do Rio Pomba, sobre rochas pré-cambrianas. Os vales 

na região são encaixados e as formas são típicas do domínio de “mares de morro” 

Além dessas, originou-se os vales estruturais e as escarpas, que refletem as 

perturbações tectônicas sofridas pelas regiões de abrangências dessas formas 

(RADAMBRASIL, 1983). 

As feições de relevo refletem “fortemente a estrutura e as litologias locais, com 

colinas orientadas e/ou aplanadas num relevo apalachiano. À frente desses modelados, 

ocorrem colinas convexo-côncavas” (RADAMBRASIL, 1983). 
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O complexo da Mantiqueira presente na borda do Cráton São Francisco é 

caracterizado por um grande predomínio de rochas ortognaisses bandeadas destacam 

que o “Complexo Mantiqueira (Paleoproterozóico) pode ser vistos como unidades de 

caráter autóctone e para-autóctone que representam o embasamento cratônico 

retrabalhado no domínio orogênico. 

O estado da cobertura vegetal em toda a Bacia do Rio Xopotó está 

praticamente estabilizado, principalmente a partir da desativação das Usinas de cana. 

Grande parte das micro bacias de cabeceiras que era ocupada por canaviais, passou a 

ser explorada por pastagens, a partir de meados da década de 1990. Nas últimas 

décadas (1970 a 2010), a cobertura florestal nas cabeceiras do córrego Piedade e rio 

Xopotó tem se mantido entre 8 a 20 %, dependendo da microrregião. A maior 

concentração de matas localiza-se nas áreas de topografia muito acidentada, de difícil 

acesso, nas partes mais altas das micro bacias de cabeceiras. A partir do diagnóstico final, 

dentre os programas, projetos e ações; deverão ser incluídas as práticas vegetativas de 

melhoria da eficácia de infiltração e retenção de águas pluviais; conciliando interesses e 

responsabilidades de cada proprietário e usuário dos recursos ambientais nas respectivo 

micro-bacias. 

As regiões de cabeceiras do Município, onde nascem os principais cursos d´ águas 

locais, encontram-se relativamente frágeis, quanto à vegetação, solo, e recursos hídricos 

devido à degradação ocorrida principalmente na metade do último século (1950 a 2000). 

Nessas cabeceiras, localiza-se a Área de Proteção Ambiental (APA) Municipal. Em mais de 

25 % da área urbana a população está sujeita a enchentes, inundações, deslizamentos, 

assoreamentos e consequentes riscos, como perdas materiais, humanas e doenças de 

veiculação hídrica; representando um contingente superior a 10.000 pessoas. A Serra da 

Piedade é um trecho da serra da Mantiqueira, localizada nos Municípios de Visconde do 

Rio Branco e São Geraldo. Esta região faz parte da Mata Atlântica – floresta tropical – e se 

caracteriza pela flora e fauna típicas desta área de altitude, com cascatas, piscinas 

naturais e grutas, abrigando as nascentes dos rios Xopotó, córrego de Santa Maria e 

ribeirão da Piedade que banham e abastecem as cidades de São Geraldo, Visconde do Rio 

Branco e Guidoval, favorecendo 47.804 habitantes. No Brasil, a Mata Atlântica ocupava 

aproximadamente 1.000.000 km², estendendo-se pela faixa litorânea desde o Rio Grande 

do Sul ao Rio Grande do Norte, e avançando para a o interior, ocupava os Estados do 

Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e parcelas significativas 

de Minas Gerais. Originalmente, a Mata Atlântica cobria 12% do território nacional e, 

atualmente, restam apenas 9% da extensão original (SOSMATATLÂNTICA, 2004). 

No Estado de Minas Gerais ainda se encontram alguns remanescentes desta fito 

fisionomia, principalmente associados a locais pouco acessíveis ou protegidos, como 

parte da Serra da Mantiqueira. Atualmente Visconde do Rio Branco, que se localiza na 

Bacia do Rio Xopotó, tem 849 ha de Mata Atlântica, o que equivale a 4% de 

remanescentes da sua mata original (SOSMATATLÂNTICA, 2004). 
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A Figura [U9]abaixo mostra o percentual de florestas de diversos trechos de 

bacias, inclusive da bacia do rio Pomba, na qual se insere a bacia do rio Xopotó. 
 

Cobertura florestal e vulnerabilidade à erosão por trechos 
 
 

As delimitações da APA (Área de Proteção Ambiental) na Serra da Piedade, é o 

local onde se concentram os maiores fragmentos de mata; têm início na região rural de 

São Francisco de Cima, na divisa dos Municípios de Visconde do Rio Branco e Divinésia, 

em cota de altitude de 500m; segue rumo noroeste pela divisa, até o cume de cota 

altimétrica de 932 m onde se encontra com as linhas divisórias dos municípios de 

Visconde do Rio Branco, Divinésia e Paula Cândido; segue rumo norte pela divisa dos 

Municípios de Visconde do Rio Branco e Paula Cândido até a região denominada Alto de 

Santa Maria; segue em rumo leste pelo divisor de águas dos córregos Santa Maria e 

Milagres até a divisa dos Municípios Visconde do Rio Branco e São Geraldo até a região 

de Piedade de Cima na cota de altitude de 500m; segue pela curva de nível de cota 

altimétrica de 500 até a região de São Francisco de Cima, onde teve início está descrição 

(VICONDE DO RIO BRANCO, 1996). A APA está situada a uma distância aproximada de 11 

km da área urbana de Visconde do Rio Branco, tendo com principais acessos as estradas 

de Santa Maria e Piedade de Cima Os principais cursos d’água são: córregos São Francisco, 

Milagres, Água Fria e ribeirão Santa Maria. Estes corpos d’água se juntam ao Rio Xopotó, 

que é afluente do Rio Pomba, que por sua vez deságua no rio Paraíba do Sul. 
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Rede hidrográfica da APAM. 
 

 Climas: temperaturas máximas, médias e mínimas; séries históricas de dados 

meteorológicos e pluviométricos. 

 
 

Sua Bacia hidrográfica tem como principal curso d’água o Rio Xopotó, formado pelas 

águas do córrego Santa Maria e do ribeirão Piedade, fazendo parte da bacia hidrográfica do 

Rio Paraíba do Sul. Sua altitude média é de 340 metros, com uma temperatura média anual 

de 22°C (Visconde do Rio Branco, 2004). A precipitação anual em Visconde do Rio Branco e 

cabeceiras do rio Xopotó, gira entorno de 1.300 mm 

A gestão de recursos hídricos é o principal desafio para melhorar os resultados do ciclo 

hidrológico. 

A melhoria na capacidade de infiltração e retenção, e a reservação de águas pluviais nas 

micro bacias de cabeceiras tem demonstrado ser as alternativas mais viáveis a médios e longos 

prazos (10 a 20 anos – até o ano 2034), para minimizar os efeitos negativos das enchentes e 

inundações na cidade. 
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Nas áreas rurais o planejamento e a implantação dessas ações são relativamente 

simples. 

Nas micro bacias da cidade, os desafios são diferentes, uma vez que a maioria já está 

urbanizada. Devido às alterações realizadas nas micro bacias urbanas com o processo de 

urbanização, sem planejamento eficaz para prevenção e controle de enchentes e inundações; 

as alternativas atuais em geral, são artificiais. 

As áreas de recarga hídrica e as de amortecimentos naturais, por exemplo, já foram 

todas habitadas, com edificações. 

Nas áreas de expansão urbana, e áreas rurais; de acordo com as legislações em vigor; as 

condições hidrológicas naturais que contribuem com a redução e prevenção de enchentes e 

inundações poderão ser preservadas e planejadas aprimoramentos; além da implantação de 

práticas mecânicas e vegetativas de revitalização de micro bacias. 

Considerando que as micro bacias de cabeceiras do Município de Visconde do Rio 

Branco e São Geraldo localizam-se em altitudes acima de 800 m na cadeia da Serra da 

Mantiqueira, são comuns chuvas torrenciais localizadas, que afetam diretamente a formação 

brusca de pequenas enchentes, várias vezes durante cada período chuvoso. 

Quando as chuvas são mais frequentes e gerais (principalmente entre dezembro e 

março, quando os solos já estão bastante úmidos, e o nível dos cursos d’água já estão mais 

elevados, ocorrem as enchentes e inundações mais significativas). 

A estação pluviométrica de precisão adequada, mais próxima de Visconde do Rio Branco 

é a da UFV. 

O clima de ocorrência na Zona da Mata Mineira é o Tropical de Altitude, tendo distintas 

duas estações, uma chuvosa e outra seca, predominando a Massa Tropical Marítima e a Frente 

Polar Atlântica. A região onde o Município se situa é caracterizada por uma altura 

pluviométrica em torno de 1.200 a 1800 mm/ano. 

A região da Zona da Mata Mineira está sujeita, no período chuvoso, à ocorrência do 

fenômeno climático denominado Zona de Convergência do Atlântico Sul - ZCAS, a qual, no 

verão 2011 – 2012 provocou chuvas históricas na região, afetando 265 Municípios no Estado, 

dos quais 232 decretaram situação de emergência (Boletim Estadual De Defesa Civil número 

46) o Município de Visconde do Rio Branco, na Zona da Mata do Estado de Minas Gerais. 

O índice pluviométrico anual no município é de 1.100 mm, com as chuvas concentradas 

no período de outubro a março (Ferreira, 1959; SEBRAE, 2001), apresentando, de acordo com 

a classificação climática de Köppen, clima Cwa. 

Seu território possui relevo ondulado a forte ondulado, com altitude média de 350 m, e 

pertence ao Domínio dos Mares de Morros (Ab'saber, 1970). 
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Série histórica - Precipitação de 29 anos; com média de 1.223,80 mm anuais. 
 

 

6.4.5.1. Identificação das principais carências de planejamento físico territorial 
 
 

A nova expansão urbana do Município, de acordo com o Mapa de delimitação da área de 

expansão urbana, conforme lei munic. 1.131/13, define todas as Zonas, inclusive as ZEIS. De 

acordo com os levantamentos realizados através das diversas metodologias aplicadas em campo 

e escritório; dentre as principais carências do Município, podem-se citar: implantação de medidas 

corretivas, mitigadoras e compensatórias, devidas à ocupação dos solos urbanos sem 

planejamento, principalmente nas APP`s; revitalização de micro bacias hidrográficas; controle de 

erosão, enchentes, inundações, assoreamentos em todos os cursos d água; aprimoramento e 

aplicação efetiva das legislações sobre planejamento, uso e ocupação dos solos. 

 
6.4.5.2 Identificação da situação fundiária e eixos do desenvolvimento da cidade e 

seus projetos e/ou urbanização 

De acordo com a Lei Orgânica Municipal, Plano Diretor do Município e a nova Lei de 

Expansão Urbana; a cidade deverá crescer nos próximos 10 anos, em todos os sentidos 

geográficos;  o que exigirá critérios eficazes, por parte da Prefeitura municipal de Visconde do Rio 

Branco; em aprovação e fiscalização dos empreendimentos; principalmente em áreas de 

maiores fragilidades ambientais. Considerando as enchentes e inundações, entre os principais 

problemas atuais e futuros, de acordo com as tendências de urbanização; tanto na nova área 

urbana, como no entorno dessa,existem áreas que deverão funcionar com eficácia na redução e 

prevenção desses problemas; por exemplo, no amortecimento de picos de vazões, após chuvas 
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torrenciais. 

 Identificação das áreas de interesse social localização perímetros e 

áreas, carências relacionadas ao Saneamento Básico e precariedade habitacional. 

De acordo com o Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil (PLACON), atualizado 

no final de 2013, antes do respectivo período chuvoso; as áreas mais vulneráveis estão 

destacadas. No relatório do Serviço Geológico do Brasil/CPRM/2012, as principais áreas de 

riscos de deslizamentos e outras consequências de desastres naturais, estão fotografadas e 

caracterizadas com coordenadas em UTM e outros. Entre as áreas de maior interesse social 

estão essas e os bairros de baixa renda, com infraestruturas precárias, como: Bairro Planalto; 

Nova Rio Branco; Rua dos Bois; e outros. 

 Infraestrutura (energia elétrica, pavimentação, transporte e 

habitação). 

Praticamente toda a população urbana e rural é atendida por energia elétrica, 

através da empresa Energisza Minas Gerais Distribuidora de Energia S/A. Mais de 95 % das 

vias urbanas são calçadas ou asfaltadas; todos os bairros possuem acesso de veículos de 

grande porte; e as habitações de áreas de risco, já pontuadas pelo PLACOM (Defesa Civil), 

são os pontos críticos. Nos núcleos de expansão urbana e áreas rurais, o acesso em geral, é 

relativamente bom. Boa parte das vias dos 8 núcleos possuem pavimentação. Entretanto, 

todas as infraestruturas do Município carecem de replanejamento, reformas, ampliações e 

aprimoramentos. Nos locais de topografia mais acidentada, o acesso é precário, 

principalmente para veículos como da limpeza pública. Em épocas de chuvas (novembro a 

abril) a situação se agrava em todos os aspectos, principalmente devido à falta de 

planejamento e gestão em drenagem, uso e ocupação dos solos e soluções para esgotos. 

 Consolidação cartográfica das informações socioeconômicas, físico- 

territoriais e ambientais disponíveis sobre o Município e região. 

A Prefeitura não possuía até a última consulta, mapeamento cartográfico do 

Município. Os mapas temáticos, em arcgis confeccionados para as áreas urbanas e rurais 

do Município, apontam os principais atributos, relativos sócio econômicas, físico- 

territoriais e ambientais cobertura vegetal, uso e ocupação dos solos, declividades, 

recursos hídricos, áreas construídas, áreas de amortecimento de enchentes, 

infraestruturas básicas (urbanização e outras), locais de ocorrência dos principais 

problemas socioambientais e outros, no Município, especialmente nas micro bacias 

urbanas e de cabeceiras. Sobre a área da nova expansão urbana, os mapas da empresa 

Geodados (contratada pela Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco), apontam 

também características diversas, sobre as quais o Município fará sua gestão.  Em relação à 

microrregião de Visconde do Rio Branco, à região da Zona da Mata Estado de MG, como 

um todo, existe o Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE), realizado pelo IEF e UFLA. 
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Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE) 

 

 Características Urbanas 
 

Na região central da Zona da Mata Mineira, com destaque para Visconde do Rio 

Branco e Ubá, que são as duas maiores cidades da rodovia MG 447, sentido Juiz de Fora, 

e com distância média de 110 km dessa; e da BR 120, sentido Viçosa (a 50 km); a 

urbanização foi intensa e acelerada durante as décadas de 1990 e 2000; impulsionada 
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principalmente pelo êxodo rural, em consequência da expansão da indústria moveleira e 

fechamento das Usinas de cana-de-açúcar. 

A população urbana de acordo com o IBGE 2013 é de aproximadamente 34.000 

habitantes. A maior concentração populacional da cidade de Visconde do Rio Branco 

durante aproximadamente 18 anos (1995 a 2013), vem ocorrendo nas áreas centrais da 

cidade e bairros no entorno do centro; ocupando principalmente encostas, topos de 

morros e leito maior dos cursos d’água. 

A área mais antiga da cidade possui sistema de esgoto e águas pluviais mistos. 

Com o crescimento horizontal e vertical da cidade, tanto esses sistemas, como o de 

abastecimento de água potável; estão cada vez mais pressionados e estrangulados, com 

consequentes rompimentos e vazamentos. 

A parte mais nova da cidade descarrega boa parte dessa pressão sobre a parte 

mais antiga. Quando determinada parte nova da cidade não tem interligação direta com 

a parte mais antiga, os sistemas funcionam adequadamente. 

A falta de planejamento no passado, em relação ao cenário atual, causa intensos 

e frequentes impactos negativos às infraestruturas e à população, especialmente nas 

áreas do leito maior dos cursos d’água; com destaque para as enchentes, inundações, e 

poluições e contaminações em recursos hídricos. 

Em relação a logísticas e transportes locais, os piores impactos negativos 

ocorrem em horários de pico (de manhã até às 8 h, entre as 11 e as 13 h, e entre as 17 e 

19 h). E os setores mais prejudicados são alguns topos de morros, grotas fechadas e ruas 

estreitas; onde é difícil acesso e manobras de caminhões, ônibus e outros veículos 

grandes. 

As vias públicas urbanas, as estradas rurais, instalações de animais às margens 

de cursos d’água, o manejo dos solos, abertura de loteamentos, são fontes de produção 

significativa de sedimentos de diversas granulometrias, que compõem os resíduos 

sólidos. Em áreas industriais ou de manejo de resíduos mais resistentes a trituração, 

ocorre a produção de tipos de resíduos de difícil decomposição, que também compõem 

os resíduos sólidos. A ocupação do solo urbano, que não aplica as respectivas legislações; 

principalmente em relação aos recursos hídricos; impactam direta e permanentemente 

os mesmos. As áreas de recarga hídrica, as APP`s e o leito maior dos cursos d’água, são os 

ambientes mais impactados negativamente. Sem um planejamento adequado, todas as 

ações posteriores passarão a ser paliativas e mitigadoras. São exemplos desse contexto 

as áreas de amortecimentos de inundações, proteção das nascentes, medidas de 

prevenção à contaminação e poluição do solo, e outras. 
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O uso e ocupação dos solos urbanos na cidade de Visconde do Rio Branco se 

baseou na Lei Federal 6.766/79, nas últimas décadas (1970 a 2010). 

A partir de 1990, o Município passou a contar com sua Lei Orgânica   Municipal. 

Em 1999 entrou em vigor a Lei Federal 9.785/99 sobre parcelamento do solo urbano. 
 

Em 2001 passou a vigorar a Lei Federal 10.257/01 sobre o estatuto das cidades. 

Em 2006 o Município instituiu o Plano Diretor participativo e de desenvolvimento 

sustentável, através da Lei Complementar Municipal. Nº 23 de 29/12/06. 

Além dessas, outros são os instrumentos legais de planejamento e gestão dos 

recursos ambientais que afetam diretamente os espaços urbanos, dentre elas: lei est. MG 

14.309/02 também é instrumento de gestão e desenvolvimento sustentável; além do 

código florestal, Lei 9.605/98 (lei de crimes ambientais) e Lei Federal 9.433/97 (lei dos 

recursos hídricos). 

Nas áreas centrais da cidade, e bairros tradicionalmente mais valorizados 

economicamente, localizados próximos ou interligados ao centro da cidade; destacam-se 

os investimentos particulares da população de média e alta renda. Nesse contorno 

geográfico, algumas áreas particulares foram loteadas e ocupadas por populações de 

baixa renda e construções relativamente precárias, em situações de riscos; e outras áreas 

ainda não foram loteadas áreas. 

Portanto, nessa região central ainda há alterações de uso e ocupação dos solos 

em andamento, inclusive em APP`s. Nas áreas mais periféricas, em todo o entorno da 

cidade, predominam ocupações e desenvolvimento mais precários; contribuindo para 

ocorrência de frequente e alta produção de resíduos sólidos, e consequente formações 

de enchentes e inundações. 

As consequências negativas mais intensas, frequentes desses fatos, são 

evidenciadas para as populações residentes nas áreas de riscos de deslizamentos 

(encostas) e para as populações ribeirinhas dos cursos d’águas principais (Rio Piedade e 

Rio Xopotó) e seus respectivos afluentes; no período chuvoso (entre novembro e 

março). 

Em loteamentos planejados por iniciativa privada ou administração pública, 

esses os riscos são também evidentes, apesar de em menores escalas; devido às 

condições topográficas e geo. ambientais locais. 

De forma geral, todas as vias públicas da sede da cidade e dos núcleos urbanos 

possuem meio fio de concreto; e possuem sarjetas, com seção transversal triangular 

capacidade nominal variando entre 0,05 m² 0,1 m² acabamento de argamassa. Como 

muitas vias não possuem boca de lobo, não possuem também sarjetas. 
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Em geral, apenas as vias públicas principais possuem sarjetas bem definidas, com 

declividade no sentido do eixo central da via para cada margem, o que representa menos 

de 20 % de vias com sarjetas, em toda a cidade. Além das vias públicas principais, apenas 

20 % das vias secundárias e outras, possuem bocas de lobo, as quais se concentram nas 

esquinas com as vias principais e nas áreas de depressão, como fundos de vales e 

similares. 

Em encostas as pistas de rolamento possuem declividade longitudinal variando 

entre 10 e 40 %, largura entre 5 e 7 metros. 

As medidas das bocas de lobo variam de 1 a 5 m². A distância entre cada boca de 

lobo varia de 10 a 30 m. Nos bairros, em geral todas as vias principais e entorno de 20% 

das vias secundárias e terciárias possuem bocas de lobos. Nas áreas centrais, mais planas 

e mais baixas, existem bocas de lobos nas vias principais e nas secundárias. 

 Condições Sanitárias 
 

Em Visconde do Rio Branco, praticamente todo o esgoto doméstico e industrial 

é coletado. Não existe tratamento e a destinação praticamente toda é direta nos cursos 

d’água. Em poucas situações ocorre a destinação para fossas; que na maioria dos casos 

são fossas negras, aumentando ainda mais o risco de contaminação de lençóis 

subterrâneos. Existem trechos dos afluentes, que funcionam a céu aberto, com 

baixíssimas vazões em períodos de estiagens e trasbordamento em períodos de chuvas; 

permitindo contato de animais e pessoas com esses recursos hídricos; comprometendo a 

saúde da população local. De forma geral os solos das margens desses cursos d’água, 

ainda não urbanizadas, são também contaminados e poluídos. No caso de Visconde do 

Rio Branco a principal fonte de abastecimento da população é através da captação e 

tratamento pela COPASA, no Córrego Piedade, hoje acima da área urbana, porém 

dentro da nova zona de expansão urbana. Dentro e à jusante da cidade, todos os corpos 

d’água são contaminados, poluídos, e em muitos casos, eutrofizados. Como existe 

despejo direto de esgotos humanos e dejetos de animais das comunidades rurais e 

núcleos urbanos à montante da cidade, todos os respectivos cursos d’água são 

contaminados e poluídos. 

De acordo com ANA, 2011, os corpos d’água que em 2009 apresentaram pontos 

de monitoramento com valores médios do IQA nas categorias péssima e ruim, se 

encontram em sua maioria, nas proximidades de Regiões Metropolitanas. Na Bacia do Rio 

Paraíba do Sul. Os pontos de amostragem que apresentaram valores nessas categorias 

foram Ribeirão Meia Pataca, Rio Xopotó, ambos afluentes do Rio Pomba. 

Alguns quadros mostram aspectos de qualidade e quantidade de água para 

Municípios das bacias que formam o Paraíba do Sul, dentre eles os quadros abaixo, com 

projeção  para  o  ano  2020.  Entretanto,  esses  dados  deverão  ser    redimensionados, 
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principalmente pelo grande aumento da população desses municípios, a partir da década 

de 1990. 
 
 
 

Estimativa das vazões de esgotos sanitários das sedes municipais 
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Demanda futura de abastecimento e mananciais superficiais de abastecimento urbano 
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 Perfil Socioeconômico 
 

De acordo com a COPASA, dados do ano 2013, o fornecimento de água tratada, totaliza 

13.441 economias e 11.791 ligações, todas ativas e hidrometradas. De acordo com 

amostragem realizada pela equipe da LMRDS; as contas de água de famílias de baixa renda, 

com 3 a 6 pessoas por ligação, em geral pagam conta de água no valor aproximado de R$ 

40,00/mês. Em prédios os valores por família variam de R$50,00 a R$90,00/mês. As contas de 

energia, para famílias de baixa renda, variam entre R$40,00 e R$80,00/mês; e para classe 

média, apartamento ou casa padrão normal, varia de R$90,00 a R$150,00/mês. Os valores e 

tipos de contas de telefones são muito variáveis, em função da difusão do uso de celulares nos 

últimos 10 anos (a partir de 2003), podendo uma família de 4 pessoas, gastar de R$50,00 a 

R$400,00 independente da classe social; ou seja, renda familiar entre 2 e 7 salários mínimos. 

As demais classes sociais (abaixo de 2 salários e acima de 8 salários) apresentam dados 

relativamente discrepantes desses acima. 

Alguns fatores como, lavagem de carros, passeios, uso em quintais, jardins e piscinas; 

afetam significativamente o consumo de água, principalmente em famílias de classe média e 

classe ascendente. 

 Perfil Industrial 
 

Um levantamento preliminar realizado em janeiro/2014, com entrevistas em 9 

empresas locais, representando uma amostragem em relação ao universo do Município; 

concluiu-se de acordo com auto de declaração, que: as 9 empresas estão entre as 20 maiores 

do município; a área total ocupada pelas 9 empresas é de aproximadamente 115.000 m²; 

possuem aproximadamente 2.700 funcionários; consomem um total acima de 3.700 m³ de 

água por dia; produzem aproximadamente 2 toneladas de resíduos sólidos por dia; e o 

percentual de resíduos e efluentes tratados em relação ao produzido, é inferior a 70 %. 

Com a pressão causada pelo adensamento humano e industrial em Visconde do Rio 

Branco, bem como nas demais cidades da bacia do rio Xopotó; os lençóis subterrâneos estão 

cada vez mais ameaçados, recebendo doses anuais de resíduos; principalmente pela falta de 

execução e deficiência na gestão, referentes a tratamento e destinação adequadas dos 

resíduos sólidos. 

Apesar de coletas eficientes do lixo urbano; a ocorrência repetida dessas doses, nessas 

últimas décadas (1990 a 2010), pode incorrer num processo de alto custo de reversão. 

De acordo com o diagnóstico da bacia do xopotó, apresentado pela EMATER, num 

trabalho denominado “Movimento Amigos do Xopotó” em 2013, o potencial produtivo se 

apresenta da seguinte forma: 
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De acordo com a contextualização do Município de Visconde do Rio Branco, 

dentro da bacia do Rio Xopotó, constata-se a importância do Município, como o mais 

importante para esse rio; pois apesar da relevância socioeconômica de Ubá, seu 

respectivo curso d`água (ribeirão Ubá) é afluente do Xopotó e deságua abaixo da cidade 

de Guidoval. Portanto, são abordagens distintas e às vezes integradas, conforme o 

objetivo. 

De acordo com o mapa da SEMAD/MG, referente ao Zoneamento Ecológico- 

Econômico (ZEE) de MG; Visconde do Rio Branco é classificado como muito favorável 

quanto ao componente produtivo; demonstrando a grande importância do Município 

para a microrregião, juntamente com o município de Ubá. 

 

 Situação Institucional/política do Setor de Saneamento. 
 

O Município é atendido pela COPASA no fornecimento de água potável. 

Utiliza uma vazão de abastecimento de 100 L/s. 

A COPASA assinou a concessão em 1990 e assumiu o abastecimento em 

1994. Não houve interrupção de contrato em nenhuma época. Não há nenhum indicativo 

de que o Munícipio deva absorver esse trabalho, como tem ocorrido em outras cidades. 

POTENCIAL 

PRODUTIVO 

Zoneamento Ecológico-Econômico de Minas Gerais 

Potencial 

Produtivo 

Infra - 

estrutura 

Transporte 

Atividades 

Econômicas 

Densidade  Densidade Índice Índice Índice Índice  
Índice Transporte 

da Malha  da Malha do VA do VA do VA  Emprego
 da Aéreo 

Rodoviária Ferroviária  Agropecuário Indústria Serviços Formal Exportação 
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Os poços artesianos foram desativados entre 2000 e 2006, porque tinham 

baixa vazão e alto custo com energia elétrica e manutenção. Os poços não davam nem 20 

L/s e o custo em energia e manutenção eram maiores do que da ETA que produz 100 L/s. 

O reservatório geral tem dois milhões de litros. Onde ocorrem muitos 

problemas. 

Vejamos o porquê: Bairro Antônio Soares, o poço tinha uma vazão muito baixa e 

água com qualidade muito ruim (ferro manganês) Poços do Centenário, Joaquim Lopes, 

Piedade e Chácara tinham uma vazão muito baixa. 

No Início à ETA era na Piedade Rua Avelino Cardoso e a vazão era de 16 l/s até 

em 1994. Depois que a COPASA assumiu, utilizou a mesma até 1997. As consequências 

positivas e negativas, da mudança de poços para captação superficial, para a população: 

Positiva:  Aumento do volume de abastecimento sem intermitência (24h) antes 

o abastecimento era alternado (manobras), deixando alguns bairros sem água. Agora só 

para quando precisa realizar manutenção. Hoje na ETA existem 3 motores de 75 C.v. que 

serão substituídos por outros de 100 Cv. 

Antes: Não existia nos poços monitoramento 24 h, eram abertos e qualquer 

pessoa poderia entrar e nem todos os poços tinham tratamento. 

Hoje: Existe um melhor controle da qualidade da água 

Negativa: Inundações nos períodos de chuva na captação que às vezes prejudica 

o abastecimento nesse período, danificando o abastecimento. 

A profundidade dos poços não era segura, quanto a contaminações e poluições, 

pois o poço independentemente da profundidade não possui segurança, quanto à 

contaminação do lençol freático. 

O poço ainda utilizado é o do Rancho Verde com profundidade de 60 m e 

abastece 60% da população do Rancho Verde. Nele são feitas analises semanalmente e 

na ETA de hora em hora. 

No poço também é feita a dosagem de cloro e flúor. Nas 9 nascentes da cidade, 

onde a população pega água, há um grande significado social dentre outros, por se tratar 

de uma questão cultural pois os ancestrais (pais, avós) sempre pegaram água das minas, 

desde décadas como 1950. E na avaliação e crença desses usuários essas águas não estão 

contaminadas ou poluídas; principalmente por não visualizam o que está no subsolo. Nas 

análises feitas em 2010, por exemplo, todas estavam contaminadas, com coliformes 

fecais e totais (parâmetro bacteriológico). 

Os principais problemas de abastecimento de água potável na cidade se 

relacionam com o crescimento populacional, sem investimentos adequados pela COPASA, 

já necessário desde o ano de 1998. Espera-se que com a aprovação da Lei Sanitária do 

Município as distorções sejam corrigidas e haja a universalização do serviço. 
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Os principais problemas ocorrem no Alto Boa Vista, Barreiro (parte alta) e Nova 

Rio Branco. Em relação ao novo cenário, daqui a 5 anos (2019), para segurança do 

abastecimento de água a COPASA, em vista do crescimento populacional, deverá ampliar 

a ETA para 130 L/s, o que garantirá o abastecimento por mais 15 anos. 

Em relação à capacidade de cada reservatório de cada bairro (ou setor) e número 

das famílias, ligações ou pessoas; os dados são: consumo por pessoa 160 l / dia; 11.500 

ligações de água; reservatório central 2.000.000 (dois milhões de litros), que funciona há 

aproximadamente 18 anos (desde 1996), sendo os demais setorizados. 

Quanto à viabilidade dos boosters, constata-se que permitem o abastecimento 

da parte alta dos bairros, e segundo a COPASA, não existem alternativas. 

As manutenções dos boosters são preventivas, antes de acontecer o defeito, 

todo mês é feita a inspeção e onde se constatar qualquer defeito é acionada a equipe 

para realizar a manutenção, antes que ocorra algo inesperado. E a corretiva sempre que 

existir necessidade, e quando ocorre vazamento, por exemplo, ou não está funcionando, 

é feita a troca. 

Antes da implantação do reservatório central atual, o anterior localizava-se no 

Bairro Nova Rio Branco com capacidade de 500 m³, tinha constantes vazamentos de difícil 

acesso sem proteção ao acesso de pessoas e de possíveis contaminações. 

Os aspectos mais preocupantes atualmente quanto à segurança do 

abastecimento, visando os próximos 5 e 10 anos (2019 a 2024), é com o aumento da vazão 

da ETA e a capacidade de Tratamento em função do tempo 

No setor de esgoto, não foi apresentado nenhum plano ou programa, pela 

Prefeitura ou COPASA, a qual tem pretensão em concessão de esgoto, em diversos 

Municípios da região de Ubá. 

Foi publicada dia 06 de dezembro de 2013, no Diário Oficial da União a portaria 

interministerial 571 que aprova o Plano Nacional de Saneamento Básico – PLANSAB. Com 

a aprovação de sete Ministros de Estado - Cidades, Fazenda, Casa Civil, Saúde, 

Planejamento, Meio Ambiente e Integração Nacional - a portaria estabelece diretrizes, 

metas e ações de Saneamento Básico para o país nos próximos 20 anos. 

Segundo o Ministério das Cidades, o plano prevê alcançar 99% de cobertura no 

abastecimento de água potável, sendo 100% na área urbana e de 92% no esgotamento 

sanitário, sendo 93% na área urbana. Em resíduos sólidos, o plano prevê a universalização 

da coleta na área urbana e a ausência de lixões ou vazadouros a céu aberto em todo o 

país. Para águas pluviais, outra meta é a redução da quantidade de municípios em que 

ocorrem inundações ou alagamentos, na área urbana de 11%. 

Para o Presidente Nacional da ASSEMAE, Silvio Marques, a publicação representa 

mais uma vitória para o setor, e, principalmente para a população, além de ser o norte 

para a universalização do acesso aos serviços de saneamento básico. “O acesso à água e 

esgotos tratados é um direito social do povo. O PLANSAB contempla os componentes de 
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abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos, além de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas”, ressalta. 

O PLANSAB foi construído de forma democrática e participativa, entre governo, 

sociedade e agentes públicos e privados que atuam no setor de saneamento. A 

elaboração do PLANSAB estava prevista na Lei de Diretrizes Nacionais do Saneamento 

Básico (Lei 11.445/2007), regulamentada pelo Decreto 7.217/2010. 

Até chegar a aprovação final, o plano foi aprovado pelos Conselhos Nacionais da 

Saúde (CNS), dos Recursos Hídricos (CNRH), do Meio Ambiente (CONAMA) e das Cidades 

(CONCIDADES). 

Durante a cerimônia de abertura da 5ª. Conferência Nacional das Cidades, 

realizada no dia 20 de novembro, a presidenta da República, Dilma Rousseff, assinou o 

Decreto 8.141/2013, que determinava a aprovação do Plano e a criação de grupo de 

trabalho que acompanhará a implantação do Plano. 

O Plano prevê investimentos de R$ 508,4 bilhões, para esse período de 20 anos 

(2014-2033). As fontes dos recursos devem ser 59% dos agentes Federais e 41% de 

governos Estaduais e Municipais, prestadores de serviços de saneamento, iniciativa 

privada, organismos internacionais dentre outros. 

 
 

 Levantamento e análise da legislação aplicável que defina as políticas 

Federal, Estadual, Municipal 

 

O Plano Nacional de Saneamento Básico - PNSB, cuja elaboração é prevista na Lei nº 

11.445/2007, doravante denominado PLANSAB, resulta de um processo planejado e 

coordenado pelo Ministério das Cidades (M Cidades) em três etapas: 

1. A formulação do “Pacto pelo Saneamento Básico: mais saúde, qualidade de vida e 

cidadania”, que marca  o  início do processo participativo de Elaboração do Plano 

em 2008; 

 
2. A elaboração, em 2009 e 2010, de extenso estudo denominado Panorama do 

Saneamento Básico no Brasil, que tem como um de seus produtos a versão 

preliminar do PLANSAB; 

 
3. A “Consulta Pública”, que submeteu a versão preliminar do Plano à sociedade, 

promovendo sua ampla discussão e posterior consolidação de sua forma final à luz 

das contribuições acatadas. A Constituição Federal estabelece, em seu artigo 21, ser 

competência da União “elaborar e executar Planos Nacionais e regionais de 

ordenação  do  território  e  de  desenvolvimento  econômico  e  social”  e “instituir 
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diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico 

e transportes urbanos”. 

A Lei nº 10.257/2001, em seu artigo 2º, traz como diretriz da Política Urbana a garantia 

dentre outros o direito ao saneamento e estabelece também a competência da União nas 

questões da Política Urbana. 

Conforme disposto no artigo 3º, o saneamento básico está incluído no rol de atribuições 

de interesse da política urbana. 

A Lei nº 8.080/1990 que criou o Sistema Único de Saúde (SUS), trouxe como obrigação 

desse sistema promover, proteger e recuperar a saúde, englobando a promoção de ações de 

saneamento básico e de vigilância sanitária. A noção de saúde contemplada na Lei considera 

como seus fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o 

saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e 

o acesso aos bens e serviços essenciais. 
 

Em diversas de suas definições e determinações, o saneamento básico assume papel 

central na política de saúde pública. Ou seja, o SUS reconhece explicitamente a importância 

do saneamento básico para a melhoria das condições de saúde da população. Além disso, a 

Lei nº 9.433/1997, que estabelece a política nacional de recursos hídricos, define como 

objetivo a garantia da disponibilidade de água para gerações futuras. 

 
 

 Normas de Fiscalização e Regulação 
 
 

O PMSB obedece à lei fed. 11.445/2007, que estabelece diretrizes nacionais para o 

saneamento básico; alteram a lei Fed. 6.766/1999 outras; e também à lei Fed. 12.305/2010, 

que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, altera a lei Fed. 

A Lei nº 11.445/2007, neste Plano denominada Lei de Diretrizes Nacionais para o 

Saneamento Básico (LDNSB), estabelece, por sua vez, no artigo 52, que a União deverá 

elaborar sob a coordenação do Ministério das Cidades, o PLANSAB, instrumento de 

implementação da Política Federal de Saneamento Básico. 

A mesma Lei estabelece que os planos devam ser elaborados com horizonte de 20 anos, 

avaliados anualmente e revisados a cada quatro anos, preferencialmente em períodos 

coincidentes com os de vigência dos Planos Plurianuais. Ao longo do período de elaboração do 

Panorama do Saneamento Básico no Brasil e do PLANSAB, instrumentos legais com 

importantes interfaces com o estudo, foram editados: o Decreto nº 7.217/10, que 

regulamenta a Lei nº 11.445/2007, e a Lei nº 12.305/10, que institui a Política Nacional de 

Resíduos  Sólidos,  bem  como  o  Decreto  nº  7.404/10,  que  a  regulamenta.  Dentre outras 
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interfaces entre as legislações de saneamento básico e de resíduos sólidos, mencionem-se 

aquelas entre os planos de saneamento básico e os planos de resíduos sólidos. 

Outras leis são essenciais na elaboração do PMSB, sendo: Lei Federal 10.257/2001 
(Estatuto das Cidades), Lei Federal 11.107/2005 (Consórcios públicos). 

 

Quanto a outras legislações pertinentes a recursos hídricos, vale destacar a Lei Federal 

9.433/1997 e as leis Estaduais/ MG; a Portaria 2.914/2011 (Potabilidade da água); Resolução 

CONAMA 430/2011 (Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes); Lei 

Federal nº 11.428/06, que dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do 

Bioma Mata Atlântica; Lei Estadual MG 12.503/1997, que criou o programa Estadual de 

conservação das águas; Lei Estadual MG 14.309/2002, que dispõe sobre recursos florestais e 

recursos hídricos; Lei Estadual MG nº 18.031/09 sobre Política Estadual de Resíduos Sólidos e 

outras; Lei Federal  9.433/97 Instituiu a Política Federal de Recursos Hídricos e definiu o 

Sistema Nacionalde Gerenciamento dos Recursos Hídricos; Lei Estadual MG 13.199/1999, 

que dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos Lei Estadual MG 13. 309/2002, que 

dispõe sobre os usos de Recursos Hídricos Estaduais; Lei Estadual MG 20.922/2013, que 

dispões sobre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade no Estado. 

Entre as Leis Municipais que devem ser consideradas para elaboração do PMSB, 

destacam-se: Plano Pluri Anual : Lei 1.141- 2013 PPA 2014-2017; Lei do Plano Diretor; Lei 

Orgânica e outras. 

Em relação ás legislações aplicadas pela COPASA, citam-se: Agência Reguladora de 

Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais. 

ARSAE-MG - Resolução ARSAE-MG 35/2013, de 12/04/2013 sobre tarifas, e outras. 
 
 

 Identificação e análise da estrutura existente 
 
 

Os diversos órgãos e instituições presentes no Município são relativamente bem 

estruturados, com corpo técnico e administrativo habilitado para as devidas funções. 

Destacam-se a EMATER, IMA, Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, 

COPASA, Sistema SESI/FIEMG, Vigilância Sanitária, as instituições não governamentais 

(principalmente as associações comunitárias) e outros. 

 Em relação aos órgãos fiscalizadores e reguladores da área ambiental, localizam-se 

em Ubá, a 20 km, a SUPRAM e o IEF; na área comercial e industrial, localizam-se também 

em Ubá, o INTERSIND e a ADUBAR; a 50 km encontra-se a UFV, a 60 km o IFET Rio Pomba. 

No geral, as infraestruturas locais e regionais, têm capacidade de atuarem em conjunto ou 

independente, no planejamento, gestão, prestação de serviços, regulação e controle social, 

em todos 4 componentes do PMSB. 
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O principal programa local é o de habitação, através de 9 loteamentos em 

implantação nos últimos 3 anos, que deverão se consolidar até final de 2015, atendendo 

aproximadamente 2.700 famílias, principalmente de baixa renda, todos com infraestrutura 

completa e na área urbana. Isso vem contribuindo para reduzir a ocupação desordenada dos 

solos, principalmente nas APP`s, que ocorria sem critérios, em décadas anteriores. Quanto ao 

planejamento de outros segmentos, como aprimoramento da implantação de distritos 

industriais, melhoria de transporte público, tratamento de esgoto, coleta seletiva de lixo, 

melhoria em acessibilidade, e outros, praticamente ainda não há resultados significativos; 

necessitando de um programa amplo, compatível com o plano diretor, mapeamento em 

andamento, diretrizes deste PMSB; para reversão da situação a médio e longo prazo. Portanto, 

a maioria das ações da Prefeitura são de imediato e curto prazo, de forma corretiva e 

mitigadora dos problemas mais urgentes. Nas áreas rurais a principal assistência e orientação 

são realizadas pela EMATER, pelo seu papel histórico junto às famílias rurais. Entretanto, o 

atendimento à estruturação da produção, geração de emprego e renda, altas tecnologia e 

produtividade, de forma sustentável, não vem ocorrendo nas últimas décadas. Tanto nas áreas 

rurais, como nos 8 núcleos de expansão urbana; é urgente a necessidade de implantação de 

novos modelos, uma vez que as políticas públicas nesse universo, em geral, não saem do papel, 

para a prática. 

Os programas de educação ambiental existentes no Município seguem as exigências 

legais e institucionais, pré-definidos pelas instâncias superiores dos respectivos órgãos, como 

o setor de educação, saúde, defesa civil, meio ambiente e outros. Além desses, as iniciativas 

locais, através da Prefeitura, escolas, organizações não governamentais e eventualmente mais 

alguns órgãos; são esporádicas, pontuais, e sem programa, projeto, ou planejamento de 

médios e longos prazos. Em geral, quando ocorrem, essas ações são mais voltadas para 

recursos hídricos e florestais; uma vez que os gestores, técnicos e líderes, pouco ou nada estão 

preparados tecnicamente, ou estruturados. Portanto, há necessidade de se estabelecer 

programas, projetos e ações, na área de capacitação e gestão ambiental; de curto, médio e 

longos prazos; através de equipes multi e interdisciplinares, de forma interinstitucional; 

envolvendo todos os segmentos da cidade e da área rural. Existe um trabalho em andamento, 

sem um planejamento sistematizado, de revitalização dos aterros sanitário, e início da 

implantação da coleta seletiva a partir do início de 2014, em três bairros da cidade, sendo: 

Barroca[U10], Jardim Alice e Caiçaras. 

 
 Características do órgão operador local/prestador do serviço de saneamento 

básico e de resíduos sólidos. 

 
A COPASA opera os serviços de abastecimento de água desde o ano de 1994. As 

dragagens dos cursos d’água urbanos ocorrem frequentemente (a cada 4 a 6 anos), cuja 

frequência poderá aumentar. Os resíduos sólidos são destinados para o Aterro Sanitário desde 

o ano 2004. Entretanto, em geral todos os sistemas estão no limite de atendimento. A COPASA 
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já programou aumentar de imediato o tratamento de 90 L/s para 130 L/s. O Aterro, projetado 

para vida útil de 20 anos (até 2024), precisa de avaliação técnica aprimorada, para concluir se 

isso será cumprido, por exemplo. O mesmo está acima e relativamente próximo de uma  

nascente. Quanto à drenagem e tratamento de esgotos, recomendações estão sendo feitas 

neste PMSB. 

De acordo com o organograma apresentado pela Prefeitura, os serviços da 

Administração Municipal são compostos pela seguinte estrutura: 

 
 

1. Gabinete do Prefeito. 
 

2. Controladoria Geral do Município. 
 

3. Procuradoria Jurídica. 
 

4. Secretaria Municipal de Planejamento, Tecnologia e Gestão. 
 

5. Secretaria Municipal de Administração. 
 

6. Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. 
 

7. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. 
 

8. Secretaria Municipal de Saúde. 
 

9. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. 
 

10. Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer. 
 

11. Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. 
 

12. Secretaria Municipal de Habitação. 
 

Não existe nenhuma política de recursos humana estruturada ou desenvolvida 

especificamente para os serviços de saneamento básico, considerando os 4 eixos 

temáticos do PLANSAB, e os 4 componentes do PMSB (Água potável, Drenagem, Esgoto 

e Resíduos Sólidos). A equipe da COPASA é relativamente deficitária para operação, 

manutenção e gestão do abastecimento de água; assim como o contingente da Prefeitura 

para os demais componentes, de responsabilidade direta dessa. No total, o número de 

funcionários para os 4 componentes é inferior a 50 pessoas efetivas, efetivadas ou 

concursadas; e entre técnicos de nível superior e médio, não ultrapassam 10 pessoas. 

Além desses profissionais, existem alguns estagiários e bolsistas. Não há terceirização em 

nenhum dos serviços. 
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A COPASA possui planejamento, para ampliações e aprimoramento do sistema, 

que ainda não foi disponibilizado à equipe de elaboração deste PMSB. Pelo histórico 

conhecido da COPASA na região, não é de esperar grandes diferenciais em relação quadro 

com quantidade de profissionais adequada, que causem impactos positivos substanciais. 

Em relação aos funcionários da Prefeitura, não foi apresentado nenhum planejamento de 

novos padrões de operação, manutenção e gestão, para o componente Água potável, 

principalmente sobre capacitação e treinamento de pessoal, busca de qualidade e eficácia 

diferenciada, em relação à situação atual. Os treinamentos e capacitações são poucos, 

insuficientes e restritos aos chefes, que não atinge 10 % do contingente total; e realizados 

por convite ou convocação de instâncias superiores (Federal ou Estadual). 

 

 Analise da política tarifária dos serviços de saneamento básico 
 
 

A política tarifária da COPASA obedece a Resolução da Agência Reguladora de 

Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas 

Gerais - ARSAE-MG 35 de 12 de abril de 2013; que autoriza o reajuste das tarifas dos 

serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário prestado pela 

Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA MG e dá outras providências; 

considerando a lei fed. 11.445 de 05/01/2007, em especial o disposto nos artigos 22, 23, 

25, 29, 30, 37 a 39; a lei nº 18.309 de 3/08/2009, principalmente o disposto nos artigos 

6º e 8º; e a Resolução Normativa 003 de 07/10/2010, dessa Agência; considerando 

Resolução Normativa 003 de 18/03/ 2011, que estabelece a metodologia para o cálculo 

de reajuste tarifário dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento 

sanitário sujeitos à regulação pela ARSAE-MG. Como não há tratamento de esgotos, não 

há cobrança sobre esse serviço. A tarifa de coleta e destinação dos resíduos sólidos é de 

responsabilidade da Prefeitura. As demais taxas cobradas pela Prefeitura são definidas 

em portarias internas. 

 

 Levantamento e avaliação da capacidade econômico-financeira do Município 

frente às necessidades de investimento e sustentabilidade econômica dos serviços de 

saneamento básico, incluindo a gestão integrada de resíduos. 

 

Considerando a nova expansão urbana da sede da cidade e os 8 núcleos de 

expansão urbana, distribuídos nas áreas rurais, a ausência e/ou precariedade de diversas 

infraestruturas e os problemas apontados neste PMSB; considerando a arrecadação 

histórica do Município, desestruturação dos setores produtivos, PIB anual; e as exigências 

de cumprimento das legislações diversas; o Município necessitará de volumosos recursos 

para investimentos, operações, gestão e manutenções, a curto, médio e longo prazos (2 

a 20 anos). De acordo com experiências de gestão em saneamento básico Municipal na 

região da Zona da Mata, através de consorciamento de Municípios com altas diversidades 



84 

 

 

 

entre si; é necessário que Visconde do Rio Branco analise, avalie e discuta internamente 

essas experiências e perspectivas futuras a curtos e médios prazos (2 a 10 anos); para se 

assegurar de sua real capacidade de adotar e sustentar novos investimentos e modelos 

de desenvolvimento e gestão. 

De acordo com o histórico geral da COPASA em Visconde do Rio Branco e Zona 

da Mata, em geral, com baixos investimentos e retornos de benefícios às populações 

locais, que transcendam água tratada (que é uma obrigação básica da COPASA); não se 

evidencia nesse modelo uma parceria , ou seja, não há sustentabilidade no processo; por 

exemplo, praticamente todos os corpos d água e nascentes dos mananciais utilizados pela 

COPASA estão muito degradados, com pouquíssimo ou nenhum trabalho efetivo de 

revitalização. Portanto, não há sustentabilidade nesse modelo. 

A partir desse paradigma, e fortalezas locais, é possível o Município implementar 

processos mais sustentáveis em todos os 4 componentes do PMSB. Mas, para estruturar 

ou reestruturar, o Município necessita de aportes de recursos em todas as áreas. 

Quanto à viabilidade e capacidade de pagamento ou reembolso, dependerá 

muito mais do Município ter uma infraestrutura de planejamento e gestão em todos os 

aspectos. 

Quanto a recursos próprios, o Município deverá planejar anualmente suas 

dotações orçamentárias, para solucionar quantidade e diversidade de problemas mais 

urgentes, de valores relativamente mais baixos; e para contrapartida para os recursos de 

maiores portes, captados das diversas fontes. 

O histórico e atualização de todas as arrecadações e despesas anuais do 

Município, as projeções para curto e médio prazos (2 a 10 anos), as diversas linhas de 

financiamentos existentes para os 4 componentes, e a necessidade de contrapartida; o 

Município definirá os principais projetos e ações a curto médio e longo prazo (2 a 20 anos); 

confrontando o esperado com a possibilidade de cada caso, e assim, implementando um 

planejamento eficaz. 

Todos os 4 componentes do PMSB necessitam de recursos imediatos, a curto, 

médio e longo prazos (1 a 20 anos). Para o abastecimento de água a COPASA já tem um 

pré-projeto sobre todas as necessidades, para atendimento nesse período definido; e 

para esgoto também existem estudos, visando obter a concessão junto ao Município, para 

a sede do Município. 

Para o componente Resíduos Sólidos, a Prefeitura está recuperando o 

funcionamento adequado do Aterro Sanitário, mas será preciso um estudo técnico 

detalhado, para redimensionar adequadamente a situação, inclusive recursos 

necessários. Em relação à Drenagem, as necessidades são também urgentes, e este PMSB 

está dimensionando com relativa precisão os recursos necessários e as prioridades de 

aplicações, considerando como unidades de planejamento estão as micro bacias 

hidrográficas urbanas e rurais. Um dos desafios de custos/benefícios é o saneamento 
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básico rural, sobre o qual este PMSB também estará apresentando propostas, a partir dos 

SISB e Diagnóstico / Prognóstico deste PMSB. 

Existem estudos, projetos e planos em elaboração relativos ao abastecimento de 

água, como: projetos de ampliação do sistema, trocas de bombas e de redes velhas, e 

planos de ações preventivos e corretivos. Os planos corretivos atuais são de caráter 

emergencial; como por exemplo: nos casos de falta de água, geralmente é enviado um 

caminhão pipa para atender a demanda do respectivo local. As normas de regulação e 

fiscalização e respectivos procedimentos são do IGAM, IEF, IBAMA, M.P. e ARSAE. A ETA 

possui outorga, assim como os poços artesianos, e não ocorre descarte de efluentes. As 

condições hidrológicas extremas ocorrem devido aos períodos de estiagem e enchentes; 

nos períodos de estiagem o nível dos reservatórios diminui muito, mas a pior condição 

ocorre no período de enchentes onde ocorre a destruição de equipamentos. 

Os setores da Prefeitura ligados a esses serviços são: Secretaria de Obras e 

Serviços Públicos e Gerência de Obras e Serviços Urbanos. A Lei Municipal 1.125/2013 

trata da reestruturação dos servidores e apresenta organograma. Quanto aos 

instrumentos e mecanismos de participação e controle social na gestão dos serviços, 

para que ocorra a ligação do esgoto em um imóvel, o proprietário deve obedecer ao da 

administração do Município, como a instalação de caixa coletora padronizada (60X60), e 

o imóvel deve estar legalizado na Prefeitura. Espera-se que dentre as populações mais 

beneficiadas pelo Plano de Saneamento Básico, estejam as que ocupam o leito maior do 

Rio Xopotó e do Ribeirão Piedade e respectivos afluentes urbanizados; por serem as 

áreas mais atingidas pelas enchentes e inundações. Todos os detalhes sobre essas áreas 

e demais de riscos e afins estão contempladas no Plano Municipal e Regional da Defesa 

Civil, numa visão de Bacia Hidrográfica; o qual já foi incorporado neste Plano de 

Saneamento Básico. Indiretamente, espera-se que toda a população urbana de Visconde 

do Rio Branco e população à jusante da cidade, será beneficiada pelo Plano, inclusive a 

cidade de Guidoval. 

 

 Indicadores técnicos, operacionais e financeiros, relativas à: consumo, receitas, 

índice de perdas, custos, despesas, tarifas, número de ligações, inadimplência de usuários, 

eficiência comercial e operacional, uso de energia elétrica e outros (referência: SNIS). 

 

Os atuais 100l/s captados do Ribeirão Piedade, diariamente, passarão para 130 

L/s, segundo técnico da COPASA, conforme estudos da empresa sobre o assunto. 

O sistema de abastecimento de água no Município é operado pela COPASA, cujo 

término do contrato será em 2020. O percentual da população urbana atendida atual é 

de 93 %. O número de ligações de água é 13. 287 (dados de 2013). O consumo médio de 

água por habitante é de 188 litros/dia. O volume médio de água produzido é de 7.156 

m³/dia. O percentual estimado de perdas no sistema é de 35 %. 
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As principais causas das perdas de água na distribuição, são: mau uso, falta de 

manutenção, eventuais ligações clandestinas, falta de infraestrutura. Há o problema de 

estouro na tubulação de abastecimento de água na parte baixa da cidade, devido ao 

aumento da pressão, pois à medida que a água vai subindo para os pontos mais altos; a 

pressão é bem maior nas partes baixas, devido à força da gravidade; comparada com a 

pressão quando a água é captada para partes mais baixa. 

As redes de água são antigas; com 20, 30, 40, ou mais anos de uso. 

Bairros que possuem maior tendência à falta d’água: Novo Horizonte, Barreiro, 

Bioquino de Andrade, Antônio Soares, Nova Rio Branco. 

O conhecimento da integração entre fatores físicos, bióticos, abióticos, 

climatológicos, antrópicos e outros; são essenciais para a compreensão e gestão desses 

indicadores. Isso não é priorizado pelos municípios da bacia do Xopotó. 

Dentro do antigo limite de expansão urbana, entre 2013 e 2016, existem 9 

bairros em implantação. 

Uma das metas, segundo a COPASA para redução dos problemas atuais, é a troca 

dos hidrômetros, com mais de 10 ou 15 anos de uso, dependendo do bairro; realizando a 

manutenção a cada 6 meses. 

Em relação às condições sanitárias e ambientais do manancial de captação 

(Micro Bacia do Piedade), está pouco poluído, comparado com os demais da região. Nessa 

micro bacia foram construídos pela COPASA 11 fossas sépticas, como unidades 

demonstrativas, evitando assim o descarte do esgoto sanitário no manancial; cuja 

avaliação de eficácia, não foi apresentada. 

A ETA, poços artesianos, moto-bombas, sistemas de tratamento, redes de 

distribuição, reservatórios, e outros associados, compõem as infraestruturas da cidade e 

distritos, para abastecimento de água. 

As redes de água são antigas; com 20, 30, ou mais anos de uso, não são 

redimensionadas e substituídas gradativamente, conforme se recomenda em 

planejamento e gestão padrões; sendo provavelmente uma das causas de vários 

problemas de obstruções e rompimentos. 

As tubulações utilizadas pela COPASA compreendem redes com os diâmetros de 

300 mm, 250 mm e 200 mm, material ferro fundido, redes de também 200 mm, 150 

mm,100 mm, 75 mm, 50 mm e 25 mm material PVC e de ferro fundido, cuja extensão 

total é de aproximadamente 85 km. 

A atual situação de reservatórios urbanos, atendem às necessidades, segundo a 

COPASA; sendo: Reservatório Geral: 2.000.000 l (dois milhões de litros); COHAB 1 : 30.000 l 

Bairros Planalto: 15.000 l; Bioquino de Andrade : 80.000 l; Nova Horizonte: 100.000l; 

Barreiro: 100.000 l; Faculdade 380.000 l; Centenário: 200.000 l; Primavera: 25.000 l 

Antônio Soares : 180.000 l Nova Rio Branco :100.000 l; Chácara: 30.0000 l; Rancho Verde: 

60.000l; Serra Verde: 85 .000L (ainda vai funcionar); Lagon Ville : 85.000 L ( ainda vai 
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funcionar). 

Segundo a COPASA, já há projeto, ainda não apresentado à Prefeitura, sobre 

substituição das redes de água, iniciando pelas mais antigas (40 e 30 anos). 

De acordo com o histórico geral da COPASA em Visconde do Rio Branco e Zona da 

Mata, em geral, com baixos investimentos e retornos de benefícios às populações locais, que 

transcendam água tratada (que é uma obrigação básica da COPASA); não se evidencia nesse 

modelo uma parceria efetiva “ganha-ganha”, ou seja, não há sustentabilidade no processo; 

por exemplo, praticamente todos os corpos d`água e nascentes dos mananciais utilizados pela 

COPASA estão muito degradados, com pouquíssimo ou nenhum trabalho efetivo de 

revitalização. Portanto, não há sustentabilidade nesse modelo. A partir desse paradigma, e 

potencialidades locais, é possível o Município implementar processos mais sustentáveis em 

todos os 4 componentes do PMSB. Mas, para estruturar ou reestruturar, o Município necessita 

de aportes de recursos em todas as áreas. Quanto à viabilidade e capacidade de pagamento 

ou reembolso, dependerá muito mais do Município ter uma infraestrutura de planejamento e 

gestão em todos os aspectos; o que é plenamente possível. Quanto a recursos próprios, o 

Município deverá planejar anualmente suas dotações orçamentárias, para solucionar 

quantidade e diversidade de problemas mais urgentes, de valores relativamente mais baixos; 

e para contrapartida para os recursos de maiores portes, captados das diversas fontes. 

Em 1998 a ETA de Visconde do Rio Branco possuía capacidade de 70 L/s, e 

atualmente (2013) a capacidade é de 90 L/s; mas já com necessidade de chegar 130 L/s. 

De 1998 para 2013 a população urbana de Visconde do Rio Branco, passou de 

aproximadamente 25.000 para 34.000 habitantes (aumento de aproximadamente 32%); e a 

ETA, que em 1998 possuía capacidade de 70 L/s, e atualmente (2013) a capacidade é de 90 L/s 

(aumento de 29 %). Entretanto, já com necessidade de chegar 130 L/s, uma vez que o 

crescimento industrial e outros impactaram relativamente este quadro, no período. 

Em Visconde do Rio Branco existem dois macros medidores, que estão localizados no 

córrego Piedade local de captação de água e no Bairro Rancho Verde, cuja capacidade e mais 

detalhes deverão ser informados pelos respectivos responsáveis pelo segmento. 
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Localização dos pontos de medição de vazões 
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 Avaliação dos sistemas de controle e vigilância da qualidade da água para 

consumo humano e de informação aos consumidores e usuários dos serviços. 

 

A avaliação dos sistemas e vigilância da qualidade da água é feita apenas sobre demanda 

e necessidade. A COPASA emite relatórios anuais quanto à qualidade da água superficial 

(Ribeirão Piedade) e poço tubular (Rancho Verde), como é possível observar em seu site; 

quanto aos poços tubulares dos distritos (núcleos) e as 6 minas urbanas (sede do Município), 

onde a população usa da água para consumo humano e outros, a análise e controle de água é 

de responsabilidade da própria Prefeitura, através do SISÁGUA[U11]; através dos quais foi 

constatado contaminação das águas das respectivas minas urbanas. Na área rural, distritos e 

outros, fora da área urbana, a grande maioria das fontes d`água (nascentes e olhos d`água) 

estão contaminados e/ou poluídos. 

Segundo consta no relatório da UPGRH PS2 (Unidade de Planejamento Gestão Recursos 

Hídricos do Paraíba do Sul, para os rios Pomba e Muriaé), que envolve atualmente o COMPÉ; 

no Rio Xopotó são avaliadas duas estações de amostragem, sendo que uma está localizada a 

jusante de Visconde do Rio Branco (BS077) e outra próxima de sua foz no Rio Pomba (BS042). 

 A média anual do Índice de Qualidade das Águas apresentou -se no nível Ruim em 

2003 no trecho a jusante de Visconde do Rio Branco (BS077) e no nível Médio no trecho 

monitorado a montante do rio Pomba (BS042). Os parâmetros que influenciaram os 

resultados de IQA no rio Xopotó, sobretudo no ponto BS077, foram coliformes fecais, 

oxigênio dissolvido, DBO, fosfato total e turbidez. A evolução da qualidade da água em 

função das variações de vazão é distinta nos dois trechos monitorados no rio Xopotó. 

Acompanhando a tendência dos anos anteriores, notou -se uma pequena variação no Índice 

de Qualidade das Águas ao longo do ano 2003 no rio Xopotó a jusante de Visconde do Rio 

Branco (BS077). No entanto, pode -se perceber uma pequena melhoria na faixa do IQA com 

o aumento da vazão na quarta campanha de 2003. De forma distinta, o rio Xopotó próximo 

de sua foz no rio Pomba (BS042) apresentou um decréscimo no IQA em função do aumento 

da vazão, demonstrando que neste trecho é preponderante o efeito das fontes difusas de 

poluição. 

A avaliação dos principais parâmetros sanitários indica que a contagem de coliformes 

fecais permaneceu constante no valor do limite máximo de detecção do método analítico, 

mostrando -se 160 vezes acima do limite legal no Rio Xopotó a jusante de Visconde de Rio 

Branco (BS077). O fosfato total, que neste trecho, está diretamente associado aos despejos 

sanitários e industriais, apresentou concentrações bastante elevadas em todas as campanhas 

de 2003 e 2004. 

A matéria orgânica, representada pela DBO, vem se apresentando bastante elevada ao 

longo de toda a série histórica do monitoramento do Rio Xopotó a jusante de Visconde de Rio 

Branco (BS077), contribuindo significativamente com a queda dos níveis de oxigênio d a água, 

neste trecho do curso de água. 
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Os maiores aumentos de DBO num corpo de água são provocados por despejos de 

origem orgânica, o que neste caso está diretamente associado aos despejos das indústrias do 

ramo alimentício localizadas em Visconde do Rio Branco. 

No Rio Xopotó próximo de sua foz no Rio Pomba (BS042) observou -se uma melhoria 

significativa das concentrações de oxigênio dissolvido em função da redução da DBO. Essa 

recuperação é decorrente da capacidade assimilativa do rio e da ausência de fontes 

expressivas de poluição próximas a sua foz. Pôde-se observar também que em 2003 a DBO 

esteve dentro dos limites estabelecidos pela legislação e seguiu uma tendência estável ao 

longo do ano. No trecho próximo à foz no rio Pomba (BS042), os valores de fosfato total no Rio 

Xopotó estiveram acima do limite estabelecido na legislação nas três primeiras campanhas de 
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2003 e os valores de coliformes fecais superaram o limite apenas na última campanha de 

amostragem. 

Pôde-se verificar no Rio Xopotó próximo a foz no Rio Pomba (BS042) valores de 

turbidez acima do limite legal, bem como elevadas ocorrências de sólidos totais no período 

chuvoso. 

Os metais alumínio, manganês e ferro solúvel apresentaram valores acima dos 

padrões de qualidade estabelecidos para cursos de água de Classe 2 no trecho do Rio 

Xopotó em Visconde do Rio Branco (BS077), além de se mostrarem bastantes elevados em 

todas as campanhas realizadas em 2003. As altas concentrações destes metais neste trecho 

do Rio Xopotó estão diretamente associadas às atividades minerárias desenvolvidas no 

Município 

Os índices de fenóis foram os principais responsáveis pela Contaminação por tóxicos 

alta no rio Xopotó em Visconde do Rio Branco (BS077), em função dos lançamentos dos 

esgotos domésticos e industriais do Município de Visconde do Rio Branco. É importante 

destacar que, em relação ao ano anterior, houve uma boa redução na concentração de amônia 

não ionizável neste trecho do Rio Xopotó em 2003. 

A Contaminação por tóxicos no Rio Xopotó próximo de sua foz no Rio Pomba 

(BS042) foi média em 2003, apresentando uma melhora em relação a 2002 devido ao 

decréscimo acentuado do índice de fenóis nas duas campanhas amostradas. 

 
 

 Identificação, quantificação e avaliação de soluções alternativas de 

abastecimento de água, individuais ou coletivas, utilizadas pela população, nas áreas 

urbanas e rurais, e demais usos (industrial, comercial, pública e outros). 

 
As alternativas de abastecimento de água para a cidade de Visconde do Rio Branco, 

atualmente, são os 4 mananciais acima da cidade, sendo: Santa Maria, Piedade, São 

Francisco e Xopotó. Entretanto, o  Rio Xopotó já chega poluído e contaminado na cidade 

e o Rio São Francisco fica mais distante. Como o Rio Santa Maria deságua no Rio Piedade; a 

situação mais viável a curto e médio prazo, é a revitalização das cabeceiras do Santa 

Maria e Piedade. 

 
Atualmente, no período crítico de estiagem (julho a outubro), a vazão do Ribeirão 

Piedade não atende à demanda da COPASA (100 a 130 L/s); sendo necessário reforço com 

captação no Córrego Santa Maria. A médio e longo prazo (5 a 20 anos), é provável que 

isso não atenda à demanda. 

 
De acordo com as características das micro-bacias hidrográficas à montante da 

cidade de Visconde do Rio Branco, incluindo as do Município de São Geraldo; dimensões 
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das vazões dos principais cursos d`água (Santa Maria, Piedade e Xopotó), nos períodos 

de estiagens e de cheias; o grande desafio é a melhorara a regularidade das vazões. A 

solução para a garantia de abastecimento de água a médio e longo prazo (5 a 20 anos) é 

a reservação de água nas cabeceiras, através da gestão e manejo integrado de micro-

bacias. 

 
As principais deficiências em relação ao abastecimento de água para os diversos 

usos no Município (humano, industrial, agropecuária, etc.), devido à degradação 

ambiental das micro-bacias de cabeceiras. Além da baixa vazão dos quatro principais 

cursos d`água que atentem à população em geral (Santa Maria, Piedade, São 

Francisco/Fazendinha e Xopotó) no período de estiagem (junho a outubro); o aumento 

da população, o uso de novas tecnologias (indústrias, irrigação, etc.), a falta de educação 

e bons hábitos da população, perdas no sistema em torno de 35%; são as principais causas 

das deficiências de abastecimento de água; anualmente e com tendências a agravamento 

a curto e médio prazos (1 a 7 anos); e a longo prazo de forma imprevisível (8 a 20 anos), 

se não forem implantadas medidas mais eficazes de recuperação, gestão e manejo de 

recursos hídricos, integradas à revitalização das micro-bacias à montante da cidade 

(município de Visconde do Rio Branco e de São Geraldo). 

O conhecimento da bacia como um todo deve ser o primeiro passo para avaliação, 

planejamento e gestão dos ecossistemas nela presentes. 

 
Atualmente a principal captação da COPASA é no Ribeirão Piedade, com 

possibilidade de captação do córrego Santa Maria, cuja foz no Piedade é imediatamente 

abaixo da captação. 

 
O conhecimento sobre a bacia sob todos os aspectos de planejamento, gestão e 

manejo; é essencial para previsões e ações em cada micro bacia urbana e rural; incluindo 

a capacidade de produção e exportação de água; e possibilidade de alteração desse 

sistema; visando a gestão de cada trecho de interesse da bacia. O trabalho em cada micro 

bacia da cidade de Visconde do Rio Branco e à montante; em somatório, irá gerar os 

resultados necessários de forma gradativa e sustentável. O resultado em cada seção ou 

ponto dependerá das ações desde o ponto mais alto da respectiva micro bacia. Para 

propor ações locais, as micro bacias estão sendo caracterizadas individualmente. 

 
Com o domínio do conhecimento sobre as características e comportamento de cada 

micro bacia, conforme está sendo realizado na cidade de Visconde do Rio Branco e à 

montante; e a gestão da calha dos principais cursos d`água (Santa Maria, Piedade, alto 

Xopotó e seus principais afluentes); associados aos instrumentos meteorológicos e ações 

práticas a serem implantadas; poderá ser possível prever os níveis do Rio Xopotó e Rio 

Piedade dentro do perímetro urbano; e respectivos transbordamentos, a médio e longo 

prazos ( 5 a 20 anos). 
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Com os estudos em andamento, em nível de micro bacias para a cidade de Visconde 

do Rio Branco e à montante; as propostas de ações práticas nas mesmas, e a melhoria da 

instrumentalização meteorológica ao longo da bacia; será possível aprimorar as previsões 

e dimensões de cheias em longo prazo. 

 

 
Hidrografia do Município de Visconde do Rio Branco 
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 Consumo per capita e de consumidores especiais/ estrutura de 

consumo/ estrutura de tarifação e índice de inadimplência. 

 

O consumo na cidade de Visconde do Rio Branco é estimado em 

aproximadamente 188 L/pessoa dia, porém, a perda considerada é de 35 %, o que 

equivale a 66 L/pessoa dia. Considerando a população urbana de aproximadamente 

33.000 pessoas; e consumo médio de 188 L/pessoa/dia, são tratados aprox. 6 milhões 

de litros de água por dia. Considerando as perdas, são tratados e distribuídos mais de 7 

milhões L/dia. Em 1998 a ETA de Visconde do Rio Branco possuía capacidade de 70 L/s, e 

atualmente (2013) a capacidade é de 90 L/s; mas já com necessidade de chegar 130 L/s. 

Considerando que o modelo de gestão de recursos hídricos na bacia do Xopotó; 

assim como na maioria das bacias da região; ainda é baseado em fiscalização e controle; 

percebe-se que esse não é eficaz. No Município existe também um significativo volume 

de consumo de água, através de poços e cisternas, que ainda não são controlados; o que 

significa risco nas análises e avaliações do consumo per capta; além das minas, perdas, 

tipos de manejos agropecuários e outros, que carecem de estudos aprofundados, visando 

projetos e ações específicas. Entre os consumidores especiais, destacam-se: Hospitais, 

Agroindústrias, Escolas e outros que possuem coeficientes distintos da média; cujos 

levantamentos deverão ser específicos. 

Em Visconde do Rio Branco mais de 95 % das residências, e outros tipos de 

consumidores, como: hospitais, escolas e indústrias, utilizam a água da COPASA, e de 

acordo com dados de 2013/2014, são 13.441 economias e 11.791 ligações, todas ativas e 

hidro metradas. Empresas e outras instituições possuem outras captações, além de 

utilizarem água da COPASA; entretanto não há registro oficial desses usos; o que deverá 

ser apurado a curto e médio prazo (2 a 6 anos). Alguns segmentos de consumo ainda 

pouco avaliados são os lava jatos, que têm crescido nos últimos 10 anos (2004 a 2013). 

Empresas como agroindústrias, apesar de possuírem regularização ambiental, precisam 

ter seus sistemas revistos, quanto à eficácia de uso de recursos hídricos e produção de 

efluentes. 

Considerando média de 3,5 pessoas por família, a quantidade de consumidores 

é de aproximadamente 11.400 famílias. Entretanto, os estabelecimentos comerciais, 

empresas, escolas, e outros aglomerados, apesar de serem em número infinitamente 

inferior, causam grande impacto ao consumo. Portanto, esses são segmentos que 

carecem de estudos aprofundados, para projeção de gestão e manejo, a curto e médio 

prazo (2 a 6 anos). Há de se considerar também as ligações prediais. De acordo com as 

análises locais, deste PMSB, em todos esses segmentos há necessidade de mudanças de 

práticas de uso dos recursos hídricos. 

A política tarifária da COPASA obedece a Resolução da Agência Reguladora de Serviços 

de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais - ARSAE- 

MG 35 de 12 de abril de 2013; que autoriza o reajuste das tarifas dos serviços públicos de 
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abastecimento de água e de esgotamento sanitário prestados pela Companhia de 

Saneamento de Minas Gerais – COPASA MG e dá outras providências; considerando a Lei 

Federal1.445 de 05/01/2007, em especial o disposto nos artigos 22, 23, 25, 29, 30, 37 a 

39; a Lei nº 18.309 de 3/08/2009, principalmente o disposto nos artigos 6º e 8º; e a 

Resolução Normativa 003 de 07/10/2010, dessa Agência; considerando Resolução Normativa 

003 de 18/03/ 2011, que estabelece a metodologia para o cálculo de reajuste tarifário dos 

serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário sujeitos à regulação 

pela ARSAE-MG. Como não há tratamento de esgotos, não há cobrança sobre esse serviço. A 

tarifa de coleta e destinação dos resíduos sólidos é de responsabilidade da Prefeitura. As 

demais taxas cobradas pela Prefeitura são definidas em portarias internas. 

 
6.9. Diagnostico Técnico do Sistema de Esgotamento Sanitário 

 

Em aproximadamente 95 % da cidade existe cobertura de coleta e destinação de 

esgotos. O sistema de esgoto é muito antigo e o diâmetro das redes é relativamente 

pequeno, em relação à necessidade atual e futura. À medida que a cidade foi se 

expandindo, principalmente a partir do início da década de 1980, não houve 

acompanhamento no redimensionamento e atendimento da interligação de cada setor 

urbanizado em relação à rede e à jusante. Bairros como o Barreiro, Nova Rio Branco, e 

outros, se expandiram e não tiveram seus sistemas readequados. A parte mais antiga da 

cidade (limites de abrangência geográfica por volta de meados da década anterior [2003 a 

2005]) possui sistema misto (ou unitário) de águas pluviais e esgotos; sendo, portanto, 

precário e com capacidade insuficiente, uma vez que a cidade cresceu em torno do 

centro, em todos os sentidos. Apenas a expansão da cidade nos últimos anos (8 a 10), 

possui sistemas independentes. Porém, nos bairros novos próximos aos antigos, e 

localizados na mesma micro bacia e acima dessa; as redes de esgoto e pluvial estão sendo 

interligadas nas redes antigas, que não foram planejadas para receber estes novos 

bairros. 

O sistema de esgoto no Município funciona, em geral, razoável na área urbana e 

núcleos de expansão (aglomerados na área rural), com boa eficiência na coleta e descarte 

nos corpos d`água; porém as estruturas são antigas e a maioria precária. 

A maioria das manilhas é de barro, portanto antigas; já nos loteamentos mais 

novos são de tubo PVC, e em média existem 25 Km de redes de esgotos; a maioria com 

mais de 20 ou 40 anos de uso; sendo esses dados baseados na extensão média da cidade. 

A cidade não possui ETE pública; não há interceptores e receptores, sendo os 

esgotos lançados direto nos corpos d`água sem tratamento, com raras exceções em 

situações pontuais de determinadas instituições ou empresas. 

Segundo a COPASA existe em andamento, um projeto para tratamento de 

esgoto, no qual se prevê a construção de uma ETE, na margem do Xopotó à jusante da 

cidade. 
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Com o PMSB o Executivo Municipal poderá celebrar contrato com a COPASA para 

que esta preste o serviço de esgoto sanitário para a população. 

Dos 9 novos loteamentos em implantação, somente uma ETE pertencente ao 

loteamento Lagon Ville já está construída, mas ainda não está operando; os demais 

loteamentos deverão estar seguindo a legislação padrão, e deverão ser avaliados. 

As ETE’s em funcionamento na cidade são particulares, sendo da Rio Branco 

Alimentos S/A (Pif Paf Alimentos), e da Tropical Indústria de Alimentos S/A, (Sucos Tial). 

Não foi encontrado nenhum registro sobre o volume coletado ou faturado. De acordo 

com análises locais, a área com maior potencial para construção de ETE é na parte final 

da cidade, logo abaixo do viaduto da MG 447, próximo à ponte de ferro; locais já 

apontados em mapas enviados em 2013. Na cidade, aproximadamente 95% de todo 

esgoto é lançado nos corpos d`água, 2% a céu aberto, e o restante tratado antes de ser 

lançado. Alguns exemplos de céu aberto são trechos de canais concretados (galerias não 

fechadas na parte de cima), em bairros (Coronel Joaquim Lopes, Travessa Souza Lima, São 

Geraldo, São Jorge, Chácara, Piedade, Barreiro vindo da Rua dos Bois, etc.). Os 

lançamentos nos corpos d`água ocorrem em toda a extensão da cidade. Todas as 

infraestruturas de saneamento existentes precisam ser revistas. 

Nas residências rurais, em quase 100% não há nem coleta, indo direto das 

instalações sanitárias para o solo, brejos e corpos d`água. 

O quadro de pessoal da Prefeitura no atendimento aos serviços de esgoto, são os 

mesmos há mais de 10 anos, apesar do crescimento de mais de 20 % da população nesse 

período, e aumento da intensidade de frequência, principalmente pela sobrecarga das redes 

velhas e sem redimensionamentos adequados. 

Segundo a COPASA, já existe estudo sobre necessidades de investimentos em 

infraestruturas para readequações das redes, coleta, tratamento e destinação final dos 

esgotos urbanos; onde se prevê a construção de uma única ETE abaixo da cidade (próximo ao 

Matadouro, na margem direita do Rio Xopotó). 

As deficiências nas infraestruturas do sistema indicam a necessidade urgente de 

elaboração de um plano diretor de esgotamentos, com investimentos em todos os segmentos 

(técnico, operacional, manutenção e infraestruturas). 

Diariamente, há ocorrências em relação à operação e manutenção de redes de 

esgotos. Existe um procedimento, onde se protocolam as ocorrências na Prefeitura, que são 

entregues aos responsáveis pelo setor de Limpeza Pública; entretanto, não se sabe se esse 

procedimento predomina em relação à comunicação informal; ou seja, não foram 

apresentados relatórios, gráficos, planilhas e outros instrumentos de avaliações e gestão. 
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Áreas potências para instalação de ETE’s 
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O sistema atual de esgotamento sanitário é relativamente precário, por não ter 

sido replanejado e reformado ao longo das últimas décadas, principalmente a partir do 

início da década de 1980, quando a cidade passou a crescer mais. 

Os trechos velhos, com mais de 30, 40 ou 50 anos de uso; que recebem descargas 

de trechos mais novos, à montante; não suportam as mesmas adequadamente. 

A cidade só possui redes coletoras, não possuindo interceptores, estações 

elevatórias, estações de tratamento, emissários e disposição final adequada, por 

descartar direto nos cursos d`água. 

Nos loteamentos iniciados a partir de junho/2013, é obrigatória a implantação 

de ETE`s, tanto nos loteamentos particulares, como nos públicos (programa minha casa 

minha vida e similares). 

São mais de 2.700 residências nos 9 loteamentos em implantação, ainda não 

totalmente ocupadas, e as ETE`s ainda não estão construídas, estando apenas nas plantas 

do projeto de cada loteamento. O Loteamento Lagonville de 2010 (particular) terá[U12] 

uma ETE, assim como o loteamento Barão do Rio Branco (cuja área é de 56,90 m²); e o 

loteamento mais recente, é a minha casa minha vida Visconde do Rio Branco (cuja rede 

principal é de 150 mm de PVC, com uma extensão total de 1.012 m). As duas principais 

ETE`s particulares existentes [U13]são a da Pif Paf Alimentos (Abatedouro Rio Branco), 

com 2.761 m² e da Tropical Indústria de Alimentos S/A (Tial), com 3.780 m². 

O sistema está em expansão semanalmente, ou diariamente. Após a implantação 

dos bairros novos, haverá uma espécie de pausa (fôlego) no sistema; com previsão de 

novos crescimentos em outros modelos, com loteamentos mais afastados do centro da 

cidade, por vezes isolados dessa. Como a COPASA já tem estudos sobre o projeto de 

esgotos para a cidade; será possível consolidar um plano a médio e longo prazo; e avaliar 

as quantidades realizadas nos últimos 10 anos, por exemplo. 

Em geral, são utilizadas nas ligações residenciais 5 manilhas de 100 mm até à 

rede mestre; já nas ligações comerciais, ou prediais são utilizadas manilhas de 150 mm, e 

em casos de ruas mais largas como de 10 m, podem ser utilizadas até 5 manilhas para 

fazer as ligações. Todas as ligações reais estão ativas. 

Todas as infraestruturas de saneamento existentes precisam ser revistas. 

Considerando que na maior parte da cidade, a rede de esgoto é comum (mista) à rede de 

drenagem pluvial, sendo muito antiga, estando abaixo da capacidade exigida atualmente; 

e que a ocorrência de rompimentos é frequente em diversos setores da cidade; é 

essencial a reforma do sistema, construindo redes distintas e tecnicamente 

dimensionadas, considerando o horizonte de vinte anos desse planejamento. Alguns 

trechos com galerias e manilhamentos como são as situações dos córregos Rua Nova, 

Chácara/Piedade e Barreiro, a necessidade de replanejamento encontra-se entre as 

prioridades. 



99 

 

 

 

 

Trechos de manilhamento e galerias em Visconde do Rio Branco 
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 Indicação de áreas de risco de contaminação, e de áreas já contaminadas por 

esgotos no Município. 

Conforme já mostrado em mapas; praticamente toda a extensão do Rio Xopotó, na área 

urbana, nas duas margens, se inundam durante o período chuvoso, anualmente, 

principalmente entre dezembro e fevereiro. Durante essas inundações; que duram de 12 até 

72 horas consecutivas; os esgotos, lixo e outros sedimentos se misturam e atingem 

diretamente as pessoas dessas áreas. Os principais bairros com problemas nas redes de esgoto 

são: Nova Rio Branco; Coronel Joaquim Lopes; Planalto; Colônia; Novo Horizonte. Em geral, 

nas áreas de servidão há alguns locais em que o esgoto retorna pelas canalizações. Entre os 

bairros mais vulneráveis às inundações, estão o Barreiro. 

Segundo a COPASA existe em andamento, um projeto para tratamento de esgoto, no 

qual se prevê a construção de uma ETE, na margem do Rio Xopotó à jusante da cidade.[U14] 

Nas áreas urbanas, as redes de drenagem de águas pluviais e esgotos deságuam 

diretamente em galerias, manilhamentos maiores, no Rio Xopotó e córregos afluentes; 

sendo que aproximadamente 90 % da cidade possui coleta de esgoto e lançamento no 

sistema de drenagem; mais de 60 % da população concentra-se em partes altas ou 

declivosas; mais de 80% das encostas ocupadas não possuem sistemas de proteção contra 

deslizamentos e desbarrancamentos. Nas áreas planas, existem problemas de escoamento 

dos esgotos nas adutoras de seção fechada, devido à baixa velocidade; e com mau cheiro 

muito frequente em período de estiagens. 

Por enquanto a cidade só possui coleta de esgoto e lançamento direto nos corpos 

d`água; não havendo receptores; e o sistema como um todo deverá ser reformulado, 

substituindo com certa urgência as partes mais velhas (com 30, 40 anos, ou mais de 

implantação). 

Boa parte do sistema ainda utiliza manilhas, e nas partes mais antigas, essas são de 

cerâmica e com diâmetro pequeno em relação à necessidade atual; ou seja, hoje 

subdimensionados; já nos loteamentos mais recentes (por volta do ano 2000 em diante) são 

de tubo PVC. Entretanto, a ligação desses bairros aos respectivos destinos finais (redes troncos 

da cidade), é um dos desafios, pois a maioria dos bairros é isolada da malha central. 

Em Visconde do Rio Branco nas redes de esgoto são utilizadas, as seguintes manilhas e 

respectivos objetivos: na grande maioria dos casos, manilha de 6" (150 mm) para construção 

das redes mestres; e menos frequente manilha de 8" (200 mm), também para redes mestres; 

manilha de 4" (100 mm) para fazer as ligações das residências até as redes principais. A maioria 

das manilhas são de barro, portanto antigas; já nos loteamentos são de tubo PVC, e em média 

existem 25 Km de redes de esgotos. Dado este baseado na extensão média da cidade.[U15] 
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Na área urbana as principais fontes de poluição dos recursos hídricos, são os esgotos 

domésticos, sedimentos de solos e resíduos sólidos, efluentes de atividades econômicas, 

principalmente de indústrias, postos de combustíveis e lava jatos, oficinas mecânicas e outras. 

Nas áreas rurais as principais fontes de poluição são as erosões dos solos, dejetos de animais 

e esgotos domésticos; esses principalmente nos núcleos de expansão urbana (distritos) 

A situação atual do aterro sanitário também é uma fonte de poluição, considerando que 

seu funcionamento está relativamente precário, e situado acima de uma nascente, com 

diversos olhos d`água. 

Independente da melhoria de funcionamento do aterro, deverá ser monitorado o solo, 

águas subterrâneas, e geração e emanação de gases na área. 

Considerando que as micro bacias de cabeceiras do Município de Visconde do Rio 

Branco e São Geraldo, localizam-se em altitudes acima de 800 m na cadeia da Serra da 

Mantiqueira, são comuns chuvas torrenciais localizadas, que afetam diretamente a formação 

brusca de pequenas enchentes, várias vezes durante cada período chuvoso. Quando as chuvas 

são mais frequentes e gerais (principalmente entre dezembro e março, quando os solos já 

estão bastante úmidos, e o nível dos cursos d`água já estão mais elevados), ocorrem as 

enchentes e inundações mais significativas. 

A ocupação na região de Visconde do Rio Branco, deu-se por meio da cana-de-açúcar, 

havendo relatos de que esta foi a primeira cultura de importância econômica na região,  por 
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volta de 1880 (Ferreira, 1959; José, 1982; Brasil, 1983). Esse período de ascensão da atividade 

canavieira da região perdurou durante quase todo o século XIX, mas a partir da década de 

1990 um período de crise assolou a região. Devido à crise do setor canavieiro, os produtores 

se viram obrigados a mudar de atividade, e grande parte deles, por falta de orientação técnica 

e pela maior facilidade de implantação, preferiu partir para a atividade pecuária (SEBRAE, 

2001). Nesse mesmo período, uma pequena parcela dos agricultores optou por desenvolver 

atividades voltadas à fruticultura e silvicultura. 

 

 
etc.) 

 Dados dos corpos receptores existentes (qualidade,  vazão, usos    de jusantes, 

 
O Rio Xopotó banha a cidade de Visconde do Rio Branco, recebendo ao longo da cidade, 

o Córrego Chácara, Ribeirão Piedade, Córrego Rua Nova (Joaquim Lopes), Córrego São 

Francisco (Fazendinha/Pedras), Córrego dos Milagres, Córrego da Usina e outros. Pequenos 

cursos d`água na área urbana foram canalizados nos últimos 30 ou 40 anos (1970 a 2010), 

sendo: Santo Antônio, Travessia da Av. São João Batista e outros, se transformando em filetes 

d`água, sem proteção de suas nascentes e áreas de recarga hídrica. Portanto, se 

transformaram mais em rede de esgoto do que águas pluviais e fluviais. 

Em Visconde do Rio Branco, praticamente todo o esgoto doméstico e industrial é 

coletado. Não existe tratamento e a destinação é praticamente feita diretamente nos cursos 

d`água. Em poucas situações ocorre a destinação para fossas; que na maioria dos casos são 

fossas negras, aumentando ainda mais o risco de contaminação de lençóis subterrâneos. 

Existem trechos dos afluentes, que funcionam a céu aberto, com baixíssimas vazões em 

períodos de estiagens e trasbordamento em períodos de chuvas; permitindo contato de 

animais e pessoas com esses recursos hídricos; comprometendo a saúde das populações 

locais. De forma geral os solos das margens desses cursos d`água, ainda não urbanizadas, são 

também contaminados e poluídos. No caso de Visconde do Rio Branco a principal fonte de 

abastecimento da população é através da captação e tratamento pela COPASA, ETA no 

Ribeirão Piedade, hoje acima da área urbana, porém dentro da nova zona de expansão urbana. 

Logo, a médio e longo prazo (4 a 20 anos) acima da ETA, com tendência de urbanização entre 

a cidade atual e os núcleos (Colônia, Piedade, Santa Maria, São Francisco, Ruado das Pedras). 

Dentro e à jusante da cidade, todos os corpos d`água são contaminados, poluídos, e em muitos 

casos, eutrofizados. Como existe despejo direto de esgotos humanos e dejetos de animais das 

comunidades rurais e núcleos urbanos à montante da cidade, todos os respectivos cursos 

d`água carecem de avaliações detalhadas, pois provavelmente estejam contaminados e 

poluídos; apesar de uma diluição melhor nesses casos. 

 
 Análise e avaliação das condições atuais de contribuição dos esgotos domésticos 

e especiais (produção per capita e de consumidores especiais) 
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Considerando a população urbana de Visconde do Rio Branco ,em 2013, com 34.000 

pessoas, a vazão média de esgotos domésticos é de aproximadamente 40 L/s, que equivale a 

aproximadamente 100 L de esgoto/pessoa/dia. Considerando as empresas e demais empresas 

e instituições locais, dos diversos segmentos, avaliadas por amostragem, a vazão média de 

esgotos das mesmas deve ultrapassar a ordem de 300 L/s; entretanto, parte desse esgoto é 

tratado nas próprias origens. 

As estimativas dos esgotos especiais estão computadas entre os dois acima; e para 

maior precisão deverão ser realizados estudos específicos, visando controle, gestão, projetos 

e manejos. 

Nos núcleos (distritos) a média de produção doméstica pode ser considerada a mesma 

acima; e para demais fontes pode-se considerar menos de 25 % dos dados acima. 

Para a área rural, o volume do esgoto doméstico pode ser considerado 75 % dos dados 

acima, ou seja, 75 L/pessoa.dia, para as condições de Visconde do Rio Branco. Quanto a 

consumidores especiais, não foram encontrados controles ou dados sistematizados, 

demonstrando necessidade de maior aprofundamento a curto prazo (1 a anos), para os 

respectivos projetos e ações. 

Considerando os dados apenas para a cidade, a demanda de tratamento de esgoto 

calculada como base o ano de 2013, seria entorno de 140 mil L/h; e para 2034, entorno de 

200 mil L/h. 

 
 Caracterização da infraestrutura das instalações existentes 

 
 

Para o sistema de abastecimento de água, pode-se considerar em 2014, 

aproximadamente 12.000 famílias e 14.000 ligações de água, na área urbana (34.000 pessoas). 

Entretanto, existem os estabelecimentos comerciais e industriais, e as demais instituições que 

geram esgotos; o que totaliza mais de 14.000 economias de geração de esgotos; de forma 

semelhante  às economias  de água.  Portanto,  a produção  de esgotos  deve  ser  superior a 

140.000 L/h, incluindo todos os esgotos, além dos domésticos. 
 

As infraestruturas de esgotamento sanitário em Visconde do Rio Branco são 

relativamente precárias. 

Nas redes de esgoto são utilizadas as seguintes manilhas e respectivos objetivos: na 

grande maioria dos casos, manilha de 6" (150 mm) para construção das redes mestres; e 

menos frequente manilha de 8" (200 mm), também para redes mestres; manilha de 4" (100 

mm) para fazer as ligações das residências até nas redes principais; A maioria das manilhas são 

de barro, portanto antigas; já nos loteamentos são de tubo PVC, e em média existem 25 Km 

de redes de esgotos. Dado este baseado na extensão média da cidade.[U16] 
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Por enquanto a cidade só possui coleta de esgoto e lançamento direto nos corpos 

d`água; não havendo receptores; e o sistema como um todo deverá ser reformulado, 

substituindo com certa urgência as partes mais velhas (com 30 a 40 anos de implantação). 

Boa parte do sistema ainda utiliza manilhas, e nas partes mais antigas, essas são de 

cerâmica e com diâmetro pequeno em relação à necessidade atual; ou seja, hoje 

subdimensionados; já nos loteamentos são de tubo PVC. Entretanto, a ligação desses bairros 

aos respectivos destinos finais (redes troncos da cidade), é um dos desafios, pois muitos 

bairros são isolados da malha central.[U17] 

 
 Indicadores operacionais, econômico-financeiros, administrativos e de 

qualidade dos serviços prestados 

 
 

As receitas advindas dos serviços do setor de esgotos, são relativas às demandas de 

ligações e instalações; uma vez que não há sistema de interceptação e tratamento dos esgotos 

locais, logo não há cobrança efetiva sobre isso. De acordo com as previsões, se houver 

implantação do sistema através de concessão à COPASA, a Prefeitura poderá subsidiar as taxas 

por um período inicial, e repassando gradativamente à população, ao longo de 1 a 2 anos; para 

amenizar o impacto no orçamento familiar; o que poderá ocorrer a médio prazo (4 a 7 

anos).[U18] 

Os indicadores são uma forma simples e eficaz para que a população e mesmo a 

Administração Pública Municipal possa acompanhar a evolução da prestação dos serviços 

rumo à universalização. 

Também o trabalho da agência fiscalizadora e reguladora se torna mais objetivo. 
 

O desafio está em encontrar ou definir um grupo de indicadores por componente, que 

seja objetivo e simples. 

Uma referência de indicadores é o grupo definido pelo Sistema Nacional de Informações 

de Saneamento (SNIS); porém selecionando aqueles mais voltados para a oferta do serviço em 

si, e menos para avaliar as condições econômicas do prestador. 

Os frequentes problemas com rompimentos de rede, entupimentos, indicam a 

precariedade do sistema, falta de qualidade nas infraestruturas, e falta de educação dos 

usuários, que descartam por exemplo, absorventes nas instalações sanitárias. 

Consequentemente a qualidade dos serviços fica comprometida, devido ao tipo de demanda 

e deficiência de mão de obra para supri-la. 

Considerando os dados expostos, o quadro de funcionários é deficitário, apesar da 

experiência e comprometimento da equipe; porém em muitos casos, as soluções são 

paliativas; pois as soluções definitivas, em geral, dependem da melhoria das infraestruturas, 
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condições de trabalho e quantidade suficiente de funcionários. 
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A partir dos dados e informações levantados neste diagnóstico e das demandas 

projetadas para o Município, de curto a longo prazo (1 a 20 anos), ambos serão confrontados, 

para atingimento do plano, com os respectivos objetivos e metas, onde serão quantificados os 

investimentos necessários para cada sistema (componente do PMSB), que subsidiará a busca 

dos financiamentos correspondentes. 

Os indicadores assim propostos, visam o acompanhamento e medição da aderência aos 

programas, projetos e ações propostos no PMSB. 

Dentre os indicadores, podem-se destacar: 
 

• Universalização. 
 

• Cadastro de saneamento urbano associado ao outro indicador já 

existente, exemplo, IPTU. 

• Cadastro de saneamento rural associado ao outro indicador já existente, 

exemplos: ITR, CAR/PRA. 

• Redução de rompimento de redes de distribuição de água e de captação 

de águas pluviais e esgotos. 

• Redução de perdas na rede de distribuição de água. 
 

• Avaliação da gestão. 
 

6.10. A realidade dos Resíduos Sólidos 
 

Diagnostico Técnico de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos, de Resíduos 

da Construção Civil. Sistema de Gestão de Resíduos Sólidos 

Atualmente o aterro sanitário, implantado em 2004, está em fase de tentativa de 

revitalização, por ter ficado entre 2009 e 2012, sob outro modelo de gestão, diferente do atual. 

Durante o ano 2013 funcionou muito precariamente, mas em 2014 já houve algumas 

melhorias administrativas e operacionais; apesar de ainda ter muito o que melhorar e corrigir. 

O aterro não apresenta bons aspectos, sendo um potencial problema, 

principalmente por se localizar acima de uma nascente, estar dentro do antigo perímetro 

urbano; e com o novo perímetro urbano delimitado, estará ainda mais envolvido por 

ocupações humanas nos próximos 5 a 10 anos. 

A limpeza urbana funciona relativamente bem, com toda a infraestrutura da 

Prefeitura, e destinação ao aterro. 

A história da limpeza urbana em Visconde do Rio Branco, no que se refere à geração 

e descarte de resíduos sólidos, de forma concreta, teve início por volta de 24 anos atrás (ano 
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1990), quando existia na cidade a Usina açucareira,  no auge da  sua produção,    produzindo 
sacos de açúcar e 120.000 l de álcool por dia. Nesta época a usina atraía trabalhadores de toda a 
redondeza. 

O lixo na cidade era depositado em terrenos baldios, sem nenhum critério ambiental 

correto, sendo que um desses dois locais de despejo incorreto dos resíduos sólidos era o Bairro 

Barreiro, onde havia a presença de pessoas, animais e insetos convivendo todos em um 

mesmo ambiente. 

Decorridos aproximadamente 10 anos após estes acontecimentos, todo lixo passou 

a ser destinado em um terreno da antiga usina a uma distância de 200 metros do matadouro 

da cidade, contudo permanecia a presença de catadores, animais e insetos, chorume, 

emanação de gases tóxicos, onde ocorria a queima do lixo e consequentemente a emissão de 

gases poluentes, sem contar o descarte das carcaças de animais oriundos do abate, que ali 

eram depositados. 

Além disso, o lixão servia também de depósito para o bagaço da cana-de-açúcar e 

ainda era lançado a margem do  Rio Xopotó o vinhoto oriundo da produção, também o óleo 

e graxas, causando a mortandade de peixes e de todo o ecossistema edáfico que ali existia. 

Em alguns casos o vinhoto era depositado as margens das estradas, onde todos que ali 

passavam sentiam a sensação de náuseas por conta do terrível mal cheiro causado. Outro 

impacto ambiental causado pela usina era o sonoro, pois a caldeira fazia um barulho 

estridente e ensurdecedor, além da poluição atmosférica causada pela queima da mesma. 

Havia próximo ao lixão uma moradia onde as pessoas que ali habitavam conviviam 

com os impactos causados por ele. Havia uma nascente onde se formava uma mina a qual 

ainda existe, contudo provavelmente a mesma não serve para nenhum tipo de uso, por causa 

da contaminação causada pelo lixão. 

De acordo com as informações da Prefeitura, a coleta, transporte e operação do 

Aterro Sanitário têm funcionado a contento. Durante os últimos meses de realização dos 

trabalhos na elaboração do PMSB, pôde-se constatar que as vias públicas são mantidas 

relativamente limpas e com pouca destinação de resíduos em corpos d`água e outros, no 

período de estiagem; e no verão de 2013/2014 não ocorreram enchentes e inundações na 

cidade, para avaliar o comportamento dos resíduos sólidos perante os recursos hídricos. 

Ainda segundo a Prefeitura, em 2013, a cidade de Visconde do Rio Branco gerou uma 

média de 35 a 40 toneladas de Resíduos Sólidos totais em média por dia, para obter este 

resultado, o lixo foi pesado somente durante um dia, na balança da empresa Rio Branco 

Alimentos S/A (Pif Paf). Não houve a pesagem separada de cada tipo de resíduos. 

De todos os resíduos sólidos recolhidos, estima-se que 70% seja o resíduo comum 

(doméstico e comercial), 22% resíduos de saúde, 0,5% poda e capina, 4% construção civil e 3,5 

%, de entulhos. Todos esses dados e informações deverão ser melhor apurados para projetos 
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e gestão do Aterro atual a curto e médio prazo (1 a 6 anos). 

Em relação ao atendimento adequado à população, destaca-se a logística como um 

dos principais desafios, devido às dificuldades de acesso a alguns bairros da cidade, grande 

quantidade de núcleos (8) distantes da sede da cidade, e dificuldades no planejamento e 

gestão. 

A infraestrutura conta com caminhões compactadores, basculante, munck, 

máquinas, Vans para o transporte de coleta seletiva e outros equipamentos, contêineres, 

caçambas distribuídas pelo centro da cidade, bairros e núcleos da área rural; os quais são 

utilizados na varrição, coleta, transporte e destinação final. Cada funcionário possui sua 

própria vassoura e pá. De acordo com o observado in loco, todos utilizam equipamentos de 

segurança (EPTs), como: máscaras, luvas, roupas adequadas e outras, conforme exigidos pela 

legislação. 

A coleta seletiva teve início como projeto piloto, mas ainda depende de muitos 

fatores para ser consolidada, com êxito e eficácia; principalmente pela exigência de um bom 

planejamento e priorização pela Administração Municipal, o que demanda volumosos 

recursos para infraestruturas, recursos humanos e operacionais; e envolvimento efetivo da 

população 

Entre os desafios pela falta de um bom saneamento básico geral no Município, estão 

o combate a doenças e pragas, advindos dessa situação, como: roedores, mosquitos e outros. 

 
 Descrição e análise da situação dos sistemas e Descrição da situação dos 

resíduos sólidos gerados 

Serviços de Limpeza urbana do Município: 

Coleta, transporte e Operação do aterro: 

O lixo é coletado diariamente na cidade e de 2 a 3 vezes por semana nos núcleos 

(distritos) e comunidades rurais, que são mais de 10 locais fora da área urbana. 

A coleta seletiva iniciada nesses bairros, como trabalho piloto, tem finalidades 

educativas e de geração de parâmetros e indicadores sociais, os quais deverão ser elaborados 

ao longo do ano de 2014. A mesma ainda depende de muitos fatores para ser implementada, 

com êxito e eficácia para toda a cidade; principalmente pela exigência de um bom  

planejamento e priorização pela administração municipal, o que demanda volumosos recursos 

para infraestruturas, recursos humanos e operacionais. 

A sistematização do trabalho piloto da coleta seletiva nos 3 bairros, deverá ser 

mantida nos próximos meses e ano. 
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O Aterro Sanitário de Visconde do Rio Branco foi construído para ter uma vida útil de 

20 anos. Entretanto, devido ao seu histórico de falta de gestão e operação eficaz, ausência de 

manutenção, deficiências diversas, como canaletas, captação de gases, avaliações técnicas e 

respectivos laudos periódicos, localização próximo a nascente, disposição final do aterro, etc., 

sua vida útil e segurança carece de uma avaliação criteriosa, pois já demonstra 

comprometimento. 

Com a pressão causada pelo adensamento humano e industrial em Visconde do Rio 

Branco, bem como nas demais cidades da bacia do Rio Xopotó; os lençóis subterrâneos 

estão cada vez mais ameaçados, recebendo doses anuais de resíduos; principalmente pela 

falta de execução e deficiência na gestão, referentes a tratamento e destinação adequadas 

dos resíduos sólidos. Apesar de coletas eficientes do lixo urbano; a ocorrência repetida 

dessas doses, nessas últimas décadas (1990 a 2010), pode incorrer num processo de alto 

custo de reversão. 

A população total de Visconde do Rio Branco em 2016 é de aproximadamente 

41.567 habitantes, de acordo com o IBGE 2013 com aproximadamente 34.000 na área rural. 

Em 2013 foi gerado em todo o Município média de 35 a 40 toneladas de resíduos sólidos 

totais por dia, ou seja, praticamente 1 Kg por habitante. De todos os resíduos sólidos 

recolhidos em Visconde do Rio Branco, estima-se que 70% seja o resíduo comum (doméstico 

e comercial), 22% resíduos de saúde, 0,5% poda e capina, 4% construção civil e 3,5 %, de 

entulhos. A coleta seletiva é recente e não apresentou parâmetros, indicadores ou 

similares.[U19] 

O Aterro Sanitário de Visconde do Rio Branco já tem 9 anos de funcionamento (a 

partir de 2004). Porém, passou por períodos com pouca ou nenhuma gestão efetiva, 

funcionando praticamente como lixão. A atual administração atual (gestão 2013 a 2016) tem 

demonstrado empenho para operacionalizá-lo adequadamente, mas ainda encontra 

dificuldades, conforme consta nos relatórios apresentados pelo setor responsável (Diretoria 

de Meio Ambiente / Secretaria Municipal de Agricultura e Meio ambiente); segundo análises 

preliminares, há indicadores de que a vida útil do Aterro não chegará aos 20 anos projetados; 

além do que há deficiências no processo, como: capacidade do sistema de disposição final do 

aterro. 

Além da coleta do lixo da cidade, são recolhidos os resíduos sólidos dos núcleos 

urbanos (distritos), nos quais são distribuídas Caçambas (containers), sendo: Santa Maria, 

Piedade de Cima, São Francisco, Colônia, Gordura, Clemente, Massambará, [U20]Capitão 

Machado, Memória e Sementeira; com recolhimento desses resíduos uma a duas vezes por 

semana. 

Recolhimento de entulhos e resíduos da construção civil: 
 

Segundo informações em Visconde do Rio Branco existe a cultura de se depositar nas 

ruas entulhos retirados das residências, como por exemplo, sofás, guarda- roupas bem  



110 

 

 

como os resíduos de construção civil, ignorando as caçambas para tais fins. Os locais onde 

ocorrem mais frequência desse problema são nos bairros de classe alta, localizadas nas partes 

mais altas em que tudo aquilo que não serve mais é descartado e depositado do lado de 

fora da casa, sem a preocupação com o bem-estar e a segurança do restante da população. 

Além das residências, algumas indústrias, como fábricas do setor moveleiro, depositam 

rejeitos, como madeiras e outros, e em diversos casos, até móveis inteiros em determinados 

locais. 

Resíduos comuns (doméstico e comercial): 
 

Já a incidência maior de depósito incorreto de lixo comum, são nos bairros de classe 

baixa e, sobretudo nas partes baixas, como por exemplo, Barreiro e Mutirão, onde o hábito de 

depositar os lixos inadequadamente provém tanto da questão cultural quanto educacional. 

Há 25 anos atrás (1989), o Bairro Barreiro eram[U21] bairro com um índice alto de violência, 

pois os mesmos recebiam pessoas de classe social baixa, de diversos outros bairros como 

Rancho Verde Piedade, Colônia, Operário e Antônio Soares, Filipinho, hoje, os bairros 

Mutirão e Barreiro evoluíram em relação ao passado. 

Os serviços de limpeza urbana da cidade de Visconde do Rio Branco, conta com ações 

específicas, por exemplo, eventualmente é realizada em uma semana ou dias consecutivos, 

uma limpeza geral de diversas vias públicas, com auxílio de um caminhão pipa, incluindo a 

capina e a retirada de lixo de locais inadequados, nos Bairros Barreiro e Angenor Nunes, esse 

um Bairro pequeno com 6 ruas com 200 metros cada, e também realizada a manutenção de 

toda a pavimentação, tapando os buracos, quando necessário. 

Resíduos Hospitalares: 
 

Os resíduos hospitalares são recolhidos todos os dias em Postos de Saúde, Clínicas, e 

serviços de odontologia, sendo que conta com dois funcionários, um motorista e um coletor, 

e são utilizadas luvas para tais procedimentos. Todos os dias o carro e lavado com cloro para 

limpeza adequada e desinfecção[U22]. 

Varrição e capina: 
 

Os serviços de varrição contam com um total de 80 varredores, para a capina a 

Prefeitura conta, com o serviço de 9 detentos através de um convênio com a Justiça; os 

detentos são acompanhados por dois agentes policiais e existe uma proposta para aumentar 

o número para 14. Os equipamentos, utilizados são uma máquina para bater o mato e foices 

utilizadas para cortar o mato em locais estratégicos. 

Processamento diário: 
 

São muitos os benefícios advindos da execução da cobertura diária dos resíduos, que 

são:  promover uma melhor apresentação visual do aterro, melhorar as condições de acesso 
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à célula de lixo, leve (papel, plástico, etc.) pelo vento, reduzir consideravelmente os riscos de 

transmissão de vetores, diminuir odores, e a ocorrência de pontos de fogo, etc. 

A cobertura diária dos resíduos era realizada com uma camada de no mínimo 15 cm 

do solo, obtidos com escavações feitas da própria abertura das plataformas. 

A Prefeitura possui um trator tipo AD-4 da FIAT e retroescavadeira para o manejo e 

compactação dos resíduos e um caminhão para o transporte de solo para a cobertura diária e 

final dos resíduos. 

Revitalização do Aterro Sanitário: 
 

Como medida corretiva, está sendo realizada no aterro, com auxílio de um trator 

esteira a compactação de todo o lixo que foi depositado de forma incorreta; em média estão 

sendo depositados mais de 20 caminhões de terra por dia, nos primeiros meses de 2014, para 

a compactação desses resíduos, sendo que 50% da área já está sendo aterrada e compactada, 

para que haja a recuperação parcial, das dependências do aterro. Serão feitas oitos novas 

plataformas com a própria terra utilizada nas escavações, pois o mesmo está tendo que ser 

ampliado, pois a antiga célula, deverá permanecer intocável e apenas realizando a 

manutenção, pois foi encontrada uma nascente no local. Todas as plataformas funcionarão da 

seguinte forma: cada uma terá um dreno do tipo espinha de peixe e um dreno principal de 

PVC de 150 mm, os drenos serão feitos direto no solo com brita 3 e o solo receberá uma 

camada de 5 cm de pedra e em torno do dreno terão pedras mão, o lixo será depositado 

compactado e assim sucessivamente até receber uma camada de capim. Para este serviço a 

Prefeitura tem como objetivo contratar uma empresa terceirizada para construir, tanto o 

dreno pluvial quanto do chorume. O líquido percolado será destinado às lagoas facultativas e 

anaeróbias.[U23] Os resíduos sólidos de saúde deverão ser incinerados com estas novas 

medidas, uma vez que a Prefeitura irá abrir licitação para contratar uma empresa 

especializada que realize este serviço. 

Deverão ser realizados trabalhos juntos as empresas de Visconde do Rio Branco, visto 

que as mesmas, principalmente empresas de porte grande, como a PIF PAF, por exemplo, a 

qual revende o seu lixo reciclável e os demais resíduos como detritos que sobram são 

destinados ao aterro 2 vezes por semana em sua própria caçamba. Outro exemplo é a fábrica 

de móveis Bom Pastor que destina os resíduos de madeira que sobram da produção como 

toquinhos, por exemplo. Em geral, a maioria das empresas de grande porte destina seus 

resíduos para o aterro; enquanto pequenas empresas dão bom exemplo de cuidarem 

adequadamente de seus resíduos.[U24] 
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Gravimetria de Visconde do Rio Branco 
 

 
 Identificação das condições de gestão integrada e destinação final dos 

produtos contemplados no sistema de logística reversa da lei 12.305. 

 
Os Resíduos Sólidos de Visconde do Rio Branco são destinados ao aterro sem passar 

por pesagem dos materiais; apesar do controle diário ser realizado por um responsável que 

trabalha direto no Aterro. Não foram apresentas pela Prefeitura, planilhas ou outros 

instrumentos, que registrem controles diários, ou algum controle de gestão e operação 

sistematizado, com análises, avaliações e conclusões; o que deverá ser realizado de imediato, 

na implantação do PGIRS.[U25] 

 
No Município de Visconde do Rio Branco, não foram apresentados dados com 

referência à gestão integrada dos resíduos componentes da logística reversa, o que deverá ser 

feito pela Prefeitura oportunamente. 

 
No caso da reciclagem do óleo comestível, foi iniciado em 2013, um trabalho piloto 

de recolhimento e destinação para reciclagem, pela mesma equipe da coleta seletiva; cujos 

resultados estão sendo compilados e serão sistematizados, para análises, avaliações e 

ampliações a partir do 2º semestre de 2014. 

 
Em geral, os demais resíduos, em sua grande maioria são misturados aos resíduos 

comerciais e residências e são direcionados ao Aterro sanitário do Município de Visconde do 

Rio Branco. 

Gravimetria VRB 

Outros 
Plástico 

9,88% 
15,88% 

Papel 
9,55% 

Orgânico / 
Rejeito 
61,89% 

Vidro 
1,15% 

Alumínio 
1,65% 
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A seção de Limpeza Urbana da Prefeitura Municipal realiza rotineiramente a coleta e 

transporte dos resíduos sólidos do Município. 

 
Estes serviços são realizados por cinco caminhões coletores compactadores, um 

caminhão basculante e um caminhão tipo Munck, para coletar as caçambas que são dispostas 

em pontos estratégicos da cidade sendo que são realizadas em torno de 15 viagens por dia. O 

setor de limpeza pública possui 60 caçambas, sendo que 40 destas estão distribuídas pela 

cidade em pontos estratégicos, como a feira livre e o restante aguardando a manutenção. 

Ainda o setor conta com dois caminhões pipa. 

 
Os caminhões compactadores e basculantes realizam a coleta de segunda a sexta, 

sendo que são feitas em todos os bairros diariamente, em dois turnos, enquanto que nos 

centros são necessárias e realizadas até três viagens diárias, para cobrir toda área, dependo 

da demanda, como por exemplo, em eventos que estejam ocorrendo e que por consequência, 

geram uma quantidade maior de resíduos. 

 
Os caminhões coletores rodam em média 40 Km/dia. 

 
Além disso, possui um trator tipo pá carregadeira, um caminhão pipa, um sprinter 

(van) para a coleta seletiva, uma caminhonete saveiro, para a coleta do lixo hospitalar, e uma 

Van, para recolher os resíduos sólidos em locais de difícil acesso. 

 
Outros Equipamentos utilizados pelos serviços de limpeza urbana 

 
Poda de árvores 

• Trator agrícola (1 Tratorista) 

• Motosserra 

• Foice 

 
Poda do Capim 

• Máquina corta grama (1 podador) 

 
Capina 

• Enxada 

 
Varrição 

• Vassoura 

• Pá 

• Coletores 
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Além disso, todos os funcionários utilizam luvas em todos os tipos de serviço, 

incluindo máscara principalmente quando manuseiam produtos químicos, como herbicidas, 

para controle da vegetação local. 

 
As reivindicações diárias mais comuns pela população, são para solicitar colocação 

de container para seus respectivos bairros. Entretanto, em alguns locais esses bens públicos 

não são devidamente respeitados e valorizados, ou seja, são destruídos. Há reclamação devido 

à ausência de caçambas em alguns bairros, e apesar de existirem em torno de 40 caçambas 

distribuídas na cidade, a população reclama pela falta das mesmas em alguns locais. Segundo 

o funcionário do setor de limpeza, entrevistado neste trabalho do PMSB, as reclamações são 

passadas direto para ele por telefone através da pessoa que está fazendo a reclamação ou de 

outras pessoas que trabalham no setor de limpeza urbana; ou são protocoladas na própria 

Prefeitura 

 
A coleta de lixo feita na zona urbana é realizada por caminhões caçamba, que percorrem 

mais de 80 % das vias de acesso aos domicílios; não se aproximando mais dos 100 %, devido 

às dificuldades de acesso a alguns locais, como ruelas (becos) e vias estreitas, grotas fechadas, 

vias muito íngremes. 

Todo o processo de coleta, transporte e destinação final dos Resíduos Sólidos, é 

realizado por infraestrutura própria da Prefeitura, não havendo nenhuma terceirização. 

Apesar da relativa eficiência da coleta de lixo no Município de Visconde do Rio Branco; 

a população consegue desviar parte desse lixo, sendo um percentual significativo lançado em 

vasos sanitários, tanques domésticos e de empreendimentos privados, e de instituições 

públicas; indo consequentemente direto nos corpos d`água. De indústrias, comércios, 

infraestruturas rurais (lavouras, instalações de animais), também originam grandes volumes 

de resíduos orgânicos e metálicos; com boa parte seguindo direto para os corpos d`água. 

Durante chuvas torrenciais, as enxurradas e enchentes transportam esses materiais para os 

cursos d`água; produzindo as poluições difusas; o que é comum em Visconde do Rio Branco. 

Existem locais de difícil acesso e manobras dos caminhões, que prejudicam o bom 

desempenho da logística de coleta e transporte dos resíduos sólidos; principalmente os bairros 

de baixa renda, em encostas e grotas íngremes, ruelas e becos; todos de infraestruturas 

precárias. Outro aspecto dificultador é o aumento de veículos nas vias públicas nos últimos 10 

anos (2004 a 2013). 

 
Em relação a logísticas e transportes locais, os piores impactos negativos ocorrem em 

horários de pico (de manhã, entre as 11 e as 13 h, e entre as 17 e 19 h. E os setores mais 

prejudicados são os alguns topos de morros, grotas fechadas e ruas estreitas; onde é difícil 

acesso e manobras de caminhões, ônibus e outros veículos grandes. 
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Outros desafios no Município, ainda sem alternativas bem definidas para soluções a 

curto e médio prazo (1 a 6 anos), são os resíduos de construção civil, cuja logística é cara devido 

ao alto peso; os resíduos especiais (hospitalares e relacionados a produtos químicos); logística 

reversa; e escassez e baixas produtividades da mão de obra para varrição e capina. 

 
 Receitas operacionais e despesas de custeio e investimento 

 
 

Não foi apresentado pela Prefeitura nenhum tipo de controle, além dos que consta nos 

relatórios emitidos durante o ano de 2013/2014, pela Diretoria e Secretaria de Meio 

Ambiente, e pelo Plano de Gerenciamento de Resíduos da Prefeitura referente ao Aterro. 

Com a sistematização do trabalho piloto da coleta seletiva nos 3 bairros, deverá ser 

mantida nos próximos meses e ano, deverão ser gerados indicadores, que auxiliarão nas 

análises e avaliações técnicas e operacionais, custos, etc. 

Alguns Municípios da região da microrregião, onde se insere Visconde do Rio Branco, 

terceirizam a coleta e a destinação de seus resíduos sólidos a custos aproximados de 

4,00/habitante/mês; e recebem até 50 % desse valor em ICMS ecológico, do Governo 

Estadual. Alguns dos Municípios que terceirizam a gestão total ou parcial de seus resíduos, 

são: Rodeiro, Astolfo Dutra, Dona Euzébia e Guidoval. 

Identificação da existência de programas especiais (reciclagem de resíduos da 

construção civil, coleta seletiva, compostagem, cooperativas de catadores e outros)[U26] 

Apesar de boas iniciativas, como o projeto piloto de coleta seletiva, coleta de óleo 

comestível usado, e outros; o Município de Visconde do Rio Branco ainda não possui 

programas especiais como reciclagem de resíduos da construção civil, coleta seletiva ampla, 

compostagem, cooperativas de catadores e outros; de acordo com o que determina a lei 

12.305/2010. 

A associação existente e cadastrada é a Associação Rio-Branquense dos Catadores de 

Materiais Recicláveis (ARCAMAR); entretanto, atualmente desestruturada e pouco efetiva. 

Um dos motivos, pelos quais o aterro atual requer cuidados especiais com a operação 

dos resíduos, é a existência de aproximadamente 10 olhos d`água, formando um pequeno 

curso d`água, no entorno do aterro. Portanto, a compostagem e outras práticas integradas, 

que reduzam os impactos negativos no aterro e minimizem os riscos de contaminação do 

lençol d`água subterrâneo, são essenciais para aumentar a eficácia do aterro, e 

consequentemente, sua vida útil. 

Resíduos de serviços de saúde: 



115 

 

 

 

O aterro foi projetado para a disposição de resíduos de saúde (hospitalar) em uma área 

especificada para este fim. A área foi aberta através de um serviço de terraplanagem no qual 

foram feitos cortes e um aterro. Na plataforma assim construída foram escavadas duas valas 

com 10 m de largura, 50 m de comprimento e 2,0 m de profundidade, com taludes de 1 (V) 

por 1 (H). Cada vala foi escavada progressivamente. Durante a operação da vala em uso, os 

resíduos eram cobertos com uma camada de 20 cm de solo obtido com a abertura da própria 

vala. Quanto à origem dos resíduos especiais, não foi apresentado nenhum trabalho realizado 

pela Prefeitura ou pelos respectivos geradores, de forma integrada ou sistemática; 

demonstrando não haver gestão sobre o tema. 

 
 Identificação dos passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos 

 
 

Pela falta de estudos adequados sobre o setor de resíduos sólidos no Município, não é 

possível apontar o grau de impacto de passivos ambientais. Entretanto, sabe-se que os 

resíduos especiais em geral, não recebem a atenção necessária para uma gestão decente. E, 

as consequências são diversas e ignoradas, por exemplo, não se sabe exatamente o que está 

sendo aterrado no aterro atual; ou para onde estão indo esses materiais de grande risco para 

a sociedade, exemplo, como pilhas, baterias, materiais radiativos, etc. Os da construção civil, 

também são grande interrogação. 

Os levantamentos técnicos e comunitários já apresentados e em andamento, apesar de 

representarem muito bem a realidade do Município, por ser amostragens com rigor e critérios 

técnicos; deverão ser aprimorados e atualizados, por se tratarem em diversos casos de auto 

declarações. Portanto, podem haver manipulações por receio de punições, tanto pelas 

empresas, como pelas famílias. 

Por mais eficiente que seja a gestão pública, é possível que determinados geradores de 

resíduos, deixem de cumprir com a sua responsabilidade no cumprimento das legislações; 

tanto no licenciamento, quanto na operação e implementação das medidas mitigadoras e 

compensatórias. A fiscalização e controle, deverão ser permanentes, competentes e 

estratégicas; visando mudanças de modelos de gestão a médio e longo prazo (6 a 20 anos), 

passando de controle e correção, para prevenção e revitalização; atualizando frequentemente 

os diagnósticos e prognósticos de cada situação, setor, bairro, micro bacia e grandes bacias. 

Dessa forma, haverá contribuição para que todo o resíduo gerado seja coletado, transportado 

e destinado adequadamente e eficazmente. A gestão dos aterros sanitários, funcionará 

adequada e efetivamente, se a infraestrutura for compatível e as legislações forem cumpridas. 

A evolução, viabilidade socioeconômica e ambiental, e sustentabilidade, deverão ser 

consequências naturais do processo. 

Com sistemas seguros, confiáveis e maduros; os recursos oriundos de passivos 

ambientais, poderão ser destinados ao Fundo Municipal de Meio Ambiente, e sua aplicação 



116 

 

 

 

poderá ser planejada, executada e gerenciada pelo CODEMA e demais ONG`s locais e 

regionais, em conjunto, sob a fiscalização do Ministério Público. Para isso o CODEMA e essas 

ONG`s deverão elaborar programas e projetos, em consonância com os Planos Municipais e 

regionais (de drenagem, saneamento básico, contingência e emergência contra enchentes e 

inundações, de gestão e manejo integrado de bacias hidrográficas e outros). De acordo com a 

Lei Federal 9.433/97, Lei Estadual/MG 13.199/99, Lei Estadual/MG 20.922/13, Lei 

Complementar Municipal 140/11, dentre outras, a unidade de planejamento de gestão 

deverá ser a bacia hidrográfica, e a equipe de planejamento e gestão deverá ser multi 

interdisciplinar. 

 
 Manejo das águas pluviais. 

 

   Diagnóstico Técnico de Serviços de Manejo de Águas Pluviais e Drenagem Urbana 

A cidade de Visconde Rio Branco, é diretamente afetada pelo comportamento das águas 

pluviais e fluviais, das micro bacias de cabeceiras, que compões o Córrego Santa Maria, 

Ribeirão Piedade, e córregos das nascentes que iniciam a formação do Rio Xopotó, no 

Município de São Geraldo. 

A bacia do Rio Xopotó é composta por 6 Municípios, dentre eles, São Geraldo e Visconde 

do Rio Branco, localizados nas cabeceiras mais altas da bacia, com altitudes acima de 900 m, 

ao passo que as mesmas nas sedes das cidades são 380 m e 352 m, respectivamente. Além 

das micro bacias da cabeceira principal do Rio Xopotó, que nasce em São Geraldo, mais duas 

micro bacias se juntam ao mesmo numa extensão total de aproximadamente 170 km², 

totalizando mais de 120 pequenos afluentes; todos contribuindo para formação do rio Xopotó, 

antes do mesmo passar pela área urbana de Visconde do Rio Branco. 

O Rio Xopotó é um rio brasileiro que banha a Zona da Mata do Estado de Minas Gerais. 

É o principal afluente da margem esquerda do Rio Pomba e, portanto, um subafluente do Rio 

Paraíba do Sul. Apresenta 62 km de extensão e drena uma área de 1.274 km². Suas nascentes 

localizam-se na Serra da Mantiqueira, no Município de São Geraldo, a uma altitude de 

aproximadamente 770 metros. Em seu percurso, atravessa a zona urbana das cidades de São 

Geraldo, Visconde do Rio Branco e Guidoval. Abaixo da cidade de Guidoval, recebe o Ribeirão 

Ubá. 

Alguns trechos do Rio Xopotó servem de fronteira natural de Municípios. O trecho entre 

a foz do rio dos Bagres e a confluência do ribeirão do Pombal separa os Municípios de Visconde 

do Rio Branco e Guiricema. O trecho entre a foz do ribeirão Ubá e a confluência do Córrego 

Boa Sorte separa os Municípios de Rodeiro e Guidoval. A partir da foz do Córrego Boa Sorte, o 

Rio Xopotó separa os Municípios de Astolfo Dutra e Dona Euzébia até sua foz no Rio Pomba. 

Na classificação gerada pela pesquisa de Faria (2009), na Depressão do Rio Xopotó, onde 

está  localizada  grande  parte  da  Bacia  do  Rio  Xopotó,  passou  a  predominar declividades 
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características de relevo suavemente ondulado (10 – 20%). O patamar geológico da Depressão 

do Rio Xopotó é formado por gnaisses e rochas migmatíticas. 

Este domínio que abrange é caracterizado pela atuação da dissecação fluvial realizada 

pelo Rio Xopotó, afluente do Rio Pomba, sobre rochas pré-cambrianas. Os vales na região são 

encaixados e as formas são típicas do domínio de “mares-de-morro”. Além dessas, originou- 

se os vales estruturais e as escarpas, que refletem as perturbações tectônicas sofridas pelas 

regiões de abrangências dessas formas (RADAMBRASIL, 1983). 

As feições de relevo refletem “fortemente a estrutura e as litologias locais, com colinas 

orientadas e/ou aplanadas num relevo apalachiano. À frente desses modelados, ocorrem 

colinas convexo-côncavas” (RADAMBRASIL, 1983). Vale ressaltar que a Bacia do Rio Xopotó, 

em sua maior parte, corre em terrenos do Complexo Mantiqueira, até sua foz no Rio Pomba. 

O complexo da Mantiqueira presente na borda do Cráton São Francisco é caracterizado por 

um grande predomínio de rochas ortognaisses bandeadas. Destacam que o “Complexo 

Mantiqueira (Paleoproterozóico) podem ser vistos como unidades de caráter autóctone e 

para-autóctone que representam o embasamento cratônico retrabalhado no domínio 

orogênico”. A Depressão do Rio Xopotó apresenta nas formas de relevo ondulado a 

fortemente ondulado Argissolos Vermelho-Amarelo eutróficos. Naquelas que são 

características de relevo fortemente ondulado a montanhoso há Latossolos Vermelho- 

Amarelo distróficos. Estes também podem ser encontrados junto às feições fortemente 

onduladas a montanhosas, juntamente com manchas de Cambissolos eutróficos (FARIA, 

2009). O relevo é dominantemente forte ondulado e montanhoso (“Mar de Morros”), com 

encostas de perfil convexo-côncavo embutidos em vales de fundo chato, formados por 

terraços e leitos maiores, onde meandram pequenos córregos (Corrêa, 1984) Tanto os Morros 

quanto os Esporões possuem encostas ravinadas com declividades bem acentuadas, que estão 

em fase de dissecação, evoluindo por ravinamento e escorregamento, quando assumem perfil 

côncavo-côncavo (C+P+). Este processo de erosão pode ser considerado como uma busca de 

novos equilíbrios, destruindo assim, as formas convexas-convexas (C-P-) pré-existentes 

(RADAMBRASIIL, 1983). 

Apesar do Município possuir o Plano Diretor, e estarem em elaboração o 

mapeamento da nova área de expansão urbana e o seu código de postura de obras; ainda não 

existirem[U27] planejamentos ou projetos específicos para as situações críticas ou prioritárias 

da área urbana ou rural, a médio e longo prazo. As ações predominantes são paliativas e 

corretivas, atacando as consequências e não as causas, como por exemplo a dragagem do rio. 

Considerando que a drenagem urbana tem uma forte relação com a drenagem rural 

imediatamente à montante; entre as prioridades deveriam estar a revitalização de todas as 

micro bacias de cabeceira, acima da cidade e áreas de amortecimentos rurais e urbanas. 
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Com a nova expansão urbana estabelecida pela Lei Municipal 1.131/2013, a situação 

poderá se agravar já a curto prazo (1 a 4 anos), se as medidas concretas não forem 

implementadas. 

 
Além desses parâmetros, as mudanças ocorridas nos últimos 20 anos (a partir de 

1990), como por exemplo, o êxodo rural sem planejamento; as tendências de aumento de 

bairros e chacreamentos, os assentamentos e outros, deverão ser considerados, para o novo 

planejamento territorial, para os próximos 10, 20 e 30 anos (até 2045). Com a ocupação dos 

solos nas áreas urbanas e entorno da cidade, principalmente ao montante; a relação entre 

solo e água deverá ser muito considerada. 

 
A população rural da região de Visconde do Rio Branco, migrou significativamente 

para as cidades entre meados da década de 1980 e início da década de 2000. As Usinas de 

cana da cidade abrangiam áreas de outros Municípios da bacia do rio Xopotó, como: São 

Geraldo, Guidoval e Guiricema. A principal ocupação dessa mão de obra rural foi a cana de 

açúcar entre as décadas de 1970 a 1990, com baixa qualificação técnica ou profissional. Com 

a desativação das Usinas na década de 1990, muitas das famílias tiveram que buscar 

alternativa de sobrevivência. Durante a década de 1990, houve um desequilíbrio 

socioambiental entre a área rural e urbana, evolvendo as famílias que dependiam diretamente 

das Usinas; com agravamento da urbanização informal e de ocupação desordenada de áreas 

de risco de deslizamentos; intensificando os impactos negativos nas áreas mais vulneráveis (de 

deslizamentos e inundações). No ano de 2005, as previsões oficiais eram de uma população 

de 34.500 habitantes para Visconde do Rio Branco, para o ano 2020. Entretanto, em 2010 a 

população atingiu 37.942 habitantes. 

 
 Identificações da Infraestrutura atual e análise crítica dos sistemas de 

drenagem e manejo das águas pluviais 

 

Boa parte dos cursos d`água urbanos já foram canalizados, através de galerias e 

manilhamentos, com grande parte das APP`s ocupadas por edificações, principalmente a 

partir dos anos 1970. As áreas de recarga hídrica dentro da cidade que ainda restavam, estão 

sendo ocupadas nos últimos anos (2000 a 2014), sem o planejamento ou gestão diferente dos 

modelos antigos tradicionais; o que significa que os problemas de enchentes e inundações 

poderão se agravar a curto e médio prazo (1 a 10 anos), mesmo com algumas medidas 

paliativas, que são comuns nas cidades da região, como dragagem de cursos d`água. 

 
A drenagem da cidade de Visconde do Rio Branco vem sofrendo alterações 

significativas nas últimas décadas (1990 a 2010), devido às diversas alterações do uso e 

ocupação dos solos urbanos e nas micro bacias de cabeceiras, dos Municípios de Visconde do 

Rio Branco e São Geraldo, que contribuem diretamente para as vazões do rio Xopotó. Entre a 

década de 1970 e meados da década de 1990, grande parte dessas áreas rurais eram ocupadas 



120 

 

 

 

por cana de açúcar, com revolvimentos de solos, abertura de estradas (carreadores). Após esse 

período, segundo moradores da região, as irregularidades de vazões têm sido mais intensas, 

com picos de enchentes e inundações mais expressivos. 

 
Não se conhece programas, projetos ou ações de redução de geração e transporte 

de resíduos sólidos da área urbana para os cursos d`água. O bom desempenho atual da coleta 

e transporte do lixo urbano, tem contribuído para redução de impactos negativos desse 

resíduo para os cursos d`água. 

 
O ciclo hidrológico é alimentado pela força da gravidade e pela energia solar. 

Entretanto é o ser humano o grande interventor desse processo. Com a redução de infiltração, 

aumento do escoamento superficial, ausência de práticas para solucionar esses problemas, na 

bacia do Rio Xopotó; há um grande desequilíbrio no ciclo hidrológico local; que contribui 

significativamente para ocorrências cada vez mais drásticas das enchentes e inundações. O 

crescimento observado das cidades de Visconde do Rio Branco, São Geraldo e Guidoval, sem 

um planejamento e gestão, que considere efetivamente a melhoria do ciclo hidrológico, tem 

agravado os efeitos das enchentes e inundações, principalmente em Visconde do Rio Branco 

e Guidoval. O planejamento e implantação de práticas mecânicas, vegetativas e educativas, de 

forma integrada, sistemática e eficaz, é a principal solução a médio e longo prazo (de 5 a 20 

anos). As legislações como Lei Federal 9.433/97 (Lei dos Recursos Hídricos), Lei Estadual/MG 

13.199/99 (Política Estadual de Recursos Hídricos), Plano Diretor do Município, e outras; 

deverão ser parte essencial do arcabouço legal para os programas, projetos e ações, de curto a 

longo prazo. Os quatro Municípios mais importantes, em relação a enchentes e inundações, 

na bacia do Rio Xopotó, são: São Geraldo, Guiricema, Visconde do Rio Branco e Guidoval; 

sendo os dois últimos os mais afetados, pela localização abaixo de uma grande quantidade 

de micro bacias de cabeceiras e estarem à jusante em relação a uma e três cidades, 

respectivamente. Com o desenvolvimento da indústria moveleira em toda a bacia, houve 

crescimento desordenado em todas as quatro cidades. Todo o planejamento, e suas ações, 

implementados em Visconde do Rio Branco precisam levar em consideração, que no 

Município de São Geraldo estão dois terços das micro bacias que contribuem para formação 

de enchentes e inundações em Visconde do Rio Branco. E, Guidoval, recebe todas as águas 

produzidas em São Geraldo, Visconde do Rio Branco e Guiricema; ou seja, no limite entre o 

Município de Guidoval e os dois últimos, o Xopotó recebe o Rio dos Bagres, que corta todo o 

Município de Guiricema. Portanto, qualquer ação só será sustentável, com a visão de 

planejamento, gestão e manejo das respectivas bacias hidrográficas. E, não haverá 

planejamento urbano eficaz do ponto de vista socioambiental, se não for integrado às áreas 

rurais à montante. 

 
Com a pressão causada pelo adensamento humano e industrial em Visconde do Rio 

Branco, bem como nas demais cidades da bacia do Rio Xopotó; os lençóis subterrâneos 

estão cada vez mais ameaçados, recebendo doses anuais de resíduos; principalmente pela 
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falta de execução e deficiência  na  gestão,  referentes  a  tratamento  e  destinação  

adequadas dos resíduos sólidos. Apesar de coletas eficientes do lixo urbano; a ocorrência 

repetida dessas doses, nessas últimas décadas (1990 a 2010), pode incorrer num processo de 

alto custo de reversão.[U28] 

 
A falta de planejamento e gestão do uso e ocupação dos solos urbanos e à montante 

da cidade, especialmente nas APP`s e áreas de recargas hídricas; estão entre as principais 

causas dos problemas ambientais locais e regionais das últimas décadas (1970 a 2010). A 

associação entre os diversos impactos negativos causados pelos desmatamentos, ocupação 

desordenadas dos solos, alterações em cursos d`água, aumento de produção de resíduos 

sólidos, estrangulamentos da calha principal de cada curso d`água; causam frequentes 

transtornos à vida da população local e à jusante; aumentando significativamente os custos 

de manutenções e correções dos problemas; dificultando o desenvolvimento sustentável de 

Visconde do Rio Branco à jusante. 

 
A degradação contínua dos recursos ambientais, especialmente dos recursos hídricos 

locais, é ameaça constante à população, quanto à insegurança sobre desastres ambientais e 

doenças de veiculação hídrica, poluição do ar e outras. 

 
A falta de planejamento e gestão adequada dos recursos ambientais locais e 

regionais das últimas décadas (1970 a 2010), tem agravado a situação tanto no centro quanto 

nas periferias das cidades. Em Visconde do Rio Branco o desequilíbrio entre crescimento 

urbano e desenvolvimento sustentável, é evidenciado pela grande expansão verificada nos 

últimos 18 anos (1995 a 2013), principalmente no sentido à montante da cidade. A maioria 

das áreas periféricas da cidade, vem se urbanizando, de forma relativamente brusca, a partir 

inicialmente da abertura de vias, rede elétrica, rede de esgoto, de águas pluviais e de água 

potável. Entretanto, existe uma defasagem entre as infraestruturas que complementam as 

condições adequadas de vida das populações locais. Cada novo cenário criado nas periferias, 

afeta direta e bruscamente o centro da cidade, e a qualidade final dos serviços prestados à 

população como um todo. Todos os setores são afetados, com destaque para o planejamento 

e gestão dos recursos hídricos, resíduos sólidos, atendimento à segurança, e condições de 

conforto (vias públicas, comunicação, etc.). 

 
Como não houve planejamento do crescimento e desenvolvimento da cidade em 

décadas anteriores, a gestão organizacional integrando solo urbano à infraestrutura local, é 

dos maiores desafios para administração atual e futuras. Para isso, estão sendo diagnosticados 

os diversos componentes que integram o planejamento e gestão urbana; considerando 

também os fatores rurais que se relacionam com os urbanos e vice-versa, em relação aos 

sistemas de drenagem. 

 
Determinadas obras e ações corretivas e paliativas, ou definitivas, relacionadas com 

a drenagem urbana, foram implantadas em décadas anteriores (1990 a 2000), sem   estudos 



122 

 

 

 

técnicos e sociais detalhados ou aprofundados; que levassem em conta as causas e efeitos dos 

diversos componentes das micro bacias hidrográficas na cidade e à montante, e entre si. Com 

isso a vida útil e a eficácia dessas intervenções ficaram comprometidas. Com o grande 

crescimento da cidade entre 1990 e 2010, a maioria dos problemas se agravaram, apesar de 

muitas das ações terem sido eficazes e tecnicamente bem planejadas e implementadas. O 

novo planejamento em andamento deverá considerar a relação direta entre todas as micro 

bacias que contribuem diretamente para produção de enchentes e inundações, mesmos as 

que estejam além da fronteira do Município de Visconde do Rio Branco; dentro de uma nova 

visão técnica e gerencial. Existem diferentes conformações de canalizações entre si; sendo que 

em geral essas estruturas foram construídas após a urbanização total das áreas atendidas, ou 

seja, entre as décadas de 1980 e 2000. Praticamente todos os cursos d`água afluentes do rio 

Xopotó e do córrego Piedade, nas áreas atualmente urbanizadas, possuem trechos de galerias. 

Os cursos d`água com maior concentração de galerias (concreto armado, alvenaria ou 

manilhas), são: Rua Nova, Barreiro, Santo Antônio e Chácara. 

 
 Identificação de os órgãos Municipais com alguma provável ação em controle 

de enchentes e drenagem urbana 

A Prefeitura, através da Secretaria Municipal de obras e setores afins, é responsável por 

ações práticas e concretas de prevenção e controle de enchentes e drenagem. Em geral, os 

recursos não são suficientes para implantação das medidas adequadas para prevenção, 

controle e solução dos principais problemas relacionados com as enchentes e inundações. 

O principal Órgão Municipal responsável direto pelas ações sociais de prevenção a 

soluções dos problemas causados por enchentes e inundações, é a Coordenadoria Municipal 

de Defesa Civil (COMDEC), através do Plano de Contingência (PLACON), que envolve os 

diversos segmentos públicos e da sociedade civil presentes no Município, ou na região, como 

é o caso do Corpo de Bombeiros. 

PLACON - PLANO DE CONTINGÊNCIA 
 

O Plano de Contingência tem por objetivo planejar o emprego dos recursos disponíveis, 

de um grupo de atividades coordenadas, composto por dirigentes e / ou servidores dos 

diversos órgãos Municipais, Estaduais e Federais, sob a Coordenação do COMDEC, 

Coordenadoria Municipal de Defesa Civil do Município de Visconde do Rio Branco, objetivando 

o enfrentamento aos eventos adversos/ desastres, que possam ocorrer na cidade, acionando 

prioritariamente os meios orgânicos, ao mesmo tempo em que se cristalizam as ações para 

envolvimento dos mais diversos órgãos Públicos: Municipais, Estaduais e Federais , do Sistema 

Nacional de Defesa Civil – SINDEC e os mais diversos segmentos da sociedade organizada e das 

comunidades. 

O período de grandes precipitações ocorre de outubro de um ano a março do outro ano, 

com chuvas acima da média.  Visconde do Rio Branco registrou uma das maiores enchentes da 
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sua história no mês de Janeiro de 2012, onde os Rios Piedade e Xopotó transbordaram, devido 

a média pluviométrica superar mais de 300 mm em 24 hs e trouxe grandes transtorno ao 

Município no qual resultou na decretação de emergência pelo Prefeito Municipal, 

posteriormente homologando o Decreto Municipal nº 122/2012 pelo Governo do Estado e 

reconhecida a situação de emergência pela Secretaria Nacional de Defesa Civil. 

Este plano de Contingência tem a finalidade de focar as ações de prevenção e socorro 

para as áreas consideradas vulneráveis ao desastre, principalmente, relacionados com efeitos 

naturais (chuvas prolongadas ou súbitas, enxurradas, chuvas de granizo ou vendavais no 

intuito de melhor empregar os recursos disponíveis dos órgãos competentes, visando reduzir 

as vulnerabilidades, evitando danos humanos). 

A atuação na preparação para a emergência, resposta, assistência e reconstrução dos 

cenários atingidos, exige equipe de profissionais preparados, em suas respectivas áreas de 

atuação, para desempenharem afetivamente as ações contidas neste plano; a qual é formada 

por representantes de diversas repartições Municipais, Estaduais e Federais, presentes no 

Município; como por exemplo; o NUDEC, orientação e posterior convite a outros órgãos e 

entidades para debates; 

De acordo com o decreto nº 070/2013, o COMDEC é formado por representantes das 

seguintes instituições: 

 Poder Executivo; 

 Poder Legislativo; 

 Poder Judiciário; 

 Polícia Militar; 

 Associação Comercial de Visconde do Rio Branco; 

 Lions Clube; 

 Rotary Clube; 

 Sociedade São Vicente de Paulo; 

 Corpo de Bombeiros Militar; 
 

A sistemática de acionamento dos órgãos envolvidos no atendimento aos desastres 

funciona da seguinte forma: 

 Do acionamento; 

 Da identificação da situação de anormalidade; 

 Da coordenação; 

 Do comando unificado. 

 
 

Constam como anexos do PLANCON, os seguintes documentos: 
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 Croqui / mapeamento das áreas de risco; 

 Relação nominal dos moradores das áreas de risco que são atingidos nos 

primeiros momentos de cheias do rio Xopotó e Ribeirão Piedade; 

 Os demais dados e informações, estão de acordo com os estudos 

geográficos realizados por profissionais do ‘CPRM’ (Serviços Geológicos 

do Brasil); Secretária de Geologia. Mineração e Transformação mineral / 

Departamento de Gestão Territorial – DEGET; 

 Para complementar a Ação Emergencial para Delimitação de áreas em 

Alto e Muito Alto Risco a Enchentes e Movimentos de Massa; foi 

oficializado Grupo de Ações Coordenadas – GAG com especial destaque 

ao Sistema de Plantões Emergenciais e Alerta COMDEC. 

A COMDEC, tem a função de monitorar através do serviço meteorológico no período de 

abrangência do Plano, visando convocar as equipes em caso de ALERTA ALARME. 

As principais ações a serem desenvolvidas quando das ocorrências, são: 
 

 Isolamento da área e segurança da área atingida, através da Polícia 

Militar Estadual, Departamento Municipal de Trânsito, COMDEC e Polícia 

Rodoviária Federal; 

 Combate a Sinistros – Busca e Salvamento (ABS); 

 Atendimento Pré-Hospitalar; 

 Atendimento Médico especializado; 

 Cadastramento de vítimas, registro geral e processamento das 

informações; 

 Divulgação das Informações para Imprensa; 

 Ações de Vigilância Sanitárias e Epidemiológica; 

 Reabilitação dos Serviços Essenciais; 

 Descontaminação, desinfestação e desinfecção das áreas atingidas; 

 Avaliação de Danos e Levantamento das Necessidades; 

 Remoção para Abrigos Provisórios; 

 Combate às construções Irregulares, ocupação irregulares em áreas de 

risco de deslizamento de encostas/ taludes e inundações / 

alagamentos: 

 Obrigatoriedade da microdrenagem para implantação de loteamentos ou 

abertura de ruas 

No Município de Visconde do Rio Branco, existe a obrigatoriedade de implantação de 

microdrenagem para construção de loteamentos ou aberturas de ruas. 
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Além das infraestruturas obrigatórias nos loteamentos novos, a Prefeitura trabalha 

anualmente para a melhoria do sistema de microdrenagem da área urbana. Entretanto, as 

principais ações são corretivas e paliativas; como limpeza de bocas de lobo, retirada de lixos e 

matos (roçação) das margens das vias de drenagens, e similares. As principais obras de 

drenagem realizadas em Visconde do Rio Branco, nos últimos 8 anos (2005 a 2013), foram a 

construção dos muros de gabião nas margens do Rio Xopotó; reformas, reconstrução e 

implantação de pontes, muros e galerias; como por exemplo, entre a ponte do Carrapicho e 

ponte da Avenida de São João Batista, as quais foram medidas corretivas em decorrência das 

chuvas e enchentes ocorridas no início de 2012. 

Em Visconde do Rio Branco, mais de 90 % das áreas urbanas possui sistema de 

drenagem e bocas de lobos, somente o Bairro Operário (criado em meados de 1980) e alguns 

pequenos trechos de vias não têm pavimentação, nem captação pluvial (sarjetas e bocas de 

lobo). As redes de drenagem e esgoto mais antigas são constituídas de manilhas de cerâmica, 

em muitos casos com diâmetro de 60 cm, dificultando o bom escoamento, apresentando 

problemas frequentes de entupimentos e rompimentos. 

Nas áreas urbanas, as redes de drenagem deságuam diretamente em galerias, 

manilhamentos maiores, córregos e no Rio Xopotó; sendo que mais de 95 % da cidade 

possui lançamento de drenagem; mais de 60% da população concentra-se em partes altas 

com as encostas todas ocupadas; de todas as encostas, mais de 80% ocupadas não possuem 

sistemas de proteção contra deslizamentos e desbarrancamentos. 

Apesar de ações corretivas frequentes pela Prefeitura, nos últimos 13 anos (a partir 

de 2000), os problemas persistem, devido ao crescimento da cidade e falta de medidas 

preventivas nas cabeceiras dos diversos afluentes rurais e urbanos. No Bairro Anacleto Lopes, 

por exemplo, há 13 anos (ano 2000), a galeria existente, tinha uma capacidade de vazão 

muita pequena (1m de largura), por isso praticamente todas as chuvas causavam inundações 

nas ruas Rafael, Nanordi e Armando Sabione. Depois, a galeria foi redimensionada para 2,00 

m. 

 

 
sanitário 

 Análise da separação  entre os sistemas  de drenagem e de   esgotamento 

 
Considerando que na maior parte da cidade, a rede de esgoto é comum (mista) à 

rede de drenagem pluvial, sendo a maioria muito antiga (com mais de 30 ou 40 anos de uso), 

estando abaixo da capacidade exigida atualmente; e que a ocorrência de rompimentos é 

frequente em diversos setores da cidade; é essencial a reforma do sistema de condução de 

água e esgotos, construindo redes distintas e tecnicamente dimensionadas, considerando o 

horizonte de vinte anos desse planejamento (PMSB). Alguns trechos com galerias e 

manilhamentos como são as situações dos córregos Rua Nova, Chácara/Piedade e Barreiro, a 

necessidade de replanejamento encontra-se entre as prioridades. 
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Nas áreas totalmente urbanizadas; em geral os poços de visitas das galerias são raros 

e não são de muito fácil acesso, devido à intensa ocupação das margens dos cursos d`água; 

estringindo o acesso praticamente nas proximidades e cruzamentos de ruas, ruelas e becos; 

e excepcionalmente através de quintais de propriedades particulares. As redes de esgoto 

mestres localizam-se em vias principais e em depressões (fundos de vales), e em mais de 70 % 

da cidade (que representa a parte mais velha da cidade; com mais de 30 ou 40 anos de uso), 

são mistas com a rede de drenagem. Nessas redes, em geral existem poços de visitas a cada 

20 m. Em determinados setores mais velhos, planos e com maior deficiência de drenagem 

natural, como, Barreiro e COHAB 1, a intensidade e frequência de entupimentos é muito alta. 

O sistema atual misto de drenagem de águas pluviais e esgoto deverá ser 

reimplantado em redes separadas, de forma tecnicamente adequada, considerando cada 

setor, micro bacia e a expansão dentro do novo perímetro urbano. 

A coleta e destinação de esgotos domésticos e da maioria das indústrias são 

finalizados na mesma rede de águas pluviais, principalmente na parte mais antiga da cidade 

(com mais de 30 ou 40 anos de uso), sendo despejados no rio Xopotó e respectivos afluentes. 

Em bairros mais novos, a partir do início da década de 1990, em bairros planejados, como, 

COHAB 1, a rede de esgoto já é separada da rede de drenagem pluvial. Não existe nenhuma 

ETE pública na cidade. Em algumas empresas privadas existem Mini ETE`s. 

 
 Identificação dos principais tipos de problemas 

 

Verificado que existem ocupações desordenadas sem as devidas infraestruturas 

legais, principalmente nas periferias, e que grande parte dessas populações sobrevive; mesmo 

que precariamente, com suprimento de água, energia, esgoto, etc.; é muito provável que 

existam situações clandestinas em diversos serviços de saneamento básico. Portanto, há 

clandestinidade nas diversas áreas. 

Considerando que aproximadamente 5 % da população urbana viva nessas 

condições; pode-se considerar aproximadamente 500 famílias apenas na área urbana lancem 

seus esgotos de forma irregular (a céu aberto, ou em fossas negras, ou ligadas a alguma rede 

pública). Nos 8 núcleos (distritos) e áreas rurais, pode-se considerar mais 50 famílias nessas 

condições. 

O principal problema ocorre nas redes antigas de esgoto, as quais costumam vazar 

na rede pluvial; citando como exemplo o Bairro De Lourdes cuja idade é acima de 30 ou 40 

anos de uso, e a rede mestre é de 80 mm; portanto antigas e subdimensionadas para a 

situação atual. 

Os principais bairros com problemas nas redes de esgoto, são: Nova Rio Branco; 

Coronel Joaquim Lopes; Planalto; Colônia; Novo Horizonte. Em geral, nas áreas de servidão há 

alguns locais em que o esgoto retorna pelas  canalizações. 
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Os principais problemas relacionados à condução de recursos hídricos e efluentes, 

nas redes de condutos fechados e canais abertos, ocorrem próximos aos cursos d`água, áreas 

planas, áreas com infraestruturas antigas (30 ou 40 anos de uso), áreas mais precárias (de 

população de baixa renda e difícil acesso). Parte desses problemas ocorrem diariamente ou 

até bianualmente. 

Visconde do Rio Branco segue a regra geral da grande maioria dos Municípios da Zona 

da Mata de MG, onde não há sistema eficaz de drenagem urbana; tanto pela falta de 

planejamento e obras de infraestruturas, quanto pela falta de gestão. A cidade cresceu e ainda 

não se estabilizou, ocupando desordenadamente as encostas, APP`s (área de preservação 

permanente) e leitos maiores dos cursos d`água. 

A parte mais antiga da cidade, que ocupa mais de 50 % da extensão total da área 

totalmente urbanizada, possui rede de esgoto e rede de drenagem pluvial mistas, 

dimensionadas com materiais e coeficientes técnicos das décadas passadas (1970 a 1990). A 

capacidade de drenagem canalizada (galerias e manilhamentos) implantada em décadas 

anteriores (1970 em diante), em geral não foi reformada nem ampliada para suportar as 

demandas atuais. A urbanização de praticamente toda a área não previu áreas de captações, 

amortecimento e infiltração de chuvas e enxurradas torrenciais. Como a maior parte da cidade 

localiza-se em áreas declivosas ou baixadas dos leitos maiores dos cursos d`água; sendo a 

maior parte das vias asfaltadas; durante as chuvas torrenciais, todo o sistema transborda, 

causando enchentes e inundações. 

Os leitos maiores dos dois principais cursos d`água (Rio Piedade, Rio Xopotó, e seus 

respectivos afluentes), estão praticamente todos urbanizados, com pouquíssimas exceções, 

como é o caso da nova Avenida em implantação na margem esquerda do Piedade (acima de 

sua foz no Xopotó) e o pátio da Usina de cana desativada, na margem esquerda do Xopotó na 

Barra (próximo à jusante da cidade). Ao longo do Rio  Xopotó, do córrego Rua Nova e Barreiro 

(que são alguns de seus afluentes urbanos) existem obstruções diversas, como edificações 

ocupando praticamente todas as margens, chegando a invadir até a calha principal; além de 

pontes e vias públicas que obstruem a vazão de cheias dos respectivos cursos d`água. As 

inundações nesses casos são frequentes, e não apenas em chuvas torrenciais, e atingem mais 

de 50 % das áreas ribeirinhas urbanas. 

O aumento das impermeabilizações devido ao aumento de vias públicas e 

asfaltamento de diversas vias que eram calçadas até a década de 1980; e o aumento das 

canalizações com galerias e manilhamentos em trechos de praticamente todos os afluentes 

do córrego Piedade e do Rio Xopotó; vêm causando impactos negativos significativos nas 

macrodrenagens e microdrenagens da cidade. Na foz do córrego Piedade e na foz do córrego 

Rua Nova, ambas no Rio Xopotó, há represamento das águas pluviais, devido às diversas 

obstruções, causando frequentes inundações na área central da cidade. Com a confluência dos 

demais afluentes, a situação se agrava bruscamente, com inundações durando de 12 a 48 h, 
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podendo chegar até 72 h, e com níveis atingindo acima de 2 metros nas edificações no leito 

maior, dependendo do volume de chuvas. O volume de resíduos sólidos é sempre um fator 

agravante, durante as primeiras chuvas torrenciais, devido ao lixo e aos sedimentos de solo, 

que descem das encostas e topos de morros urbanos, e das micro bacias à montante da 

cidade; afetando direta e continuamente a qualidade das águas superficiais e subterrâneas, 

como por exemplo as minas e poços urbanos e à jusante. 

Em Visconde do Rio Branco, são muitos os locais que mais sofrem com enchentes e 

inundações; podendo citar: Parte baixa do Barreiro (Escola Emendativa e Escola Rui 

Bouchardet); centro da cidade (Rua Major Felicíssimo); parte da Rua Coronel Geraldo; Av. São 

João Batista próximo ao posto Rio Branco; Rua Santo Antônio, próximo à praça da igreja 

católica da matriz; Colônia (bar do pezão); Avelino Cardoso (próximo ao condomínio do 

Gladstone Viana); parte baixa da COHAB, que é perto do Rancho Verde, parte do Piedade, 

Barra dos Coutos - região da foz do córrego das Pedras no Rio Xopotó. 

Em 02 de Janeiro de 2012, com a ocorrência de uma catástrofe climática, alguns dos 

pontos mais atingidos pelas enchentes e inundações, com níveis de 60 cm a 1,50 m, foram: 

Barra dos Coutos, Bairro Barreiro (parte baixa), Rua Paulino Tavares, Rua Geraldo Valter 

Cunha, Rua Antônio Pinto de Queiróz e Wolf Couri, Avenida São João Batista (centro); Bairro 

Chácara (parte Baixa), Rua Cesário Alvim; Bairro Piedade, Rua Avelino Cardoso, Bairro Santo 

Antônio (beira linha, próximo ao encontro do Córrego Piedade com o Xopotó), Rua Nova 

Veneza, Rua Rafael Inhachit, Esses locais foram também atingidos nas enchentes do final de 

2010 e início de 2011; demonstrando que as enchentes não seguem regras de ciclos a cada 2 

ou 5 ou 10 anos, por exemplo. 

As enchentes são fenômenos naturais que ocorrem quando a precipitação é elevada e 

a vazão ultrapassa a capacidade de escoamento, ou seja, quando a quantidade de água nos 

rios aumenta, extravasando para as suas margens, devido à chuva constante e intensa. Os 

canais de escoamento possuem uma área de várzea para receber o excesso de água, quando 

ela ultrapassa os limites dos canais. Porém, com as interferências antrópicas, as inundações 

são intensificadas em vista de alterações no solo de uma bacia hidrográfica, tais como a 

urbanização, o desnudamento, desmatamento, e a impermeabilização do solo. 

No entanto, as inundações não resultam apenas do aumento da quantidade de chuva, 

mas também pelo aumento da velocidade de escoamento superficial ocasionado pela 

impermeabilização do solo, assim como, o entupimento dos bueiros ocasionado pelo lixo 

jogado nas ruas pela população, em dias de chuva, com a impossibilidade do escoamento 

pelos bueiros, a água concentra-se nas ruas de forma rápida, causando no trânsito, comércio, 

indústrias e residências vários tipos de estragos e tragédias, além do contato com a água 

contaminada, que contribui para a propagação de doenças como a leptospirose. 
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Além disso, diariamente, os rios recebem uma grande carga de esgoto entre outros 

resíduos, assoreando os canais e contribui para o aumento da quantidade de água no leito dos 

rios. 

Em Visconde do Rio Branco e Ubá (que são as duas maiores cidades da rodovia MG 447, 

sentido Juiz de Fora, e com distância média de 110 km dessa; e da BR 120, sentido Viçosa, a 50 

km); a urbanização foi intensa e acelerada durante as décadas de 1990 e 2000; impulsionada 

principalmente pelo êxodo rural, em consequência da expansão da indústria moveleira e 

fechamento das Usinas de cana. 

De acordo com o IBGE 2013, a população do Município de Visconde do Rio Branco 

passou de 28.451 habitantes em 1991, para 37.942 em 2010, demonstrando crescimento de 

33 % em 20 anos, enquanto no Estado de MG, foi da ordem de 24 %. Considerando que a área 

rural teve significativa redução em sua densidade demográfica, a área urbana foi efetivamente 

impactada para essa transformação. Considerando a situação atual da cidade, e o novo limite 

da expansão urbana, estima-se que a pressão antrópica será grande, porém melhor planejada 

em relação à prevenção e correção dos problemas relativos a enchentes e inundações, por 

exemplo, em relação à situação atual. A taxa de crescimento da população local nos próximos 

20 anos, deverá ser relativamente menor; e com mais espaço horizontal para expansão, desde 

que haja incentivos e gestão neste sentido. 

Nas áreas centrais da cidade de Visconde do Rio Branco, e bairros tradicionalmente mais 

valorizados economicamente, localizados próximos ou interligados ao centro da cidade; 

destacam-se os investimentos particulares da população de média e alta renda. Nesse 

contorno geográfico, algumas áreas particulares foram loteadas e ocupadas por populações 

de baixa renda e construções relativamente precárias, em situações de riscos; e outras áreas 

ainda não foram loteadas. Portanto, nessa região central ainda há alterações de uso e 

ocupação dos solos em andamento, inclusive em APP`s.  Nas áreas mais periféricas, em todo o 

entorno da cidade, predominam ocupações e desenvolvimento mais precários; contribuindo 

para ocorrência de frequentes e alta produção de resíduos sólidos, e consequente formações 

de enchentes e inundações. As consequências negativas mais intensas, frequentes desses 

fatos, são evidenciadas para as populações residentes nas áreas de riscos de deslizamentos 

(encostas) e para as populações ribeirinhas dos cursos d`água principais (Piedade e Xopotó) e 

seus respectivos afluentes; no período chuvoso (entre novembro e março). Em loteamentos 

planejados por iniciativa privada ou administração pública, esses riscos são também evidentes, 

apesar de em menores escala; devido às condições topográficas e geoambientais locais. 

A população rural da região de Visconde do Rio Branco, migrou significativamente para 

as cidades entre meados da década de 1990 e 2000. As Usinas de cana-de-açúcar da cidade 

abrangiam áreas de outros Municípios da bacia do Rio Xopotó, como: São Geraldo, Guidoval e 

Guiricema. A principal ocupação dessa mão de obra rural foi a cana de açúcar entre as 

décadas de 1970 a 1990, com baixa qualificação técnica ou profissional. Com a desativação 

das Usinas na década de 1990, muitas das famílias tiveram que buscar alternativa de 
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sobrevivência. 

 
 Identificação e descrição dos principais fundos de vale, por onde é feito o 

escoamento das águas de chuva 

 
Os principais locais por onde é feito o escoamento das águas da chuva, cortando a 

cidade e contribuindo para as vazões dentro da mesma, são: Rio Xopotó, Ribeirão Piedade, 

Córrego Santa Maria, Córrego Chácara, Córrego dos Milagres, Córrego São Francisco 

(Pedras/Fazendinha), Córrego da Usina. Visconde do Rio Branco apresenta clima tropical 

úmido, com média anual de 21° C de temperatura. 

A precipitação média anual é de 1.272 mm/ano, tendo como época de chuvas 

abundantes o período compreendido entre os meses de outubro e março. Nos meses de julho 

e agosto, há uma deficiência hídrica anual em geral superior a 100 mm. De forma geral as 

partes baixas dos cursos d`água urbanos afluentes do Rio Xopotó (que é o principal), possuem 

galerias, intercaladas com trechos abertos (não canalizados). O Rio Xopotó e o Ribeirão 

Piedade (seu principal afluente), não possuem galerias, ou manilhamentos. Alguns trechos 

dos afluentes são muito manilhados, como por exemplo o Barreiro, Santo Antônio e 

Travessia da Av. São João Batista. 

Na cidade de Visconde do Rio Branco, os vales são relativamente abertos, com as 

margens dos cursos d`água, relativamente planas, proporcionando facilidades para a 

urbanização e assentamentos humanos; tanto nas áreas mais antigas, como nas mais novas 

da cidade. 

O Rio Xopotó, que atravessa toda a cidade de Visconde do Rio Branco; é uma sub-

bacia do Rio Pomba que, por sua vez, pertence a bacia do Rio Paraíba do Sul, pertencendo a 

Unidade de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos PS2, referente a Bacia Hidrográfica 

dos afluentes mineiros dos rios Pomba e Muriaé. Em relação à hidrografia, o Município tem 

como destaque o Rio Xopotó, que atravessa o Município de Visconde do Rio Branco, sendo 

afluente da margem esquerda do Rio Pomba, que por sua vez é afluente do Rio Paraíba do 

Sul. 

A declividade do Córrego Piedade e do Rio Xopotó, dentro da cidade de Visconde do 

Rio Branco, é relativamente uniforme, abaixo de 2 %, sem encachoeiramentos, com curvas e 

margens totalmente urbanizadas. Dentro da cidade, as inundações atingem níveis 

relativamente uniformes ao longo das margens do Rio Xopotó na região central da cidade, 

entre a foz do Córrego Piedade e a foz do Córrego Rua Nova, onde há estrangulamentos por 

pontes e outras edificações. Dentre os mapas já apresentados em documentos diversos desse 

Plano, existe o que delimita as áreas atingidas pelas inundações. 

A distribuição das chuvas, nos 12 meses do ano, ocorre de forma irregular, fato este que 

é um dificultador em relação à agricultura e um desafio para gestão dos recursos hídricos; uma 
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vez que em determinados períodos há escassez e em outros, abundância de chuvas. Observa- 

se que, nos meses de novembro e dezembro ocorre uma maior incidência de chuvas. 

As limpezas da drenagem são feitas anualmente, de forma manual, e o 

desassoreamento dos cursos d`água na área urbana (Xopotó e Piedade), é realizado, em média 

a cada 2 a 4 anos, dependendo das incidências de enchentes e inundações, que atualmente 

deixaram de ser cíclicas, podendo ocorrer até mais de uma vez por ano. 

As ações mais comuns para solucionar problemas de enchentes e inundações, nas 

cidades da bacia do Rio Xopotó, principalmente na cidade de Visconde do Rio Branco, nas 

últimas décadas (1990 a 2010), têm sido retificações de cursos d`água (transformação de 

meandros em trechos retos, desassoreamentos, dragagens, readequações de calhas e taludes 

e outros). Durante o processo de ocupação das margens dos cursos d`água, não se respeitou 

as legislações ambientais, principalmente sobre APP`s. Com as canalizações e demais obras 

públicas associadas (taludes, galerias, manilhamentos, bueiros, pontes, etc.), a população 

consegue aproveitar de forma ilegal, as margens dos cursos d`água, chegando a construir 

estruturas dentro da calha principal do córrego ou rio 

A visão geral da população é de que a solução é dragagem e reabertura frequente da 

calha principal do curso d`água, construção de muros de arrimos nos taludes e canalização de 

preferência com seção fechada; pois isso esconde o problema. Entretanto, essas medidas 

implantadas na cidade de Visconde do Rio Branco em décadas anteriores (1980 a 2000), 

tiveram efeitos locais positivos imediatos. Porém em cada trecho retificado, a velocidade da 

água aumenta e transfere os efeitos das enchentes e inundações para a jusante. Portanto, não 

há uma visão integrada de planejamento, gestão e manejo de todas as micro bacias que 

compõem o sistema de drenagem da cidade. 

Na cidade de Visconde do Rio Branco, os principais trabalhos realizados nos últimos 4 

anos (2010 a 2013), foram os reparos nas margens e leito, e desassoreamento, inclusive no 

final de 2013, do Rio Xopotó, área urbana. Não se tem conhecimento de outras ações ou 

projetos, para os próximos meses e anos. De forma geral as partes baixas dos cursos d`água 

urbanos afluentes do Rio Xopotó (que é o principal), possuem galerias, intercaladas com 

trechos abertos (não canalizados). O Rio Xopotó e o Ribeirão Piedade (seu principal afluente), 

não possuem galerias, ou manilhamentos. Alguns trechos dos afluentes são manilhados, como 

por exemplo, o Barreiro. Como não houve planejamento do crescimento e desenvolvimento 

da cidade em décadas anteriores; a gestão organizacional integrando solo urbano à 

infraestrutura local, é dos maiores desafios para administração atual e futuras. Para isso, estão 

sendo diagnosticados os diversos componentes que integram o planejamento e gestão 

urbana; considerando também os fatores rurais que se relacionam com os urbanos e vice- 

versa, em relação aos sistemas de drenagem. 
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Áreas com ocorrência de inundação anuais ou bianuais 
 

 

 Análise da capacidade limite com elaboração de croqui georreferenciado 

das bacias contribuintes para a macrodrenagem 
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Os picos de Vazões, associados ao uso e ocupação dos solos sem planejamento e sem 

aplicação efetiva das legislações; são as situações mais críticas dos sistemas macrodrenagem 

e microdrenagem da cidade de Visconde do Rio Branco; principalmente pelo sistema misto 

entre água e esgoto. 

O sistema atual de macrodrenagem e microdrenagem da cidade de Visconde do Rio 

Branco é predominante antigo. Os modelos de planejamentos e gestão antigos contribuem 

para agravamento dos problemas de enchentes e inundações, principalmente nas margens do 

rio Xopotó e do ribeirão Piedade, e partes mais baixas da cidade. Existe uma relação direta 

entre o funcionamento dos sistemas de drenagem, esgoto, e gestão e manejo de resíduos 

sólidos. A parte antiga do sistema de microdrenagem, que atualmente é misto em grande 

parte da cidade, deverá ser toda substituída, de forma que ambos os sistemas (água e esgoto), 

passem a funcionar com eficácia e com capacidade de absorver o crescimento e demandas 

dos próximos anos e décadas; uma vez que hoje já não tem capacidade de suportar a 

sobrecarga na maioria dos trechos antigos. 

As micro bacias urbanas estão destacadas em mapa já apresentado. A atuação e 

fiscalização dos órgãos responsáveis no que tange ao uso e ocupação do solo, à utilização dos 

recursos hídricos e ao cumprimento da legislação seriam um bom ponto de partida para a 

solução do problema, através de medidas preventivas adequadas para a solução ou 

amenização das inundações, já que são problemas fundamentalmente institucionais. 

Com escassa definição de atribuições, ausência de uma política unificada, 

competição entre os órgãos públicos e o conflito de projetos, são fatores que influenciam na 

resolução dos problemas em curto prazo, além do grande investimento de capital. Porém, 

frente aos problemas explanados, é necessário um planejamento urbano coerente com a 

gestão dos recursos hídricos e uso e ocupação do solo, respeitando as áreas de várzeas e as 

encostas. Importante ressaltar que estas áreas podem ser ocupadas, mas de forma bem 

planejada, com atividades compatíveis com as suas características, como, por exemplo, a 

implantação de parques, áreas para práticas esportivas, ciclovias, entre outras. 

 
 Receitas operacionais e despesas de custeio e investimento; 

 
Como não existe interceptação e tratamento de esgotos na cidade e núcleos 

(distritos); não há cobrança sobre esses serviços. Os custeios com manutenções em áreas 

coletivas são realizados pela Prefeitura; e em áreas particulares (residências, prédios e 

condomínios, pelos respectivos proprietários). 

Os investimentos em infraestruturas no setor de esgotamento sanitário nas áreas 

antigas da cidade, além das galerias e manilhamentos, ligando os setores (bairros e outros) à 

rede hídrica (cursos d`água), que foram realizados pela Prefeitura. As receitas são obtidas 

através das diversas taxas diretas e indiretas, cobradas pelo Município nas ligações de rede e 
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outras. Em loteamentos novos as exigências já são mais rigorosas quanto às infraestruturas 

básicas por conta do empreendedor. Os custos de investimentos pelos empreendedores são 

próprios, e pela Prefeitura são financiados no caso de loteamentos públicos, como Minha casa 

minha vida e similares. 

Entre as arrecadações por atividade econômica da Prefeitura, constam: 
 

IPTU; taxas de ligações de redes; extração de areia, cascalho/pedregulho e 

beneficiamento; obras de urbanização – ruas praças e calçadas; incorporação de 

empreendimentos imobiliários; obras de terraplenagem; etc. 

 
 Serviços de Desenvolvimento Urbano e Habitação 
  

   Parâmetros de uso e ocupação do solo; 
 

O uso do solo urbano, em geral, é misto entre residências, comércios, indústrias e 

outros, com maior concentração dos comércios no centro e bairros antigos e indústrias nos 

bairros periféricos e distritos industriais, como a região da Colônia 

 Em Visconde do Rio Branco, a partir do final dos anos 1970, com a intensificação 

da urbanização e o êxodo rural, as populações passaram a ocupar praticamente todas as áreas 

de margens de cursos d`água e áreas de alta declividade e sem infraestruturas adequadas; de 

forma desordenada, sem planejamento; e em muitos casos, sem posse legal dessas áreas; 

vindo a se regularizar posteriormente. As inundações passaram a ser afetadas pelas ocupações 

em todos os ambientes da bacia; devido ao desequilíbrio provocado aos ecossistemas 

naturais. 

A área de expansão urbana; delimitada em 1997, e atual, definida pelaLei Municipal 

1.131/13; de Visconde do Rio Branco, MG, vem sofrendo um processo de intensa ocupação 

urbana cuja principal característica é a apropriação de áreas naturais, de áreas anteriormente 

protegidas e áreas de riscos. Essa dinâmica tem alterado consideravelmente a vazão pluvial e 

fluvial dos principais cursos d`água; comprometendo seriamente o sistema de drenagem 

existente na cidade e periferias. As enchentes e alagamentos passaram a ocorrer de forma 

mais frequente em pontos críticos do sistema de drenagem, ocasionando sérios transtornos 

à população. O rio Xopotó possui 62 km de extensão e cruza as cidades de São Geraldo, 

Visconde do Rio Branco e Guidoval, nessa ordem. As cabeceiras fazem parte da Serra da 

Mantiqueira, com média superior a 800 m; enquanto em sua foz no Rio Pomba, entre as 

cidades de Astolfo Dutra e Dona Euzébia, a altitude é de 230 m; ou seja, com declividade 

média da linha d`água de 1 %. Porém entre a cabeceira e a cidade de Visconde do Rio Branco, 

a declividade é superior a 3 %. 

A cidade de Visconde do Rio Branco é composta por 6 pequenas bacias, além de 

pequenos afluentes, praticamente todas antropizadas e urbanizadas, ou em processo de 

transformação a curto prazo (1 a 4 anos). 
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A cobertura florestal no Município, especialmente nas micro bacias de cabeceiras, 

inferior a 20 %; e a cobertura predominante do solo é pastagem superando 50 %. A topografia 

predominante na cidade é acidentada, com grande pressão de ocupação nas margens dos 

cursos d`água, principalmente nas margens do Rio Xopotó e Córrego da Piedade, os quais se 

encontram praticamente no centro da cidade, aumentando o potencial de enchentes e 

inundações. A cidade tem-se expandido principalmente à montante, com potenciais riscos de 

aumento de enchentes e inundações na área central, seguindo o eixo desses dois cursos 

d`água; que poderão se efetivar, se critérios bastante eficazes não forem implementados.[U29] 

A ocupação do solo urbano na cidade de Visconde do Rio Branco, demonstra que não 

são aplicadas as legislações referentes às questões ambientais; principalmente sobre aptidão 

de uso dos solos, e proteção dos recursos hídricos e florestais estratégicos; os quais sofrem 

impactos negativos desde a abertura dos loteamentos à implementação das infraestruturas e 

urbanização propriamente dita. As áreas de recarga hídrica, as áreas de alta declividade (APP`s 

e outras), e o leito maior dos cursos d`água; onde a urbanização já foi consolidada; contribuem 

diretamente para a intensidade e frequência de inundações; em geral anual ou bianualmente. 

Durante décadas passadas distantes (antes de 1970); apesar das inundações já 

ocorrerem nas cidades da bacia do Xopotó, inclusive em Visconde do Rio Branco; a ocupação 

do leito maior não era tão intensa, e as águas pluviais tinham mais alternativas para 

espalharem pelo leito maior, escoarem e baixarem os níveis. Com o aumento das 

concentrações urbanas nessas áreas os impactos das inundações sofreram alterações, por 

unidade de área, por bens econômicos afetados; tornando-se cada vez mais significativos e 

abrangentes. Atualmente, as populações ribeirinhas, em geral têm consciência dos riscos, mas 

preferem desafiar a natureza, ou não têm condições de migrarem dessas áreas. 

Nos últimos 13 anos (a partir de 2000), os eventos naturais têm sido cada vez mais 

irregulares. As grandes enchentes e inundações na bacia do Xopotó, que em geral ocorriam a 

cada 10 anos, vem ocorrendo de forma totalmente irregulares (não cíclicas). As populações 

locais apesar de passarem por um período de insegurança; com o passar dos anos, poderão se 

esquecer das inundações ocorridas entre 2008 e 2012, por exemplo. As famílias de melhor 

poder aquisitivo recuperam seus bens, protegem mais suas propriedades com muros e outros, 

mas raramente se mudam do leito maior; as de menor poder aquisitivo, pouco ou nada fazem 

a esse respeito. Atualmente a Defesa Civil de Visconde do Rio Branco e de demais Municípios 

desenvolvem trabalho permanente sobre o assunto, junto às famílias ribeirinhas e de áreas de 

risco. 

 
 Definição do perímetro urbano da sede e do distrito e do Município e das Zonas 

Especiais de Interesse Social – ZEIS; 
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A expansão urbana delimitada pela administração Municipal de Visconde do Rio 

Branco no ano de 1997, ocorreu num momento em que as administrações públicas e privadas, 

em geral, tinham visão setorizada e segmentada do planejamento e gestão urbana; 

principalmente em relação ao desenvolvimento sustentável das cidades; e consequentemente 

integração entre seus respectivos componentes (infraestruturas, participação e controle 

social, e outros). No cenário atual, o planejamento e gestão são realizados de forma 

participativa, integrada, com análise de viabilidade, e com controle social. A implementação 

da nova expansão urbana, de acordo com a Lei Municipal. 1.131/13, deverá levar em conta 

todos esses critérios de busca de garantia de sustentabilidade. 

O Município tem a sua divisão territorial disposta da seguinte forma: zonas, urbana e 

rural, e essas subdivididas em bairros e povoados (núcleos ou distritos). Para que seja 

visualizada essa distribuição espacial são apresentadas, é apresentado em anexo[U30], o mapa 

do zoneamento da cidade, com as respectivas definições prioritárias de ocupação, de acordo 

com a nova expansão urbana. 

Zona rural 
 

A zona rural do Município é composta predominantemente por micro bacias 

hidrográficas de cabeceiras, principalmente à montante da cidade, sentido Municípios de 

Ervália, São Geraldo, Coimbra, Paula Cândido, e Divinésia. Já no sentido de Guiricema, as 

cabeceiras são de menores altitudes e as águas correm por fora do perímetro urbano. No 

sentido de Guidoval está a parte mais baixa do Município, seguindo as margens do Córrego 

Clemente, Rio dos Bagres e Rio Xopotó. 

Predominam pequenas propriedades rurais, com áreas inferiores a 20 ha; 

agropecuária de baixa produtividade, famílias tradicionais, com média de mais de uma 

nascente ou olho d`água por propriedade, e cobertura florestal inferior a 20 %. 

Na classificação gerada pela pesquisa de Faria (2009), na depressão do Rio Xopotó, 

onde está localizada grande parte da Bacia do Rio Xopotó, passou a predominar declividades 

características de relevo suavemente ondulado (10 – 20%). 

Os vales na região são encaixados e as formas são típicas do domínio de “mares-de- 

morro”. Vale ressaltar que a Bacia do Rio Xopotó, em sua maior parte, corre em terrenos do 

Complexo Mantiqueira, até sua foz no Rio Pomba. 

A Depressão do Rio Xopotó apresenta nas formas de relevo ondulado a fortemente 

ondulado Argissolos Vermelho-Amarelo eutróficos. Naquelas que são características de relevo 

fortemente ondulado a montanhoso há Latossolos Vermelho-Amarelo distróficos. Estes 

também podem ser encontrados junto às feições fortemente onduladas a montanhosas, 

juntamente com manchas de Cambissolos eutróficos (FARIA, 2009). 
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O relevo é dominantemente forte ondulado e montanhoso (“Mar de Morros”), com 

encostas de perfil convexo-côncavo embutidos em vales de fundo chato, formados por 

terraços e leitos maiores, onde meandram pequenos córregos (Corrêa, 1984). 

O zoneamento urbano consiste em subdividir a área delimitada pelo perímetro 

urbano em zonas com parâmetros diferenciados de uso e ocupação do solo, especialmente 

com relação aos índices urbanísticos. O zoneamento busca alcançar esses objetivos através do 

controle de dois elementos principais: o uso e o porte (ou tamanho) dos lotes e das 

edificações. Com isso, espera-se que os resultados, através de intervenções individuais, 

estejam de acordo com os objetivos do Município que incluem proporcionalidade entre a 

ocupação e a infraestrutura, necessidade de proteção de áreas frágeis e de interesse cultural, 

harmonia do ponto de vista volumétrico, etc. 

Para minimização dos conflitos de uso do solo, optou-se pela metodologia de 

limitações pelo sistema viário combinada com a metodologia tradicional de limitações por 

zonas (onde usos e atividades são divididos em categorias – residencial, comercial, industrial, 

etc. e cada zona possui diretrizes quanto à possibilidade ou não de abrigar cada uma delas, por 

entender ser a cidade de pequeno porte, mas que necessita separar usos incompatíveis, 

resolvendo conflitos de vizinhança já existentes. 

As limitações pelo sistema viário classificam os usos e atividades em categorias, e 

definem, para estas, níveis de incomodidade usando a seguinte lógica: 

• Vias arteriais e coletoras são mais tolerantes à incomodidade; 
 

• Vias locais são menos tolerantes à incomodidade. 
 

Nessa repartição, incentiva-se o uso misto em todas as zonas, e ao mesmo tempo é 

possível evitar que usos muito incompatíveis se instalem lado a lado, com um bom nível de 

resolução se comparado ao das zonas, com estudos de impacto de vizinhança. 

Desta forma, Visconde do Rio Branco se estrutura a partir das seguintes zonas: 
 

 Zona Urbana Consolidada (ZUC): que se refere ao limite de expansão 

urbana, estabelecido em 1997; portanto, atualmente consolidada. 

 Zona Urbana em Consolidação (ZUEC): que se refere às áreas dentro da 

delimitação de 1997, que estão sendo urbanizadas nos últimos anos (a 

partir de 2005), que ainda aparecem no mapa como áreas de 

amortecimento, por ainda não estarem totalmente urbanizadas; mas já 

comprometidas para esse fim. 

 Zona de Ocupação Controlada (ZOC), que na delimitação de 1997, não 

se efetivou. Portanto, a ZOC só aparece na nova delimitação de 2013, ao 

lado das Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), que são identificadas 

no mapa de 2013. 
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 Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS): se referem às áreas prioritárias 

para fins sociais, que totalizam 8 glebas dentro da nova expansão 

urbana. 

 As demais Zonas, não especificadas no mapa, contemplam a Zona de 

Interesse Paisagístico (ZIP), Zona de Interesse Cultural (ZIC) e Zona de 

Ocupação Prioritária (ZOP); que estão intercaladas entre as demais. 

 A Área de Proteção Ambiental (APA) da Serra da Piedade, localiza-se nas 

cabeceiras dos córregos São Francisco, Santa Maria e ribeirão Piedade, 

numa área total aproximada de 10 km². 

Apesar de existir uma definição de expansão urbana em 1997, a Lei Orgânica e o 

Plano Diretor do Município de Visconde do Rio Branco, houve pouca evolução quanto ao 

zoneamento efetivo da cidade. 

A partir de meados da década de 2000, foram iniciadas implantações de novos 

loteamentos de forma mais adequada, porém ocupando algumas áreas precárias ou com 

dificuldade de acesso; deixando ainda bastante a desejar quanto à sustentabilidade. 

A partir da nova expansão urbana (Lei Municipal 1.131/13), já há novas 

delimitações das respectivas zonas, que deverão promover um desenvolvimento mais 

sustentável a médio e longo prazo (5 a 20 anos). 

A curto prazo, diversas adequações e correções deverão ser realizadas, para mitigar 

e compensar os impactos negativos já consolidados e os provenientes das urbanizações em 

andamento e que serão consolidadas nos próximos anos (2015 e 2016). 
 
 

 
APP’s; 

 Identificação da ocupação irregular em Áreas de Preservação Permanente 

 
Área de Preservação Permanente (APP) 

 

Grande parte das ocupações em APP na área urbana são irregulares. A maior parte 

das ocupações ocorreram antes de 22/07/2008; e são, portanto, uso antrópico consolidado. 

A ocupação do solo urbano na cidade de Visconde do Rio Branco, demonstra que não 

são aplicadas adequadamente, via de regra, as legislações referentes às questões ambientais 

e desenvolvimento sustentável; principalmente sobre aptidão de uso dos solos, e proteção 

dos recursos hídricos e florestais estratégicos; os quais sofrem impactos negativos desde a 

abertura dos loteamentos à implementação das infraestruturas e urbanização propriamente 

dita. As áreas de recarga hídrica, as áreas de alta declividade (APP`s e outras), e o leito maior 

dos cursos d`água; onde a urbanização já foi consolidada; contribuem diretamente para a 

intensidade e frequência de inundações; em geral anual ou bianualmente. 
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Em Minas Gerais, as intervenções em APP`s, em áreas urbanas, para dragagem e 

desassoreamento de cursos d`água urbanos, por exemplo, devem seguir as seguintes 

legislações: 

 Deliberação Normativa n. º 74, de 09 de setembro de 2004; que 

estabelece critérios para classificação, segundo o porte e potencial 

poluidor, de empreendimentos e atividades modificadoras do meio 

ambiente passíveis de autorização ou de licenciamento ambiental no 

nível estadual, determina normas para indenização dos custos de análise 

de pedidos de autorização e de licenciamento ambiental, e dá outras 

providências. 

 Lei Federal n° 9.433, de 8 de janeiro de 1997; que institui a Política 

Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 

21 da Constituição Federal, e altera o art. 1° da lei n° 8.001, de 13 de 

março de 1990, que modificou a Lei n° 7.990, de 28 de dezembro de 

1989. 

 Lei nº 20.922 de 16/10/2013; que dispõe sobre as políticas florestal e de 

proteção à biodiversidade no Estado de Minas Gerais. 

 Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; que dispõe sobre os 

crimes ambientais 

 Lei Federal 12.651, de 25 de maio de 2012; que dispõe sobre a proteção 

de vegetação nativa; altera as Leis n° 6.938; 9393; 11428; revoga as Leis 

n° 4771 e 7754, e a medida provisória n° 2166; e dá outras providências. 

 Resolução CONAMA n° 369, de março de 2006; que dispõe sobre os 

casos excepcionais, de utilidade pública, interesse social ou baixo 

impacto ambiental, que possibilitam a intervenção ou supressão de 

vegetação em Área de Preservação Permanente - APP. 

 Lei n° 11.428, de 22 de dezembro de 2006; que dispõe sobre a utilização 

e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, e dá outras 

providências. 

 Lei n° 13.771, de 11 de dezembro de 2000; que dispõe sobre a 

administração, a proteção e a conservação das águas subterrâneas de 

domínio do Estado e dá outras providências. 

 Resolução n° 357, de 17 de março de 2005; que dispõe sobre a 

Classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu 

enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de 

lançamento de efluentes, e dá outras providências. 

 Resolução CONAMA n° 397, de 3 de abril de 2008; que altera o inciso II 

do § 4° e a Tabela X do § 5°, ambos da Resolução do CONAMA n° 357, de 

2005, que dispõe sobre a classificação    dos corpos de água e diretrizes 
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ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as 

condições e padrões de lançamento de efluentes. 

 Lei n° 10.793, de 2 de julho de 1992; que dispõe sobre a proteção de 

mananciais destinados ao abastecimento público no Estado. 

 Portaria Ministério da Saúde n° 518, de 25 de março de 2004; que 

estabelece os procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e 

vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de 

portabilidade, e dá outras providências. 

 Lei n° 12.503, de 30 de maio de 1997; que cria o Programa Estadual de 

Minas Gerais, de Conservação da Água. 

 Lei Federal n° 6.766, de 19 de dezembro de 1979; que dispõe sobre o 

Parcelamento do Solo Urbano e dá outras Providências. 

 Lei 9.795/99 de 27 de abril de 1999; que dispõe sobre a educação 

ambiental, institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras 

providências. 

Apesar da pouca cobertura florestal do Município, existe uma Área de Proteção 

Ambiental (APA), localizada nas cabeceiras do Córrego Santa Maria e Ribeirão Piedade, 

afluentes do Xopotó. A COPASA capta água do Ribeirão Piedade para a população da cidade. 

As áreas planas do centro da cidade e dos bairros estão todas urbanizadas e construídas, com 

exceção do pátio da usina de cana-de- ac´çucar  na parte final da cidade. A maioria dos locais 

planos concentra-se na parte baixa do Bairro Barreiro, Barra dos Coutos e pátio da usina, o 

qual é uma das áreas de amortecimento, assim como a região da entrada do Rio Xopotó na 

cidade, no Bairro Colônia. No centro da cidade mais de 70% das vias são asfaltadas e as 

restantes são calçadas com paralelepípedo e bloquetes, esse principalmente nos bairros 

novos. Mais de 50 % da cidade se localiza em áreas declivosas e topos de morros. O Bairro 

Operário, por exemplo, localiza-se na parte alta com bastante encostas, solo frágil, onde 

ocorrem frequentes deslizamentos, assoreando e inundando as ruas, construções e cursos 

d`água. Nas áreas rurais, existem diversas várzeas próximas aos cursos d’água, que são 

potenciais locais para amortecimento de picos de vazões, para reservar as águas de chuvas 

torrenciais, por algumas horas ou dias; reduzindo sensivelmente os impactos de enchentes e 

inundações na cidade. 

As áreas de recarga hídrica, as APP`s e o leito maior dos cursos d`água, estão entre as 

áreas que necessitam de maior atenção de ações efetivas; sejam preventivas e/ou corretivas; 

tendo como objetivos a proteção dos recursos hídricos, segurança das populações em áreas 

de encostas e ribeirinhas, qualidade e dignidade de vida. Como a grande maioria dessas áreas 

já estão ocupadas e urbanizadas; resta buscar medidas de mitigação dos impactos negativos, 

redução de riscos, remanejamento das populações a longo prazo (13 a 20 anos); planejamento 

de urbanização de novas áreas, tomando como lição as aprendizagens obtidas nessas áreas. 

Com exceção das APP`s de difícil acesso para animais e ser humano, todas as demais são 

exploradas economicamente, fora da APA. Dentro da APA a situação é semelhante, não sendo 
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pior porque as APP`s são interligadas às cabeceiras da cadeia de montanhas, que é a Serra da 

Mantiqueira. 

Em áreas de recarga hídrica, entorno de nascentes e olhos d`água, margens de corpos 

d`água, a infiltração, lixiviação e percolação, são potencialmente mais intensas e frequentes. 

Qualquer alteração ou edificação no solo poderá dificultar a recarga, mas poderá também 

direcionar o movimento das águas, tanto superficiais como no perfil do solo. As fossas negras 

ou sépticas implantadas nesses locais, poderão aumentar o risco de contaminação de lençóis 

subterrâneos, principalmente se não forem tecnicamente projetadas e implantadas, e se 

estiverem em locais onde o nível do lençol for alto (raso), ou próximas a nascentes. 

A existência de diversas nascentes na cidade de Visconde do Rio Branco, e o histórico 

de perfuração e utilização de poços artesianos para abastecimento da cidade até a década de 

1980; dos quais alguns ainda estão ativados; evidencia a importância dos recursos hídricos 

subterrâneos. Grande parte das áreas urbanizadas ocupam as margens dos cursos d`água. 

Muitas famílias ainda utilizam água das nove minas (nascentes) da cidade, cadastradas pela 

vigilância ambiental Municipal; e segundo dados de análises a maioria das águas dessas está 

contaminada ou poluída. Portanto, é essencial o monitoramento desses mananciais e a 

tomada de medidas de proteção dos mesmos. 

Visconde do Rio Branco segue a regra geral da grande maioria dos Municípios da Zona 

da Mata de MG, onde não há sistema eficaz de drenagem urbana; tanto pela falta de 

planejamento e obras de infraestruturas, quanto pela falta de gestão. A cidade cresceu e ainda 

não se estabilizou, ocupando desordenadamente as encostas, APP`s e leitos maiores dos 

cursos d`água. A parte mais antiga da cidade, que ocupa mais de 50 % da extensão total da 

área totalmente urbanizada, possui rede de esgoto e rede de drenagem pluvial mistas, 

dimensionadas com materiais e coeficientes técnicos das décadas passadas (1970 a 2000). A 

capacidade de drenagem canalizada (galerias e manilhamentos) instalada em décadas 

anteriores não foi reformada nem ampliada para suportar as demandas atuais. A urbanização 

de praticamente toda a área não previu áreas de captações, amortecimento e infiltração de 

chuvas e enxurradas torrenciais. Como a maior parte da cidade localiza-se em áreas declivosas 

ou baixadas dos leitos maiores dos cursos d`água; sendo a maior parte das vias asfaltadas; 

durante as chuvas torrenciais, todo o sistema transborda, causando enchentes e inundações. 

As ações antrópicas em todas as micro bacias do Município de Visconde do Rio 

Branco e vizinhos, foram muito intensas nas últimas décadas (1970 a 2010), principalmente 

devido à cana de açúcar até meados de 1990, e devido ao modelo de explorações econômicas 

pouco sustentável, sem compromissos ou ações efetivas com a conservação ambiental. Na 

área das bacias de cabeceiras, em altitudes acima de 700 m, a ocupação e uso dos solos, 

caracterizam-se da seguinte forma: pastagens (56%), Matas nativas e capoeiras (34%), outros 

usos (10%). Na área de expansão urbana as ocupações são: pastagens (56%), Matas nativas e 

capoeiras (10%), outros usos (39%). Na cidade, considerando o limite urbano estabelecido em 
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1997 são: áreas totalmente urbanizadas (85%), áreas ainda não urbanizadas (10%), outros 

usos (5%); dados cujas apuração de precisões ainda se encontram em andamento. 

As áreas de recarga hídrica, as APP`s e o leito maior dos cursos d`água, estão entre as 

áreas que necessitam de maior atenção de ações efetivas; sejam preventivas e/ou corretivas; 

tendo como objetivos a proteção dos recursos hídricos, segurança das populações em áreas 

de encostas e ribeirinhas, qualidade e dignidade de vida. Como a grande maioria dessas áreas 

já estão ocupadas e urbanizadas; resta buscar medidas de mitigação dos impactos negativos, 

redução de riscos, remanejamento das populações a longo prazo (13a 20 anos); planejamento 

de urbanização de novas áreas, tomando como lição as aprendizagens obtidas nessas áreas. 

Com exceção das APP`s de difícil acesso para animais e ser humano, todas as demais são 

exploradas economicamente, fora da APA. Dentro da APA a situação é semelhante, não sendo 

pior porque as APP`s são interligadas às cabeceiras da cadeia de montanhas, que é a Serra da 

Mantiqueira. As APP`s da área urbana se destacam em margens de cursos d`água, e áreas de 

alta declividade, onde o acesso de difícil. 

O mapa abaixo destaca os locais de alta declividade dos bairros urbanos. 
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Áreas com declives acentuadas – Área urbanizada 
 
 

 

 Caracterização geral das bacias hidrográficas 
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Em alguns trechos dos cursos d`água, afluentes do Ribeirão Piedade e do Rio 

Xopotó; dentre eles: Rua Nova, Barreiro, Pedras (Fazendinha) e Chácara, Rancho verde; 

as vazões no período de estiagem (maio a outubro) são tão baixas, que o escoamento é 

praticamente apenas o esgoto a céu aberto; onde há acesso de animais e pessoas, com 

alto risco de contaminações e proliferação de doenças de veiculação hídrica. Esses trechos 

a céu aberto são alternados com trechos canalizados (galerias e manilhamento). Devido 

à irregularidade topográfica, bairros isolados, diversas micro bacias, por onde se distribui 

a cidade, existem diversos locais onde se pode construir ETE`s menores compatíveis com 

o tamanho de bairros ou setores, em determinadas micro bacias. Alguns dos setores são: 

região do encontro do Córrego Piedade com o Rio Xopotó; região do Rancho Verde 

acima do bairro Piedade; Região da Barra, abaixo da rodovia MG 447. E, considerando o 

crescimento futuro da cidade; a faixa de 1 km à direita da MG 447 e da BR 120, na região 

da Sementeira é bom local; na região do córrego das Pedras / Fazendinha sentido 

Visconde do Rio Branco para Ubá; região da Floresta e região da Colônia, à montante 

seguindo sentido às cabeceiras do Piedade e do Xopotó. 

Segundo os operadores e gestores, há uma falta de educação ambiental entre a 

população, pois a mesma despeja corpos estranhos (outros materiais) nas redes de 

esgotos, causando os entupimentos constantes. 

Os principais bairros com problemas nas redes de esgoto, são: Nova Rio Branco; 

Coronel Joaquim Lopes; Planalto; Colônia; Novo Horizonte. Em geral, nas áreas de 

servidão. Há alguns locais em que o esgoto retorna pelas canalizações. 

Segundo a COPASA existe em andamento, um projeto para tratamento de 

esgoto, no qual se prevê a construção de uma ETE, na margem do Rio Xopotó à jusante 

da cidade. 

Recomenda-se a restrição do crescimento à montante da ETA da COPASA, para 

evitar que jogue esgoto e resíduos sólidos no manancial de captação. 

Considerando a micro bacia como unidade de planejamento e gestão, de acordo 

com a Lei Federal 9.433/97; todas as micro bacias rurais e urbanas deverão ser 

diagnosticadas e caracterizadas, para verificação do uso dos diversos recursos 

ambientais, confrontando com a situação técnica e legalmente recomendada. E a partir 

dos cálculos efetuados, serão recomendadas as ações possíveis a curto, médio e longo 

prazo. 

As avaliações dos comportamentos e resultados das enchentes e inundações, em 

geral levam as populações a pensarem no curso d`água, e no que está imediatamente 

próximo dele nos locais onde estão ocorrendo os fatos. Não se desenvolve ainda uma 

visão integrada do curso d`´água, em relação a toda sua bacia. As medidas possíveis de 

serem monitoradas, são importantes indicadores das condições do curso d`água no local 

e à montante desse. O conhecimento da integração entre fatores físicos, bióticos, 

abióticos, climatológicos, antrópicos e outros; são essenciais para a compreensão e 

gestão desses indicadores. Isso não é priorizado pelos Municípios da bacia do  Rio Xopotó. 
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A declividade entre as micro bacias de cabeceiras rurais e o pé das serras, nas 

comunidades das Pedras, Piedade e cidade de São Geraldo são em média superiores a 

400 m, onde mais de 120 pequenos afluentes contribuem para os córregos que 

alimentam o Rio Xopotó, antes de cortar a cidade de Visconde do Rio Branco. Entretanto, 

antes de entrar na cidade, a declividade da linha d`água no córrego Piedade e no Rio 

Xopotó diminui drasticamente caindo para aproximadamente 3 %. Entre a sede da 

Piedade e a cidade seguindo o curso do córrego Piedade; e entre a sede de São Geraldo e 

a cidade de Visconde do Rio Branco, seguindo o curso do Rio Xopotó, a velocidade do 

escoamento natural é relativamente baixa, com diversas áreas no leito maior, para 

amortecimentos naturais. A partir do diagnóstico final da área urbana e nova expansão 

prevista em lei, considerando também as micro bacias das cabeceiras do Município de 

Visconde do Rio Branco e de São Geraldo, que vertem para a calha do Xopotó, acima da 

cidade de Visconde do Rio Branco; serão realizados cálculos de todas as contribuições 

referentes a recursos hídricos. 

A drenagem natural nas bacias hidrográficas da bacia do Rio Xopotó, como um 

todo, foi bastante alterada nas últimas décadas (1970 a 2000), principalmente devido aos 

modelos de explorações agrícolas, com destaque para o café, a cana de açúcar, a pecuária 

extensiva e as lavouras anuais (fumo, milho, arroz, feijão e hortaliças). A partir do ano 

2000, estabeleceu-se um quadro de estabilidade, onde os solos das áreas de recarga 

hídrica retêm muito pouco as águas pluviais, causando enchentes e inundações no 

período das chuvas e baixíssimas vazões no período de estiagem (de maio a outubro). As 

inundações que deveriam ser naturais, são muito modificadas pelas alterações realizadas 

na calha do rio Xopotó, obras hidráulicas (pontes e taludes) e edificações nas margens e 

leito maior. Em toda a extensão do Xopotó, desde a entrada na cidade (na Colônia), e 

principalmente da foz do Piedade para baixo; há pontos de estrangulamentos e 

obstruções do escoamento normal do rio. Destacam-se as moitas de bambu; lixos e 

entulhos presos à vegetação ciliar; pontes com vãos insuficientes para absorver 

enchentes, com as cabeças concretadas e construções particulares interligadas a essas; 

muros particulares nas margens dos cursos d`água, e outros. Todos esses problemas são 

agravados pelas ocupações e manejo irregulares ocorridos também nos diversos 

afluentes, como: Chácara, Santo Antônio, Rua Nova, Barreiro, e outros. 

O Rio Xopotó banha a cidade de Visconde do Rio Branco, recebendo no centro 

da cidade, o córrego Piedade. Além desses dois, mais seis córregos contribuem no 

Município, para as vazões ocorrem na cidade: Córrego Santa Maria, Córrego dos 

Milagres, Córrego São Francisco, Córrego das Pedras, Córrego Fazendinha e Córrego da 

Usina. À montante da cidade, no Município de São Geraldo, mais cinco córregos 

contribuem diretamente para o  Rio Xopotó; contribuindo para o grande potencial de 

formação de enchentes e inundações para a cidade de Visconde do Rio Branco. Nos 

últimos 30 anos (1980 a 2010), a diferenças entre as vazões de cheias e vazões de 

estiagens tem sido cada vez maior, apesar do volume anual de chuvas se manter 

praticamente o mesmo; evidenciando que a retenção de água no solo, e consequente 

alimentação dos lençóis subterrâneos, não tem sido eficaz. Em épocas de chuvas tem-

se frequentes enchentes e inundações e no 
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período de estiagens escassez de água, com frequentes riscos de racionamentos para 

atendimento às populações, animais e agricultura. É essencial que sejam planejadas ações 

para regularização das vazões, por sistemas mecânicos integrados aos vegetativos. 

A precipitação anual em Visconde do Rio Branco e cabeceiras do rio Xopotó, gira 

em torno de 1.300 mm. A gestão de recursos hídricos é o principal desafio para 

melhorar os resultados do ciclo hidrológico. A melhoria na capacidade de infiltração e 

retenção, e a reservação de águas pluviais nas micro bacias de cabeceiras tem 

demonstrado ser as alternativas mais viáveis a médio e longo prazo (8 a 20 anos), para 

minimizar os efeitos negativos das enchentes e inundações na cidade. Nas áreas rurais o 

planejamento e a implantação dessas ações são relativamente simples. Nas micro bacias 

da cidade, os desafios são diferentes, uma vez que a maioria já está urbanizada. 

O ciclo hidrológico é alimentado pela força da gravidade e pela energia solar. 

Entretanto é o ser humano o grande interventor desse processo. Com a redução de 

infiltração, aumento do escoamento superficial, ausência de práticas para solucionar 

esses problemas, na bacia do rio Xopotó; há um grande desequilíbrio no ciclo hidrológico 

local; que contribui significativamente para ocorrências cada vez mais drásticas das 

enchentes e inundações. O crescimento observado das cidades de Visconde do Rio 

Branco, São Geraldo e Guidoval, sem um planejamento e gestão que considere 

efetivamente a melhoria do ciclo hidrológico, tem agravado os efeitos das enchentes e 

inundações, principalmente em Visconde do Rio Branco e Guidoval. O planejamento e 

implantação de práticas mecânicas, vegetativas e educativas, de forma integrada e eficaz, 

é a principal solução de curto a longo prazo (de 3 a 20 anos). As legislações como Lei 

Federal 9.433/97 (lei dos recursos hídricos), lei Est. 13.199/99 (Política Estadual de 

Recursos Hídricos), Plano Diretor do Município, e outras; são o arcabouço legal para os 

programas, projetos e ações, de curto a longo prazo. 

Uma bacia com manejo já estabilizado, produz quantidades de sedimentos 

semelhantes ao longo dos anos, se não houver intervenções significativas, como grandes 

revolvimentos de solos. Em geral, estradas de terra rurais são o fator de maior relevância 

no transporte de sedimentos, principalmente em micro bacias hidrográficas de 

cabeceiras. Na bacia do Xopotó e respectivos afluentes, não se conhece programas, 

projetos ou ações sistemáticas de revitalização de micro bacias, envolvendo estradas, 

pastagens degradadas, e outras. 

No período chuvoso (novembro a abril), durante os primeiros minutos das 

primeiras chuvas intensas (torrenciais), ocorre o carreamento da maior parte dos 

resíduos. Par carrear os resíduos sólidos de maior granulometria ou densidade, são 

necessárias enxurradas, que são comuns nas chuvas mais intensas. Grandes 

revolvimentos de solos em áreas agrícolas, estradas de terra e loteamentos, 

principalmente em áreas declivosas, aumentam significativamente a produção de 

sedimentos. Intervenções próximas às margens de corpos d`água e demais APP`s, 

também são fatores determinantes para deflagrar o processo de erosão e assoreamento. 
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Vegetação 
 

 
 A situação e perspectivas dos usos e da oferta de água em bacias hidrográficas 

Os quatro Municípios mais importantes, em relação a enchentes e inundações, 

na bacia do Rio Xopotó, são: São Geraldo, Guiricema, Visconde do Rio Branco e 

Guidoval; sendo os dois últimos os mais afetados, por estarem mais à jusante. Com o 

desenvolvimento da indústria moveleira em toda a bacia, houve crescimento 

desordenado em todas as quatro cidades. Todo o planejamento e ações implementados 

em Visconde do Rio Branco precisa considerar que no Município de São Geraldo estão 

dois terços das micro bacias que contribuem para formação de enchentes e inundações 

em Visconde do Rio Branco. E, Guidoval, recebe todas as águas produzidas em São 

Geraldo, Visconde do Rio Branco e Guiricema; ou seja, no limite entre o Município de 

Guidoval e os dois últimos, o Xopotó recebe o Rio dos Bagres, que corta todo o 

Município de Guiricema.  
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Série1; Córrego dos Pinheiros ; 136,8 

 
Série1; Córrego Santa Maria - sent. Pied.; 279,4 

Série1; Corrego Santa Maria; 269,2 

Série1; Córrego Rancho Verde; 25,7 

 
Série1; Córrego Piedade - COHAB 1; 447,7 

Série1; Rio Xopotó - limite sup. Exp. Urbana ; 288,8 

Série1; Córrego do Formiga - Colônia; 42,6 

 
Série1; Corrego do Chácara / Piedade; 104,5 

 
Série1; Rio Xopotó - abaixo ponte Pito Aceso; 444,1 

Série1; Rio Xopotó - Ponte Madeira - acima do Pied.; 431,0 

Série1; Rio Xopotó - abaixo da foz do Pied.; 585,8 

Série1; Rio Xopotó - Ponte da Vovó; 592,1 

Série1; Córrego da Rua Nova - na foz do Xopotó; 34,8 

Série1; Rio Xopotó - Fórum - Usina; 645,8 

Série1; Rio Xopotó - Ponte Ferro / Matadouro; 662,2 

Série1; Córrego São Francisco - acima da Bela Vista; 34,1 
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Portanto, qualquer ação só será sustentável, com a visão de planejamento, 

ocorrem em toda a extensão da cidade. Todas as infraestruturas de saneamento existentes 

precisam ser revistas. 

Em todos os setores dentro de cada micro bacia (bairros ou comunidades) há 

probabilidade de agregação de poluente ao sedimento, contaminando as águas pluviais; pois 

existem empreendimentos potenciais poluidores em todos os setores, e não se conhecem 

diagnósticos ou estudos sobre isso. Onde há maior concentração de indústrias, como nos 

distritos industriais, a probabilidade é sempre maior. Nas áreas rurais a principais potenciais 

fornecedores desses poluentes são os agroquímicos utilizados em agricultura e pecuária, além 

dos combustíveis e lubrificantes utilizados em máquinas agrícolas. 

As áreas de recarga hídrica, as APP`s e o leito maior dos cursos d`água, estão entre as 

áreas que necessitam de maior atenção de ações efetivas; sejam preventivas e/ou corretivas; 

tendo como objetivos a proteção dos recursos hídricos, segurança das populações em áreas 

de encostas e ribeirinhas, qualidade e dignidade de vida. Como a grande maioria dessas áreas 

já estão ocupadas e urbanizadas; resta buscar medidas de mitigação dos impactos negativos, 

redução de riscos, remanejamento das populações a longo prazo (15 a 20 anos); planejamento 

de urbanização de novas áreas, tomando como lição as aprendizagens obtidas nessas áreas. 

Com exceção das APP`s de difícil a acesso para animais e ser humano, todas as demais são 

exploradas economicamente, fora da APA. Dentro da APA a situação não é pior, porque as 

APP`s são interligadas às cabeceiras da cadeia de montanhas, que é a Serra da Mantiqueira. 

Pode-se considerar duas formas de reduzir os impactos negativos do lançamento de 

resíduos nos corpos d`água: pela redução do volume despejado por unidade de área e de 

tempo; e pela manutenção de alta capacidade de depuração dos corpos d`água. Para o 

segundo caso, a alternativa é aumentar as vazões no período de estiagem, e para isso é 

necessário aumentar a infiltração e a reservação de água no solo, para abastecimento dos 

lençóis subterrâneos e manutenção das nascentes com a maior vazão possível entre junho e 

outubro. Outro fator de risco é o volume de consumos e tipo de usos dos recursos hídricos da 

respectiva bacia. 

De acordo com o Plano Nacional de Recursos Hídricos, o Rio Xopotó é classificado 

como UPGRH PS2; e de acordo com a classificação da qualidade das águas superficiais do IGAM 

– 2003, na estação de amostragem denominada BS 077, à jusante de Visconde do Rio Branco 

(BS077), a média anual do Índice de Qualidade das Águas apresentou-se no nível Ruim em 

2003 nesse. Os parâmetros que influenciaram os resultados de IQA no Rio Xopotó, 

sobretudo no ponto BS077, foram coliformes fecais, oxigênio dissolvido, DBO, fosfato total e 

turbidez. 

A totalidade do território do Município de Visconde do Rio Branco, no contexto da 

gestão nacional dos recursos hídricos, está inserida na bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, 

cujo comitê gestor regional é o COMPÉ, subordinado ao nacional que é o CEIVAP ou Comitê 
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para Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, criado pelo Decreto Federal nº. 

1.842, de 22 de março de 1996. 

Este comitê insere-se no Sistema Nacional de Recursos Hídricos, instituído pelas Leis 

nº. 9.433/97 e 9.984/00 que introduziu novos atores no cenário institucional brasileiro, no 

contexto da gestão dos recursos hídricos, sendo: 

• Comitês de Bacia - fóruns democráticos para os debates e decisões sobre 

as questões relacionadas ao uso das águas da bacia. 

• As Agências de Bacia - braço executivo do Comitê ou mais de um Comitê, 

que recebe e aplica os recursos arrecadados com a cobrança pelo uso da 

água na bacia, e na jurisdição pública federal. 

• Agência Nacional de Águas - ANA, autarquia especial vinculada ao 

Ministério do Meio Ambiente - MMA, que assume as funções de órgão 

gestor e regulador dos recursos hídricos de domínio da União, 

anteriormente exercida pela Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente 

Urbano do MMA. 

O COMPÉ - CBH dos afluentes Mineiros dos rios Pomba e Muriaé, foi acionado 

durante a elaboração desse PMSB, e informou que foi criado em 2006 pelo Decreto 44.290 e 

possui 32 conselheiros. No dia 13 de outubro de 2015, todas as informações sobre as 

atividades desse Conselho estão desatualizadas na internet, levando a crer que não está 

funcionando regularmente ou não divulgando suas atividades. 

A UPGRH PS2 abrange a bacia hidrográfica dos afluentes mineiros dos rios 

Pomba e Muriaé. Sua área é de 13.550 km² e ocupa território de 66 Municípios. 

Destes Municípios, 51 estão totalmente dentro da PS2; 8, têm parte do seu território 

e sua sede inserida nela e 7, têm parte de seu território dentro dela e Sede em outra UPGRH 

Em relação a qualidade das águas superficiais, de acordo com o Relatório de 

Qualidade das águas superficiais do Estado de Minas Gerais, referente ao 1° trimestre de 2013, 

disponibilizado pelo IGAM; segundo os dados da estação localizada no rio Xopotó a jusante de 

Visconde do Rio Branco(BS077), demonstra a ocorrência de IQA Muito Ruim, esse fato deve- 

se aos impactos dos lançamentos de esgotos sanitários dos Municípios de Visconde do Rio 

Branco, São Geraldo e Coimbra, além dos lançamentos das indústrias alimentícias localizadas 

em Visconde do Rio Branco sobre as águas desse rio. 

 
 A identificação de relações de dependência entre a sociedade local e os 

recursos ambientais, incluindo o uso da água. 

O Município de Visconde do Rio Branco viveu vários ciclos econômicos, entre eles o 

do café e o da cana de açúcar, entre as décadas de 1920 e 1990. A degradação ambiental 

ocorreu desde o século XIX. As ações antrópicas em todas as micro bacias do Município de 
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Visconde do Rio Branco e vizinhos, foram muito intensas nas últimas décadas (1970 a 

2010), principalmente devido à cana de açúcar até meados de 1990, e devido ao modelo de 

explorações econômicas pouco sustentável, sem compromissos ou ações efetivas com a 

conservação ambiental. Na área das bacias de cabeceiras, em altitudes acima de 700 m, a 

ocupação e uso dos solos, caracterizam-se da seguinte forma: pastagens (56%), Matas 

nativas e capoeiras (34%), outros usos (10%). Na área de expansão urbana as ocupações 

são: pastagens (56%), Matas nativas e capoeiras (10%), outros usos (39%). Na cidade, 

considerando o limite urbano estabelecido em 1997 são: áreas totalmente urbanizadas 

(85%), áreas ainda não urbanizadas (10%), outros usos (5%); dados cujas apuração de 

precisões ainda se encontram em andamento.[U31] 

O estado da cobertura vegetal em toda a bacia do rio Xopotó está praticamente 

estabilizada, principalmente a partir da desativação das Usinas de canaviais, passou a ser 

explorada por pastagens, a partir de meados da década de 1990. Nas últimas décadas (1970 

a 2010), a cobertura florestal nas cabeceiras do córrego Piedade e rio Xopotó tem se 

mantido entre 8 a 20 %, dependendo da microrregião. A maior concentração de matas 

localiza-se nas áreas de topografia muito acidentada, de difícil acesso, nas partes mais altas 

das micro bacias de cabeceiras. A partir do diagnóstico final, dentre os programas, projetos 

e ações; deverão ser incluídas as práticas vegetativas de melhoria da eficácia de infiltração e 

retenção de águas pluviais; conciliando interesses e responsabilidades de cada proprietário 

e usuário dos recursos ambientais nas respectivas micro bacias.[U32] 

O processo de urbanização da cidade de Visconde do Rio Branco, vem 

causando efeitos contínuos e agravantes ao sistema de drenagem natural local e à 

jusante, principalmente nos últimos 13 anos (2000 a 2013). Com a nova expansão 

urbana, a tendência das enchentes e inundações é se agravarem, se o modelo de 

crescimento e desenvolvimento não sofrerem mudanças significativas. A aplicação 

efetiva das legislações, principalmente referentes ao planejamento e gestão de recursos 

hídricos, solos, resíduos sólidos; com as medidas estruturais e não estruturais. Deverá 

haver maior integração da gestão urbana com a rural, uma vez que muitas micro bacias 

rurais produzem água diretamente para formação de enchentes e inundações urbanas; 

e a melhoria do manejo dos solos é das estratégias essenciais para aumento de 

infiltração e armazenamento de águas pluviais. No perímetro urbano as áreas ainda não 

urbanizadas ou em processo de loteamento, deverão receber atenção especial para 

reduzir os escoamentos superficiais das águas pluviais; reduzindo os efeitos das 

enchentes e inundações. As áreas potenciais para contribuir para regularizações de 

vazões, estão sendo identificadas durante o diagnóstico, e apontadas em mapas e fotos. 
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7. PROSPECTIVA E DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 
Pressupõe uma visão prospectiva da área e dos itens de planejamento por meio de 

instrumentos de análise e antecipação, construídos de forma coletiva pelos diferentes atores 

sociais. 

Considerando a bacia hidrográfica do Rio Xopotó, o Município de Visconde do Rio 

Branco é estratégico, para implantação de programas, projetos e ações de impactos diretos 

na bacia, quanto ao Saneamento Básico; por se localizar na cabeceira e ter a maior população 

na calha desse rio. 
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O planejamento estratégico pressupõe uma visão prospectiva da área e dos itens de 

planejamento por meio de instrumentos de análise e antecipação, construídos de forma 

coletiva pelos diferentes atores sociais. A análise prospectiva estratégica aborda problemas de 

variados tipos, define a população implicada, as expectativas e a relação entre causas e efeitos. 

Além disso, identificam objetivos, agentes, opções, sequência de ações, tenta prever 

consequências, evitar erros de análise, avalia escalas de valores e aborda táticas e estratégias. 

Em resumo, a prospectiva estratégica requer um conjunto de técnicas sobre a resolução de 

problemas perante a complexidade, a incerteza, os riscos e os conflitos, devidamente 

caracterizados. As metodologias prospectivas procuram identificar cenários futuros possíveis 

e desejáveis, com o objetivo de nortear a ação presente. Por meio de cenários podem-se 

transformar as incertezas do ambiente em condições racionais para a tomada de decisão, 

servindo de referencial para a elaboração do plano estratégico de execução de programas, 

projetos e ações. 

 
 Cenários  Objetivos  e Metas 

 
 

Considerando que se trata neste item, de prognósticos ou prospectivas relativas ao 

planejamento estratégico, para se atingirem os objetivos e metas do PMSB, os aspectos 

abordados neste, procuram abranger todo o município e toda a população; com base nos 

princípios da lei 11.445/07, ou seja, universalização, integralidade, participação democrática, 

controle social e outros. O diagnóstico e prognósticos deste PMSB tratam a questão de forma 

estratégica, através de amostragem eficaz, acolhendo os resultados dos estudos técnicos e 

participação popular, visando atingir o cenário mais adequado projetado para o município, a 

curto, médio e longo prazo, para os 4 eixos, e consequentemente para melhoria da saúde 

pública, classificada entre as prioridades nas expectativas da população. Confrontando os 

dados e informações fornecidos pelos prestadores dos serviços para os 4 componentes (eixos), 

e as manifestações da população, verificou-se que existem maiores déficits do que os 

esperados em cada eixo. Portanto, citar prioridades neste prognóstico, significa iniciar 

Programas, Projetos e Ações (PPA`s), por elas a curto prazo, e atingir todos os resultados para 

universalização dos serviços a médio e longo prazo, além do curto prazo. Conforme planilhas 

anexas deste PMSB, as manifestações da população, por exemplo, são diversificadas e 

abrangentes; logo os produtos D, E, F e outros do Plano, obedecem a essa lógica. 

Neste processo são consideradas as informações técnicas e participativas 

consolidadas na etapa de diagnóstico como referência de cenário atual e como direcionadoras 

dos avanços necessários para a prospectiva de cenário futuro. Foram considerados os 

objetivos abrangentes para o Saneamento Básico voltados para a melhoria das condições de 

cada eixo do setor e da saúde pública, sendo priorizado a identificação e sistematização das 

principais expectativas manifestadas pela população a respeito dos cenários futuros a serem 

construídos. 



153 

 

 

 

A estruturação dos Programas, Projetos e Ações, contará com o desdobramento do 

conteúdo do banco de dados, ilustrados em mapas, planilha e outros, deste PMSB, que 

apresenta de forma condensada, as diretrizes, demandas, prognósticos e propostas, 

identificadas pelo Diagnóstico. 

Os critérios para priorização dos programas, projetos e ações, assim como  a 

banco de  dados, ilustrados em mapas, planilha e outros, deste PMSB, levarão em conta 

a interação e integração entre os principais problemas e demandas, identificados no 

Diagnóstico e desenvolvidos no Prognóstico; os quais se relacionam com os 4 temas 

(Água, Esgoto, Drenagem e Resíduos Sólidos); uma vez que todos são extremamente 

impactantes  na cidade e na bacia do Rio Xopotó, como um todo. 

Recursos Hídricos  deverão  ser o carro chefe das diretrizes e desdobramento  

em programas, projetos e ações, considerando a sua relação com todos os temas e   

com  a condição de vida da bacia. 

 
Os objetivos gerais considerados para nortear as propostas de programas, 

projetos e ações e respectivas fases de execução, estão considerando as demandas 

diagnosticadas e classificadas e priorizadas pelos prognósticos, indicadores e 

manifestações da população local; as quais foram organizadas em diretrizes, dentre elas: 

 
 Expansão urbana.

 Infraestruturas.

 Recursos Hídricos.

 Desenvolvimento sustentável.

 Regularização ambiental, fiscal, tributária e fundiária.

 Cultura, turismo, lazer e recreação.

 Controle social da universalização dos serviços de saneamento.

 
As diretrizes encontram-se desdobradas em metas, essas metas estão coerentes 

com as demandas abrangentes e as citadas como prioritárias pela população; comporão 

os PPA`s, detalhados em planilhas deste PMSB, para cada eixo (tema), a partir de 

necessidades como: 

 
 Cadastramento de rede de água e esgoto;

 Substituição / aferição de hidrômetros;

 Cartográfica das áreas urbanas e rurais mais críticas e estratégicas 

do município, quanto ao saneamento básico e outros.

 
Quanto à avaliação dos objetivos e metas na implementação deste PMSB, serão 

avaliados, considerando os PPA`s que estarão coerentes com as diretrizes e demais 

aspectos do Plano e conforme os resultados obtidos a partir desse contexto no horizonte 
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de 20 anos, com as avaliações anuais, por PPA e respectivo eixo, e avaliação consolidada 

a cada 4 anos, conforme revisão programada para o PMSB como um todo. 

 
Os objetivos estão definidos em função de diagnóstico/prognósticos, e diretrizes 

legais e gerais na elaboração deste PMSB (Lei 11.445/07 e Lei 12.305/10). As metas 

estão relacionadas com o grau de urgência da solução para cada eixo (componente), 

visando a universalização dos serviços. Ambos estão compostos e conjugados nos PPA`s, 

planilhas financeiras e outros anexos deste PMSB. 

 
Destacam-se alguns itens dessa composição, como: 

 
 Universalização dos serviços na área urbana e rural, de curto a longo 

prazo (1 a 20 anos).

 Aumento da oferta e segurança no abastecimento de água para a 

cidade e comunidades rurais, de curto a longo prazo (1 a 20 anos), 

mas com perspectivas para 50 anos, ou seja 2065.

 Construção de barramentos para amortecimento de picos de vazões 

e cheias, e armazenamento de água de nascentes e fios d`água, com 

capacidade entre 1,0 e 15,0 há cada reservatório, à montante da 

cidade, para retenção de sedimentos, de curto a longo prazo (1 a 20 

anos).

 Construção das obras de contenção e controle de enchentes e 

inundações nas áreas urbanas e comunidades ribeirinhas, reduzindo 

riscos de enchentes e inundações, incidência de doenças de 

veiculação hídrica e outras, de curto a longo prazo.

 Captação e infiltração de chuvas em áreas edificadas e 

impermeabilizadas, na cidade e zona rural (construções, asfaltos, 

calçamentos, etc.), de curto a longo prazo.

 Reflorestamento de áreas relevantes como APP`s e de altas 

declividades (acima de 60 % de declividade), de curto a longo prazo.

 Isolamentos e desocupações de áreas de riscos na cidade e zona 

rural, especialmente em APP`s e próximas de corpos d`água, para 

reduzir riscos de poluições e contaminações desses aquíferos, de 

curto a longo prazo.

 Implantação do sistema de coleta e tratamento de esgotos na 

cidade, especialmente no centro e áreas críticas, de curto a longo 

prazo.

 Fiscalização da aplicação das legislações municipais, estaduais e 

federais em vigor; especialmente do Plano Diretor, Código e postura 

de obras, uso e ocupação dos solos, etc.
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 Implantação efetiva de programa e projetos de educação ambiental, 

capacitação e treinamento de todos os atores envolvidos.

 Replanejar o processo de atendimento para resíduos sólidos, a curto 

prazo (1 a 6 anos), para funcionamento dos próximos 20 anos; ou 

seja, até o ano 2040, considerando que o Aterro atual ainda 

funcionará até 2020.

 Implantação das ações do PLACON a curto e médio prazo (1 a 12 

anos).

 Fiscalização da aplicação das legislações municipais, estaduais e 

federais em vigor; especialmente do Plano Diretor, Código e postura 

de obras, uso e ocupação dos solos, etc., de curto a longo prazo (1 a 

20 anos).

 Implantação efetiva de programa e projetos de educação ambiental, 

capacitação e treinamento de todos os atores envolvidos de curto a 

longo prazo (1 a 20 anos).

 
A elaboração do planejamento de políticas públicas requer um extenso 

ferramental de análise histórica que possibilite quantificar e compreender a lógica de 

diversos processos que se integram com os elementos do Saneamento Básico. O 

detalhamento dos requisitos de demanda e a definição de alternativas técnicas de 

engenharia serão primordiais para o prosseguimento das atividades do PMSB. 

 
A situação ambiental no Município é crítica, em períodos de estiagens e de 

chuvas; ou seja, 9 meses por ano. No processo de definição da situação atual, foram 

utilizadas as informações do diagnóstico articuladas às atuais políticas, programas e 

projetos de Saneamento Básico e de setores correlacionados (saúde, habitação, meio 

ambiente, recursos hídricos, educação e outros) para a projeção e prospecção de 

demandas futuras, considerando a integração entre as diretrizes apontadas e as 

alternativas de gestão e alternativas técnicas, que garantem a sustentabilidade da 

universalização dos serviços de saneamento. 

 
A situação das irregularidades de vazões dos principais cursos d`água, 

especialmente do Rio Xopotó, com picos de enchentes e inundações e depressões 

extremas nas estiagens, resultam em riscos distintos de doenças de veiculação hídrica, 

como a leptospirose, verminoses e outras. Os objetivos quanto ao planejamento e gestão 

dos recursos hídricos, com PPA`s que eliminem ou reduzam esses problemas, integram 

efetivamente os aspectos relacionados com o saneamento básico, de forma abrangente, 

incluindo as políticas de moradia, educação e correlatas. Em consonância com a 

sistematização dos PPA`s a serem quantificados em planilhas anexas deste PMSB, as 
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avaliações dos objetivos e metas alcançadas, deverão ser anuais e a cada 4 anos, de 

acordo com a previsão de avaliação quadrianual do Plano; conforme será também 

detalhado nos produtos subsequentes, especialmente E, F, G e H. 

 
Os objetivos a curto, médio e longo prazo, buscarão a universalização dos 

serviços, com eficácia; ou seja, redução de perdas, aprimoramento dos sistemas 

operacionais e de gestão; de forma que a população tenha serviços de melhor qualidade, 

a custos justos e acessíveis, especialmente, em relação à água (potável e pluvial), esgotos 

e resíduos sólidos. 

 
Foram considerados os objetivos abrangentes para o Saneamento Básico voltados 

para a melhoria das condições de cada eixo do setor e da saúde pública, sendo priorizada 

a identificação e sistematização das principais expectativas manifestadas pela população 

a respeito dos cenários futuros a serem construídos. 

 
Os objetivos deverão ser enumerados e detalhados para cada programa, projeto 

ou ação, considerando os seguintes critérios: 

Plano de Execução do PMSB: 

Prazos Descrição N° de Anos 

Imediatos ou 

Emergenciais 

Até 3 anos 3  

Curto 4 a 8 anos 5 

Médio 9 a 12 anos 4 

Longo 13 a 20 anos 8 

Total 20 

Fonte: Manual de Orientações do PMSB  

FUNASA (2012) 

 

 
A mudança de gestão em Saneamento Básico no Município deverá ocorrer, com 

a realização de menor número de obras e ações paliativas e corretivas, e mais 

infraestrutura com novos modelos e arranjos, distintos dos atuais; ou seja, sustentáveis 

a curto, médio e longo prazos. 

 
 Situação da infraestrutura de abastecimento de água. Objetivos Metas 

(curto, médio e longo prazo). 

 

As infraestruturas de reservação para abastecimento na área urbana do 

Município são precárias, paliativas e deficitárias, considerando os 2 reservatórios 

improvisados pela Prefeitura entre o final de 2014 e início de 2015,[U33] próximo à 

captação da  COPASA.  A  captação e distribuição pela COPASA é deficitária e antiga. 
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Portanto, dentre os objetivos e metas, para água potável, deverão ser incluídos: 

 
 Construção de sistemas de reservação planejados  e  projetados  

por profissionais competentes, com critérios de engenharia, 

segurança, capacidade estática  de dois  terços  do  consumo  anual, 

a  longo  prazo,  e  outros;  devendo  os  projetos  serem  iniciados  a

curto prazo. 

 Melhoria das condições das microbacias, à montante da captação, 

para obtenção de água bruta de melhor qualidade, com critérios 

ambientais, como matas ciliares e outros; devendo os projetos 

serem iniciados a  curto  prazo;  com  meta  de recuperação anual  

de 10 % das matas ciliares de todos os corpos d`água à montante  

da cidade de Visconde do Rio  Branco,  incluindo  o  Município  de 

São Geraldo.

 Renovação das redes de água, mais antigas, numa escala que  

atenda às recomendações técnicas, recuperando o que não foi 

realizado nas últimas décadas, através de um cronograma com meta 

de pelo menos 10 % ao ano, de curto a médio prazo.

 Proteção e recuperação das nascentes

 
As condições de vazões e abastecimento de água para a cidade são muito 

apertadas, ou seja, sem folga, para eventualidades, principalmente em períodos de baixas 

vazões, entre agosto e novembro. Há necessidade de construção de sistemas que 

garantam autonomia e segurança de abastecimentos por períodos prolongados de 

estiagem ou de baixas vazões nos cursos d`água, principalmente à montante da cidade. 

Nos PPA`s deverão ser dimensionados esses sistemas, envolvendo os mananciais e 

reservatórios na cidade. Devido a riscos de crise hídrica, como está ocorrendo desde final 

da década de 2010, é essencial que se atinja a curto ou médio prazo, segurança de 

reservação de água acima de 100 dias consecutivos. As obras como barramentos poderão 

ser construídas a curto prazo (1 a 6 anos), mas poderão demandar mais de 5 anos para 

enchimento, atingindo de 7 a 12 meses, para se ter estabilidade. De imediato, deverá se 

iniciar a redução de perdas e aumento de reuso, para redução do volume bambeado 

diariamente, de forma que passe dos atuais 188 L/hab. dia, para menos de 150 L/hab. dia 

a médio prazo (7 a 12 anos), da implementação do Plano. Em relação à revitalização das 

microbacias à montante da cidade, o percentual médio deverá ser no mínimo 10 % ao ano, 

ou seja, consolidação ao longo de 10 anos. Neste sentido, a revitalização deverá abranger 

recuperação ambiental e econômica dos recursos naturais, especialmente os solos, 

nascentes, matas ciliares, estradas de terra, áreas de recarga hídrica, tratamento de 

esgotos domésticos e resíduos agropecuários, garantido conservação ambiental, 

mensurada, por exemplo, através da qualidade e quantidade de água; conciliada com as 

melhorias de qualidade de vida das famílias rurais. 
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 Situação   da    Infraestrutura    de    Esgotamento    Sanitário    e   seus    

o b j e t i v o s  e metas (curto, médio e longo prazo) 

As infraestruturas de coleta e transporte de esgotos na área urbana são 

relativamente precárias e deficitárias, considerando serem sistemas antigos, 

sobrecarregados e, na maior parte, mistas com os sistemas de águas pluviais. 

 
Portanto, dentre os objetivos e metas, para esgoto, deverão ser incluídos: 

 
 Construção de sistemas de interceptação, bombeamento e 

tratamento, incluindo as ETE`s, planejados e projetados por 

profissionais competentes, com critérios de engenharia, segurança, 

capacidade a longo prazo, e outros; devendo os projetos serem 

iniciados a curto prazo, e considerando uma população urbana de 

aproximadamente 60.000 habitantes.

 
 Melhoria das condições das microbacias, à montante da captação, 

para obtenção de água bruta de melhor qualidade, com critérios 

ambientais, como matas ciliares e outros; devendo os projetos 

serem iniciados a curto prazo; com meta de recuperação anual de 10

% das matas ciliares e 10 % das nascentes e olhos d`água à montante 

da cidade de Visconde do Rio Branco, incluindo o Município de São 

Geraldo. 

 
 Renovação das redes de esgoto, mais antigas, numa escala que 

atenda às recomendações técnicas, recuperando o que não foi 

realizado nas últimas décadas, através de um cronograma com meta 

de pelo menos 10 % ao ano, de curto a médio prazo.

 
 Separação das redes de esgotos das redes pluviais, considerando que 

são mistas na maioria da cidade, principalmente nas partes mais 

antigas.

 
Nos PPA`s deverão ser dimensionados sistemas, considerando as características 

de cada setor, bairro e microbacias da cidade. Com os eventos ocorridos, em relação a 

excessos de água, como enchentes e inundações, os riscos de afetar ou danificar as 

infraestruturas dos sistemas de esgotamento sanitário, é relativamente alto, 

especialmente nas APP`s, dentre elas as redes coletoras de margens de cursos d`água, 

ETE`s e outros. Portanto, é essencial que se atinja a curto ou médio prazo, a redução de 

poluição e contaminação de mananciais, e melhoria de segurança e qualidade de vida. 

Quanto às obras como ETE`s, deverão ser construídas a curto prazo (1 a 6 anos), mas 

poderão demandar mais de 5 anos para conclusão e ligação dos sistemas (da origem à 
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ETE), atingindo de 7 a 12 meses, para se consolidar. De imediato, a redução do consumo 

de água pela população, irá reduzir a demanda de tratamento de esgotos. Outro aspecto 

fundamental deverá ser o resultado efetivo da capacitação, treinamento e educação 

ambiental, como a redução de descartes de resíduos nas instalações sanitárias, que ainda 

é bastante comum na cidade de Visconde do Rio Branco. Em relação à localização da 

cidade na bacia do rio Xopotó, todos os PPA`s locais afetarão o rio à jusante, 

principalmente no município de Guidoval. Neste sentido, a revitalização deverá ser 

integrada com as obras e investimentos em tratamento de esgotos domésticos e resíduos 

agropecuários, garantido conservação ambiental conciliada com as melhorias de 

qualidade de vida das famílias locais. 

 
 Situação da Infraestrutura de águas pluviais e seus Objetivos e Metas 

 
As infraestruturas de coleta e transporte de águas pluviais na área urbana são 

relativamente precárias e deficitárias, considerando serem sistemas antigos, sobrecarregados 

e, na maior parte, mistas com os sistemas de esgotos. 

 
Portanto, dentre os objetivos e metas, para águas pluviais, deverão ser incluídos: 

 
 Construção de sistemas de amortecimentos na área urbana, para 

mitigação dos impactos de picos de vazões e chuvas torrenciais; 

planejados e projetados por profissionais competentes, com critérios de 

engenharia, segurança, capacidade a longo prazo, e outros; devendo os 

projetos serem iniciados a curto prazo, e considerando uma população 

urbana de aproximadamente 60.000 habitantes.

 
 Melhoria das condições das áreas de recarga hídrica das microbacias, à 

montante da cidade e construção de sistemas de amortecimentos em 

áreas de várzeas para mitigação dos impactos de picos de vazões e 

chuvas torrenciais; planejados e projetados por profissionais 

competentes, com critérios de engenharia, segurança, capacidade a 

longo prazo, e outros; devendo os projetos serem iniciados a curto 

prazo,  e  considerando  uma  população  urbana  de aproximadamente

60.000 habitantes. 

 
 Renovação das redes de drenagem urbana, mais antigas, numa escala 

que atenda às recomendações técnicas, recuperando o que não foi 

realizado nas últimas décadas, através de um cronograma com meta de 

pelo menos 10 % ao ano, de curto a médio prazo.

 
 Separação das redes de esgotos das redes pluviais, considerando    que
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são mistas na maioria da cidade, principalmente nas partes mais antigas. 

 
 Desenvolvimento de programa e projetos de reuso de águas, águas de 

chuvas e outras.

 
Considerando a gravidade da situação, o horizonte de 20 anos, e as necessidades 

imediatas, as metas deverão ser implantadas prioritariamente a curto prazo, conforme os 

PPA`s constantes nas planilhas deste PMSB. Em relação à área urbana, as áreas de riscos 

deverão ser desocupadas de curto a médio prazo (1 a 12 anos), conforme consta no Plano de 

Contingência da Defesa Civil (PLACON). As áreas de altas declividades ainda não ocupadas 

deverão ser revitalizadas e drenadas adequadamente nesse mesmo horizonte de tempo. 

Portanto, deverão ser priorizados PPA`s em relação aos seguintes sistemas: 

 
 Readequação e gestão da drenagem urbana, de curto a médio prazo (1 

a 12 anos).

 Reordenamento de uso e ocupação dos solos urbanos, de curto a médio 

prazo (1 a 12 anos).

 Reaproveitamento de água de chuvas em novos em empreendimentos 

e empreendimentos antigos, de curto a médio prazo (1 a 12 anos).

 
Cabe ressaltar que o Programa para drenagem urbana deverá englobar os projetos 

e ações distribuídos em setores da cidade e escalonados em períodos que efetivem resultados 

anuais, com a consolidação a cada período estabelecido nas planilhas e outros itens deste 

Plano. Em média deverá ser adotado percentual médio de 10 % ao ano, na implantação do 

sistema de esgotos urbanos. Para a área rural e distritos deverão ser adotados critérios 

semelhantes, quanto aos percentuais do cronograma de implantação. 

 
Os PPA`s relativos às metas acima, abrangerão microdrenagem na cidade e nos 

núcleos e a macrodrenagem na área urbana e rural do município. Quanto às ações já citadas, 

por exemplo, desassoreamento e limpezas de cursos d`água nas áreas críticas em todo o 

município; em consonância com as legislações, e com as devidas adequações, especialmente 

a lei orgânica e leis do Plano Diretor, da expansão urbana, código de obras e outras municipais; 

as quais deverão amparar o processo efetivo de fiscalização, monitoramento e controle, 

inclusive quanto à impermeabilização de vias urbanas e rurais do município, como: 

edificações, estradas, etc. Quanto às medidas de prevenção, cabe ressaltar que o histórico do 

município e região, não tem sido suficientes para sustentar um desenvolvimento sustentável, 

que evite perdas e danos desastrosos, como têm ocorrido principalmente a partir do ano 

2008, através das enchentes, inundações e escassez de água. 
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 Situação  da  Infraestrutura  de  gerenciamento   de  resíduos   sólidos   seus 

objetivos e metas. 

 
Conforme já em andamento, o aprimoramento da gestão do aterro e das 

infraestruturas dos resíduos sólidos, em geral; o setor deverá ser todo replanejado e 

redimensionando e realocado; de forma a atender as legislações e demandas em vigor. 

 

Um dos aspectos essenciais da infraestrutura e gestão dos resíduos sólidos, é a 

redução a curto e eliminação a médio e longo prazo, de descarte e carreamento de 

resíduos para os corpos hídricos. Dentre os resíduos, se incluem os sedimentos de solos, 

provocados pela erosão. 

 
De acordo com o diagnóstico e prognósticos elaborados neste PMSB, nos PPA`s 

deverá ser redimensionado sistema adequado de coleta, transporte, tratamento e 

destinação final dos resíduos sólidos urbanos e rurais, considerando os diversos 

componentes, inclusive os sedimentos de erosão e assoreamento e os resíduos 

agropecuários; considerando as características de cada setor, bairro, comunidades rurais 

e microbacias do município. Com os eventos ocorridos, em relação a excessos de água, 

como enchentes e inundações, os riscos de afetar ou danificar as infraestruturas dos 

sistemas de esgotamento sanitário, é relativamente alto, especialmente nas APP`s, dentre 

elas as redes coletoras de margens de cursos d`água, ETE`s e outros. Portanto, é essencial 

que se atinja a curto ou médio prazo, a redução de poluição e contaminação de 

mananciais, além de riscos ocorrência de doenças por falta de saneamento, e melhoria 

simultânea de segurança e qualidade de vida da população urbana e rural. Quanto às 

adequações de infraestruturas nas diversas etapas da gestão dos resíduos sólidos, deverão 

ser executadas obras em novo Aterro Sanitário, ou similar, de curto a médio prazo (1 a 12 

anos). De imediato, deverá ser ampliada e intensificada a coleta seletiva e logística 

reversa, para redução do volume diário destinado ao Aterro Sanitário, com expectativa de 

resultado efetivo da capacitação, treinamento e educação ambiental. 

 
Cabe ressaltar que o Programa para readequação da gestão dos resíduos sólidos 

urbanos e rurais deverá englobar os projetos e ações distribuídos em setores do município 

e escalonados em períodos que efetivem resultados anuais, com a consolidação a cada 

período estabelecido nas planilhas e outros itens deste Plano. Em média deverá ser 

adotado percentual médio de 10 % ao ano, na implantação do sistema de gestão dos 

resíduos sólidos. Para a área rural e distritos deverão ser adotados critérios distintos 

quanto às obras e instalações, mas semelhantes, quanto aos percentuais do cronograma 

de implantação. 

 
Os PPA`s relativos às metas acima, abrangerão microdrenagem na cidade e nos 

núcleos e a macrodrenagem na área urbana e rural do município. Quanto às ações já 
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citadas, por exemplo, readequação para garantia de vida útil do Aterro Sanitário atual, por 

mais 5 anos (até por volta do ano 2019 ou 2020); em consonância com as legislações, e 

com as devidas adequações, especialmente a lei orgânica e leis do Plano Diretor, da 

expansão urbana , código de obras e outras municipais; as quais deverão amparar o 

processo efetivo de fiscalização, monitoramento e controle, inclusive quanto à 

impermeabilização de vias urbanas e rurais do município, como: edificações, estradas, etc. 

Quanto às medidas de prevenção, cabe ressaltar que o histórico do município e região, 

não tem sido suficientes para sustentar um desenvolvimento sustentável, que evite ou 

minimize riscos de doenças, em eventos desastrosos, como têm ocorrido principalmente 

a partir do ano 2008, através das enchentes, inundações e escassez de água, quando os 

resíduos apresentam impactos de diversas naturezas. 

 
 Projeção de Demanda e Prospectivas Técnicas – Conceito 

 
A partir das demandas apuradas para o PMSB do Município, em consonância com a 

realidade da bacia hidrográfica do Rio Xopotó, o detalhamento dos requisitos de 

demanda e a definição de alternativas técnicas de engenharia serão organizadas e 

priorizadas de acordo com as diretrizes apontadas, para viabilizar a consolidação e 

implantação do PMSB. Neste processo estão sendo considerados todos os dados e 

informações geradas e processadas, desde o diagnóstico até o detalhamento das 

alternativas; respeitando políticas públicas, legislações pertinentes e crescimento 

demográfico de curto a longo prazo; e considerando as diversas possibilidades, como 

exemplificadas abaixo. 

 
Análise das alternativas de gestão: 

 Alternativas institucionais. Planejamento.

 Prestação de serviços. Regulação.

 Fiscalização. Controle social. Cooperação regional.

 
Análise das alternativas técnicas: 

 Evolução gradativa.

 Viabilidade técnica.

 Viabilidade econômica.

 Sustentabilidade.

 Política de acesso integralizado.

 Soluções de continuidade.

 
A elaboração do planejamento de políticas públicas requer um extenso 

ferramental de análise histórica que possibilite quantificar e compreender a lógica de 

diversos processos que se integram com os elementos do Saneamento Básico. O 

detalhamento  dos  requisitos  de  demanda  e  a  definição  de  alternativas  técnicas de 
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engenharia serão primordiais para o prosseguimento das atividades do PMSB. 

Para cada uma das diversas diretrizes apontadas e priorizadas para este PMSB, 

os prognósticos e os temas foram detalhados, em consonância com os eixos do Plano; de 

forma que as respectivas alternativas sejam implantadas através de programas, projetos 

e ações, de curto, médio e longo prazo (1 a 20 anos), de acordo com a prioridade ou 

urgência de cada caso; conforme banco de dados, que incluem mapas, planilhas e outros, 

constantes neste Plano. 

 
 Infraestrutura de Abastecimento de Agua 

 
7.7.1   Análise das alternativas de gestão e prestação de serviços; 

 
A Lei Federal nº 11.445/07 no capítulo II dispõe a respeito do exercício da 

titularidade e prevê que o titular (Município) deverá formular a política pública de 

Saneamento Básico, devendo para tanto, desempenhar um rol de condições, previstas no 

art. 9º, como: elaborar os Planos de Saneamento Básico; prestar diretamente ou autorizar 

delegação dos serviços; definir ente responsável pela regulação e fiscalização dos serviços; 

adotar parâmetros para garantia do atendimento essencial à saúde pública; fixar direitos e 

deveres dos usuários; estabelecer mecanismos de controle social; estabelecer sistema de 

informações sobre os serviços. 

 
Diante das exigências legais supramencionadas é imprescindível apresentar 

alternativas institucionais para o exercício das atividades de planejamento, regulação, 

fiscalização e prestação de serviços, bem como a formulação de estratégias, políticas e 

diretrizes para alcançar os objetivos e metas do Plano Municipal de Saneamento Básico, 

incluindo a criação ou adequação de órgãos municipais de prestação de serviço, regulação e 

de assistência técnica. 

 
Cabe ressaltar que para cada eixo (componente) do PMSB já existe um sistema 

funcionando, mesmo que seja deficitário ou inadequado; no caso da água a COPASA e para 

os outros e eixos a Prefeitura. 

 
Quanto às análises de gestão e operação das alternativas de PPA`s para os 4 eixos 

do PMSB, a viabilidade econômica e sustentabilidade são aspectos essenciais a serem 

verificadas no Plano. A titularidade é do município e não é delegável. Portanto, dentre os 

princípios estabelecidos pela lei 11.445/07, o da integralidade deverá ser o mais efetivo para 

obtenção dos resultados do PMSB através de arranjos que envolvam os diversos atores da 

área urbana e rural, integrando todos os atributos relevantes para que se tenha a 

revitalização e readequação socioeconômica e ambiental de um setor ou microbacias 

hidrográfica, seja urbana ou rural. 
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Em relação aos serviços de abastecimento de água, a partir do final do contrato de 

concessão da COPASA, 4 alternativas tornam-se possíveis, sendo: renovação, contratação de 

instituição privada, criação de sistema municipal ou ainda parceria pública privada. Quanto 

aos serviços de esgotos na área urbana, as 4 alternativas são possíveis (COPASA, Prefeitura, 

privado ou público privado); e para água, esgotos e dejetos rurais, incluindo as sedes dos 

núcleos, a tendência é a Prefeitura assumir em parceria com os beneficiários representados 

por entidades e produtores, principalmente para operações e manutenções. Quanto aos 

serviços em resíduos sólidos, uma grande possibilidade é a terceirização a curto prazo. 

Quanto à drenagem a situação é mais complexa, por envolver aspectos dispersos 

geograficamente, além da necessidade de grandes investimentos em infraestruturas, tanto 

na área rural, como urbana, considerando as influências das microbacias de cabeceiras, à 

montante da cidade. Os PPA`s deverão ser baseados em Plano Diretor de Drenagem, o qual 

depende de análises mais específicas, além desse PMSB; ou seja, como consequência do 

mesmo. 

 
 Projeção da demanda anual de água para toda a área de planejamento ao 

longo dos 20 anos. 

 
Considerando a vazão atual demandada de aproximadamente 7.000 m³/dia, para 

um consumo  aproximado  de 190  L/hab.  dia  e população  urbana  de   aproximadamente 

35.132 habitantes (2014). 

 
Para um crescimento médio de 2,4 % ao ano, durante 20 anos, ou seja, uma 

população urbana de aproximadamente 60.000 habitantes, e uma meta de consumo de 140 

L/hab. dia, a demanda diária será superior a 9.000 m³/dia no ano 2034. 

 
Considerando a projeção de crescimento da população do município, ao final de 

cada período de implantação do PMSB, a situação de demanda de água deverá ser conforme 

quadro abaixo. 
 

Ano 
População Urbana 

(habitantes) 

Consumo diário 

(L/hab. dia) 

2014 35.132 188 

2016 41.567 188 

2020 45. 702 147 

2026 52.692 110 

2034 63.701 110 
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Em cada período o consumo total urbano deverá ser: 

 
A curto prazo (1 a 6 anos) – 6.604.868 em 2014 a 7.488.034 /dia em 2020; a 

médio prazo (7 a 12 anos) - 7.646.274 em 2021 a 6.637.609 L/dia em 2026; e a longo 

prazo (13 a 20 anos) -  6.777.827 em 2037 a 5.870.920 L/dia. 

Nos núcleos (distritos) e propriedades rurais, o consumo médio em 2013 e o 

projetado para 2034, são conforme quadro abaixo. 
 
 

Consumo 

núcleos em 2013 

diário por família dos 
630 L/dia 

Consumo diário por família em 

propriedades rurais dispersas em 2013 
1.052 L/dia 

Projeção de consumo diário por 

família dos núcleos para 2034 
630 L/dia 

Projeção de consumo diário por 

família em propriedades rurais dispersas para 

2034 

 
1.052 

 
L/dia 

 
Portanto, espera-se que não haja aumento de consumo para as famílias do meio 

rural no horizonte de 20 anos, uma vez que já são relativamente altos. 

Os consumos de água podem ser demonstrados da seguinte forma: 

Na cidade: 

   Em 2014: 

Consumo por pessoa: 188 L/hab. dia. 

População urbana: 35.132 hab. 

Consumo total por dia: 188 x 35.132 = 6.604.868 L/dia. 

   Em 2034: 

Consumo por pessoa: 140 L/hab. dia. 

População urbana: 63.701 hab. 

Consumo total por dia: 140 x 63.619 = 8.918,14/dia. 

 
Nos núcleos: 
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   Em 2014: 

Consumo por pessoa: 180 L/hab. dia. 

População total dos núcleos: 4.550 hab. 

Consumo total por dia: 180 x 4.550 = 819.000 L/dia 

   Em 2034: 

Consumo por pessoa: 180 L/hab. dia. 

População total dos núcleos: 6.748 hab. 

Consumo total por dia: 180 x 6.748 = 1.214.640 L/dia. 
 
 

Nas propriedades rurais dispersas: 

   Em 2014: 

Consumo por pessoa: 300 L/hab. dia. 

População total das propriedades rurais dispersas: 1.500 hab. 

Consumo total por dia: 300 x 1.500 = 450.000 L/dia. 

   Em 2034: 

Consumo por pessoa: 300 L/hab. dia. 

População total das propriedades rurais dispersas: 1.300 hab. 

Consumo total por dia: 300 x 1.300 = 390.000 L/dia. 

Número médio de pessoas por família, para as 3 situações: 3,5 pessoas. 
 
 

Conforme planilhas anexas deste PMSB, a população da cidade e dos núcleos 

crescerá anualmente, aumentando entorno de 50 % de 2014 a 2034. Já a população das 

famílias rurais dispersas diminuirá aproximadamente 15 % no mesmo período. 

Em relação aos cenários, pode-se considerar o otimista para o cumprimento de 

100 % de todo o cronograma, com metas, investimentos, obras, etc., cumpridos, 

conseguindo se antecipar em relação aos prazos estabelecidos neste PMSB, 

principalmente a curto prazo, como pré-requisito para que os demais sejam cumpridos a 

médio e longo prazo. O cenário possível dependerá da capacidade do município se 

mobilizar, planejar e se efetivar, para que todas as partes cumpram suas funções, mesmo 

que as condições não sejam totalmente favoráveis, para que sejam cumpridos os 

objetivos e metas, principalmente a curto prazo, para que não atrase os demais (médio e 

longo prazo). Já o cenário pessimista será o do município não se mobilizar para  cumprir 
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o PMSB de forma adequada, iniciando a execução dos PPA`s de imediato, ou seja, a partir 

do ano 2015, buscando os arranjos necessários, conforme se prevê neste Plano. 

Diante das projeções apresentadas, serão necessários PPA`s, que incluam 

reservação de água, redução de perdas e desperdícios, redução do consumo, aumento 

do reuso, conforme demonstrados em planilhas anexas. 

Especificamente em relação aos eixos água potável e drenagem, além das obras 

e investimentos, será necessária a participação efetiva da população, através de 

mudanças de padrões, conceitos e comportamentos, e ações como se apropriar dos 

empreendimentos, realizando o controle social; o processo de capacitação, treinamento 

e educação ambiental será essencial para garantir a sustentabilidade desses resultados. 

 
 Descrição dos principais mananciais, suas definições e alternativas 

 
 

O Rio Xopotó, com aproximadamente 62 km de extensão em toda a bacia, 

percorre aproximadamente 15 km de sua nascente, no Município de São Geraldo, até a 

cidade de Visconde do Rio Branco. Nesse trecho, recebe pequenos afluentes, e o mais 

significativo é o ribeirão Piedade, o qual recebe o córrego Santa Maria, no local da 

captação da COPASA. A foz do ribeirão Piedade no Rio Xopotó é no centro da cidade. Três 

outros afluentes se destacam na cidade, sendo: Rua Nova/Joaquim Lopes, Barreiro e 

Fazendinha/São Francisco. Dos mais de 25 poços artesianos que funcionavam até 1994, 

quando a COPASA assumiu a concessão, apenas entorno de 4 funcionam em 2015, e com 

vazões relativamente baixas, sem perspectivas a médio e longo prazo. 

 
Considerando a expansão urbana, as vazões atuais e o potencial de produção e 

reservação de água superficial e subterrânea, a principal e mais viável alternativa de 

abastecimento da cidade, são os cursos d`água e respectivas microbacias acima da 

cidade; ou seja, Xopotó, Piedade, Santa Maria e Fazendinha/São Francisco. Todas esses 

microbacias são de cabeceiras e poderão infiltrar, reter e armazenar mais de 20 % suas 

vazões e aproximadamente 20 % das precipitações anuais. Esses valores totalizam 

aproximadamente 250 L/s de vazões e mais 250 mm/ano das chuvas. 

 
Considerando um período efetivo de 9 meses por ano, com vazões maiores e 

ocorrência das chuvas, numa área total de 100 km² somente no município e à montante 

da cidade, o potencial estático anual de reservação é de 30 milhões de m³, e efetivo de 9 

milhões de m³. Isso significa segurança de 30 meses, em caso de estiagem prolongada de 

até 2,5 anos; ou seja, dois períodos de chuvas consecutivos de poucas chuvas, como estão 

ocorrendo a partir do ano 2013. 
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Considerando que em períodos de chuvas (outubro a abril), tem-se sobras 

significativas de águas nos cursos d`água, que de maio a setembro há escassez de água; 

e que em qualquer época do ano os picos de vazões provocados por chuvas torrenciais 

(exemplo: 50 mm/h), resultam perdas de água para fora da bacia, sem utilização 

adequada dessas águas; as planilhas anexas deste PMSB mostram as alternativas para 

aproveitamento das mesmas, sendo: 

Reservação através de retenção e acumulação de 20 % do volume total de 

chuvas anuais e 25 % das vazões dos córregos Santa Maria e Piedade em pelo menos 9 

meses por ano; de forma que a reservação total bruta estática seja o equivalente a 3 anos 

de estiagens, ou seja, 18 meses efetivos de escassez de água. 

Dentre as ações projetadas, deverá ser incluída a revitalização e 

desassoreamento de reservatórios (lagoas e açudes) já existentes nas propriedades 

rurais, especialmente à montante da cidade. 

De acordo com as projeções e a realidade atual de produção, disponibilidade e 

demanda de água, e as projeções para os 20 anos; deverão ser realizadas ações que 

garantam reserva de água paro mínimo de 6 meses de estiagem de imediato a curtíssimo 

prazo (1 a 3 anos). Os PPA`s deverão contemplar a implantação de obras e infraestruturas 

que garantam a segurança de 3 anos de abastecimento, conforme citado acima e 

demonstrado em planilhas anexas. Em relação à capacidade do sistema de captação e 

distribuição, as reformas de redes e outras já citadas e constantes em planilhas anexas, 

assim como as ampliações e aprimoramentos deverão ser efetivados, no curto, médio e 

longo prazos. 

 
 Alternativas técnicas de engenharia da demanda calculada. 

 

As alternativas técnicas deverão ser compostas por um conjunto de práticas 

integradas, composto por práticas mecânicas, vegetativas e de saneamento.  As práticas 

mecânicas são realizadas por máquinas, com revolvimento de solo, com destaque para 

construção de pequenas e médias barragens de acumulação de águas pluviais e fluviais, 

além de práticas agrícolas de conservação de solo e água, como: terraceamento, 

barraginhas, readequação de estradas de terra, e outras. Dentre as práticas vegetativas, 

destacam-se: reflorestamento, enriquecimento florestal, plantio direto, cultivo mínimo, 

Sistemas Agroflorestais (SAF`s), Integração Lavoura Pecuária Floresta (ILPF) e outras. 

 
Em relação ao eixo água potável, assim como os demais eixos (componentes) do 

PMSB, as alternativas deverão se pautar na sustentabilidade, com modelos criativos e 

de menores impactos negativos e maiores otimizações de recursos, valorizando a 

participação social no planejamento, implantação, operação, manutenções e controle 
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social. Dos eixos diretamente relacionados com os recursos hídricos, para a água 

potável, por exemplo, a implantação de diversos reservatórios pequenos e médios, de 

acumulação e reservação distribuídos nas microbacias, terão impactos nos resultados 

muito diferentes de grandes reservatórios, em todos os aspectos (sociais, econômicos, 

ambientais, etc.). Cada localidade deverá ter seu projeto específico, que garanta a 

sustentabilidade a médio e longo prazo, como por exemplo, a participação efetiva da 

comunidade. O reuso da água deverá estar sempre entre as prioridades de cada projeto. 

Portanto, nos PPA`s deverão constar as alternativas gerais com cronograma e 

estimativas de custos, para que sejam detalhadas e aplicadas com sustentabilidade e 

participação social. 

 
 Eventos de emergência e contingência. 

 
Conforme bem detalhado no Plano de Contingência (PLACON), apresentado no 

Diagnóstico; coordenado e atualizado anualmente, a partir de 2012, pela Defesa Civil do 

Município de Visconde do Rio Branco, integrado aos demais Municípios da bacia do rio 

Xopotó e ribeirão Ubá; após os eventos ambientais ocorridos a partir de 2008, está 

evidente que os mesmos poderão ocorrer em qualquer ano, não mais ciclicamente, ou 

seja a cada 2 ou 4 anos, por exemplo. 

Em relação aos procedimentos a serem adotados em caso de acidente nos 

sistemas de esgotos, por exemplo, são os seguintes: 

 Identificar áreas com estrutura danificada; 

 Identificar abrangência da área afetada; 

 Identificar se há casos de contaminação; em caso afirmativo, 

encaminhar para órgão de saúde, para os procedimentos indicados. 

 

Os procedimentos a serem adotados em caso de acidente ou desastre são os 

seguintes: 

 
• Colocar a rede novamente em condições de uso, no mais curto prazo 

possível, o Mapeando os sistemas de abastecimento de água, 

soluções alternativas coletivas e individuais quanto a sua 

vulnerabilidade, o Avaliando a situação de mananciais e bacias 

hidrográficas afetadas e que possam ser usadas alternativamente 

para atender a população afetada; o Realizando diagnóstico da 

qualidade da água para consumo humano, o qual, devido ao caráter 

emergencial, deverá priorizar as análises de cloro residual e E. coli ou 
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coliformes termo tolerantes; o Avaliando a necessidade de aumentar 

a concentração de cloro residual e elevar a pressão do sistema de 

abastecimento de água; o Indicando a utilização de soluções 

alternativas de abastecimento, no caso dos mananciais 

normalmente utilizados terem sido contaminados por substâncias 

perigosas; 

 
• Se necessário, utilizar equipamentos portáteis, em caráter 

provisório, enquanto se providencia a recuperação dos sistemas de 

abastecimento; o As Unidades de Engenharia do Exército são 

equipadas com aparelhagem portátil de filtração sob pressão e de 

cloração da água e tem todas as condições para apoiar os órgãos 

locais de Defesa Civil, quando solicitado. 

 
• Monitorar em conjunto com os órgãos/instituições de meio 

ambiente o processo de limpeza e recuperação de áreas afetadas por 

produtos químicos, utilizando sempre equipamentos de proteção 

individual, para evitar acidentes toxicológicos. É necessário lembrar 

que algumas substâncias químicas reagem com a água e formam 

gases e vapores tóxicos, sem cor nem odor, mais densos que o ar que 

se acumulam nas zonas baixas, onde as pessoas respiram; 

• Na existência de áreas caracterizadas por contaminação química 

restringir o acesso por parte da população na área afetada. 

 

 
 Infraestrutura de Abastecimento de Água 

  
 Análise das alternativas de gestão e prestação de serviços. 

 
a) Prestação Direta 

 
A Lei Federal nº 11.445/2007 prevê que o titular (Município) preste 

diretamente os serviços públicos de Saneamento Básico. Esta prestação pode ocorrer 

via administração central ou descentralizada (outorga). (Art. 9º, II) A prestação 

centralizada ocorre por meio de órgão da administração pública (ex. SAAE, DMAE, etc.). 

Já, a prestação direta descentralizada pode ocorrer por autarquia, empresa pública, 

sociedade de economia mista e fundação. 

 
b) Prestação Indireta - Delegação por Concessão, Permissão, Autorização ou 

Terceirização 
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O Poder Público Municipal, titular dos serviços públicos de Saneamento Básico, 

pode delegar a prestação dos serviços para terceiros, sempre por meio de licitação (Lei 

nº 8.666/93), na forma de concessão, permissão, autorização ou terceirização. Existem 

três alternativas de delegação que são consideradas viáveis para o setor: as concessões 

comuns, as parcerias público-privadas e os contratos de terceirização. 

 
Na concessão comum, a Administração Pública delega a prestação das atividades 

para uma empresa privada ou estatal que deverá atender a legislação e regulação do 

titular, às normas gerais das legislações que dispõem sobre o regime de concessão e 

permissão da prestação de serviços públicos. Nesta modalidade, o poder concedente não 

paga ao particular pelo Serviço pois, há uma relação direta entre a concessionária e o 

usuário, ou seja, não há despesa pública envolvida, o usuário é quem paga. 

 
A concessão de serviço público é o contrato administrativo pelo qual a 

Administração Pública transfere à pessoa jurídica ou a um consórcio de empresas a 

execução de certa atividade de interesse coletivo, remunerada através do sistema de 

tarifas pagas pelos usuários. Nessa relação jurídica, a Administração Pública é 

denominada de concedente, e, o executor do serviço, de concessionário. 

 
Projeção da vazão anual de esgotos ao longo dos 20 anos para toda a área de 

planejamento. 

 
Considerando a vazão de esgotos equivalente a 80 % da vazão de água utilizada 

na mesma cidade, pode-se considerar as duas situações, para a área urbana: 

 
 2014: 34.000 mil habitantes urbanos, 188 L/hab. dia; com volume de 

água aproximado de 7.000 m³/dia; e de esgotos aproximadamente 

5.600 m³/dia. 

 
 Projeção para 2034: aproximadamente 67.000 mil habitantes 

urbanos, 140 L/hab. dia; com volume de água aproximado de 9.000 

m³/dia; e de esgotos aproximadamente 7.500 m³/dia. 

 
Portanto a projeção anual, para 2034, com uma população estimada de 63.701 

habitantes será de aproximadamente 7.007,11mil m³ por ano, a ser tratado. 

 
Considerando a população de 53.000 habitantes na cidade, a demanda de água 

será 140 L/hab. dia; com volume de água aproximado de 7.472 m³/dia; e de esgotos 

aproximadamente 5.871 m³/dia. 
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Em relação à geração de esgotos os cálculos foram realizados da seguinte forma: 

Na cidade: 

 
   Em 2014: 

Geração por pessoa: 140 L/hab. dia. 

População total da cidade: 35.132 hab. 

Geração total por dia: 140 x 35.132 = 4.918,5 m³/dia. 

Tratado: 4.918,5 x 5 % = 245,96 m³/dia. 

Não tratado: 4.918,5 x 95 % = 4.672,6 m³/dia. 

 
   Em 2034: 

Geração por pessoa: 110 L/hab. dia. 

População total da cidade: 63.701 hab. 

Geração total por dia: 110 x 63,701 = 

7.007,11m³/dia. Tratado: 63,701 x 100 % = 63,701 

m³/dia. 

Não tratado: 63,701 x 0 % = 0 m³/dia. 

 
Diante das projeções apresentadas, serão necessários PPA`s, que incluam 

reservação de água, redução de perdas e desperdícios, redução do consumo, aumento 

do reuso, conforme demonstrados em planilhas anexas. Se a vazão de estiagem do rio 

Xopotó não aumentar a médio prazo, quando se concluir a implantação da ETE, e os 

esgotos deixarem de cair no rio, a vazão do rio poderá até zerar. 

 
Especificamente em relação aos esgotos e resíduos sólidos, além das obras e 

investimentos, será necessária a participação efetiva da população, através de mudanças 

de padrões, conceitos e comportamentos, e ações como se apropriar dos 

empreendimentos, realizando o controle social; o processo de capacitação, treinamento 

e educação ambiental será essencial para garantir a sustentabilidade desses resultados. 

 
A cidade de Visconde do Rio Branco só possui infraestrutura adequada de rede 

de esgotos nas partes mais novas da cidade, onde as redes de esgotos são separadas das 

redes de águas pluviais. Nas partes mais antigas da cidade, será necessário separar essas 

duas redes. Em toda a cidade será necessário construir todo o sistema para tratamento 

de esgotos, composto por: rede de interceptores, coletores, elevatórias, Estações de 

Tratamento de Esgotos (ETE`s) e demais infraestruturas 



173 

 

 

 

 

Critérios de vazões de esgotos. 
 
 

 

 

Eficiência de SS, DBO e DQO do UASB, BF e DS previsto. 
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Previsão da carga orgânica de DBO ao longo dos anos com e sem tratamento 

 
 

Ano 
População Urbana 

(hab.’ s) 

DBO 

(kg/ha/dia) 

 

Total (kg/dia) 
Sem Tratamento 

(kg/dia) 

Com Tratamento 

(kg/dia) 

 

% de tratamento 

2013 34.300 0,054 1.852,2 1.759,6 92,6 5,0% 

2014 35.132 0,054 1.897,1 1.802,3 94,9 5,0% 

2015 35.875 0,054 1.937,2 1.840,4 96,9 5,0% 

2016 41.567 0,054 2.244,61 2.132,38 112,23 5,0% 

2017 42.564 0,054 2.298,48 2.183,56 114,92 5,0% 

2018 43.586 0,054 2.353,65 2.235,97 117,68 5,0% 

2019 44.632 0,054 2.410,14 2.289,63 120,50 5,0% 

2020 45.703 0,054 2.467,98 1.727,58 740,39 30,0% 

2021 46.800 0,054 2.527,21 1.769,05 758,16 30,0% 

2022 47.923 0,054 2.587,86 1.811,50 776,36 30,0% 

2023 49.073 0,054 2.649,97 1.854,98 794,99 30,0% 

2024 50.251 0,054 2.713,57 1.899,50 814,07 30,0% 

2025 51.457 0,054 2.778,70 1.945,09 833,61 30,0% 

2026 52.692 0,054 2.845,39 995,88 1.849,50 65,0% 

2027 53.957 0,054 2.913,68 1.019,78 1.893,89 65,0% 

2028 55.252 0,054 2.983,60 1.044,26 1.939,34 65,0% 

2029 56.578 0,054 3.055,21 1.069,32 1.985,89 65,0% 

2030 57.935 0,054 3.128,54 1.094,98 2.033,55 65,0% 

2031 59.326 0,054 3.203,62 1.121,26 2.082,35 65,0% 

2032 60.750 0,054 3.280,51 1.148,18 2.132,33 65,0% 

2033 62.208 0,054 3.359,24 1.175,73 2.183,50 65,0% 

2034 63.701 0,054 3.439,86 0 3.439,86 100,0% 



175 

 

 

 

Definição de alternativas técnicas de engenharia para atendimento  da  demanda 

calculada. 

 
 

Para dimensionamento do sistema de tratamento de esgotos, toda a área 

urbana e respectiva zona de expansão, deverão estar com levantamento topográfico ou 

auto CAD, completos, para se efetuar os cálculos de engenharia, custos, viabilidades, etc. 

Considerando que a cidade e sua expansão urbana possui entorno de 12 pequenas bacias, 

das quais pelo menos 4 não vertem por gravidade para o Rio Xopotó; deverá ser feito 

estudo separado para essas situações que exigirão bombeamento para a calha do rio 

Xopotó. De acordo com os mapas elaborados no Diagnóstico, poderá ser projetada 

apenas uma grande ETE para a calha do Xopotó, que poderá atender entorno de 80 % da 

área urbanizada atual, ou até 3 ETE`s, conforme análise de viabilidade. No caso dos 

bairros que vertem para fora da calha do Xopotó, poderão ser projetadas pequenas ETE`s 

para os mesmos, ou bombeamento dos esgotos para a calha do Xopotó. Para os núcleos 

rurais deverão ser projetadas pequenas ETE`s. Para as propriedades rurais, poderão ser 

projetadas mini- ETE`s ou fossas sépticas, conforme a viabilidade. 

 
Os custos do sistema de tratamento de esgotos para a cidade de Visconde do 

Rio Branco, para atender a demanda até o ano 2034, deverão ser de aproximadamente 

R$ 20 milhões a curto e médio prazo (1 a 12 anos), com possibilidade de investimentos 

complementares de aproximadamente 20 % a 30 % de médio a longo prazo. Já as mini- 

ETE`s para os 8 núcleos deverão custar aproximadamente R$ 1 milhão, para aglomerados 

de até 50 famílias. Para as propriedades rurais, os investimentos poderão ser R$ 10 mil 

por unidade, incluindo o tratamento de resíduos agropecuários (de bovinos, suínos e 

pequenos animais). 

 
Em relação ao eixo esgoto, assim como os demais eixos (componentes) do 

PMSB, as alternativas deverão se pautar na sustentabilidade, com modelos criativos e de 

menores impactos negativos e maiores otimizações de recursos, valorizando a 

participação social no planejamento, implantação, operação, manutenções e controle 

social. Dos eixos diretamente relacionados com os recursos hídricos, para os sistemas de 

esgotos, as soluções deverão considerar também dejetos e efluentes de animais e 

empreendimentos como agroindústrias, visando dentre os resultados o reuso da água, 

com otimização de impactos, em todos os aspectos (sociais, econômicos, ambientais, 

etc.). Em relação aos esgotos humanos e dejetos de animais, cada localidade deverá ter 

seu projeto específico, que garanta a sustentabilidade a médio e longo prazo, como por 

exemplo, a participação efetiva da comunidade; e sempre com o foco do reuso da água, 

entre todas as prioridades. Portanto, nos PPA`s deverão constar as alternativas gerais 

com cronograma e estimativas de custos, para que sejam detalhadas e aplicadas com 
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sustentabilidade e participação social. 

De acordo com a expansão urbana, que deverá se efetivar anualmente, 

consolidando-se até o ano de 2034, a cidade deverá ter uma grande ETE e outras ETE`s 

de menor porte, evitando concentração excessiva de riscos de operação, manejo e 

gestão. Considerando que as cidades da bacia do Rio Xopotó se distanciam entre si, em 

pelo menos 15 km, não será viável o tratamento de esgotos, com ETE`s  integradas  

entre Municípios. Como os núcleos rurais dos Municípios  também  se  distanciam  a  

mais de 10 km entre si e das respectivas cidades, não serão viáveis mini-ETE`s 

integradas. 

 
Para a cidade a ETE principal deverá ser implantada no eixo do Rio Xopotó, uma 

vez que em mais de 70 % da cidade, a drenagem natural é diretamente no sentido da calha 

do rio. Entretanto, análises específicas deverão ser realizadas quanto a tipo de solo, risco 

de inundação, etc., para implantação da ETE. Quanto ao modelo, deverá ser escolhido o 

que reunir melhor custo/benefício, quanto à implantação, operação, manutenções e 

participação efetiva no controle social. 

Nos demais 30 % da cidade, deverão ser implantadas ETE`s menores, de acordo 

com o tamanho do respectivo micro bacia e população atual e ao longo dos 20 anos. Em 

regra geral, o cronograma de implementação dos serviços de água, esgotos e drenagem e 

resíduos sólidos será bastante semelhante, devido à gravidade da situação, e muito pouco 

ter sido realizado em obras e infraestruturas. 

Para as 15 comunidades rurais, deverão ser priorizadas as 8 maiores, 

principalmente pela maioria se localizar à montante da cidade, o que afetará 

positivamente a qualidade das águas dos mananciais de abastecimento. Para essas 8, o 

modelo de mini-ETE`s será o mesmo ou muito semelhante, devido à similaridade entre 

elas. 

Para as propriedades rurais dispersas, a fossa séptica individual deverá ser o 

padrão, com possíveis variações nos modelos, principalmente quanto à menor exigência 

e frequência de limpezas (retiradas de lodos), e participação das famílias quanto à 

apropriação dos sistemas, cuidando adequadamente dos mesmos. 

 

 Visão de eventos de emergência e contingência. 
 
 

O Plano de Ações de Contingência e Emergência, busca caracterizar as estruturas 

disponíveis e estabelecer as formas de atuação da operação do sistema, tanto em caráter 

preventivo como corretivo, procurando elevar o grau de segurança e a continuidade 

operacional das instalações relacionadas aos serviços de abastecimento de água do 

Município. 
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Em caso de ocorrências atípicas, que extrapolem a capacidade de atendimento 

local, o operador em exercício deverá dispor de todas as estruturas de apoio com mão de 

obra, materiais e equipamentos, das áreas de manutenção, gestão, controle de qualidade 

e de todas as áreas que se fizerem necessárias, visando à correção dessas ocorrências, 

para que os sistemas deste Município não tenham a segurança e a continuidade 

operacional diminuídas ou paralisadas. 

 
Deverão ser cadastradas fontes alternativas de abastecimento de água para 

situações emergenciais, que atendam às exigências da Portaria do Ministério da Saúde. 

 
Manobras de redes para atendimento de atividades essenciais 

 
 Manobras de redes para atendimento de atividades essenciais 

 Manobras de rede para isolamento da perda. 

 Interrupção do abastecimento até conclusão de medidas saneadoras. 

 Acionamento dos meios de comunicação para aviso à população 

atingida para racionamento. 

 Acionamento emergencial da manutenção e Corpo de Bombeiros se 

for o caso (edificações atingidas ou com estabilidade ameaçadas). 

 Acionamento dos meios de comunicação para alerta de água 

imprópria para consumo. 

 Realizar descarga da rede. 

 Informar o órgão Ambiental competente e/ou vigilância sanitária. 

 Paralisação temporária dos serviços nos locais atingidos. 

 Acionamento dos meios de comunicação para aviso à população para 

evitar depósito de lixo nas ruas. 

 Busca de apoio dos municípios vizinhos ou contratação emergencial. 

 Apoio com carros pipa a partir de fontes alternativas cadastradas. 

 Apoio com carros pipa a partir do sistema principal se necessário. 

 Acionar a Policia Ambiental e Corpo de Bombeiros para isolar a fonte 

de contaminação. 

 Acionamento dos meios de comunicação para alerta e bloqueio 

 Comunicação a Polícia. 

 

 Infraestrutura de Águas Pluviais 

 
Em relação às microbacias rurais, especialmente as das cabeceiras do município, 

as  caracterizações permitem projetar PPA`s  que poderão resolver  mais de  90  %    dos 
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problemas relacionados com recursos hídricos, de forma sustentável, nos próximos 20 

anos, com a implementação do PMSB. Os empreendimentos, obras e investimentos, 

orientados a partir do diagnóstico e prognósticos deste PMSB, serão sistematizados, 

dimensionados e customizados em planilhas financeiras, cronogramas e outros de 

produtos do Plano (produto E, F, etc.). Dessa forma, os principais objetivos e metas 

relativos às águas pluviais, serão atingidos no horizonte de 20 anos, que se resumem em 

garantia dos serviços com eficiência e eficácia à toda a população. Cabe ressaltar os 3 

eixos (água, esgoto e drenagem), deverão ser atendidos simultaneamente com medidas 

estruturais e estruturantes, de forma sustentável, mesmo que medidas imediatas sejam 

realizadas e aliviem os riscos de enchentes e inundações, ou falta d`água. 

 
A solução de drenagem deverá privilegiar ao máximo o processo de  infiltração  

de água no solo e o retardamento do fluxo superficial. 

 
Para se efetivar de forma sustentável as medidas mitigadoras, é essencial a 

participação dos envolvidos nos eventos ocorridos, os usuários ou beneficiários das 

medidas. Assim, poderá haver maior apropriação dos resultados e consequências, para 

garantir manutenções e zelo pelas medidas realizadas, reduzir ou minimizar recorrências. 

Haverá também desenvolvimento e preparação para se prevenir ou enfrentar eventos 

que estejam fora do alcance de controle total pelas administrações públicas, empresas 

ou sociedade, como enchentes, inundações, escassez hídrica, etc. A redução de causas e 

consequências locais e à montante da cidade, beneficiarão de curto a longo prazo as 

comunidades à jusante, no próprio município, em Guidoval e outras. Quanto às medidas 

específicas, as obras de amortecimento, acumulação, reservação e manejo das águas 

pluviais e fluviais, especialmente nas microbacias de cabeceiras na cidade e áreas rurais, 

deverão estar entre as prioridades, e constam em planilhas anexas deste PMSB. 

 
 Medidas de controle para reduzir o assoreamento de cursos d’água e de 

bacias de detenção. 

 
As medidas de controle de e redução de assoreamentos, deverão ser integradas, 

desde as cabeceiras das microbacias à montante, até a cidade. O aumento da infiltração 

de chuvas nas áreas de recarga hídrica, através de aumento da rugosidade dos solos e 

respeito às legislações ambientais de uso dos solos, vegetação e recursos hídricos, deverá 

ser a principal estratégia, da redução de erosão e assoreamento dos mananciais. 

 
As áreas de várzeas deverão ser planejadas e manejadas de forma que as vazões 

de pico sejam retidas e sua chegada à cidade seja retardada. Nas áreas de recarga hídrica, 

como topos de morros e encostas, deverão ser implantadas práticas mecânicas, como 

terraceamento, barraginhas e caixas de contenção de enxurradas, além de práticas 

vegetativas, como plantio direto, SAF`s, cultivo mínimo e outras. 
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Dentre as principais medidas propostas, destacam-se as readequações de 

estradas rurais, que são responsáveis por mais de 50 % dos sedimentos carreados para 

os corpos d`água, seguidas pelas pastagens degradadas e práticas inadequadas de 

cultivos, com preparos convencionais de solos declivosos ou em APP`s, como aração, 

gradagem e outras morro abaixo. 

 
 Medidas de controle para reduzir o  lançamento  de  resíduos  sólidos 

nos  corpos d’água. 

 
Para reduzir a presença de sedimentos nos corpos d`água, será essencial a 

redução de erosão. E, para reduzir a erosão, será imprescindível a melhoria do 

planejamento, manejo e gestão dos solos e recursos hídricos, especialmente nas 

microbacias à montante da cidade de Visconde do Rio Branco. A aplicação efetiva das 

legislações, como a Lei Federal 9.433/97 (lei dos recursos hídricos), adotando a bacia 

hidrográfica como unidade de planejamento e gestão deverá ser a premissa básica, de 

curto a longo prazo. 

 

8. PROSPECTIVAS E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 
 Considerações Iniciais 

 
Este capítulo, denominado “Prospectivas e Planejamento Estratégico”, tem 

como objetivo construir cenários alternativos e apresentar aquele considerado como o 

normativo, ou seja, o cenário de referência para o PMSB de Visconde do Rio Branco nos 

próximos 20 anos. 

 
Os programas propostos, consideraram o prognóstico e prospecção de 

alternativas para o PMSB, os quais contém abordagem sobre objetivos e metas 

pretendidos para o PMSB, envolvendo a projeção do crescimento populacional, 

envolvendo cenários, proposição de intervenções, chegando à formulação de arranjos 

institucionais, jurídicos e socioeconômicos. 

 
A formulação de programas, projetos e ações integram o PMSB, e foram 

descritas e avaliadas técnica, econômica, social e ambientalmente. 

 
Programa 1: Saneamento Básico Integrado – Ações Estruturais 

 
Este  foi  o  programa  organizado  para  o  investimento  em  ações estruturais, 
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visando cobrir o déficit urbano apresentado pelos quatro componentes do saneamento 

básico, em conformidade com as metas estabelecidas. O Programa deu ênfase para 

iniciativas de integralidade, valorizando uma demanda idealizada, em que um Município, 

com base em seu Plano Municipal de Saneamento Básico, abrangendo os quatro 

componentes, enxergue as necessidades integrais em seu território urbano, com vistas à 

universalização. 

 
Solicitações por componente ou pelos prestadores de serviço foram 

contempladas, porém com menor grau de prioridade. O Programa teve como princípios: 

a valorização do olhar da integralidade; a perspectiva a partir do território municipal, de 

forma articulada com as políticas de desenvolvimento urbano e rural; a subordinação das 

necessidades dos prestadores de serviço, no caso de delegação, ao olhar do titular; a 

coordenação única das intervenções, possibilitando o acompanhamento articulado da 

execução do PLANSAB no território municipal. 

 
Programa 2: Saneamento rural 

 
O Programa teve como objetivo visar atender, por ações de saneamento básico, 

a população rural e as comunidades tradicionais, como as indígenas e quilombolas e as 

reservas extrativistas. 

 
Suas justificativas são o significativo passivo que o País acumula no saneamento 

para as áreas objeto do Programa e as especificidades desses territórios, que requerem 

abordagem própria e distinta da convencionalmente adotada nas áreas urbanas, tanto 

na dimensão tecnológica, quanto na da gestão e da relação com as comunidades. No 

Programa, intervenções no sentido de cobrir o déficit de infraestrutura física, 

necessariamente deverão vir acompanhadas de medidas estruturantes, no campo da 

participação da comunidade, da educação ambiental para o saneamento, dos 

mecanismos de gestão e da capacitação, entre outras. Uma tarefa inicial na sua 

formulação foi justamente a definição clara do conceito a ser adotado para definir a 

população beneficiada. No caso da população rural, deve - se avançar conceitualmente 

para além da classificação orientada pela definição político-administrativa adotada pelo 

IBGE e considerar aspectos relevantes para a concepção das intervenções em 

saneamento, bem como incorporar reflexões desenvolvidas por autores que têm tratado 

do tema, como a relação com a natureza, adensamento e dependência para com o 

urbano, valorizando o significado da ruralidade nas sociedades contemporâneas. Da 

mesma forma, foi indispensável a elaboração de um modelo conceitual para o Programa, 

a partir da tradição do Programa Nacional de Saneamento Rural – PNSR, desenvolvido no 

final da década de 1980 e início da de 1990, incluindo a concepção da matriz tecnológica, 

da participação comunitária, das ações educacionais e dos modelos de gestão, entre 

outros aspectos. O Programa deu ênfase para iniciativas de integralidade, com um olhar 
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para o território rural e o conjunto das necessidades nos componentes do saneamento 

básico. Foi feita a integração com o Programa Territórios da Cidadania, com o Programa 

de Desenvolvimento Rural Sustentável e com a política pública estabelecida para as 

populações tradicionais, visando maior racionalidade nas intervenções. 

 
Programa 3: Saneamento Estruturante 

 
O foco do Programa foi o apoio à gestão pública dos serviços, visando criar 

condições de sustentabilidade para o adequado atendimento populacional, incluindo a 

qualificação da participação social e seu controle social sobre os serviços. Ênfase foi 

conferida à qualificação dos investimentos públicos, otimizando os benefícios à 

população advindos da aplicação dos recursos e a maior eficiência e efetividade das 

medidas estruturais. 

 
Foi previsto um conjunto de medidas, distribuídas em quatro diferentes ações: 

ações estruturantes de apoio à gestão; ações estruturantes de apoio à prestação de 

serviços; ações estruturantes de capacitação e assistência técnica; desenvolvimento 

científico e tecnológico. Uma tarefa inicial na sua formulação foi justamente tornar mais 

claro o elenco de medidas a serem incluídas e a forma de apoio financeiro. Alinhando a 

metodologia sugerida pelo PLANSAB as diretrizes do presente Plano, optou-se pela 

distinção dos programas e ações em dois grandes grupos: 

 
Programa 1: Saneamento Básico Integrado – Ações Estruturais 

 
Este programa buscou atender através do investimento em obras e projetos os 

déficits na infraestrutura física do saneamento. Tanto as ações que serão desenvolvidas 

nas áreas urbanas, quantos nas áreas, rurais estão englobadas por este programa. 

 
Programa 2: Saneamento Estruturante 

 
O foco deste programa foi o de apoio à gestão pública dos serviços de 

saneamento básico, visando criar condições para o adequado atendimento populacional, 

incluindo a qualificação da participação social e seu controle social sobre os serviços. 

Além de dar ênfase à qualificação dos investimentos públicos, otimizando os benefícios 

à população advindos da aplicação dos recursos e a maior eficiência e efetividade das 

medidas estruturais. 

 
 Relação de soluções práticas (ações) para alcance dos objetivos. 

 
O conjunto Programas Projetos e Ações teve como objetivo, organizar 

cronologicamente todas as ações. O mesmo considera que a efetividade e o sucesso dos 
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resultados das ações de médio e longo prazo, dependem da consolidação das ações de 

curto prazo. Portanto, são hierarquizadas as ações ao longo do período de planejamento 

que é de 20 anos. 

 
As ações estão estabelecidas para serem aplicadas imediatamente, num espaço 

de tempo de curto prazo (1 a 6 anos), de médio prazo (7 a 12 anos) e de longo prazo (13 

a 20 anos). 

 
Os objetivos e metas definidos no produto D deste PMSB, correspondem aos 

citados abaixo, e que deverão ser alcançados ao longo dos 20 anos da implementação do 

Plano, de acordo com os PPA`s, planilhas financeiras e cronograma, constantes no 

mesmo. Em função da crise econômica e financeira em evidência no Brasil, a aplicação 

dos recursos para implementação dos PPA`s dos 4 eixos (água, esgoto, drenagem e 

resíduos sólidos) está prevista conforme quadro abaixo: 

 
 
 
 
 
 

Item 

 
 
 
 
 

Tema (eixo) 

 
 
 
 
 

Valor total (R$) 

Aplicação anual (%/ano)  
 
 

Porcentagem 

anual por 

eixo (%/ano) 

Curto prazo (1 

a 6 anos) 

Médio prazo 

(7 a 12 anos) 

Longo prazo 

(13 a 20 

anos) 

% anual sobre 

o valor total 

dos 20 anos 

% anual sobre 

o valor total 

dos 20 anos 

% anual 

sobre o valor 

total dos 20 

anos 

1 Água potável 25.350.000,00 4,2% 6,7% 4,4% 5,1% 

2 Esgoto 42.900.000,00 4,2% 6,7% 4,4% 5,1% 

3 Drenagem 31.510.000,00 4,2% 6,7% 4,4% 5,1% 

4 
Resíduos 

Sólidos 
6.870.000,00 4,2% 6,7% 4,4% 5,1% 

 Total anual 

para os 4 

eixos 

 
106.630.000,00 

 
4,2% 

 
6,7% 

 
4,4% 

 
5,1% 

Percentual previsto de contrapartida da Prefeitura: 5 %. 
 
 

Os objetivos foram definidos em função das diretrizes legais e genéricas para 

Elaboração do PMSB (lei 11.445/07 e lei 12.305/10), e diagnóstico/prognósticos durante 

a elaboração deste PMSB, sendo: 
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• Universalização dos serviços em saneamento básico: atingir o 

atendimento em 100 % na área urbana e rural, para todos os serviços 

de saneamento, a curto e médio prazo (1 a 12 anos). 

• Implantar a coleta seletiva em toda a área urbana e núcleos rurais, a 

curto e médio prazo (1 a 13 anos). 

• Replanejar a curto prazo (1 a 6 anos) novo local e dimensionamento 

do aterro sanitário, para funcionamento dos próximos 20 anos; ou 

seja, até o ano 2040, considerando que o Aterro atual ainda 

funcionará até 2020, quando o novo Aterro deverá entrar em 

operação; e o mesmo tenha longevidade para 20 anos a partir da 

inauguração; ou seja, até 2040. 

• Aumento da oferta e segurança no abastecimento de água para a 

cidade e comunidades rurais, de curto a longo prazo (1 a 20 anos), 

mas com perspectivas para 50 anos, ou seja 2065. 

• Eliminar os riscos de enchentes e inundações nas áreas planas da 

cidade, próximas às margens do Rio Xopotó, a curto e médio prazo 

(1 a 13 anos). 

• Implantação das ações do PLACON a curto e médio prazo (1 a 12 

anos). 

• Integrar todos os municípios da bacia do rio Xopotó, para soluções 

conjuntas e integradas, para os 4 eixos do PMSB, a curto e médio 

prazo (1 a 12 anos). 

As ações imediatas são aquelas que devem ser implantadas no marco zero do 

Plano, isto é, ações que serão executadas no primeiro ano de vigência do plano, dentro do 

período denominado curto prazo (1 a 6 anos). As ações imediatas são aquelas que têm 

como objetivo corrigir os problemas mais urgentes. Além disso, estas ações devem ser 

implementadas no primeiro ano deste Plano, tendo em vista que as ações futuras 

dependem destas para serem executadas. Ainda, as ações que já estão em andamento, 

verificadas no diagnóstico deste Plano, são consideradas imediatas. 

Os Programas que contemplam as ações necessárias para alcançar as metas 

definidas para o Município e a sua execução foram programadas para ocorrer ao longo do 

horizonte do PMSB: em curto, médio e longo prazo. 

 

 Açõespara crescimento econômico, segurança econômica parao Município, 

e melhoria de qualidade de vida, a partir de iniciativas públicas, privadas ou Parceria 

Pública  Privada (PPP): 
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 Diversificação da produção urbana (indústrias, comércio, serviços). 

 Diversificação da produção rural (fruticultura, reflorestamentos 

comerciais, SAF`s, ILPF). 

 Desocupação de todas as áreas de riscos de deslizamentos e 

inundações frequentes (anuais) urbanas. 

 Recuperação dos solos degradados, com implantação de cultivos 

econômicos e sustentáveis. 

 Incentivo fiscal e tributário para empresas privadas se instalarem ou 

permanecerem na região, ao invés de migrarem para os Estados do 

Rio de Janeiro e Espírito Santo. 

 Implantação e desenvolvimento de infraestruturas para produção, 

logística e tecnologias, para competição com as demais regiões, 

visando o mercado regional, nacional e internacional. 

 Criação e desenvolvimento de programas de qualificação, aumento 

de produtividade, inovações tecnológicas, verticalização de 

produção, ampliações de fronteiras comerciais e afins. 

 
 Ações sob a responsabilidade do poder público definindo sua atuação em 

cada eixo do setor de saneamento. 

De acordo com o diagnóstico, prognósticos, demandas/alternativas, 

programas/projetos/ações; dentre as obrigações relativas aos 4 eixos, podem-se destacar: 

 Monitoramento, controle e avaliação dos indicadores de qualidade 

de água bruta e tratada, nos mananciais, na ETA e nos consumidores, 

de acordo com as     legislações em vigor. 

 Monitoramento, controle e avaliação dos indicadores de eficiência da 

captação, tratamento e distribuição de água (substituição de redes 

antigas, índice de perdas físicas, custos / benefícios de cada região ou 

bairro, etc.). 

 Avaliação da situação de funcionamento, conservação e 

quantificação da necessidade de troca (substituição) de redes de 

água, esgoto e drenagem, priorizando as partes mais antigas e sobre 

carregadas da cidade. 

 Avaliação das tarifas cobradas sobre consumo de água, apresentando 

alternativas de captação de chuvas, reservação, reuso e redução de 

consumo de água tratada, pelos consumidores urbanos. 

 Reestruturar as obras hidráulicas (bueiros e pontes) das áreas urbana 

e rural, para maior segurança e conforto da população, em caso de 

enchentes e inundações 
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 Implantar projetos pilotos em áreas urbanas e rurais, para 

revitalização e saneamento de microbacias hidrográficas, como 

Unidades Pilotos e Demonstrativas, conforme define a Lei Federal 

dos Recursos Hídricos (9.433/97). 

 
 Obrigações no desempenho de programas e ações sob a responsabilidade 

do poder público definindo sua atuação em cada eixo do setor de prestação de serviços. 

De acordo com o diagnóstico, prognósticos, demandas/alternativas, 

programas/projetos/ações; dentre as obrigações relativas ao setor de serviços, podem- se 

destacar: 

 
 Manter quadro de funcionários em quantidade e qualificação técnica 

/ operacional adequadas, para manutenção dos programas e serviços 

prestados; com aprimoramento e melhoria da eficácia 

continuamente (anual, bianual e com outras periodicidades). 

 
 Monitoramento, controle e avaliação dos indicadores de 

produtividade do sistema de abastecimento de água e do quadro de 

pessoal. 

 
 Avaliação dos impactos negativos e benefícios para cobrança da 

população, sobre atendimento em resíduos sólidos e esgoto, antes da 

apresentação da proposta final de implantação do sistema de tarifas 

para esses serviços. 

 
 Universalizar os serviços com acessibilidade adequada à toda a 

população urbana e rural, com valores justos e consumos 

sustentáveis a médio e longo prazo (13 a 20 anos). 

 Melhoria da eficácia na coleta e transporte de lixo de áreas periféricas 

da cidade, margens de rodovias, núcleos rurais, onde o lixo tende a 

obstruir as bocas de lobo e redes de drenagem, por ocasião de 

chuvas. 

 Intensificar as ações preventivas em relação aos problemas mais 

comuns ocorridos nas redes de água, esgotos e drenagem, para 

redução de corte de atendimento e transtornos à população. 

 
 Intensificar as ações educativas e práticas de redução de degradações 

ambientais, com comprometimentos efetivos dos setores formais da 

administração (secretarias e órgãos vinculados) e envolvimento da 

sociedade organizada. 
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 Representantes do poder Público nesta fase de elaboração das 

Prospectivas do Diagnóstico 

 
Conforme organograma de funcionamento da Administração do Município, de 

23/01/14, já apresentada no Produto D, deste PMSB e o PLACON apresentado no 

diagnóstico deste PMSB; todos os setores administrativos citados nesses documentos 

deverão ser representados na implantação e acompanhamento do funcionamento do 

Plano. Para elaboração deste PMSB os dois comitês (Coordenação e Execução), conforme 

decreto municipal 115/2013, estão cumprindo suas respectivas funções. Baseado na 

eficácia desse processo; oficial e efetivamente, esses dois comitês deverão gerar um novo 

comitê (ou conselho gestor), formados pelas mesmas instituições; ou seja, Secretarias 

Municipais, IEF, EMATER, PLACON, COPASA e outros. Nesse novo comitê (ou conselho 

gestor) deverão ser incluídos representantes da Câmara de Vereadores 

 
Dentre esses representantes, destacam-se a Secretaria Municipal de meio 

ambiente, setor de Planejamento da Prefeitura, COPASA e Comissão de Meio Ambiente 

da Câmara de Vereadores. 

 
 Ações factíveis com os respectivos prazos referentes aos programas de 

governo previstos neste PMSB 

 
De acordo com o diagnóstico, prognósticos, demandas/alternativas, 

programas/projetos/ações; dentre as ações factíveis, destacam-se as que a administração 

municipal vem implantando nos últimos anos e décadas, que na grande maioria, 

predomina como ações corretivas e paliativas. 

 
Todas os programas, projeto e ações deverão ser iniciados a partir do 1º ano da 

implantação deste PMSB; ou seja, a curto prazo (1 a 6 anos). 

 
Para efeito de planejamento de desembolso pela Prefeitura, perante o volume 

total de recursos financeiros necessários para implantação dos 4 eixos do PMSB, foram 

consideradas duas hipóteses de contrapartida pelo Município: uma com contrapartida de 

10 % e outra com 5 %. 

 
As ações mais factíveis são as que permitem contrapartida física, utilizando as 

infraestruturas públicas já existentes, como: máquinas, veículos, equipamentos, 

edificações, recursos humano, tecnologia e logística em geral. 

 
Citam-se como exemplos: desassoreamentos de corpos d`água, pequenas e 

médias obras hidráulicas, limpezas e capinas de vias públicas, arborização e jardinagem, 

etc. 
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 Emergências e contingências e alternativas de intervenção 

 
a) Água. 

Duas situações podem ser destacadas em relação aos recursos hídricos em 

Visconde do Rio Branco: baixíssimas vazões em períodos de estiagem (maio a outubro) e 

picos de vazões após ocorrência de chuvas torrenciais, principalmente quando os solos 

estão úmidos, entre novembro e abril. Entre novembro e março, são comuns as 

enchentes e inundações em Visconde do Rio Branco e cidades à jusante (Guidoval e Dona 

Euzébia). 

 
As principais causas desses eventos, que vem causando prejuízos significativos 

ao Município de Visconde do Rio Branco, são a falta de equilíbrio na bacia, principalmente 

a topografia acidentada, pouca cobertura florestal, solos compactados, degradados e com 

baixa capacidade de retenção e armazenamento de água, falta de planejamento do uso e 

conservação de áreas relevantes, como APP`s urbanas e rurais. 

 
Outro fator relevante em toda a bacia do Rio Xopotó, é a baixa vazão dos 

aquíferos subterrâneos, que limita intensamente a alternativa de abastecimento de água 

de poços, para consumo humano e demais fins. 

 
Essa combinação negativa de resultados, provoca a irregularidade de vazões em 

todos os cursos d`água, principalmente do Rio Xopotó, e Córrego Santa Maria e Ribeirão 

Piedade, que são os dois principais afluentes deste, acima da cidade. Todas a ações 

descritas neste PMSB, relacionadas com produção e reservação de água deverão ser 

priorizadas a curto prazo (1 a 6 anos), uma vez que elas afetarão também cidades e 

comunidades à jusante da cidade. A cidade de Ubá, por exemplo já estuda a possibilidade 

de captar águas do rio Xopotó e do rio dos Bagres, à jusante de Visconde do Rio Branco. 

 
Dentre as ações de emergência e contingência, para corrigir, mitigar e solucionar 

os problemas, de quantidade / regularidade e qualidade de água, pode-se citar: 

 
 Construção de barramentos para armazenamento de água de 

nascentes e fios d`água, com capacidade entre 1,0 e 15,0 há cada 

reservatório, à montante da cidade. 

 Proteção das nascentes de forma completa e efetiva, não apenas 

cercando-as. 

 Implantação de pequenas práticas mecânicas de conservação de solo 

e água nas microbacias acima da cidade. 

 Readequação de estradas de terra vicinais, com captação e 

infiltração de enxurradas. 
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 Captação e infiltração de chuvas em áreas edificadas e 

impermeabilizadas, na cidade e zona rural (construções, asfaltos, 

calçamentos, etc.) 

 Reflorestamento de áreas relevantes como APP`s e de altas 

declividades (acima de 60 % de declividade). 

 Implantação efetiva de programa e projetos de educação ambiental, 

capacitação e treinamento de todos os atores envolvidos. 

 
b) Esgoto. 

Conforme consta no diagnóstico deste PMSB e demais documentos como o 

Plano de Ações de Contingência e Emergência (PLACON), que busca caracterizar as 

estruturas disponíveis e estabelecer as formas de atuação da operação do sistema, tanto 

em caráter preventivo como corretivo, procurando elevar o grau de segurança e a 

continuidade operacional das instalações relacionadas aos serviços de abastecimento de 

água do Município; ações efetivas precisam ser implantadas no mesmo a curto prazo (1 a 

6 anos). 

Quanto à operação e manutenção dos sistemas efetuados pelos operadores em 

exercício serão utilizados mecanismos locais e corporativos de gestão no sentido de 

prevenir ocorrências indesejadas através de controles e monitoramentos das condições 

físicas das instalações e dos equipamentos, visando minimizar ocorrências de sinistros e 

interrupções na prestação de tais serviços. 

Em caso de ocorrências atípicas, que extrapolem a capacidade de atendimento 

local, o operador em exercício deverá dispor de todas as estruturas de apoio com mão de 

obra, materiais e equipamentos, das áreas de manutenção, gestão, controle de qualidade 

e de todas as áreas que se fizerem necessárias, visando à correção dessas ocorrências, 

para que os sistemas deste Município não tenham a segurança e a continuidade 

operacional diminuídas ou paralisadas. 

Para cadastramento de fontes alternativas de abastecimento de água para 

situações emergenciais, que atendam às exigências da Portaria do Ministério da Saúde. 

Cita-se como ação a ser efetivada, o controle de mais de 20 poços de captação existentes 

na cidade, a maioria desativada, mas sem relatório sobre a situação atual e 

qualidade/poluição/ contaminação dessas águas. 

As contingências relacionadas com esgotamento sanitário, deverão ser 

integradas de forma efetiva com as ações sobre as águas, e demais eixos temáticos do 

PLANSAB e componentes do PMSB; ou seja: segurança, saúde pública, dignidade humana, 

infraestruturas, etc. 
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É essencial considerar também a produção de resíduos no meio rural, a partir de 

residências, instalações de animais, escoamento de sedimentos de solos, lavouras e 

outros. 

Portanto, as ações de emergência e contingência, deverão corrigir, mitigar e 

solucionar os problemas relativos a recursos hídricos, considerando a bacia hidrográfica 

como unidade de planejamento e gestão, de acordo com a lei federal dos recursos 

hídricos (nº 9.433/97) e demais legislações relativas ao saneamento e conservação dos 

recursos naturais. 

Dentre elas, pode-se citar: 

 Construção de barramentos para amortecimento de picos de vazões 

e cheias, e armazenamento de água de nascentes e fios d`água, com 

capacidade entre 1,0 e 15,0 ha cada reservatório, à montante da 

cidade, para retenção de sedimentos. 

 Desassoreamento de pequenos reservatórios de propriedades 

particulares, após a revitalização da pequena bacia à sua montante. 

 Proteção das nascentes de forma completa e efetiva, não apenas 

cercando-as; mas eliminando assoreamentos causados por 

movimentação de sedimentos à montante e realizando o controle de 

qualidade ambiental local. 

 Implantação de pequenas e médias obras hidráulicas; ou seja, 

práticas mecânicas de conservação de solo e água nas microbacias 

acima da cidade, incluindo readequação de estradas, 

terraceamentos, barraginhas e caixas de contenção de enxurradas, 

etc. 

 Captação e infiltração de chuvas em áreas edificadas e 

impermeabilizadas, na cidade e zona rural (construções, asfaltos, 

calçamentos, etc.), com o devido monitoramento e controle de 

qualidade desse sistema, devido aos riscos de poluições e 

contaminações. 

 Reflorestamento de áreas relevantes como APP`s e de alta 

declividade (acima de 60 % de declividade), para obtenção dos 

benefícios das matas ciliares como filtros e purificação das águas, 

aumento da capacidade de autodepuração dos corpos d`água e 

redução de erosão e carreamento de sedimentos. 

 Isolamentos e desocupações de áreas de riscos na cidade e zona 

rural, especialmente em APP`s e próximas de corpos d`água, para 

reduzir riscos de poluição e contaminações desses aquíferos. 
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 Construção das obras de contenção e controle de enchentes e 

inundações nas áreas urbanas e comunidades ribeirinhas, reduzindo 

riscos de incidência de doenças de veiculação hídrica e outras. 

 Implantação do sistema de coleta e tratamento de esgotos na cidade, 

especialmente no centro e áreas críticas. 

 Fiscalização da aplicação das Legislações Municipais, Estaduais e 

Federais em vigor; especialmente do Plano Diretor, Código e postura 

de obras, uso e ocupação dos solos, etc. 

 Implantação efetiva de programa e projetos de educação ambiental, 

capacitação e treinamento de todos os atores envolvidos 

 
Drenagem. 

 
Além do que consta no Plano de Ações de Contingência e Emergência (PLACON), 

que busca caracterizar as estruturas disponíveis e estabelecer as formas de atuação da 

operação do sistema, tanto em caráter preventivo como corretivo, procurando elevar o 

grau de segurança e a continuidade operacional das instalações relacionadas aos serviços 

de abastecimento de água do Município; ações efetivas precisam ser implantadas no 

mesmo a curto prazo (1 a 6 anos). 

 
Quanto à operação e manutenção dos sistemas efetuados pelos operadores em 

exercício serão utilizados mecanismos locais e corporativos de gestão no sentido de 

prevenir ocorrências indesejadas através de controles e monitoramentos das condições 

físicas das instalações e dos equipamentos, visando minimizar ocorrências de sinistros e 

interrupções na prestação de tais serviços. 

 
Em caso de ocorrências atípicas, que extrapolem a capacidade de atendimento 

local, o operador em exercício deverá dispor de todas as estruturas de apoio com mão de 

obra, materiais e equipamentos, das áreas de manutenção, gestão, controle de qualidade 

e de todas as áreas que se fizerem necessárias, visando à correção dessas ocorrências, 

para que os sistemas deste Município não tenham a segurança e a continuidade 

operacional diminuídas ou paralisadas. 

 
Deverão ser cadastradas fontes alternativas de abastecimento de água para 

situações emergenciais, que atendam às exigências da Portaria do Ministério da Saúde. 

 
AS contingências relacionadas com drenagem devem ser integradas de forma 

efetiva com as ações sobre as águas, e demais eixos temáticos do PLANSAB e 

componentes do PMSB; ou seja: segurança, saúde pública, dignidade humana, 

infraestruturas, etc. 
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Portanto, as ações de emergência e contingência, deverão corrigir, mitigar e 

solucionar os problemas relativos a recursos hídricos, considerando a bacia hidrográfica 

como unidade de planejamento e gestão, de acordo com a lei federal dos recursos 

hídricos (nº 9.433/97) e demais legislações relativas ao saneamento e conservação dos 

recursos naturais. 

 
Dentre elas, pode-se citar: 

 
 Construção de barramentos para amortecimento de picos de vazões 

e cheias, e armazenamento de água de nascentes e fios d`água, com 

capacidade entre 1,0 e 15,0 há cada reservatório, à montante da 

cidade. 

 Proteção das nascentes de forma completa e efetiva, não apenas 

cercando-as; mas atuando nas áreas de recarga hídrica; para evitar 

escoamentos, erosão e aumentar a infiltração de chuvas. 

 Implantação de pequenas e médias obras hidráulicas; ou seja, 

práticas mecânicas de conservação de solo e água nas microbacias 

acima da cidade, incluindo readequação de estradas, 

terraceamentos, barraginhas e caixas de contenção de enxurradas, 

etc. 

 Captação e infiltração de água de áreas edificadas e 

impermeabilizadas, na cidade e zona rural (construções, asfaltos, 

calçamentos, etc.) 

 Reflorestamento de áreas relevantes como APP`s e de altas 

declividades (acima de 60 % de declividade), para evitar 

escoamentos, erosão e aumentar a infiltração de chuvas. 

 Isolamentos e desocupações de áreas de riscos na cidade e zona 

rural. 

 Construção das obras de contenção e controle de enchentes e 

inundações nas áreas urbanas e comunidades ribeirinhas. 

 Fiscalização da aplicação das legislações municipais, estaduais e 

federais em vigor; especialmente do Plano Diretor, Código e postura 

de obras, uso e ocupação dos solos, etc. 

 Implantação efetiva de programa e projetos de educação ambiental, 

capacitação e treinamento de todos os atores envolvidos. 
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d) Resíduos Sólidos. 
 

De acordo com o diagnóstico e PLACON, a falta de infraestruturas está entre os 

principais fatores relacionados com efetivação das soluções dos problemas de resíduos 

sólidos em Visconde do Rio Branco. 

 
Conforme consta no diagnóstico deste PMSB e demais documentos como o 

Plano de Ações de Contingência e Emergência (PLACON), que busca caracterizar as 

estruturas disponíveis e estabelecer as formas de atuação da operação do sistema, tanto 

em caráter preventivo como corretivo, procurando elevar o grau de segurança e a 

continuidade operacional das instalações relacionadas aos serviços de abastecimento de 

água do município; ações efetivas precisam ser implantadas no município a curto prazo 

(1 a 6 anos). 

 
Quanto à operação e manutenção dos sistemas efetuados pelos operadores em 

exercício serão utilizados mecanismos locais e corporativos de gestão no sentido de 

prevenir ocorrências indesejadas através de controles e monitoramentos das condições 

físicas das instalações e dos equipamentos, visando minimizar ocorrências de sinistros e 

interrupções na prestação de tais serviços. 

 
Em caso de ocorrências atípicas, que extrapolem a capacidade de atendimento 

local, o operador em exercício deverá dispor de todas as estruturas de apoio com mão de 

obra, materiais e equipamentos, das áreas de manutenção, gestão, controle de qualidade 

e de todas as áreas que se fizerem necessárias, visando à correção dessas ocorrências, 

para que os sistemas deste Município não tenham a segurança e a continuidade 

operacional diminuídas ou paralisadas. 

 
O sistema de resíduos sólidos possui uma relação muito forte e estreita com os 

sistemas de drenagem e esgotos, em função das infraestruturas deficitárias do Município. 

E as águas tornam-se o agente mais efetivo de movimentação dos resíduos sólidos. O 

chorume é um dos principais problemas relacionados com a operação, gestão e manejo 

dos resíduos sólidos. 

 
Até que o novo Aterro Sanitário seja implantado e entre em operação, o atual 

carece de ações cuidadosas, principalmente por se localizar imediatamente acima de uma 

nascente. 

 
Esse contexto corrobora para que as ações de emergência e contingências 

relacionadas com os resíduos sólidos, integrados aos demais eixos (água, esgoto e 

drenagem), sejam efetivadas, considerando também os eixos temáticos do PLANSAB; ou 

seja: segurança, saúde pública, dignidade humana, infraestruturas, etc. 
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É essencial considerar também a produção de resíduos no meio rural, a partir de 

residências, instalações de animais, escoamento de sedimentos de solos, lavouras e 

outros. 

 
Portanto, as ações de emergência e contingência, deverão corrigir, mitigar e 

solucionar os problemas relativos aos resíduos sólidos, integrados aos recursos hídricos, 

considerando a bacia hidrográfica como unidade de planejamento e gestão, de acordo 

com a lei federal 12.305/10, em consonância com a lei dos recursos hídricos (nº 9.433/97) 

e demais legislações relativas ao saneamento e conservação dos recursos naturais. 

 
Dentre elas, pode-se citar: 

 
 Adequação das infraestruturas básicas para funcionamento 

adequado do Aterro Sanitário atual, com aquisição de máquinas e 

equipamentos, e adequação do quadro de funcionários. 

 Adequação da operacionalização do Aterro Sanitário atual, com a 

realização do monitoramento, análises de laboratório e outras, dos 

recursos hídricos e outros; e avaliação criteriosa da situação da 

nascente e corpos d`água superficial e subterrâneo da região do 

Aterro. 

 Implantação das medidas físicas e operacionais dentro do Aterro, 

conforme avaliações da equipe responsável pelo mesmo. 

 Adequação das infraestruturas essenciais para funcionamento 

adequado da coleta seletiva em alguns setores estratégicos da cidade 

e núcleos rurais, como Unidades Pilotos (Demonstrativas), 

abrangendo o mínimo de 10 % do universo municipal; em 

consonância com a lei 12.305/10 e outras afins, considerando a 

educação ambiental, como premissa básica dessa ação. 

 Readequação das estruturas de coleta e transporte de resíduos para 

a situação atual do Aterro. 

 Elaboração do projeto do novo Aterro Sanitário. 

 Isolamentos e desocupações de áreas de riscos na cidade e zona 

rural, especialmente em APP`s e próximas de corpos d`água, para 

reduzir riscos de poluição e contaminações desses aquíferos. 

 Construção das obras de contenção e controle de enchentes e 

inundações nas áreas urbanas e comunidades ribeirinhas, reduzindo 

riscos de incidência de carreamento de resíduos pelas águas e riscos 

de doenças de veiculação hídrica e outras. 
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 Fiscalização da aplicação das Legislações Municipais, Estaduais e 

Federais em vigor; especialmente do Plano Diretor, Código e postura 

de obras, uso e ocupação dos solos etc. 

 Implantação efetiva de programa e projetos de educação ambiental, 

capacitação e treinamento de todos os atores envolvidos. 

 

 Demandas e prioridades da sociedade. 

 
 Programa de auxílio à implementação de proteção de fontes de água 

potável e  usos diários (nascentes e cisternas) na área rural e urbana. 

 Limpeza dos cursos d`água e reservatórios de captação à montante 

entorno da  ETA da  cidade. 

 Limpeza e recuperação dos reservatórios  assoreados  das 

propriedades particulares à  montante da ETA. 

 Obras de ampliação da capacidade de tratamento da ETA. 

 Projeto e execução de ampliação do Sistema de captação e 

abastecimento de água. 

 Projetos Básico e Executivo para Implantação do Sistema de 

Esgotamento  Sanitário da Sede do Município. 

 Execução das obras de implantação do Sistema de esgotamento Sanit 

ário da  Sede do Município. 

 Substituição das redes coletoras de toda a cidade, separando-a da 

rede  de drenagem. 

 Implantação do Programa "Fossas Sépticas Monitoradas" no meio 

rural,  para  residências dispersas. 

 Implantação de mini-ETE`s em aglomerados rurais (vilas, distritos, 

logradouros,  etc.) isolados da cidade. 

 Implantação de mini-ETE`s em instalações de animais de propriedades 

rurais de pequeno médio porte (agricultores familiares), para 

tratamento de resíduos agropecuários (bovinos, suínos, aves e  

outros). 

 Elaboração do Plano Diretor de Drenagem Rural e Urbana. 

 Programa de capacitação dos agentes da Drenagem Rural e Urbana. 

 Programa de revitalização de microbacias hidrográficas rurais do 

Município. 

 Programa de controle das águas subterrâneas. 

 Programa de segurança rural do Município. 
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 Programas de Educação Ambiental, envolvendo simultaneamente os 4 

eixos do  PMSB. 

 Redução da marginalização e violência na área urbana e rural. 

 Criação do programa reservação estratégica de água no meio rural, 

através de barramentos de terra, com espelhos d`água em 

propriedades particulares. 

 Criação, implantação, ampliação e consolidação da coleta seletiva de 

lixo urbana  e   rural. 

 Criação e implantação da UTC urbana e sistemas de compostagem 

urbana e  rural,  integrado com a coleta seletiva de lixo. 

 
 Programação das ações 

 
 

A definição das ações deste Plano, foram divididas em ações estruturantes e 

estruturais, visando o atendimento tanto da população urbana quanto da rural. Com isso, 

as ações e programas a serem desenvolvidas ao longo do plano estão relacionadas a 

seguir, de forma sucinta. O detalhamento das ações e a abrangência podem  ser  

verificados no Relatório do Produto D - Relatório das prospectivas e do planejamento 

estratégico (Prognóstico  e Alternativas)  para o Sistema de Saneamento. 

 

Os investimentos necessários para implementação destes programas e ações 

foram estabelecidos a partir da estimativa de custos segundo os parâmetros usuais do 

setor, obtidos de estudos, projetos e planos similares, além de uso dos indicadores do  

SNIS [SINISA], FUNASA e outrasfontes. Esta metodologia de estimativa de custo é 

compatível com o nível de planejamento do Plano de Saneamento. 
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Medidas através de estruturação de programas, projetos e ações  

Esgoto doméstico e resíduos agropecuários 

Item 
 
 

 
Programas, projetos e ações 

 
 

 
Valor total (R$) 

% de aplicação 

 Curto prazo Médio prazo Longo prazo 

 25% 40% 35% 

1 Elaboração e implantação do Programa Pró-Ligação de esgotos. 300.000,00 75.000,00 120.000,00 105.000,00 

2 Programas de Capacitação, Treinamento e Educação Ambiental 250.000,00 62.500,00 100.000,00 87.500,00 

3 Criação do Programa "Fossa Séptica Monitorada" 50.000,00 12.500,00 20.000,00 17.500,00 

4 Cadastramento da rede coletora com sistema georreferenciado. 50.000,00 12.500,00 20.000,00 17.500,00 

5 
Elaboração de Projeto Básico e Executivo para Implantação do 

Sistema de Esgotamento Sanitário da Sede do Município. 
100.000,00 25.000,00 40.000,00 35.000,00 

 
6 

Execução das obras de implantação do Sistema de Esgotamento 

Sanitário da sede do município (redes coletoras, ETE, etc.), não 

incluindo os bairros isolados (em outras bacias). 

 
20.000.000,00 

 
5.000.000,00 

 
8.000.000,00 

 
7.000.000,00 

7 
Estudo de capacidade de suporte das redes existentes na área 

de verticalização. 
100.000,00 25.000,00 40.000,00 35.000,00 

8 
Substituição das redes de esgotos antigas da cidade, separando- 

a da rede de drenagem. 
4.000.000,00 1.000.000,00 1.600.000,00 1.400.000,00 

9 Implantação de ETE`s em bairros isolados do centro da cidade. 4.000.000,00 1.000.000,00 1.600.000,00 1.400.000,00 

10 
Estudo para definição de um padrão de fossa séptica ecológica 

para o município. 
50.000,00 12.500,00 20.000,00 17.500,00 

11 
Implantação de mini-ETE`s em aglomerados rurais (vilas, 

distritos, logradouros, etc.) isolados da cidade. 
4.000.000,00 1.000.000,00 1.600.000,00 1.400.000,00 

 

11 

Implantação de mini-ETE`s em instalações de animais de 

propriedades rurais de pequeno médio porte (agricultores 

familiares), para tratamento de resíduos agropecuários (bovinos, 

suínos, aves e outros). 

 

5.000.000,00 

 

1.250.000,00 

 

2.000.000,00 

 

1.750.000,00 

 
12 

Implantação do Programa "Fossas Sépticas Monitoradas" no 

meio rural, para residências dispersas. 

 
5.000.000,00 

 
1.250.000,00 

 
2.000.000,00 

 
1.750.000,00 

 Total por período  10.725.000,00 17.160.000,00 15.015.000,00 

 Total geral  42.900.000,00 
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Medidas através de estruturação de programas, projetos e ações  

Água potável 

Item  

 

Programas, projetos e ações 

 

 

Valor total (R$) 

% de aplicação 

 Curto prazo Médio prazo Longo prazo 

 25% 40% 35% 

 

1 
Elaboração de plano de substituição / aferição de hidrômetros 

com mais de 5 anos de uso e instalação de novos hidrômetros. 

 

50.000,00 
 

12.500,00 
 

20.000,00 
 

17.500,00 

2 Programa de Educação Ambiental. 100.000,00 25.000,00 40.000,00 35.000,00 

3 
Cadastramento de rede com sistema georreferenciado e Plano de 

substituição. 
200.000,00 50.000,00 80.000,00 70.000,00 

 
4 

Programa de auxílio à implementação de proteção de fontes de 

água potável e usos diários (nascentes e cisternas) na área rural 

(núcleos e residências dispersas). 

 
200.000,00 

 
50.000,00 

 
80.000,00 

 
70.000,00 

5 
Limpeza dos cursos d`água e reservatórios de captação à 

montante entorno da ETA da cidade. 
250.000,00 62.500,00 100.000,00 87.500,00 

6 
Limpeza e recuperação dos reservatórios assoreados das 

propriedades particulares à montante da ETA. 
250.000,00 62.500,00 100.000,00 87.500,00 

 
7 

Criação e implantação do programa "Poço Monitorado" (com 

cadastramento dos poços e cisternas em atividades e 

desativados) e proteção das nascentes urbanas. 

 
500.000,00 

 
125.000,00 

 
200.000,00 

 
175.000,00 

8 
Projeto de concepção e executivo da ampliação da capacidade de 

captação e tratamento da ETA. 
100.000,00 25.000,00 40.000,00 35.000,00 

9 Obras de ampliação da capacidade de tratamento da ETA. 900.000,00 225.000,00 360.000,00 315.000,00 

10 Implementação de tratamento mecanizado do lodo da ETA. 500.000,00 125.000,00 200.000,00 175.000,00 

11 
Projeto e execução de ampliação do Sistema de distribuição de 

água. 
1.350.000,00 337.500,00 540.000,00 472.500,00 

12 
Implementação do programa de redução de perdas na 

distribuição de água. 
750.000,00 187.500,00 300.000,00 262.500,00 

13 Programa de substituição das redes de água antigas. 4.000.000,00 1.000.000,00 1.600.000,00 1.400.000,00 

14 Substituição de hidrômetros com mais de 5 anos de uso. 200.000,00 50.000,00 80.000,00 70.000,00 

15 
Execução do plano de substituição/aferição de hidrômetros e 

instalação de novos hidrômetros. 
750.000,00 187.500,00 300.000,00 262.500,00 

16 
Modernização do sistema de abastecimento dos aglomerados 

humanos das comunidades rurais. 
400.000,00 100.000,00 160.000,00 140.000,00 

17 
Implementar a APA municipal, através do Plano de Manejo e 

Gestão, com infraestruturas e pessoal. 
300.000,00 75.000,00 120.000,00 105.000,00 

 
18 

Criação e implantação de programa de revitalização de 

microbacias hidrográficas rurais do município, priorizando à 

montante da cidade. 

 
12.000.000,00 

 
3.000.000,00 

 
4.800.000,00 

 
4.200.000,00 

 

19 

Criação do programa reservação estratégica de água no meio 

rural, através de barramentos de terra, com espelhos d`água de 

1,0 a 15,0 ha por reservatório. 

 

50.000,00 

 

12.500,00 

 

20.000,00 

 

17.500,00 
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20 

Implantação do programa reservação estratégica de água no 

meio rural, através de barramentos de terra, com espelhos 

d`água de 1,0 a 15,0 ha por reservatório. 

 
2.500.000,00 

 
625.000,00 

 
1.000.000,00 

 
875.000,00 

 Total por período  6.337.500,00 10.140.000,00 8.872.500,00 

 Total geral  25.350.000,00 

 

 

Medidas através de estruturação de programas, projetos e ações  

Resíduos sólidos 

Item  

 
Programas, projetos e ações 

 
Valor total 

(R$) 

% de aplicação 

 Curto prazo Médio prazo Longo prazo 

 25% 40% 35% 

1 
Criação do Programa “Visconde do Rio Branco tem Coleta 

Seletiva" com os respectivos subprogramas. 
100.000,00 25.000,00 40.000,00 35.000,00 

2 Subprograma institucional 100.000,00 25.000,00 40.000,00 35.000,00 

3 Subprograma mais educação 200.000,00 50.000,00 80.000,00 70.000,00 

4 Subprograma condomínios e comunidades 300.000,00 75.000,00 120.000,00 105.000,00 

5 Subprograma ecopontos 400.000,00 100.000,00 160.000,00 140.000,00 

6 Subprograma dia do mutirão da coleta de recicláveis 200.000,00 50.000,00 80.000,00 70.000,00 

7 Subprograma administrativo 50.000,00 12.500,00 20.000,00 17.500,00 

8 Subprograma operacional 100.000,00 25.000,00 40.000,00 35.000,00 

 

9 

Subprograma Aterro Sanitário – Aquisição de área, projeto de 

construção, infraestruturas e Plano de operação e gestão para os 

próximos 20 anos (período: 2020 a 2040), considerando que o 

aterro atual funcionará até 2020. 

 

2.000.000,00 

 

500.000,00 

 

800.000,00 

 

700.000,00 

9 
Elaboração do Plano Municipal de Gestão de Resíduos da 

Construção Civil (PMGRCC) 
120.000,00 30.000,00 48.000,00 42.000,00 

10 
Subprograma de Reciclagem de Resíduos da Construção Civil 

(RRCC) 
1.000.000,00 250.000,00 400.000,00 350.000,00 

11 Subprograma Destinação final adequada para Resíduos Especiais 500.000,00 125.000,00 200.000,00 175.000,00 

 
11 

Criar e implementar o subprograma Destinação final adequada 

para Resíduos Orgânicos Urbanos – Usina de Triagem e 

Compostagem (UTC) 

 
1.000.000,00 

 
250.000,00 

 
400.000,00 

 
350.000,00 

12 
Elaboração e implantação de subprograma Áreas Rurais – Projeto 

Tratamento de Resíduos Agropecuários e Hortas Comunitárias 
500.000,00 125.000,00 200.000,00 175.000,00 

13 Subprograma: Agentes Ambientais em resíduos sólidos 100.000,00 25.000,00 40.000,00 35.000,00 

14 Subprograma: Doar é Melhor 100.000,00 25.000,00 40.000,00 35.000,00 

15 
Subprograma Lixões desativados ou irregulares e intervenções 

ilegais 
100.000,00 25.000,00 40.000,00 35.000,00 

 Total por período  1.717.500,00 2.748.000,00 2.404.500,00 

 Total geral  6.870.000,00 
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Medidas através de estruturação de programas, projetos e ações  

Drenagem urbana e rural 

Item  

 

Programas, projetos e ações 

 

 

Valor total (R$) 

% de aplicação 

 Curto prazo Médio prazo Longo prazo 

 25% 40% 35% 

 
 
 

1 

Elaboração de lei municipal específica para estabelecer o marco 

legal da drenagem 

Urbana e rural, ou adequação das legislações municipais, para 

atendimento desse fim; e para estabelecer a adoção de medidas 

de baixo impacto como base da gestão da drenagem rural e 

urbana. 

 
 
 

10.000,00 

 
 
 

2.500,00 

 
 
 

4.000,00 

 
 
 

3.500,00 

 
2 

Elaboração do Plano Diretor de Drenagem Rural e Urbana, com 

mapeamento georreferenciado e geoprocessamento em arc gis 

ou similar. 

 
150.000,00 

 
37.500,00 

 
60.000,00 

 
52.500,00 

3 
Programa de capacitação dos agentes da Drenagem Rural e 

Urbana. 
100.000,00 25.000,00 40.000,00 35.000,00 

 

4 

Programas de Educação Ambiental (Nota: é o mesmo Programa 

proposto para os demais eixos do PMSB. Portanto, os custos e 

conteúdos serão ampliados proporcionalmente; ou seja, 25 % 

para cada tema ou eixo). 

 

250.000,00 

 

62.500,00 

 

100.000,00 

 

87.500,00 

 
5 

Obtenção da base cartográfica das áreas urbanas e rurais mais 

críticas e estratégicas do município, em relação aos problemas 

de solos, drenagem, e recursos hídricos. 

 
150.000,00 

 
37.500,00 

 
60.000,00 

 
52.500,00 

6 
Criação e implantação de programa de controle das águas 

subterrâneas. 
200.000,00 50.000,00 80.000,00 70.000,00 

7 
Programa de minimização da poluição difusa, com 

monitoramento de pontos de infiltração de águas nos solos. 
50.000,00 12.500,00 20.000,00 17.500,00 

8 
Ampliação e readequação da rede existente de microdrenagem 

pluvial Urbana e de núcleos rurais. 
5.000.000,00 1.250.000,00 2.000.000,00 1.750.000,00 

9 
Ampliação e readequação da rede existente de macrodrenagem 

pluvial Urbana e rural. 
6.000.000,00 1.500.000,00 2.400.000,00 2.100.000,00 

10 
Limpeza e manutenção das redes existentes na área urbana e 

rural. 
1.000.000,00 250.000,00 400.000,00 350.000,00 

11 
Cadastramento de rede de drenagem com sistema 

georreferenciado. 
100.000,00 25.000,00 40.000,00 35.000,00 

12 
Criação e implantação de programa de Substituição das redes 

coletoras de toda a cidade, separando-a da rede de esgotos. 
4.000.000,00 1.000.000,00 1.600.000,00 1.400.000,00 

13 
Criação e implantação de programa de revitalização de 

microbacias hidrográficas rurais do município. 
12.000.000,00 3.000.000,00 4.800.000,00 4.200.000,00 

 
14 

Criação e implantação do programa reservação estratégica de 

água no meio rural, através de barramentos de terra, com 

espelhos d`água de 1,0 a 15,0 ha por reservatório. 

 
2.500.000,00 

 
625.000,00 

 
1.000.000,00 

 
875.000,00 

 Total por período  7.877.500,00 12.604.000,00 11.028.500,00 

 Total geral  31.510.000,00 
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Média 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 As ações abaixo se referem aos programas e projetos  descritos,  de  

acordo com as diversas etapas deste PMSB, visando o atendimento mais rápido (curto prazo 

– 1 a 6 anos), cujos impactos positivos serão mais significativos à população urbana e rural, 

em relação às demais ações dos respectivos programas e projetos. 

 
 Ação: Programa de auxílio à implementação de proteção de 

fontes de água potável e usos diários (nascentes e cisternas) na 

área rural e urbana. 

 Ação: Limpeza dos cursos d`água e reservatórios de captação à 

montante entorno da  ETA da cidade. 

 Ação: Limpeza e recuperação dos reservatórios assoreados das 

propriedades  particulares à montante da ETA. 

 Ação: Obras de ampliação da capacidade de tratamento da ETA. 

 Ação: Projeto e execução de ampliação do Sistema de captação   

e abastecimento de  água. 

 Ação: Projetos Básico e Executivo para Implantação do Sistema 

de  Esgotamento  Sanitário da Sede do Município. 

Medidas através de estruturação de programas, projetos e ações  

Resumo dos 4 eixos 

 
 
 

Item 

 
 
 

Tema (eixo) 

 
 

% em 

relação ao 

total 

 
 
 

Valor total (R$) 

% de aplicação  
 

Valor médio 

por eixo e por 

ano (R$) 

Curto prazo (1 a 

6 anos) 

Médio prazo (7 

a 12 anos) 

Longo prazo 

(13 a 20 anos) 

25% 40% 35% 

1 Água potável 23,8% 25.350.000,00 6.337.500,00 10.140.000,00 8.872.500,00 1.267.500,00 

2 Esgoto 40,2% 42.900.000,00 10.725.000,00 17.160.000,00 15.015.000,00 2.145.000,00 

3 Drenagem 29,6% 31.510.000,00 7.877.500,00 12.604.000,00 11.028.500,00 1.575.500,00 

4 Resíduos Sólidos 6,4% 6.870.000,00 1.717.500,00 2.748.000,00 2.404.500,00 343.500,00 

 Total por eixo e período   26.657.500,00 42.652.000,00 37.320.500,00 1.332.875,00 

 Total geral, para 20 anos   106.630.000,00 5.331.500,00 

 Desembolso total anual   4.442.916,67 7.108.666,67 4.665.062,50 5.405.548,61 

 Contrapartida anual do 

município, com 10 % 
  444.291,67 710.866,67 466.506,25 540.554,86 

 Contrapartida anual do 

município, com 5 % 
  222.145,83 355.433,33 233.253,13 270.277,43 
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 Ação: Execução das obras de implantação do Sistema de 

Esgotamento  Sanitário da  Sede do Município. 

 Ação: Implantação do Programa "Fossas sépticas monitoradas". 

 Ação: Elaboração do Plano Diretor de Drenagem Rural e Urbana. 

 Ação: Programa de capacitação dos agentes da Drenagem Rural e 

Urbana. 

 Ação: Programa de revitalização de microbacias hidrográficas 

rurais do Município.  

 Ação: Programa de controle das águas subterrâneas. 

 Ação: Programa de segurança rural do Município. 

 Ação: Programas de Educação Ambiental, envolvendo 

simultaneamente os 4 eixos do  PMSB. 
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PLANILHA DE 
PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 



 

 

 
 Água (captação, adução, tratamento, reservação e distribuição, arrecadação e investimentos) 

 
Ação Justificativa Prazo Estimativa de Investimento Instituição Responsável Resultados Esperados Observações 

Elaboração de plano de 

substituição / aferição de 

hidrômetros com mais de 5 

anos de uso e instalação de 

novos   hidrômetros. 

Visando ao cumprimento da NBR NM 212/1999, e 

tendo em vista que a hidrometração é um dos 

fatores de redução de perdas, deverá ser 

elaborado um plano de substituição dos 

hidrômetros com mais de 5 anos e instalação de 

novos   hidrômetros. 

 
 

Curto prazo 

 
 

R$ 50.000,00 

 

 
Concessionária dos Serviços 

de Água e Esgoto. 

 

 
Diminuir as perdas 

comerciais 

 

 

 
 

 
Programa de Educação 

Ambiental 

Tendo em vista que o sucesso da execução das 

ações depende da participação de todos os atores 

envolvidos, é importante um programa permanente 

de Educação Ambiental destinado tanto às crianças 

quanto aos adultos. Será o mesmo programa 

proposto para os outros 3 temas (eixos). Portanto, 

o custo e conteúdo serão ampliados 

proporcionalmente; ou seja, 25 % para cada tema 

do PMSB. 

 

 
 

 
Curto, médio e 

longo 

 

 
 

R$ 100.000,00. Este valor 

corresponde a 25% do valor 

total. 

 

 
 

Prefeitura Municipal; 

Concessionária dos Serviços 

de Água 

 

 
 

 
Aumentar a eficiência das 

ações previstas neste plano. 

 

 
 

 
 

Áreas rurais e urbana. 

 
 

 

 
 

 

Criação e implantação do 

programa "Poço Monitorado" 

 
 

Este programa visa garantir a qualidade da água 

para a população de bairros tradicionais, dos 

pequenos centros urbanos e rural, tendo em vista 

que estes locais não possuem sistemas públicos de 

abastecimento de água e não tem a garantia de 

que a água consumida atenda aos padrões de 

potabilidade. Para a execução do programa "Poços 

Monitorados" será necessário o cadastramento dos 

poços individuais e coletivos no VIGIÁGUA ou 

SISÁGUA 

 
 

 

 
 

 

 
Curto e médio 

 
 

 

 
 

 

 
R$ 500.000,00 

 
 

 

 
 

Concessionária dos Serviços de 

Água e Esgoto; Prefeitura; 

Secretaria de Meio Ambiente; 

Secretaria da Saúde, outros. 

 
 

 

 
 

Gerenciar e garantir a 

qualidade da água quanto à 

qualidade da água para 

consumo   humano. 

Para que se tenha melhor 

controle desses poços é 

importante que este cadastro 

seja adicionado de um 

georreferenciamento. Este 

programa será prioritário para 

locais do Município que não 

possuem rede pública de 

abastecimento, ou que a mesma 

esteja precária, e visa ao 

fornecimento de água com 

qualidade para consumo destas 

localidades. 

 

Cadastramento de rede de 

água, com sistema 

georreferenciado e Plano de 

Substituição 

Esta ação consiste em cadastrar a rede de água e 

esgoto existente em um Sistema de Informação 

Geográfica (SIG) para que se tenha um controle 

mais eficiente das redes existentes e permita o 

planejamento de substituição destas redes. 

 

 

Curto e médio 

 

 

R$ 200.000,00 

 

 
Concessionária dos Serviços 

de Água e Esgoto 

 
Um cadastro de redes 

eficiente, o qual facilite a 

tomada de decisão e 

planejamento. 

 

 
 

Programa de auxílio à 

implementação de proteção 

de fontes de água potável e 

usos diários (nascentes e 

cisternas) na área rural 

(núcleos e residências 

dispersas). 

 

 
Para que sejam implementados sistemas de 

cisternas de água da chuva, especialmente nas 

regiões de zona rural, é necessária a criação de   

um programa de auxílio à população para 

implementação deste tipo de alternativa com baixos 

custos. 

 

 
 

 

Curto, Médio e 

Longo 

 

 
 

 

 
R$ 200.000,00 

 

 

 
Prefeitura e Concessionária dos 

Serviços de Água e Esgoto; 

Prefeitura; Secretária de Meio 

Ambiente; Secretária da Saúde 

 

 
 

Dar garantias à população 

quanto ao acesso e à 

qualidade da água para 

consumo   humano. 

este programa tem interesse 

especial para as áreas rurais, 

especialmente nos aglomerados 

humanos (vilas, distritos, 

logradouros, e similares), onde 

existem riscos maiores de 

problemas de qualidade das 

águas dos mananciais de 

abastecimento 

Limpeza dos cursos d`água e 

reservatórios de captação à 

montante entorno da ETA da 

cidade. 

 
Esta ação é necessária para que a capacidade de adução   

e a qualidade de água aduzida seja garantida 

 

Curto 

 

R$ 250.000,00 

 
Concessionária dos Serviços 

de Água e Esgoto 

Manter o canal com as 

características hidráulicas 

projetadas 

Conforme o diagnóstico esta 

ação já está em 

desenvolvimento 

 

Limpeza e recuperação dos 

reservatórios assoreados das 

propriedades particulares à 

montante da ETA. 

 

Esta ação é necessária para que a capacidade de 

adução e a qualidade da água aduzida seja 

garantida. 

 

 

Curto 

 

 

R$ 250.000,00 

 

 
Concessionária dos Serviços 

de Água e Esgoto 

Manter uma reserva de água 

mais segura, para eventuais 

períodos de secas 

prolongados, como o ocorrido 

entre 2013 e 2015 

 

a ação anterior contempla 

apenas as proximidades da 

captação da ETA 

Projeto de concepção e 

executivo da ampliação da 

capacidade de captação e 

tratamento da ETA 

Conforme o diagnóstico, já existe o processo 

licitatório para contratação dos estudos e projetos 

executivos para ampliação da ETA, portanto esta 

ação já está sendo implementada. 

 

 
Imediato 

 

 
R$ 100.000,00 

 

Concessionária dos Serviços 

de Água e Esgoto 

 
: Atender as demandas 

futuras por água potável com 

qualidade 

 

Obras de ampliação da 

capacidade de tratamento da 

ETA 

Conforme o diagnóstico, já existe o processo licitatório 

que contempla a ampliação da ETA, portanto esta ação   já 

está sendo implementada. 

 
Curto e médio 

 
R$ 900.000,00 

Concessionária dos Serviços 

de Água e Esgoto 

Atender as demandas futuras 

por água potável com 

qualidade 

 

 

 

 
Implementação de tratamento 

mecanizado do lodo da ETA 

 

 

 
Não se obteve informações sobre projeto ou obra para 

implantação do tratamento mecanizado do lodo da ETA 

 

 

 

Curto Prazo 

 

 

 

R$ 500.000,00 

 

 

 
Concessionária dos Serviços 

de Água e Esgoto 

Diminuir o volume de lodo a 

ser disposto e atender as 

normas, quanto à umidade do 

lodo; aproveitar o lodo para 

produção de fertilizante; a 

qualidade da água à jusante 

da ETA. 
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Projeto e execução de 

ampliação do Sistema de 

distribuição de água 

Conforme o diagnóstico a concessionária atual já está 

tomando providências nesse sentido; ou seja, projetos 

de concepção para a ampliação do sistema de adução, 

reservação, tratamento e distribuição de água tratada. 

 

 

Curto e médio 

 

 

R$ 1.350.000,00 

 

 

Concessionária dos Serviços 

de Água e Esgoto 

 

 

Atender as demandas futuras 

por água potável 

 

Implementação do programa 

de redução de perdas na 

distribuição de água 

Depois de elaborado o programa de redução de perdas 

este deverá ser implementado ao longo do Plano 

visando ao atendimento das metas previstas 

 
Curto, médio e 

longo 

 
 

R$ 750.000,00 

 
Concessionária dos Serviços 

de Água e Esgoto 

 

Diminuir as perdas físicas no 

sistema de abastecimento e 

reduzir custos operacionais. 

 

 

 

Programa de substituição das 

redes de água antigas 

Depois de elaborado o cadastramento da rede e o 

planejamento da substituição das redes antigas e/ou 

com problemas de vazamentos, a execução da 

substituição deverá ser implementada ao longo do 

Plano, contribuindo para o alcance das metas previstas. 

 

 

Curto, médio e 

longo 

 

 

 
R$ 4.000.000,00 

 

 

Concessionária dos Serviços 

de Água e Esgoto 

Diminuir as perdas físicas no 

sistema de abastecimento, 

reduzir custos operacionais e 

reduzir as falhas de 

atendimento 

 

Substituição de hidrômetros 

com mais de 5 anos de uso 

Além do Plano de substituição do parque de 

hidrômetros do município que está previsto para que 

seja executado ao longo de todo o plano 

 
Curto e médio 

 
R$ 200.000,00 

Concessionária dos Serviços 

de Água e Esgoto 

Atender as normas vigentes e 

diminuir as perdas comerciais 
 

 

 

 

Execução do plano de 

substituição/aferição de 

hidrômetros e instalação de 

novos hidrômetros 

 

 

Após a elaboração do Plano e a substituição 

imediata dos hidrômetros que estão com mais de 5 

anos de uso, deverão ser cumpridas as metas 

estabelecidas neste Plano, com o objetivo de 

manter todo o parque de hidrômetros do Município 

em boas condições. 

 

 

 

 

 

Curto, Médio e 

Longo 

 

 

 

 

 

R$ 750.000,00 

 

 

 

 

 

Concessionária dos Serviços 

de Água e Esgoto 

 

 

 

 
Atender as normas vigentes e 

diminuir as perdas 

comerciais. 

A instalação de novos 

hidrômetros deverá seguir as 

metas de hidrometração 

estabelecidas neste Plano. O 

plano de substituição de 

hidrômetros deverá prever a 

manutenção do sistema, para 

que não existam hidrômetros 

com mais de 5 anos de uso no 

Município 

Modernização do sistema de 

abastecimento dos 

aglomerados humanos das 

comunidades rurais 

Não há estudo específico sobre os aglomerados e há 

riscos quanto à qualidade e quantidade de água para 

todas as comunidades 

 

 

Curto e médio 

 

 

R$ 400.000,00 

 
Concessionária dos Serviços 

de Água e Esgoto 

 
Atender as demandas futuras 

por água potável 

 

Criação e implantação de 

programa de revitalização de 

microbacias hidrográficas 

rurais do Município, 

priorizando à montante da 

cidade. 

 
 

Tendo em vista que mais de 70 % da área rural encontra- 

se em estágio avançado ou crítico de degradação 

socioambiental e econômica. 

 

 

 
curto, médio e longo 

 
R$ 12.000.000,00. Para o 

tema Drenagem, o valor é 

igual a este, por serem 

ações complementares 

 

 

Prefeitura ou Concessionária 

dos Serviços de Água e 

Esgoto. 

Garantir regularidade de vazões, 

redução dos riscos de 

enchentes e inundações, e 

melhoria de qualidade de vida e 

renda da população 

 

 

 

 
Criação do programa 

reservação estratégica de água 

no meio rural, através de 

barramentos de terra, em 

propriedades particulares, com 

espelhos d`água de 1,0 a 10,0 

ha por reservatório 

 
Este programa visa garantir água em quantidade e 

qualidade para a população da sede do município, dos 

aglomerados humanos rurais (distritos, vilas, 

logradouros) e produtores rurais; de forma a enfrentar 

períodos prolongados de estiagens de até 3 anos, como 

o que vem ocorrendo entre 2012 e 2015; e que a água 

consumida tenha os padrões de potabilidade 

estabelecidos pela portaria n° 2.914,  de 12 de 

dezembro de 2011, e que atenda também aos preceitos 

da lei federal nº 9.433 / 97 (lei dos recursos hídricos). 

 

 

 

 

 

 
 

curto, médio e longo 

 

 

 

 
R$ 50.000,00. Este valor 

representa 50% do total, 

considerando que um valor 

igual a este será atribuído ao 

tema Drenagem 

 

 

 

 

 

Concessionária dos Serviços de 

Água e Esgoto; Prefeitura; 

Secretaria de Meio Ambiente; 

Secretaria da Saúde, outros 

 

 

 

 
Redução dos efeitos de 

estiagens e escassez de água na 

cidade e aglomerados rurais; 

gerenciar e garantir a qualidade 

da água para consumo humano 

 

 

 

 

Este programa é destinado a 

todas as microbacias de 

cabeceiras do Município, 

especialmente às que 

contribuem diretamente para 

o abastecimento humano. 

 

 

 
Implantação do programa 

reservação estratégica de água 

no meio rural, através, de 

barramentos de terra, em 

propriedades rurais, com 

espelhos d`água de 1,0 a 15,0 

ha por reservatório 

 
Este programa visa garantir água em quantidade e 

qualidade para a população da sede do Município, dos 

aglomerados humanos rurais (distritos, vilas, 

logradouros) e produtores rurais; de forma a enfrentar 

períodos prolongados de estiagens de até 3 anos, como 

o que vem ocorrendo entre 2012 e 2015; que a água 

consumida tenha os padrões de potabilidade 

estabelecidos pela portaria n° 2.914,  de 12 de 

dezembro de 2011, e que atenda também aos preceitos 

da lei federal nº 9.433 / 97 (lei dos recursos hídricos). 

 

 

 

 

 

 
 

curto, médio e longo 

 

 

 

R$ 2.500.000,00. Este valor 

representa 50% do total, 

considerando que um valor 

igual a este será atribuído ao 

tema Drenagem, por serem 

temas  complementares. 

 

 

 

 

 

Concessionária dos Serviços de 

Água e Esgoto; Prefeitura; 

Secretaria de Meio Ambiente; 

Secretaria da Saúde, outros 

 

 

 

 

Redução dos efeitos de 

estiagens e escassez de 

água na cidade e 

aglomerados rurais; gerenciar 

e garantir a qualidade da 

água para consumo humano. 

 

 

 

Este programa é destinado a 

todas as microbacias de 

cabeceiras do Município, 

especialmente às que 

contribuem diretamente para o 

abastecimento humano 

 

 

 

 

 
Implementar a APA 

municipal, através do Plano 

de Manejo e Gestão, com 

infraestruturas e pessoal. 

 

 

 

 
Este programa visa garantir a proteção de fragmento de 

mata estratégico, com diversas nascentes em algumas 

das pequenas bacias de cabeceiras do Município, em 

consonância com os preceitos da lei federal nº 9.433 / 

97 (lei dos recursos hídricos) 

 

 

 

 

 

 
 

curto, médio e longo 

 

 

 

 

 

 
 

R$ 300.000,00 

 

 

 

 

 
Prefeitura, Secretaria de Meio 

Ambiente e outras, 

Concessionária dos Serviços 

de Água e Esgoto 

 
Implantação de modelo de 

planejamento, gestão e manejo 

de Unidade de Conservação (UC 

de uso direto, relacionado com 

a conservação de recursos 

naturais, especialmente a água; 

com efeitos positivos contra 

estiagens e escassez de água na 

cidade e aglomerados rurais a 

médio e longo prazo 

 

 

 

 
Esgoto (captação, rede de captação, estações de tratamento, estações elevatórias, interceptores, despesas e investimentos) 

 
Ação Justificativa Prazo Estimativa de Investimento      Instituição Responsável Resultados Esperados Observações 

Elaboração de lei específica 

municipal, ou adequação da 

legislação já existente, para 

obrigatoriedade e de forma 

correta, a ligação de água e 

esgoto 

Esta medida é necessária para que a concessionária 

tenha instrumentos legais para obrigar as economias a 

se ligarem às redes existentes e com isso atender as 

metas estabelecidas garantindo a qualidade ambiental e 

sanitária do Município 

 

 

 
Curto 

 

 

 

Sem custo 

 

 

 

Prefeitura Municipal. 

 
 

Garantir que os investimentos 

em esgotamento sanitário 

tenham o efeito desejado. 

Esta lei deverá ser 

complementada por um 

programa de incentivo técnico e 

financeiro quanto à ligação das 

famílias de baixa renda à rede 

 

 

 
Elaboração e implantação do 

Programa Pró-Ligação de 

esgotos 

Para complementação e maior efetividade na aplicação 

da lei de obrigatoriedade de ligações, torna-se 

necessário um programa de incentivo técnico e 

financeiro à ligação das famílias de baixa renda à rede, 

tendo em vista que o principal motivo que leva estas 

famílias a não executarem a ligação são os custos e a 

cobrança por estes serviços 

 

 

 

 
Curto 

 

 

 

 
R$ 300.000,00 

 

 

 
Prefeitura Municipal; 

Concessionária dos Serviços 

de Água e Esgoto 

 
 

Garantir que os investimentos 

em esgotamento sanitário 

tenham o efeito desejado na 

melhoria da qualidade 

ambiental e saúde 

 

 

 

 

 
Programas de Educação 

Ambiental 

Tendo em vista que o sucesso da execução das ações 

depende da participação de todos os atores envolvidos, 

é importante um programa permanente de Educação 

Ambiental destinado tanto às crianças quanto aos 

adultos. Será o mesmo programa proposto para os 

outros 3 temas (eixos). Portanto, o custo e conteúdo 

serão ampliados proporcionalmente; ou seja, 25 % para 

cada tema do PMSB 

 

 

 

 
Curto, médio e 

longo 

 

 

 
 

R$ 250.000,00. (Para os 4 

temas o valor total será R$ 

1.000.000,00.) 

 

 

 
 

Prefeitura Municipal; 

Concessionária dos Serviços 

de Água e Esgoto. 

 

 

 

 
Aumentar a eficiência das 

ações previstas neste Plano 
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Criação do Programa "Fossa 

Séptica Monitorada 

 
 

Tendo em vista que as de fossas sépticas existentes no 

Município, na maior parte dos casos, não são 

corretamente dimensionadas e não possuem eficiência 

adequada e que sistemas de esgotamento sanitário com 

atendimento com redes coletoras e tratamento em ETE 

requerem grandes investimentos, foi previsto a criação 

de um programa chamado "Fossa Monitorada" visando 

o atendimento das regiões com menores densidade 

populacional, área rural pequenos centros urbanos, os 

quais não são atendidos por rede coletora de esgotos. 

Neste programa é previsto o auxílio técnico e 

econômico para instalação de Fossas Sépticas dentro 

dos padrões previamente estabelecidos e a limpeza 

periódica destas fossas sendo o lodo tratado em uma 

ETE específica a qual deverá ser licenciada para este fim, 

qual seja, tratamento de lodo de fossas sépticas. A 

limpeza das fossas deverá ser feita pela própria 

concessionária ou por empresa subcontratada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Curto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
R$ 50.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concessionária dos Serviços 

de Água e Esgoto; Prefeitura; 

Secretária de Meio Ambiente; 

Secretária da Saúde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aumentar a eficiência das 

ações previstas neste plano 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este programa deverá 

contemplar o auxílio na 

instalação de Fossas Sépticas 

dentro dos padrões 

previamente estabelecidos e a 

sua devida limpeza periódica e 

tratamento do “lodo da fossa” 

em ETE da concessionária 

 
Cadastramento da rede 

coletora com sistema 

georreferenciado 

Esta ação consiste em cadastrar a rede de esgoto 

existente em um Sistema de Informação Geográfica 

(SIG) para que se tenha um controle mais eficiente das 

redes existentes e favoreça o planejamento de 

substituição destas redes 

 

 

Curto 

 

 

R$ 50.000,00. 

 

 

Concessionária dos Serviços 

de Água e Esgoto 

 

Um cadastro de redes 

eficiente, o qual facilite a 

tomada de decisão e 

planejamento. 

 

 

 

Elaboração de Projeto Básico e 

Executivo para Implantação do 

Sistema de Esgotamento 

Sanitário da Sede do Município 

 

 

 

Necessidade de ampliar a cobertura da rede de coleta 

de esgotos, abrangendo toda a área urbana da sede 

 

 

 

 
Curto 

 

 

 

 
R$ 100.000,00 

 

 

 
 

Concessionária dos Serviços 

de Água e Esgoto 

 

 

 
 

Aumentar a coleta de esgotos 

no Município 

Este projeto deverá servir como 

base para implantação do 

sistema para todo o período do 

Plano de Saneamento. A 

concessionária já realizou 

licitação para contratar estes 

projetos 

 

 

 
Execução das obras de 

implantação do Sistema de 

Esgotamento Sanitário da 

sede do Município (redes 

coletoras, ETE, etc.), não 

incluindo os bairros isolados 

(em outras bacias). 

 

 

 

 

 

Ampliar, aprimorar, adequar o sistema de atendimento 

à população urbana, atendida por esgotamento 

sanitário e realizar o tratamento e destinação do 

mesmo, conforme legislações em vigor. 

 

 

 

 

 

 
Curto, médio e 

longo 

 

 

 

 

 

 
 

R$ 20.000.000,00 

 
 

Prefeitura ou Concessionária 

dos Serviços de Água e Esgoto. 

Resultados Esperados: Garantir 

condições básicas para o 

tratamento adequado do esgoto 

urbano. Atingir 100 % da coleta 

e tratamento de esgotos na 

cidade. Implantar redes 

coletoras de esgotos, ETE, etc 

  

 
 

Substituição das redes de 

esgotos antigas de toda a 

cidade, separando-a da rede de 

drenagem. 

Tendo em vista que mais de 70 % da cidade, as redes de 

esgoto e drenagem são comuns e muito antigas, 

portanto, muito sobrecarregadas e conforme o 

diagnóstico, parte das redes coletoras de esgoto e 

drenagem possui problemas estruturais e hidráulicos 

decorrentes do desgaste natural pelo tempo de uso 

 

 

 
 

curto, médio e longo 

 
R$ 4.000.000,00. O valor para 

substituição e separação da 

rede de drenagem está 

estimado no tema Drenagem; 

portanto, separado deste 

 

 

Prefeitura ou Concessionária 

dos Serviços de Água e 

Esgoto. 

 
Garantir regularidade de vazões, 

redução dos riscos de enchentes 

e inundações e melhoria de 

qualidade de vida e renda da 

população. 

 

 

 

 

 

Estudo de capacidade de 

suporte das redes existentes 

na área de verticalização 

De acordo com o plano de expansão urbana do 

Município, e as realizações que já vêm ocorrendo, 

identificou-se que há uma tendência de ocorrer a 

verticalização de parte da área central da cidade, 

além dos bairros que pressionarão as redes já 

existentes. Neste caso, será necessária a 

verificação da capacidade de suporte das redes 

existentes, uma vez que esta região já possui 

redes de esgotamento sanitário. 

 

 

 

 

 
Curto 

 

 

 

 

 
R$ 100.000,00 

 

 

 

 

Concessionária dos Serviços 

de Água e Esgoto 

 

 

 
Garantir as condições sanitárias 

e o correto transporte dos 

esgotos e funcionamento do 

sistema como um todo 

 

Caso o sistema não tenha 

capacidade de suporte, deverá 

ser prevista a ampliação deste 

sistema (esta ação deverá ser 

concomitante com os estudos 

para substituição das redes 

antigas). 

 
 

Implantação de ETE`s em 

bairros isolados do centro da 

cidade. 

Considerando que alguns bairros localizam-se em 

pequenas bacias hidrográficas, que não deságuam na 

bacia principal (rio Xopotó), e que o bombeamento dos 

esgotos desses bairros, tornaria o processo muito 

oneroso, esses bairros deverão ter suas ETE`s próprias. 

 

 

 
Médio 

 

 

 
R$ 4.000.000,00 

 

 

Prefeitura ou Concessionária 

dos Serviços de Água e 

Esgoto. 

 
Garantir que os efluentes 

sejam tratados, diminuindo o 

impacto sobre o corpo 

receptor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Estudo para definição de um 

padrão de fossa séptica 

ecológica para o Município 

Para a implantação do Programa "Fossa 

Monitorada", está prevista a realização de estudos 

para estabelecer um padrão de projeto e 

construção de fossas sépticas adequadas às 

particularidades do meio físico do Município 

(aquíferos livres e lençol freático elevado), que 

limitam o uso de tanques sépticos, pelo não 

atendimento aos parâmetros exigidos pela ABNT 

para este uso, bem como os riscos de 

contaminação do freático. Este padrão deve ser 

estabelecido levando em consideração a 

sustentabilidade da construção, dando preferência 

para materiais que não agridam o meio ambiente e 

materiais reciclados ou reutilizados, com isso 

diminuindo os custos de implantação destas 

fossas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imediato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
R$ 50.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prefeitura ou Concessionária 

dos Serviços de Água e 

Esgoto. 

 

 

 

 

 

 

 

Garantir o tratamento dos 

esgotos das zonas onde não 

haverá rede coletora, na área 

rural e urbana 

 

 

 

 
Este programa assume 

importância já que o nível do 

lençol freático que ocorre no 

Município não permite a 

instalação de fossas sépticas 

atendendo as 

recomendações técnicas 

para seu uso, o que pode 

implicar na contaminação do 

freático. 

Implantação de mini-ETE`s em 

aglomerados rurais (vilas, 

distritos, logradouros, etc.) 

isolados da cidade, para 

tratamento de esgotos 

domésticos 

Considerando que os núcleos rurais localizam-se 

em pequenas bacias hidrográficas, que deságuam 

direta ou indiretamente em mananciais acima da 

cidade em afluentes do rio Xopotó, em média a 

mais de 10 km da cidade, onde será implantada a 

ETE urbana. 

 

 

 

 

 

 
Médio 

 

 

 
R$ 4.000.000,00 

 

 

Prefeitura ou Concessionária 

dos Serviços de Água e 

Esgoto. 

 
Garantir que os efluentes sejam 

tratados, diminuindo o impacto 

sobre o corpo receptor 

principal, que é o rio Xopotó 

 

Implantação de mini-ETE`s em 

instalações de animais de 

propriedades rurais de 

pequeno e médio porte 

(agricultores familiares), para 

tratamento de resíduos 

agropecuários (bovinos, suínos, 

aves e outros). 

 

Considerando que as propriedades rurais localizam- 

se em pequenas bacias hidrográficas, que 

deságuam direta ou indiretamente em mananciais 

acima da cidade em afluentes do rio Xopotó; em 

média a mais de 5 km da sede dos núcleos rurais 

(distritos, vilas, logradouros, etc.), onde será 

implantada uma mini- ETE para cada núcleo. 

 

 

 

 

 

Médio 

 

 

 

 

 

R$ 5.000.000,00 

 

 

 
 

Prefeitura ou Concessionária 

dos Serviços de Água e 

Esgoto. 

 

 

 
Garantir que os efluentes sejam 

tratados, diminuindo o impacto 

sobre o corpo receptor 

principal, que é o rio Xopotó 

 

 

 

 

 
Implantação do Programa 

"Fossas Sépticas Monitoradas" 

no meio rural, para residências 

dispersas 

Tendo em vista que o aumento da cobertura do sistema 

de esgotamento sanitário será gradual e deve se 

estender até o longo prazo, torna-se necessário buscar 

uma solução para esgotamento das áreas onde não 

haverá rede coletora, propiciando melhoria na 

qualidade ambiental e evitando os impactos do uso de 

fossas sem a operação e manutenção adequadas. Da 

mesma forma, as áreas rurais e pequenos aglomerados 

que não serão atendidos por sistemas coletivos de 

esgotamento  sanitário 

 

 

 

 

 

 
curto e médio 

 

 

 

 

 

 
R$ 5.000.000,00 

 

 

 

 

 

Prefeitura ou Concessionária 

dos Serviços de Água e 

Esgoto. 

 

 

 

 

 

Garantir o tratamento dos 

esgotos das zonas onde não 

haverá rede coletora. 
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Elaboração de lei municipal específica 

para estabelecer o marco legal da 

drenagem urbana e rural, ou 

adequação das legislações 

municipais, para atendimento desse 

fim e para estabelecer a adoção de 

medidas de baixo impacto como base 

da gestão da drenagem rural e 

urbana 

 

Esta medida é necessária para definir claramente o responsável (prefeitura ou concessionária), pela 

regulação dos serviços de drenagem. A legislação deve prever os direitos e obrigações de cada ator 

municipal envolvido com a questão; além de considerar as causas e consequências das microbacias dos 

municípios à montante de Visconde do Rio Branco, definindo também metas e custos do serviço com 

base nas medidas deste Plano. Pode ser editada em conjunto com a medida anterior. Há diversos 

impactos produzidos a nível privado dentro dos novos empreendimentos e transferidos para toda a bacia 

a jusante na macrodrenagem (Ex: impermeabilização que provoca enchentes). Portanto, observa-se que 

os impactos gerados a nível privado são transferidos para que sejam resolvidos pelo poder público, por 

meio de estruturas da macrodrenagem. 

 

 

 
 

 

 

Curto 

 

 

 
 

 

 

R$ 10.000,00 

 

 

 
 

 

 

Prefeitura Municipal 

Definição da delegação da prestação dos serviços de drenagem e 

manejo de águas pluviais e organização dos serviços, visando a 

otimização da gestão e planejamento destes. Disponibilizar a lei 

municipal, de forma que o prestador dos serviços tenha instrumentos 

legais para obrigar as economias em construção ou reforma a  

adotar a utilização de medidas de baixo impacto na drenagem (Ex: 

telhados verdes, reservatórios de detenção, etc.) como forma de 

atingir as metas quantitativas e de qualidade ambiental e sanitária. 

Esta lei deverá ser complementada por um programa de incentivo 

técnico e financeiro à adoção destas medidas em comunidades de 

baixa renda. Deverá incorporar as definições do plano Diretor de 

Drenagem Urbana. 

 

 

 

 

 
 

Elaboração do Plano Diretor de 

Drenagem Rural e Urbana, com 

mapeamento georreferenciado e 

geoprocessamento em arc gis ou 

similar 

A prefeitura, como órgão público responsável pelo controle de drenagem, cabe a ponderação quanto à 

escolha de capacitar e aplicar medidas difusas na fonte, melhor opção numa ótica global de médio e 

longo prazo quando houver disponibilidade de tempo, ou de empregar medidas estruturais na micro e na 

macrodrenagem, quando houver urgência de remediação de problemas com  base nas diretrizes do  

Plano Diretor de Drenagem Rural e Urbana, que, por sua vez é subordinado ao Plano Municipal de 

Saneamento Básico. O Plano Diretor de Drenagem Rural Urbana terá como finalidade analizar em 

detalhes especificos da drenagem. Deverá inclir as seguntes etapas. • Complementação do cadastro da 

rede existente, em padrões compatíveis com modelagem hidráulica detalhada. 

• Análise do estado atual da rede de drenagem através de modelagem hidrológica e hidráulica (com 

modelos hidrodinâmicos que permitam considerar os efeitos de marés e outras obstruções na rede). 

• Análise da viabilidade de Casas de Bomba, caso houver ou possam ser implantadas. 

• Proposição de soluções a nível de projeto básico para a drenagem através dos modelos indicados 

acima e dentro das Diretrizes do Plano de Saneamento Básico. As soluções deverão contemplar a 

minimização do uso de casas de bomba e maximização do escoamento por gravidade, assim como a 

adoção de medidas compensatórias e de baixo impacto. 

 

 

 

 
 

 

 
Curto 

 

 

 

 
 

 

 
R$ 150.000,00 

 

 

 

 
 

 

 
Prefeitura Municipal 

 

 

 

 
 

 

Melhoria do gerenciamento da prestação dos serviços de saneamento e do 

atendimento ao público. Projetos de empreendimentos adequados à 

legislação e às diretrizes do Plano Diretor de Drenagem do Município 

 

 

 

 

 

 
Programa de capacitação dos 

agentes da Drenagem Rural e Urbana 

A capacitação quanto aos impactos da urbanização na drenagem, tanto no ambiente técnico como para  

a população (em distintos níveis), permite o melhor entendimento de decisões inovadoras para o manejo 

das águas pluviais por parte da população e de planejadores urbanos. Muitas das soluções sustentáveis 

em drenagem urbana dependem da implementação do espaço dos empreendimentos e dos próprios 

projetos, já que devem ser previstos na concepção dos empreendimentos, como telhados verdes, 

estruturas de detenção ou de reaproveitamento da água da chuva. Como o conhecimento tem sido 

fragmentado, os arquitetos e os engenheiros que atuam em outras áreas de engenharia muitas vezes 

desconhecem os princípios da drenagem sustentável que devem ser incorporados no planejamento das 

estruturas e empreendimentos urbanos, que permitem dar sustentabilidade ao ciclo hidrológico urbano e 

à drenagem das águas pluviais. Atualmente existe a conceituação de que a melhor drenagem é aquela 

que drena o escoamento o mais rápido possível. Este tipo de conceito tem levado aos impactos hoje 

existentes nas cidades brasileiras. Para mudar esta forma de pensar e de projetar torna-se necessário 

 

 

 

 
 
 

Curto 

 

 

 

 
 
 

R$ 100.000,00 

 

 

 

 
 
 

Secretarias Municipais 

 

 

 

 

Melhoria do gerenciamento da prestação dos serviços de saneamento e do 

atendimento ao público. Projetos de empreendimentos adequados à 

legislação e às diretrizes do Plano Diretor de Drenagem do Município. 

 

Programas de Educação Ambiental 

(*Nota: é o mesmo Programa 

proposto para os demais eixos do 

PMSB. Portanto, os custos e 

conteúdos serão ampliados 

proporcionalmente; ou seja, 25 % 

para cada tema ou eixo). 

 
 

 
Tendo em vista que o sucesso da execução das ações depende da participação de todos os atores envolvidos, é 

importante um programa permanente de Educação Ambiental destinado tanto às crianças quanto aos adultos 

 
 

 

 

curto, médio e longo 

 
 

 

 

R$ 250.000,00 

 
 

 
Promover o direito à cidade, conscientizar a população e os servidores 

sobre a importância dos serviços de drenagem urbana e as formas de 

colaborar para a sua manutenção. Incentivar o controle de vetores de 

doenças 

Este programa deverá 

contemplar um programa 

especial de educação ambiental 

para o período de veraneio, 

onde existe uma população 

flutuante, principalmente na 

região da praia do Cassino 

Obtenção da base  cartográfica 

das áreas urbanas e rurais mais 

críticas e estratégicas do 

Município, em relação aos 

problemas de solos, drenagem, e 

recursos hídricos. 

 

Tendo em vista que o Município já possui trabalho nessa linha, mas não dispõe de levantamentos planialtimétricos 

de todas as áreas estratégicas ou prioritárias, para solução dos problemas hídricos, essa base cartográfica 

fornecerá informação com a precisão necessária para subsidiar a elaboração do Plano Diretor de Drenagem, que é 

indispensável para a organização e melhoria dos serviços. 

 

 

Curto 

 

 

R$ 150.000,00 

 

 

Prefeitura Municipal 

 

 

Disponibilizar uma base planialtimétrica das áreas já elaboradas para 

planejamento 
 

 
 

 
Criação e implantação de programa 

de controle das águas subterrâneas 

 
 

 
Nas áreas urbanas a contaminação da água subterrânea é difusa devido a um grande número de fontes de impacto 

que dispõem seus efluentes e contaminantes no subsolo 

 
 

 
 

curto, médio e longo 

 
 

 
 

R$ 200.000,00 

 

Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente, articulando, 

quando necessário, 

atividades com as demais 

secretarias e órgãos afins,  

em nível Estadual e Federal. 

 
 

Melhoria da sustentabilidade ambiental, pela redução do potencial 

poluidor das águas pluviais, esgotos sanitários e outras fontes 

poluidoras, provenientes da área urbana. 

 

 

Programa de minimização da 

poluição difusa, com 

monitoramento de pontos de 

infiltração de águas nos solos: 

(NOTA: Consiste, basicamente, 

na adequação do recolhimento 

dos resíduos sólidos, varrição e 

limpeza. Como estas questões 

são abordadas no item 

correspondente do PMSB, aqui 

somente será mencionado o 

Programa dada a sua importância 

para ambas as áreas.) 

 

 

 
 

 

 

 

Este programa visa a diminuir a poluição difusa que chega aos corpos d’água da cidade e à seu montante  

 

 

 
 

 

 

 

curto, médio e longo 

prazo 

 

 

 
 

 

 

R$           50.000,00.          O 

complemento desse custo já 

estimado no tema “Resíduos 

Sólidos”. 

 

 

 
 

 

 

 

Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente 

 

 

 
 

 

 

Melhoria da sustentabilidade ambiental, pela redução do potencial 

poluidor das águas pluviais pela redução de contaminantes 

provenientes da área urbana 

 

 
 

 

 

 

Ampliação e readequação da rede 

existente de microdrenagem pluvial 

Urbana e de núcleos rurais. 

O sistema da drenagem faz parte do conjunto de melhoramentos públicos existentes em uma área urbana, do qual 

também fazem parte, entre outros, as redes de água, de esgoto sanitário, a iluminação pública e a pavimentação 

de ruas. A sua função é captar e dispor racionalmente o escoamento superficial gerado pelas chuvas, protegendo a 

infraestrutura existente.Esta função, entretanto, foi por muitos anos menosprezada pelas administrações 

municipais, sendo comum as cidades apresentarem sistemas de drenagem incompletos ou simplesmente 

inexistentes. Esta carência de sistema de drenagem é agravada por uma particularidade: o escoamento superficial 

sempre ocorrerá, exista ou não sistema de drenagem. O fluxo, então, buscará as partes baixas das cidades, 

entrando nas tubulações de esgoto sanitário e colapsando o sistema, escoará pelas ruas sem nenhum controle, 

danificará os pavimentos e outras obras de infraestrutura, ou simplesmente, não tendo ponto de saída, ocasionará 

uma inundação.A concepção da drenagem deve obedecer a um planejamento integrado de todos os fatores 

intervenientes, composto por dois tipos de sistemas bem diferenciados em sua concepção: sistemas de drenagem 

inicial ou microdrenagem, e sistemas de macrodrenagem. Do sistema de microdrenagem fazem parte as galerias 

 
 
 

 

 

 

 
R$ 5.000.000,00 

 
 
 

 

 

 

Os investimentos estimados em microdrenagem consideraram uma 

extensão total aproximada de 38.000 m, da qual será atendida 50%. 

 

 

 
 

 

 

 
 

Ampliação e readequação da rede 

existente de macrodrenagem 

pluvial Urbana e rural. 

 

 
 

 

 

 
 

Consiste na adequação do sistema de macrodrenagem da cidade e à sua montante, às condições atuais de 

urbanização da cidade. O diagnóstico detalhado destas questões é parte integrante do escopo do Plano Diretor de 

Drenagem Rural e Urbana do Município, previsto como ação a ser implementada neste PMSB. No entanto são 

fornecidas estimativas para gestão 

 

 
 

 

 

 
 

 

Imediato, curto, 

médio e longo 

 

 
 

 

 

 
 

 

Prefeitura Municipal 

 

 
 

 

 

 
 

 

R$ 6.000.000,00 

 

 
 

 

 

 
 

 

Esperados: ampliar a cobertura e melhoria do sistema de drenagem, com a 

redução dos alagamentos 

 

Os investimentos estimados em 

macrodrenagem consideraram 

uma extensão aproximada de 

5.000 m de galerias a serem 

implantadas. Tal extensão e o 

valor referencial deverão ser 

revisados quando da realização 

do Plano Diretor de Drenagem 

Rural e Urbana, que detalhará as 

intervenções necessárias para a 

universalização dos serviços 

de       drenagem, especialmente 

urbana. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Limpeza e manutenção das redes 

existentes na área urbana e rural 

 

 

 

 

 
Esta ação é necessária para que a capacidade de transporte de águas pluviais seja mantida, bem como 

reduzir os focos de vetores de doenças.Nos procedimentos de limpeza da rede deverá ser incluída uma 

etapa de identificação e controle de vetores. Os responsáveis pela limpeza deverão ser capacitados e 

orientados para proceder a identificação e registro dos locais com a presença de vetores de doenças 

transmissíveis (insetos, roedores, etc.), em especial aqueles que servem de criadouros para estas 

espécies. Deverá ocorrer integração efetiva entre as Secretarias municipais e os órgãos estaduais 

vinculados, para maior qualificação e eficácia das políticas de drenagem, englobando ainda o manejo 

dos resíduos sólidos urbanos, e do controle de vetores e zoonose, onde deve se estabelecer um fluxo de 

informações de modo que as ações sejam coordenadas no sentido de que qualquer das equipes que 

identifique problemas, acione o responsável por saná-los. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

PERMANENTE (Curto, 

médio e longo prazo). 

 

Os custos vão tender a 

aumentar conforme a rede de 

drenagem seja ampliada. Para 

manutenção da 

microdrenagem e da 

macrodrenagem, o custo 

estimado é de R$ 1.000.000,00 

(o que inclui limpeza e capina 

do sistema, substituição de 

peças defeituosas, 

desobstrução de estruturas). 

Caso este investimento não 

seja realizado, o cenário 

tendencial é de aumento dos 

problemas de funcionamento 

da rede 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
Manter o funcionamento adequado do sistema de drenagem, 

reduzindo as falhas no sistema e os consequentes alagamentos de 

vias. 

 

 

 

 
Cadastramento de rede de drenagem 

com sistema georreferenciado. 

O cadastro de redes de drenagem pluviais é composto pelo registro das estruturas já existentes,    assim 
como das estruturas projetadas. As informações a serem obtidas dizem a respeito à localização, cotas, 

características, situações, condições e particularidades das estruturas em questão. 

O levantamento é constituído da elaboração de um cadastro topográfico em obediência à NBR 13133 - 

Execução de Levantamento Topográfico, e ainda deve obedecer a legislações complementares e de 

segurança, tais como a NBR 14787 e Norma Regulamentadora 33 do Ministério do Trabalho e Emprego 

(ambas para espaços confinados), NBR 14606 Postos de Serviço - Entrada em Espaço Confinado e 

outras conforme exigência de cada situação particular. 

 

 

 
 

Curto 

 

 

R$ 100.000,00 para parte 

dos 38 km totais de rede 

atual. 

 

 

 
Prefeitura Municipal e 

Secretarias municipais 

 

 

Obtenção das informações necessárias para a elaboração do Plano Diretor 

de Drenagem Urbana e Rural, bem como para a programação das ações de 

operação e manutenção do sistema 

 

Criação e implantação de 

programa de Substituição das 

redes coletoras de toda a cidade, 

separando-a da rede de esgotos. 

 

Tendo em vista que mais de 70 % da cidade as redes de esgoto e drenagem são comuns, muito antigas; portanto, 

muito sobrecarregadas. 

 

 
curto, médio e longo 

 

 
R$ 4.000.000,00 

 

Prefeitura ou Concessionária 

dos Serviços de Água e Esgoto 

 

Garantir regularidade de vazões, redução dos riscos de enchentes e 

inundações, e melhoria de qualidade de vida e renda da população 
 

 

 

 
Criação e implantação de programa 

de revitalização de microbacias 

hidrográficas rurais do Município 

 

 

 

 

Tendo em vista que mais de 70 % da área rural encontra-se em estágio avançado ou crítico de degradação 

socioambiental e econômica. 

 

 

 

 

curto, médio e longo 

 

 
R$ 12.000.000,00. Para o 

tema Água, o valor é 

semelhante a este, por 

serem ações 

complementares 

Prefeitura ou Concessionária 

dos Serviços de Água e Esgoto. 

Resultados Esperados: Garantir 

regularidade de vazões, redução 

dos riscos de enchentes e 

inundações, e melhoria de 

qualidade de vida e renda da 

população 

  

Criação e implantação de 

Implantação do programa reservação 

estratégica de água no meio rural, 

através de barramentos de terra, 

com espelhos d`água de 1,0 a 15,0 ha 

por reservatório 

 

 
 

Tendo em vista que mais de 70 % da área rural encontra-se em estágio avançado ou crítico de 

degradação socioambiental e econômica. 

 

 

 
curto, médio e longo 

R$ 2.500.000,00. Este valor 

representa 50% do total, 

considerando que um valor 

igual a este será atribuído 

ao tema Drenagem, por 

serem temas 

complementares. 

 

 
Prefeitura ou Concessionária 

dos Serviços de Água e 

Esgoto. 

 

 
 

Garantir regularidade de vazões, redução dos riscos de enchentes e 

inundações, e melhoria de qualidade de vida e renda da população. 
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Descrição do Programa 

Programas, Projetos e Ações – Resíduos Sólidos Urbanos 

 
Subprograma Prazo Estimativa de Investimento 

 

 

 
Atividades a ser realizada 

 

 

 
Público Alvo 

 

 

 

 

 

 
O programa de coleta 

seletiva deverá ser dividido 

em subprogramas, 

conforme a seguir. 

Institucional. Público Alvo: instituições ligadas ao 

Poder Público, à Iniciativa Privada 

(estabelecimentos comerciais, indústrias, empresas 

prestadoras de serviço) e ao terceiro setor 

(Associações de Bairros, Entidades de Classe, 

Instituições Religiosas, etc.). 

 

 

 
curto, médio e longo 

 

 

 
R$ 100.000,00 

  

 

 

 

 
Mais Educação 

 

 

 

 
curto, médio e longo 

 

 

 
 

R$ 200.000,00 

 
O programa prevê atividades 

educativas para despertar a reflexão 

e a ação dos munícipes no que se 

relaciona à gestão compartilhada dos 

resíduos sólidos urbanos, em especial 

os reutilizáveis e/ou recicláveis 

Alunos e comunidade escolar em 

geral (pais, professores, 

funcionários) das escolas 

municipais e trabalhadores das 

cooperativas e associações de 

catadores, além de catadores 

independentes 

 

 
 

Água – 20 PPA`s. 

 
 

Programas, projetos e ações 

Elaboração de plano de substituição / aferição de hidrômetros com mais de 5 anos de 

uso e instalação de novos hidrômetros. 

Programa de Educação Ambiental. 

Cadastramento de rede com sistema georreferenciado e Plano de substituição. 

Programa de auxílio à implementação de proteção de fontes de água potável e usos 

diários (nascentes e cisternas) na área rural (núcleos e residências dispersas). 

Limpeza dos cursos d`água e reservatórios de captação à montante entorno da ETA 

da cidade. 

Limpeza e recuperação dos reservatórios assoreados das propriedades particulares à 

montante da ETA. 

Criação e implantação do programa "Poço Monitorado" (com cadastramento dos 

poços e cisternas em atividades e desativados) e proteção das nascentes urbanas. 

Projeto de concepção e executivo da ampliação da capacidade de captação e 

tratamento da ETA. 

Obras de ampliação da capacidade de tratamento da ETA. 

Implementação de tratamento mecanizado do lodo da ETA. 

Projeto e execução de ampliação do Sistema de distribuição de água. 

Implementação do programa de redução de perdas na distribuição de água. 

Programa de substituição das redes de água antigas. 

Substituição de hidrômetros com mais de 5 anos de uso. 

Execução do plano de substituição/aferição de hidrômetros e instalação de novos 

hidrômetros. 

Modernização do sistema de abastecimento dos aglomerados humanos das 

comunidades rurais. 

Implementar a APA municipal, através do Plano de Manejo e Gestão, com 

infraestruturas e pessoal. 
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Criação e implantação de programa de revitalização de microbacias hidrográficas 

rurais do município, priorizando à montante da cidade. 

Criação do programa reservação estratégica de água no meio rural, através de 

barramentos de terra, com espelhos d`água de 1,0 a 15,0 ha por reservatório. 

Implantação do programa reservação estratégica de água no meio rural, através de 

barramentos de terra, com espelhos d`água de 1,0 a 15,0 ha por reservatório. 

 
 
 
 
 

Esgoto – 12 PPA`S. 
 

 
Programas, projetos e ações 

Elaboração e implantação do Programa Pró-Ligação de esgotos. 

Programas de Capacitação, Treinamento e Educação Ambiental 

Criação do Programa "Fossa Séptica Monitorada" 

Cadastramento da rede coletora com sistema georreferenciado. 

Elaboração de Projeto Básico e Executivo para Implantação do Sistema de 

Esgotamento Sanitário da Sede do Município. 

Execução das obras de implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário da sede 

do município (redes coletoras, ETE, etc.), não incluindo os bairros isolados (em 

outras bacias). 

Estudo de capacidade de suporte das redes existentes na área de verticalização. 

Substituição das redes de esgotos antigas da cidade, separando-a da rede de 

drenagem. 

Implantação de ETE`s em bairros isolados do centro da cidade. 

Estudo para definição de um padrão de fossa séptica ecológica para o município. 

Implantação de mini-ETE`s em aglomerados rurais (vilas, distritos, logradouros, etc.) 

Isolados da cidade. 

Implantação de mini-ETE`s em instalações de animais de propriedades rurais de 

pequeno médio porte (agricultores familiares), para tratamento de resíduos 

agropecuários (bovinos, suínos, aves e outros). 

Implantação do Programa "Fossas Sépticas Monitoradas" no meio rural, para 

residências dispersas. 
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Drenagem – 14 PPA`s. 

 
 

Programas, projetos e ações 

Elaboração de lei municipal específica para estabelecer o marco legal da drenagem 

Urbana e rural, ou adequação das legislações municipais, para atendimento desse 

fim; e para estabelecer a adoção de medidas de baixo impacto como base da gestão 

da drenagem rural e urbana. 

Elaboração do Plano Diretor de Drenagem Rural e Urbana, com mapeamento 

georreferenciado e geoprocessamento em arc gis ou similar. 

Programa de capacitação dos agentes da Drenagem Rural e Urbana. 

 
Programas de Educação Ambiental (Nota: é o mesmo Programa proposto para os 

demais eixos do PMSB. Portanto, os custos e conteúdos serão ampliados 

proporcionalmente; ou seja, 25 % para cada tema ou eixo). 

Obtenção da base cartográfica das áreas urbanas e rurais mais críticas e 

estratégicas do município, em relação aos problemas de solos, drenagem, e 

recursos hídricos. 

Criação e implantação de programa de controle das águas subterrâneas. 

Programa de minimização da poluição difusa, com monitoramento de pontos de 

infiltração de águas nos solos. 

Ampliação e readequação da rede existente de microdrenagem pluvial Urbana e de 

núcleos rurais. 

Ampliação e readequação da rede existente de macrodrenagem pluvial Urbana e 

rural. 

Limpeza e manutenção das redes existentes na área urbana e rural. 

Cadastramento de rede de drenagem com sistema georreferenciado. 

Criação e implantação de programa de Substituição das redes coletoras de toda a 

cidade, separando-a da rede de esgotos. 

Criação e implantação de programa de revitalização de microbacias hidrográficas 

rurais do município. 

Criação e implantação do programa reservação estratégica de água no meio rural, 

através de barramentos de terra, com espelhos d`água de 1,0 a 15,0 ha por 

reservatório. 
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Resíduos Sólidos – 15 PPA`s. 

 
 

Programas, projetos e ações 

Criação do Programa “Visconde do Rio Branco tem Coleta Seletiva" com os 

respectivos sub - programas. 

Subprograma institucional 

Subprograma mais educação 

Subprograma condomínios e comunidades 

Subprograma ecopontos 

Subprograma dia do mutirão da coleta de recicláveis 

Subprograma administrativo 

Subprograma operacional 

 
Subprograma Aterro Sanitário – Aquisição de área, projeto de construção, 

infraestruturas e Plano de operação e gestão para os próximos 20 anos (período: 

2020 a 2040), considerando que o aterro atual funcionará até 2020. 

Elaboração do Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil 

(PMGRCC) 

Subprograma de Reciclagem de Resíduos da Construção Civil (RRCC) 

Subprograma Destinação final adequada para Resíduos Especiais 

Criar e implementar o subprograma Destinação final adequada para Resíduos 

Orgânicos Urbanos – Usina de Triagem e Compostagem (UTC): 

Elaboração e implantação de subprograma Áreas Rurais – Projeto Tratamento de 

Resíduos Agropecuários e Hortas Comunitárias 

Subprograma: Agentes Ambientais em resíduos sólidos 

Subprograma: Doar é Melhor 

 

Para viabilizar o planejamento e execução, alguns programas estão subdivididos 

em subprogramas. 
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Em relação à tecnologia a ser utilizada para os diversos Programas, Projetos, 

Ações e Intervenções, as metodologias e tecnologias para este PMSB constam em figuras 

e planilha anexas, para cada eixo (componente), e estão caracterizadas, conforme 

realidade atual (ano 2014) em consonância com segurança e sustentabilidade de 

resultados, ou seja, mais adequadas para a realidade atual, local e regional (Zona da Mata, 

MG). Entretanto, com o passar dos anos, todos aspectos tecnológicos deverão ser 

aprimorados e atualizados; principalmente porque cada projeção atual, poderá ser 

superada por alternativas mais eficazes ao longo dos 20 anos. Portanto, a curto prazo (1 

a 6 anos) todas as tecnologias estão adequadas com o que há de melhor no mercado, 

conforme descrito nos produtos D e E deste PMSB; mas após esse período haverá 

adequações mais significativas, uma vez que há previsão de revisão do PMAS a cada 4 

anos. 

Em relação aos valores estimados para os diversos Programas, Projetos, Ações e 

Intervenções, constantes na planilha anexa, para cada eixo (componente) estão 

estimados, conforme realidade atual (ano 2014) em consonância com as tecnologias mais 

adequadas para a realidade atual, local e regional (Zona da Mata, MG). Os mesmos se 

referem a valores médios da região da Zona da Mata, MG, valores do SNIS e de projetos 

em execução na região. Entretanto, com o passar dos anos, todos os custos deverão ser 

aprimorados e atualizados; principalmente porque cada projeção atual, poderá ser 

superada por alternativas mais eficazes ao longo dos 20 anos. Portanto, a curto prazo (1 

a 6 anos) todas as tecnologias estão adequadas com o que há de melhor no mercado, 

conforme descrito nos produtos D e E deste PMSB; mas após esse período haverá 

adequações mais significativas, uma vez que há previsão de revisão do PMAS a cada 4 

anos. 

Quanto às fontes de financiamentos, além das já destacadas neste PMSB, cabe 

ressaltar que todas as fontes abaixo, são potenciais financiadoras dos PPA`s para 

implementação do Plano, sendo: 

 

 
1- Fontes Próprias 

1.1- Tarifas, Taxas, Preços Públicos, Transferências e Subsídios 

 
2 -Fontes de Governo Federal 

2.1- Recursos Federais 

2.1.1- Recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

 -Orçamento Geral da União OGU 

 -Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES 
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 -Ministério da Justiça 
 
 

3 -Fontes do Governo do Estado de Minas Gerais 

3.1- Cobrança pelo Uso da Água 

 -Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável 

das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais FHIDRO 

 -Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais BDMG 

 -Recursos Próprios do Município 

 -Recursos Oriundos da Operação 
 
 

4 -Outras Fontes 

4.1- Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul 

AGEVAP 

 -Financiamentos Internacionais 

 -Participação do Capital Privado 

 -Proprietário de Imóvel Urbano Contribuição de Melhoria e Plano 

Comunitário de Melhoria 

 -Expansão Urbana 
 
 

Dentre os PPA`s listados neste PMSB, alguns são de caráter permanente, como 

o controle social, eventos de capacitação, treinamento, e as campanhas de educação 

ambiental. Nesse caso, todos estão planejados de forma contínua, para os 20 anos, e 

deverão ser avaliados a cada 4 anos, conforme previsto para o Plano como um todo, 

devido à dinâmica da sociedade. 

Quanto aos dados e informações, coeficientes, parâmetros, indicadores, etc., 

desde o diagnóstico, até a os PPA`s, com prazos de execuções, valores estimados, etc.; 

todos os envolvidos na elaboração deste PMSB, estão sistematizados e consolidados em 

planilhas e figuras anexas a este PMSB, de forma a facilitar a manuseio, confrontação 

entre o planejado e o executado, adequações a cada ano e a cada 4 anos, conforme 

revisão prevista para o PMSB. 
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9 PLANO DE EXECUÇÃO 
 

De acordo com as diretrizes do Ministério das Cidades, as quais orientam o 

presente Plano, o prognóstico é a base para a definição de objetivos, diretrizes e metas e 

para o detalhamento de seus programas, projetos e ações. 

 
Os programas, projetos e ações abrangem todo o território do Município, 

tomando como base a área urbana, núcleos rurais (aglomerado) e comunidades rurais, 

definidos a partir do diagnóstico e prognóstico de alternativas, com constatação de 

demandas e necessidades de melhoria dos 4 eixos do Saneamento do Município de 

Visconde do Rio Branco - MG; estabelecidos os objetivos e metas de acordo com os 

prazos previstos para este Plano, sendo: 

 
 Curto: 1 a 6 anos; 

 Médio: 7 a 12 anos; 

 Longo: 13 - 20 anos. 

 
Todos os valores financeiros e respectivas metas, estipulados em planilhas Excel 

deste Plano, serão distribuídos, de forma proporcional, ao longo dos anos de cada período 

(curto, médio e longo prazo). Os PPA`s (Programas, Projetos e Ações) considerados 

imediatos, serão enquadrados no curto prazo, considerando a realidade política e 

econômica atual do país e dos municípios; ou seja, falta de recursos financeiros a 

curtíssimo prazo (antes de 2 anos). 

 
Baseado no diagnóstico e no prognóstico de alternativas foram formuladas ações, 

estruturante e estruturais para os diferentes eixos do saneamento, visando ao 

atendimento das metas estabelecidas, dentro dos prazos propostos. 

 
Os Programas, Projetos e Ações têm como objetivos: 

 
 Promover a cidadania e dignidade humana; 

 Promover a saúde e a qualidade de vida; 

 Promover a sustentabilidade ambiental; 

 Melhorar o gerenciamento da prestação dos serviços de saneamento. 

 
Além disso, foram estabelecidos regras e mecanismos de contingência no 

atendimento e funcionamento dos serviços públicos de Saneamento Básico em situações 

críticas e em situações de demandas temporárias, foram propostas ainda as diretrizes 

para a articulação deste Plano com os Planos Locais de Risco e as diretrizes para a 

formulação dos Planos de Segurança da Água. 
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As principais diretrizes estabelecidas, durante a elaboração do PMSB, com a 

participação efetiva da população, se referem aos seguintes temas: 

 

 Expansão urbana.  

 Recursos Hídricos.   

 Infraestruturas urbanas e rurais.   

 Desenvolvimento sustentável urbano e rural.   

 Regularização ambiental.   

 Regularização fiscal/tributária das áreas 

desordenadas. 

de ocupações 

 Controle social da universalização dos serviços de saneamento. 

 Turismo, Cultura, Lazer e Recreação. 

 Capacitação, treinamento, extensão, intercâmbio e difusão 

tecnológica. 

 
Tecnicamente, o Plano estabelece as condições para a prestação dos serviços de 

Saneamento Básico, definindo objetivos e metas para universalização e programas, 

projetos e ações necessárias para alcança-la, contemplando os quatro componentes do 

Saneamento Básico: abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza 

urbana e manejo dos resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas e, 

sua abrangência são as áreas rurais e urbanas do Município. 

 
Desta forma busca-se atender aos objetivos gerais do contrato, de dotar o 

Município de Visconde do Rio Branco – MG, de instrumentos e mecanismos que permitam 

a implantação de ações articuladas, duradouras e eficientes, que possam garantir a 

universalização do acesso aos serviços de Saneamento Básico, através de metas definidas 

em um processo participativo. 

Atende-se ainda aos objetivos específicos indicados no Termo de Referência. 

Assim,  o   atendimento  do   Termo   de   Referência   e   à   legislação pertinente, 

constituem os objetivos principais do presente trabalho. Para tanto, o escopo do trabalho 

está dividido nas seguintes etapas principais: 

 
Criação de Programas do governo municipal específicos 

 
O Plano Municipal de Saneamento Básico, constitui-se em ferramenta 

indispensável de planejamento e gestão para alcançar a melhoria das condições sanitárias 

e ambientais do Município e, por consequência, da qualidade de vida da população. A 

universalização  do  acesso  ao  Saneamento  Básico,  em  termos  quanti-qualitativos, de 
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forma equânime, permanente e com controle social é um desafio para o poder público 

municipal, como titular dos serviços de saneamento. Esse é o objetivo precípuo do 

presente instrumento de planejamento. 

Para tanto, dentro de um processo participativo, foi planejado: 

 Disponibilização de água com qualidade para toda a população, 

dentro de um contexto de eficiência, com minimização de perdas e 

desperdícios. 

 Coleta e tratamento dos esgotos sanitários para todas as residências, 

soluções adequadas e eficientes, o que significa mais saúde e 

qualidade de vida e desenvolvimento econômico e social para a 

população e o Município, além de preservação do meio ambiente. 

 Estruturas adequadas de drenagem e proteção contra cheias, 

propiciando condições saudáveis e higiênicas para todas as áreas 

residenciais do Município. 

 Práticas eficientes e adequadas para a coleta e destinação final dos 

diversos tipos de resíduos gerados no Município, com remediação 

das áreas contaminadas, protegendo o meio ambiente e a saúde da 

população. 

 Abordagem setorial das condições de habitação, desenvolvimento 

urbano, saúde, meio ambiente e recursos hídricos complementando 

o planejamento do Saneamento Ambiental do Município. 

 
Por outro lado, o Decreto nº 7.217/2010, artigo 26, parágrafo 4º, exige a 

existência do Plano Municipal de Saneamento Básico, elaborado pelo titular dos serviços 

ou por delegação deste, segundo os preceitos estabelecidos na Lei nº 11.445/2007, como 

condição indispensável de acesso, a partir de 2014, aos recursos orçamentários da União 

ou recursos de financiamentos geridos ou administrados por órgão ou entidade da 

administração pública federal, quando destinados a serviços de Saneamento Básico. 

 
A referida Lei, em seus Capítulos II e IV, define a finalidade, o conteúdo e a 

responsabilidade institucional do titular pela elaboração do PMSB. A Lei, que representa 

o marco regulatório do setor de saneamento, estabelece ainda quatro eixos principais, 

quais sejam: 

 
 Planejamento; 

 Regulação; 

 Formatação das novas concessões dos serviços; 

 Controle Social. 
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Para a formulação do presente relatório, foram levadas em conta as 

recomendações da publicação do Ministério das Cidades, intitulada “Guia para a 

Elaboração de Planos Municipais de Saneamento”, o qual foi constituído de forma 

participativa e explicita as bases conceituais para elaboração de PMSB. 

 
Este documento refere-se especificamente aos Princípios norteadores do PMSB, 

quais sejam: 

 
 Integração de diferentes componentes da área de 

saneamento e outras que se fizerem pertinentes; 

 Promoção do protagonismo social a partir da criação de 

canais de acesso à informação e a participação que possibilite 

a conscientização e autogestão da população; 

 Promoção de 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; 

 Informação tecnológica. 

 
Assim, o Plano de Saneamento não deverá ser um documento único e 

exclusivamente tecnológico, mas socioambiental, motivo este que não se denomina 

Plano de Ações, mas apenas Plano, onde a diferença encontra-se na estratégia de 

definição de metas sociais além das técnicas convencionais. Não tem por objetivo, apenas 

a definição de ampliações e obras, mas sim a criação de soluções que passam desde a 

consciência da população, mudança de cultura de todos os atores, estabelecimento de 

compromissos com metas, combate a desperdícios, até novos padrões de atendimento 

aos usuários. 

 
 Soluções práticas (ações) para alcance dos objetivos. 

 
Água: 

 
 Ampliação e aprimoramento da capacidade de captação, 

armazenagem e distribuição de água na área urbana e rural. 

 Substituição de redes antigas e precárias. 

 Revitalização e proteção de mananciais rurais e urbanos. 

 Redução de perdas na distribuição e desperdícios. 
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Esgoto: 
 

 Ampliação e aprimoramento da capacidade de coleta e destinação 

de esgotos e dejetos na área urbana e rural. 

 Substituição de redes antigas e precárias. 

 Revitalização e proteção de mananciais urbanos. 

 Implantação de sistemas de tratamento e destinação final. 

 
Drenagem: 

 
 Ampliação e aprimoramento da capacidade da macrodrenagem na 

área urbana. 

 Substituição de redes antigas e precárias. 

 Ampliação, adequação e aprimoramento da capacidade da 

macrodrenagem na área urbana e rural. 

 Obras para redução de riscos de enchentes e inundações. 

 
Resíduos Sólidos: 

 
 Adequação e melhoria dos serviços de limpeza pública. 

 Adequação do aterro sanitário atual e planejamento de novo aterro. 

 Incentivo à melhoria da cadeia da reciclagem. 

 Destinação adequada dos resíduos da construção civil e logística 

reversa. 

 Fiscalização do gerenciamento dos resíduos que não são de 

competência da Prefeitura. 

 
 Relação dos programas que compatibilizem o crescimento econômico, a 

sustentabilidade ambiental e a equidade social nos municípios. 

 
A proposta da minuta executada pelo Ministério das Cidades para o Plano de 

Saneamento Básico - PLANSAB sugere a separação dos programas da seguinte forma: 

 
Programa 1: Saneamento Básico Integrado – Ações Estruturais 

 

Este será o programa organizado para o investimento em ações estruturais, 

visando cobrir o déficit urbano apresentado pelos quatro componentes do Saneamento 

Básico, em conformidade com as metas estabelecidas. O Programa dará ênfase para 

iniciativas de integralidade, valorizando uma demanda idealizada, em que um município, 

com base em seu Plano Municipal de Saneamento Básico, abrangendo os quatro 

componentes, enxergue as necessidades integrais em seu território urbano, com vistas à 

universalização. 
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Solicitações por componente ou pelos prestadores de serviço poderão ser 

contempladas, porém com menor grau de prioridade. O Programa terá como princípios: 

a valorização do olhar da integralidade; a perspectiva a partir do território municipal, de 

forma articulada com as políticas de desenvolvimento urbano e rural; a subordinação das 

necessidades dos prestadores de serviço, no caso de delegação, ao olhar do titular; a 

coordenação única das intervenções, possibilitando o acompanhamento articulado da 

execução do PLANSAB no território municipal. 

 
Programa 2: Saneamento rural 

 

O Programa visará atender, por ações de Saneamento Básico, a população rural 

e as comunidades tradicionais, como as indígenas e quilombolas e as reservas 

extrativistas. Suas justificativas são o significativo passivo que o País acumula no 

saneamento para as áreas objeto do programa e as especificidades desses territórios, que 

requerem abordagem própria e distinta da convencionalmente adotada nas áreas 

urbanas, tanto na dimensão tecnológica, quanto na da gestão e da relação com as 

comunidades. No programa, intervenções no sentido de cobrir o déficit de infraestrutura 

física necessariamente deverão vir acompanhadas de medidas estruturantes, no campo 

da participação da comunidade, da educação ambiental para o saneamento, dos 

mecanismos de gestão e da capacitação, entre outras. Uma tarefa inicial na sua 

formulação será justamente a definição clara do conceito a ser adotado para definir a 

população beneficiada. No caso da população rural, deve se avançar conceitualmente 

para além da classificação orientada pela definição político-administrativa adotada pelo 

IBGE e considerar aspectos relevantes para a concepção das intervenções em 

saneamento, bem como incorporar reflexões desenvolvidas por autores que têm tratado 

do tema, como a relação com a natureza, adensamento e dependência para com o 

urbano, valorizando o significado da ruralidade nas sociedades contemporâneas. Da 

mesma forma, será indispensável a elaboração de um modelo conceitual para o 

Programa, a partir da tradição do Programa Nacional de Saneamento Rural – PNSR, 

desenvolvido no final da década de 1980 e início da de 1990, incluindo a concepção da 

matriz tecnológica, da participação comunitária, das ações educacionais e dos modelos 

de gestão, entre outros aspectos. O Programa dará ênfase para iniciativas de 

integralidade, com um olhar para o território rural e o conjunto das necessidades nos 

componentes do saneamento básico. Deverá, ainda, procurar integração com outros 

programas, como por exemplo revitalização e saneamento de microbacias hidrográficas, 

de forma sustentável e com as diversas políticas públicas estabelecidas. 

 
Programa 3: Saneamento Estruturante 

 

O foco do Programa será o apoio à gestão pública dos serviços, visando criar 

condições de sustentabilidade para o adequado atendimento populacional, incluindo   a 



219 

 

 

 

qualificação da participação social e seu controle social sobre os serviços. Ênfase será 

conferida à qualificação dos investimentos públicos, otimizando os benefícios à 

população advindos da aplicação dos recursos e a maior eficiência efetividade das 

medidas estruturais. O programa pretenderá cumprir papel estratégico na política 

municipal de saneamento básico. 

 
Preverá um conjunto de medidas, distribuídas em quatro diferentes ações: ações 

estruturantes de apoio à gestão; ações estruturantes de apoio a prestação de serviços; 

ações estruturantes de capacitação e assistência técnica; desenvolvimento cientifico e 

tecnológico. Uma tarefa inicial na sua formulação será justamente tornar mais claro o 

elenco de medidas a serem incluídas e a forma de apoio financeiro. 

 
Alinhando a metodologia sugerida pelo PLANSAB as diretrizes do presente Plano, 

optou-se pela distinção dos programas e ações em dois grandes grupos: 

 
Programa 1: Saneamento Básico Integrado – Ações Estruturais 

 

Este programa visa atender através do investimento em obras e projetos os 

déficits na infraestrutura física do saneamento. Tanto as ações que serão desenvolvidas 

nas áreas urbanas quantos nas áreas rurais estão englobadas por este programa. 

 
Programa 2: Saneamento Estruturante 

 

O foco deste programa é o de apoio à gestão pública dos serviços de Saneamento 

Básico, visando criar condições para o adequado atendimento populacional, incluindo a 

qualificação da participação social e seu controle social sobre os serviços. Além de dar 

ênfase à qualificação dos investimentos públicos, otimizando os benefícios à população 

advindos da aplicação dos recursos e a maior eficiência e efetividade das medidas 

estruturais. 

 
De acordo com os diversos programas, projetos e ações propostos e registrados 

para este Plano, destacam-se os seguintes programas, como essenciais para 

sustentabilidade do Plano: 

 
 Diversificação da produção urbana (indústrias, comércio, 

serviços). 

 Diversificação da produção rural (fruticultura, 

reflorestamentos comerciais, SAF`s,   ILPF). 

 Desocupação de todas as áreas de riscos de deslizamentos e 

inundações frequentes (anuais) urbanas. 
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 Recuperação dos solos degradados, com implantação de 

cultivos econômicos e sustentáveis. 

 Incentivo fiscal e tributário para empresas privadas se 

instalarem ou permanecerem na região, ao invés de 

migrarem para os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. 

 Implantação e desenvolvimento de infraestruturas para 

produção, logística e tecnologias, para competição com as 

demais regiões, visando o mercado regional, nacional e 

internacional. 

 Criação e desenvolvimento de programas de qualificação, 

aumento de produtividade, inovações tecnológicas, 

verticalização de produção, ampliações de fronteiras 

comerciais e afins. 

 
 A Responsabilidade do poder público definindo sua atuação em cada eixo 

do setor de prestação de serviços 

 
Para que haja viabilidade e sustentabilidade dos Programas, Projetos e Ações 

(PPA`s) relativos a este Plano, especialmente em relação a todos os subitens deste item 

6, além das diretrizes já expostas; o poder público deverá orientar - se, pelo roteiro 

abaixo, da seguinte forma: 

 
 Detalhamento de forma específica, diagnósticos e prognósticos 

realizados, para cada comunidade urbana ou rural, de acordo com o 

cada tema do PMSB. 

 Elaboração de perfis socioeconômicos, ambientais e culturais de 

acordo com o zoneamento do Município, para os PPA`s específicos. 

 Hierarquização das prioridades apontadas pelo PMSB e perfis 

específicos de cada comunidade. 

 Análises, confrontando o antes e o depois, para cada situação dos 

PPA`s das respectivas comunidades ou microrregiões, urbana e rural. 

 Avaliações periódicas e por etapas, quanto à viabilidade e 

sustentabilidade de cada programa, projeto ou ação. 

 Avaliações de impactos positivos e negativos dos PPA`s, em função 

do tempo e espaço. 

 Revisões do planejamento anual, ou de acordo com as diversas 

etapas. 

 Readequações dos PPA`s, conforme análises, avaliações e 

conclusões. 
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 Redimensionamento de sistemas, estruturas e processos, conforme 

atualizações periódicas. 

 Inovações e renovações de sistemas, estruturas e processos dos 

PPA`s, considerando tecnologias, gestão e manejo. 

 Implementação e consolidação do processo de gestão 

compartilhada, estabelecendo competências sustentáveis às equipes 

de cada programa, projeto ou ação. 

 Consolidação de resultados, com replicação dos sucessos e ou 

exclusão de insucessos, relativos aos PPA`s. 

 Integração efetiva dos programas, projetos e ações, entre os 4 eixos 

(temas) do PMSB nas respectivas localidades urbanas e rurais. 

 Capacitação, treinamento e reciclagem frequentes das equipes de 

planejamento e execução dos PPA`s, adotando como base 

referencial, o conselho ou comitê de implantação e gestão do PMSB, 

ao longo dos 20 anos. 

 
Os seguintes programas, serão essenciais para sustentabilidade do Plano: 

 
 Monitoramento, controle e avaliação dos indicadores de qualidade 

de água bruta e tratada, nos mananciais, na ETA e nos consumidores, 

de acordo com as legislações em vigor. 

 Monitoramento, controle e avaliação dos indicadores de eficiência 

da captação, tratamento e distribuição de água (substituição de 

redes antigas, índice de perdas físicas, custos / benefícios de cada 

região ou bairro, etc.). 

 Avaliação da situação de funcionamento, conservação e 

quantificação da necessidade de troca (substituição) de redes de 

água, esgoto e drenagem, priorizando as partes mais antigas e sobre 

carregadas da cidade. 

 Avaliação das tarifas cobradas sobre consumo de água, 

apresentando alternativas de captação de chuvas, reservação, reuso 

e redução de consumo de água tratada, pelos consumidores urbanos. 

 Reestruturar as obras hidráulicas (bueiros e pontes) das áreas urbana 

e rural, para maior segurança e conforto da população, em caso de 

enchentes e inundações. 

 Implantar projetos pilotos em áreas urbanas e rurais, para 

revitalização e saneamento de micro bacias hidrográficas, como 

Unidades Pilotos e Demonstrativas, conforme define a Lei Federal 

dos recursos hídricos (9.433/97). 
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O Plano Municipal de Saneamento do Município de Visconde do Rio Branco será 

constituído de um conjunto de ações que apresentam soluções em nível de planejamento, 

abrangendo medidas de controle institucionais e medidas de intervenções estruturais e 

estruturantes. 

 
As medidas institucionais são constituídas por medidas de gestão, que servirão 

de subsídio para as ações futuras propostas. São ações estruturantes, aquelas que não 

envolvem grande aporte de recursos, mas que são essenciais para a organização e o 

planejamento das ações estruturais propostas. As medidas de intervenção estruturais são 

entendidas como projetos e obras destinadas a melhoria e ampliação dos sistemas 

existentes. Buscando a consonância com os demais Planos Setoriais, tais como Plurianual, 

Diretor e de Habitação, este Plano está sendo desenvolvido com representantes das 

diversas secretarias do município. Desta forma, procura-se basear as ações deste Plano 

em ações de desenvolvimento institucional, ações de planejamento e gestão e serviços e 

obras. 

 
Para que o presente Plano interaja com o PLANSAB, o mesmo foi desenvolvido 

com a mesma metodologia e logística, isto é, estabelece os mecanismos para que toda a 

complexidade técnica, econômica, ambiental e social possa ser interligada visando a 

atingir as metas propostas 

 
Conforme o Art. 26° do decreto 7217 da lei 11.445, a elaboração e a revisão dos 

Planos de Saneamento Básico deverão efetivar-se, de forma a garantir a ampla 

participação das comunidades, dos movimentos e das entidades da sociedade civil, por 

meio de procedimento que, no mínimo, deverá prever fases de: 

 
I divulgação, em conjunto com os estudos que os fundamentarem; 

II recebimento de sugestões e críticas por meio de consulta ou 

audiência pública; e 

III quando previsto na legislação do titular, análise e opinião por órgão 

colegiado criado nos termos do art. 47 da Lei Federal 11.445, de 

2007. 

 
Art. 47. O controle social dos serviços públicos de Saneamento Básico poderá incluir a 

participação de órgãos colegiados de caráter consultivo, estaduais, do Distrito Federal e 

municipais, assegurada a representação: 

 
I dos titulares dos serviços; 

II de órgãos governamentais relacionados ao setor de saneamento 

básico; 

III dos prestadores de serviços públicos de saneamento básico; 

IV dos usuários de serviços de saneamento básico; 
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V de entidades técnicas, organizações da sociedade civil e de defesa do 

consumidor relacionadas ao setor de saneamento básico. 

 
Baseado no escopo da lei, a seguir será apresentada a proposta de articulação 

dos instrumentos de gestão do Plano, que terá por atribuição implementar os Programas 

e Ações que proporcionarão a universalização dos serviços de abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, drenagem urbana e manejo de águas pluviais e limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos. 

 
Especificamente sobre a prestação de serviços, além dos aspectos relacionados 

acima, a atuação do poder público deverá se orientar em consonância com as seguintes 

prioridades abaixo: 

 
 Manter quadro de funcionários em quantidade e qualificação 

técnica / operacional adequadas, para manutenção dos 

programas e serviços prestados; com aprimoramento e melhoria 

da eficácia continuamente (anual, bianual e com outras 

periodicidades). 

 Monitoramento, controle e avaliação dos indicadores de 

produtividade do sistema de abastecimento de água e do 

quadro de pessoal. 

 Avaliação dos impactos negativos e benefícios para cobrança da 

população, sobre atendimento em resíduos sólidos e esgoto, 

antes da apresentação da proposta final de implantação do 

sistema de tarifas para esses serviços. 

 Universalizar os serviços com acessibilidade adequada à toda a 

população urbana e rural, com valores justos e consumos 

sustentáveis a médio e longo prazo (13 a 20 anos). 

 Melhoria da eficácia na coleta e transporte de lixo de áreas 

periféricas da cidade, margens de rodovias, núcleos rurais, onde 

o lixo tende a obstruir as bocas de lobos e redes de drenagem, 

por ocasião de chuvas. 

 Intensificar as ações preventivas em relação aos problemas mais 

comuns ocorridos nas redes de água, esgotos e drenagem, para 

redução de corte de atendimento e transtornos à população. 

 Intensificar as ações educativas e práticas de redução de 

degradações ambientais, com comprometimentos efetivos dos 

setores formais da administração (secretarias e órgãos 

vinculados) e envolvimento da sociedade organizada. 
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Para a continuidade do Plano Municipal de Saneamento do Município de 

Visconde do Rio Branco, MG, indica-se a criação de um Comitê Municipal de Saneamento, 

denominado neste plano de “Conselho Gestor”, que deverá adotar uma denominação 

específica, criada por consenso entre os diversos atores deste Plano. 

 
Este conselho deverá ser criado em consenso entre os diversos atores envolvidos 

na elaboração do Plano. 

 
Conforme organograma de funcionamento da administração do Município, de 

23/01/14, já apresentada no Produto D, também anexo a este PMSB e o PLACON 

apresentado no diagnóstico deste PMSB; todos os setores administrativos citados nesses 

documentos deverão ser representados na implantação e acompanhamento do 

funcionamento do Plano. Para elaboração deste PMSB os 2 comitês (Coordenação e 

Execução), conforme Decreto Municipal 115/2013, estão cumprindo suas respectivas 

funções. Baseado na eficácia desse processo; oficial e efetivamente, esses dois comitês 

deverão gerar um novo comitê (ou conselho gestor), formados pelas mesmas instituições; 

ou seja, secretarias municipais, IEF, EMATER, PLACON, COPASA e outros. Nesse novo 

comitê (ou conselho gestor) deverão ser incluídos representantes da Câmara de 

Vereadores. 

 
Dentre esses representantes, destacam-se a Secretaria Municipal de meio 

ambiente, setor de planejamento da prefeitura, COPASA, IEF, EMATER, PLACON e outros 

das áreas executiva, legislativa e sociedade civil organizada. 

 
Por se tratar de um plano que abrange saneamento com vistas a melhoria da 

saúde e ao desenvolvimento social, sugere-se que este conselho seja o mais 

multidisciplinar possível. 

 
Sugere-se ainda que haja a participação de um percentual de funcionários de 

carreira como membros deste comitê, como forma de assegurar a continuidade dos 

trabalhos realizados durante e após a elaboração deste plano nos momentos de transição 

entre um período de administração e outro. 

 
O suporte administrativo, assim como a estrutura física para guarda de materiais 

referentes a tal conselho e ao Plano Municipal de Saneamento Básico, sugere-se que seja 

realizado pela Secretaria de Município de Meio Ambiente. 

 
As funções mínimas que deverão ser exercidas pelo Conselho Gestor são as 

seguintes: 
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 Revisar a legislação vigente, que possa afetar a implementação do 

Plano, com a finalidade de compatibilização das mesmas, e/ou 

introduzir as modificações necessárias; 

 Promover e supervisionar a execução de projetos e obras no marco 

do Plano pelos órgãos competentes; gestão técnica, econômica, 

institucional e legal do Plano; 

 Definir conjuntamente com o (s) órgão (s) de regulação a forma de 

monitoramento e fiscalização das ações do Plano; 

 Efetuar o monitoramento dos mecanismos e procedimentos para a 

avaliação sistemática da eficiência, eficácia e efetividade das ações 

do PMSB, preparando a informação necessária para proporcionar à 

população o acesso ao Plano; 

 Elaborar Relatório Anual contendo os resultados de evolução dos 

indicadores e o cumprimento ou não das metas, devidamente 

justificados; 

 Disponibilizar, via site da Prefeitura Municipal, os indicadores de 

melhoria do Saneamento Básico no município; 

 Promover, a cada dois anos, seminário público, com participação 

social mínima a ser definida, para apresentação dos resultados do 

Plano de Saneamento e discussão sobre possíveis melhorias; 

 Responsável pela revisão do Plano Municipal de Saneamento a cada 

4 anos e do Plano de Gestão Integrado de Resíduos Sólidos, também 

neste período; O “Comitê Gestor” deverá ter como meta e objetivo 

os preceitos estabelecidos no presente Plano. 

 
A criação deste Conselho, com a participação da sociedade garante a 

representação da sociedade no processo de implementação, acompanhamento e 

monitoramento do Plano. 

 
Conforme especifica a Lei  Federal nº 11.445/2007, este Plano deverá ser revisto 

a cada 4 anos. Portanto, recomenda-se que sejam realizadas 5 revisões, sendo: 

 

 
1ª) Em 2019. 

2ª) Em 2023. 

3ª) Em 2027. 

4ª) Em 2031. 

5ª) Em 2035. 
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 Ações definidas com os respectivos prazos referentes aos programas de 

governo previstos neste PMSB 

 
As ações imediatas, em relação aos 4 eixos deste Plano, foram bastante 

abordadas no diagnóstico e prognóstico, e se caracterizaram de forma geral como ações 

em andamento pelo poder público, nas últimas décadas e anos; a grande maioria de 

forma paliativa, com pouco ou nenhum planejamento. 

 
Ações imediatas são aquelas que devem ser implantadas no marco zero do Plano, 

isto é, ações que serão executadas no primeiro ano de vigência do Plano. As ações 

imediatas são aquelas que têm como objetivo corrigir os problemas mais urgentes. Além 

disso, estas ações devem ser implementadas no primeiro ano deste Plano, tendo em vista 

que as ações futuras dependem destas para serem executadas. Ainda, as ações que já 

estão em andamento, verificadas no diagnóstico deste plano, são consideradas imediatas. 

 
Os Programas que contemplam as ações necessárias para alcançar as metas 

definidas para o Município e a sua execução foi programada para ocorrer ao longo do 

horizonte do PMSB: em curto, médio e longo prazo. As ações imediatas; apresentadas a 

seguir, distribuídas entre ações estruturantes e estruturais, também são parte dos 

programas descritos no item 5 deste Plano, mas dada a necessidade de priorizá-las, as 

mesmas ganham destaque no presente item. 

 
Dentre os PPA`s (Programas, Projeto e Ações) a serem priorizados, destacam-se: 

 
Água: 

 
 Elaboração de Plano de substituição / aferição de hidrômetros com 

mais de 5 anos de uso e instalação de novos hidrômetros. 

 Programa de auxílio à implementação de proteção de fontes de água 

potável e usos diários (nascentes e cisternas) na área rural (núcleos 

e residências dispersas). 

 Criação e implantação do programa "Poço Monitorado" (com 

cadastramento dos poços e cisternas em atividades e desativados) e 

proteção das nascentes urbanas. 

 Projeto de concepção e executivo da ampliação da capacidade de 

captação e tratamento da ETA; ampliação do Sistema de distribuição 

de água; substituição de redes antigas e precárias; e redução de 

perdas. 

 Criação e implantação de programa de revitalização de microbacias 

hidrográficas rurais do Município, priorizando à montante da cidade. 
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 Criação do programa reservação estratégica de água no meio rural, 

através de barramentos de terra, com espelhos d`água de 1,0 a 15,0 

ha por reservatório. 

 Implantação do programa reservação estratégica de água no meio 

rural, através de barramentos de terra, com espelhos d`água de 1,0 

a 15,0 ha por reservatório. 

 

Esgoto: 

 

 Cadastramento da rede coletora com sistema georreferenciado. E 

elaboração de Projeto Básico e Executivo para Implantação do 

Sistema de Esgotamento Sanitário da Sede do Município. 

 Execução das obras de implantação do Sistema de Esgotamento 

Sanitário da sede do Município (redes coletoras, ETE, etc.), não 

incluindo os bairros isolados (em outras bacias) e substituição das 

redes de esgotos antigas da cidade, separando-a da rede de 

drenagem. 

 Implantação de mini-ETE`s em instalações de animais de 

propriedades rurais de pequeno médio porte (agricultores 

familiares), para tratamento de resíduos agropecuários (bovinos, 

suínos, aves e outros) e implantação do Programa "Fossas Sépticas 

Monitoradas" no meio rural, para residências dispersas. 

 
Drenagem: 

 
 Elaboração de lei municipal específica para estabelecer o marco legal 

da drenagem Urbana e rural, ou adequação das legislações 

municipais, para atendimento desse fim; e para estabelecer a adoção 

de medidas de baixo impacto como base da gestão da drenagem 

rural e urbana. 

 Obtenção da base cartográfica das áreas urbanas e rurais mais 

críticas e estratégicas do Município, em relação aos problemas de 

solos, drenagem, e recursos hídricos e elaboração do Plano Diretor 

de Drenagem Rural e Urbana, com mapeamento georreferenciado e 

geoprocessamento em arc gis ou similar. 

 Criação e implantação de programa de revitalização de microbacias 

hidrográficas rurais do Município, e criação e implantação do 

programa reservação estratégica de água no meio rural, através de 

barramentos de terra, com espelhos d`água de 1,0 a 15,0 ha por 

reservatório. 
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Resíduos Sólidos: 

 
 Subprograma Aterro Sanitário - Adequação do aterro atual e 

planejamento de novo aterro em outra área. Com aquisição de 

área, projeto de construção, infraestruturas e plano de operação 

e gestão para os próximos 20 anos, após implantação deste 

Plano (período: 2020 a 2040). 

 Criar e implementar o subprograma destinação final adequada 

para Resíduos Orgânicos Urbanos – Usina de Triagem e 

Compostagem (UTC). 

 Criação do Programa “Visconde do Rio Branco tem Coleta 

Seletiva" com os respectivos subprogramas. 

 Elaboração e implantação de subprograma Áreas Rurais – 

Projeto Tratamento de Resíduos Agropecuários e Hortas 

Comunitárias. 

 
OBS: Programa de capacitação, treinamento, reciclagem e educação ambiental, 

para todos eixos temáticos (Água, Esgoto, Drenagem e Resíduos Sólidos). Em relação às 

metas do PLANSAB, constata-se que o Município atende relativamente, apesar de certa 

precariedade, algumas delas, como por exemplo: em abastecimento de água, coleta de 

esgotos e coleta de lixo. 

 
 Ações definidas com os respectivos prazos referentes aos programas de 

governo previstos neste que representem as aspirações sociais 

 
Algumas das principais medidas apontadas durante a elaboração deste Plano 

estão destacadas abaixo; ou seja, referem-se às prioridades, de acordo com as demandas, 

visão de futuro e propostas apresentadas pela população do Município, durante a 

elaboração deste PMSB. Deverão ser implantadas em sua maior parte, preferencialmente 

a curto prazo e médio (1 a 12 anos). 

 
 Contratação de pessoal e reestruturação dos quadros de 

funcionários dos serviços de água, esgoto, resíduos sólidos e 

drenagem rural e urbana. 

 Implementar a Área de Proteção Ambiental (APA) municipal, através 

do Plano de Manejo e Gestão, com infraestruturas e pessoal. 

 Aquisição de máquinas, veículos e equipamentos, para reestruturar 

o sistema de operação e gestão dos resíduos sólidos e esgotos 

(caminhão  caçamba;  caminhão  prancha;  caminhão  para  sucção e 
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limpeza de bueiros, galerias, fossas e ETE`s; retroescavadeira; pá 

carregadeira, trator agrícola com implementos. 

 Implantar matas ciliares nas margens de todos os corpos d`água 

ainda não edificados, na cidade e área de expansão urbana 

(aproximadamente 40,0 ha). 

 Programa de auxílio à implementação de proteção de fontes de água 

potável e usos diários (nascentes e cisternas) na área rural (núcleos 

e residências dispersas). 

 Limpeza e recuperação dos reservatórios assoreados das 

propriedades particulares à montante da ETA. 

 Limpeza dos cursos d`água e reservatórios de captação à montante 

entorno da ETA da cidade. 

 Elaboração do Plano Diretor de Drenagem Rural e Urbana, com 

mapeamento georreferenciado e geoprocessamento em arc gis ou 

similar. 

 Programa de auxílio à implementação de proteção de fontes de água 

potável e usos diários (nascentes e cisternas) na área rural (núcleos 

e residências dispersas). 

 Criação e implantação do programa "Poço Monitorado" (com 

cadastramento dos poços e cisternas em atividades e desativados) e 

proteção das nascentes urbanas. 

 Projeto de concepção e executivo da ampliação da capacidade de 

captação e tratamento da ETA; ampliação do Sistema de distribuição 

de água; substituição de redes antigas e precárias; e redução de 

perdas. 

 Criação e implantação de programa de revitalização de microbacias 

hidrográficas rurais do Município, priorizando à montante da cidade. 

 Criação e implantação do programa reservação estratégica de água 

no meio rural, através de barramentos de terra, com espelhos d`água 

de 1,0 a 15,0 ha por reservatório. 

14. Cadastramento da rede coletora com sistema georreferenciado. E 

elaboração de Projeto Básico e Executivo para Implantação do 

Sistema de Esgotamento Sanitário da Sede do Município. 

15. Execução das obras de implantação do Sistema de Esgotamento 

Sanitário da sede do Município (redes coletoras, ETE, etc.), não 

incluindo os bairros isolados (em outras bacias) e substituição das 

redes de esgotos antigas da cidade, separando-a da rede de 

drenagem. 

 Implantação de mini-ETE`s em instalações de animais de 

propriedades rurais de pequeno médio porte (agricultores 

familiares), para tratamento de resíduos agropecuários (bovinos, 

suínos, aves e outros) e implantação do Programa "Fossas Sépticas 

Monitoradas" no meio rural, para residências dispersas. 
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 Subprograma Aterro Sanitário - Adequação do aterro atual e 

planejamento de novo aterro e outra área. Com aquisição de área, 

projeto de construção, infraestruturas e plano de operação e gestão 

para os próximos 20 anos, após implantação deste Plano (período: 

2020 a 2040), coleta seletiva e Usina de Triagem e Compostagem 

(UTC). 

 Elaboração e implantação de subprograma Áreas Rurais – Projeto 

Tratamento de Resíduos Agropecuários e Hortas Comunitárias. 

 
 Soluções emergenciais e contingenciais bem como  as alternativas de 

intervenção. 

 
As principais soluções emergenciais e contingenciais bem como as alternativas 

de intervenção, em relação a cada eixo temático do PMSB, constam abaixo. 

 
Dentre as ações de emergência e contingência, para corrigir, mitigar e solucionar 

os problemas, de quantidade / regularidade e qualidade de água, podem-se citar: 

 
Água. 

 
 Construção de barramentos para armazenamento de água de 

nascentes e fios d`água, com capacidade entre 1,0 e 15,0 há cada 

reservatório, à montante da cidade. 

 Proteção das nascentes de forma completa e efetiva, não apenas 

cercando-as. 

 Implantação de pequenas práticas mecânicas de conservação de 

solo e água nas microbacias acima da cidade. 

 Readequação de estradas de terra vicinais, com captação e 

infiltração de enxurradas. 

 Captação e infiltração de chuvas em áreas edificadas e 

impermeabilizadas, na cidade e zona rural (construções, asfaltos, 

calçamentos, etc.) 

 Reflorestamento de áreas relevantes como APP`s e de altas 

declividades (acima de 60 % de declividade). 

 Implantação efetiva de programa e projetos de educação 

ambiental, capacitação e treinamento de todos os atores 

envolvidos. 
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Esgoto. 

 
As ações de emergência e contingência, deverão corrigir, mitigar e solucionar os 

problemas relativos a recursos hídricos, considerando a bacia hidrográfica como unidade 

de planejamento e gestão, de acordo com a lei federal dos recursos hídricos (nº 9.433/97) 

e demais legislações relativas ao saneamento e conservação dos recursos naturais. 

 
Dentre elas, podem-se citar: 

 
 Construção de barramentos para amortecimento de picos de vazões 

e cheias, e armazenamento de água de nascentes e fios d`água, com 

capacidade entre 1,0 e 15,0 há cada reservatório, à montante da 

cidade, para retenção de sedimentos. 

 Desassoreamento de pequenos reservatórios de propriedades 

particulares, após a revitalização da pequena bacia à sua montante. 

 Proteção das nascentes de forma completa e efetiva, não apenas 

cercando-as; mas eliminando assoreamentos causados por 

movimentação de sedimentos à montante e realizando o controle de 

qualidade ambiental local. 

 Implantação de pequenas e médias obras hidráulicas; ou seja, 

práticas mecânicas de conservação de solo e água nas microbacias 

acima da cidade, incluindo readequação de estradas, 

terraceamentos, barraginhas e caixas de contenção de enxurradas, 

etc. 

 Captação e infiltração de chuvas em áreas edificadas e 

impermeabilizadas, na cidade e zona rural (construções, asfaltos, 

calçamentos, etc.), com o devido monitoramento e controle de 

qualidade desse sistema, devido aos riscos de poluições e 

contaminações. 

 Reflorestamento de áreas relevantes como APP`s e de altas 

declividades (acima de 60 % de declividade), para obtenção dos 

benefícios das matas ciliares como filtros e purificação das águas, 

aumento da capacidade de autodepuração dos corpos d`água e 

redução de erosão e carreamento de sedimentos. 

 Isolamentos e desocupações de áreas de riscos na cidade e zona 

rural, especialmente em APP`s e próximas de corpos d`água, para 

reduzir riscos de poluições e contaminações desses aquíferos. 

 Construção das obras de contenção e controle de enchentes e 

inundações nas áreas urbanas e comunidades ribeirinhas, reduzindo 

riscos de incidência de doenças de veiculação hídrica e outras. 
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 Implantação do sistema de coleta e tratamento de esgotos na cidade, 

especialmente no centro e áreas críticas. 

 Fiscalização da aplicação das legislações municipais, estaduais e 

federais em vigor; especialmente do Plano Diretor, Código e postura 

de obras, uso e ocupação dos solos, etc. 

 Implantação efetiva de programa e projetos de educação ambiental, 

capacitação e treinamento de todos os atores envolvidos. 

 

 
Drenagem. 

 
As condições ambientais e da combinação dos diversos recursos naturais, que 

caracterizam a bacia do Rio Xopotó e seus afluentes; corroboram para que as ações de 

emergência e contingências relacionadas com drenagem sejam integradas de forma 

efetiva com as ações sobre as águas, e demais eixos temáticos do PLANSAB e 

componentes do PMSB; ou seja: segurança, saúde pública, dignidade humana, 

infraestruturas, etc. 

 
Portanto, as ações de emergência e contingência, deverão para corrigir, mitigar 

e solucionar os problemas relativos a recursos hídricos, considerando a bacia hidrográfica 

como unidade de planejamento e gestão, de acordo com a Lei Federal dos Recursos 

Hídricos (nº 9.433/97) e demais legislações relativas ao saneamento e conservação dos 

recursos naturais. 

 
Dentre elas, podem-se citar: 

 
 Construção de barramentos para amortecimento de picos de vazões 

e cheias, e armazenamento de água de nascentes e fios d’água, com 

capacidade entre 1,0 e 15,0 há cada reservatório, à montante da 

cidade. 

 Proteção das nascentes de forma completa e efetiva, não apenas 

cercando-as; mas atuando nas áreas de recarga hídrica; para evitar 

escoamentos, erosão e aumentar a infiltração de chuvas. 

 Implantação de pequenas e médias obras hidráulicas; ou seja, 

práticas mecânicas de conservação de solo e água nas microbacias 

acima da cidade, incluindo readequação de estradas, 

terraceamentos, barraginhas e caixas de contenção de enxurradas, 

etc. 
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 Captação e infiltração de água de áreas edificadas e 

impermeabilizadas, na cidade e zona rural (construções, asfaltos, 

calçamentos, etc.) 

 Reflorestamento de áreas relevantes como APP`s e de altas 

declividades (acima de 60 % de declividade), para evitar 

escoamentos, erosão e aumentar a infiltração de chuvas. 

 Isolamentos e desocupações de áreas de riscos na cidade e zona 

rural. 

 Construção das obras de contenção e controle de enchentes e 

inundações nas áreas urbanas e comunidades ribeirinhas. 

 Fiscalização da aplicação das legislações municipais, estaduais e 

federais em vigor; especialmente do Plano Diretor, Código e postura 

de obras, uso e ocupação dos solos, etc. 

 Implantação efetiva de programa e projetos de educação 

ambiental, capacitação e treinamento de todos os atores 

envolvidos. 

 
Resíduos Sólidos: 

 
O sistema de resíduos sólidos possui uma relação muito forte e estreita com os 

sistemas de drenagem e esgotos, em função das infraestruturas deficitárias do Município. 

 
E as águas tornam-se o agente mais efetivo de movimentação dos resíduos 

sólidos. O chorume é um dos principais problemas relacionados com a operação, gestão 

e manejo dos resíduos sólidos. 

 
Até que o novo Aterro Sanitário seja implantado e entre em operação, o atual 

carece de ações cuidadosas, principalmente por se localizar imediatamente acima de uma 

nascente. 

 
Esse contexto corrobora para que as ações de emergência e contingências 

relacionadas com os resíduos sólidos, integrados aos demais eixos (água, esgoto e 

drenagem), sejam efetivadas, considerando também os eixos temáticos do PLANSAB; ou 

seja: segurança, saúde pública, dignidade humana, infraestruturas, etc. 

 
É essencial considerar também a produção de resíduos no meio rural, a partir de 

residências, instalações de animais, escoamento de sedimentos de solos, lavouras e 

outros. 

 
Portanto, as ações de emergência e contingência, deverão para corrigir, mitigar 

e solucionar os problemas relativos aos resíduos sólidos, integrados aos recursos hídricos, 
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considerando a bacia hidrográfica como unidade de planejamento e gestão, de acordo 

com a Lei Federal 12.305/10, em consonância com a Lei dos Recursos Hídricos (nº 

9.433/97) e demais legislações relativas ao saneamento e conservação dos recursos 

naturais. 

 
Dentre elas, podem-se citar: 

 
 Adequação das infraestruturas básicas para funcionamento 

adequado do Aterro Sanitário atual, com aquisição de máquinas e 

equipamentos, e adequação do quadro de funcionários. 

 Adequação da operacionalização do aterro sanitário atual, com a 

realização do monitoramento, análises de laboratório e outras, dos 

recursos hídricos e outros; e avaliação criteriosa da situação da 

nascente e corpos d`água superficial e subterrâneo da região do 

aterro. 

 Implantação das medidas físicas e operacionais dentro do aterro, 

conforme avaliações da equipe responsável pelo mesmo. 

 Adequação das infraestruturas essenciais para funcionamento 

adequado da coleta seletiva em alguns setores estratégicos da cidade 

e núcleos rurais, como unidades pilotos (demonstrativas), 

abrangendo o mínimo de 10 % do universo municipal; em 

consonância com a lei 12.305/10 e outras afins, considerando a 

educação ambiental, como premissa básica dessa ação. 

 Readequação das estruturas de coleta e transporte de resíduos para 

a situação atual do Aterro. 

 Elaboração do projeto do novo aterro sanitário. 

 Isolamentos e desocupações de áreas de riscos na cidade e zona 

rural, especialmente em APP`s e próximas de corpos d`água, para 

reduzir riscos de poluições e contaminações desses aquíferos. 

 Construção das obras de contenção e controle de enchentes e 

inundações nas áreas urbanas e comunidades ribeirinhas, reduzindo 

riscos de incidência de carreamento de resíduos pelas águas e riscos 

de doenças de veiculação hídrica e outras. 

 Fiscalização da aplicação das legislações municipais, estaduais e 

federais em vigor; especialmente do Plano Diretor, código e postura 

de obras, uso e ocupação dos solos, etc. 

 Implantação efetiva de programa e projetos de educação ambiental, 

capacitação e treinamento de todos os atores envolvidos. 

(Secretarias e órgãos vinculados) e envolvimento da sociedade 

organizada 
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 Atendimento das demandas e prioridades da sociedade 

 
Para atendimento das demandas e prioridades da sociedade, deverão ser 

contempladas através dos PPA`s deste PMSB, para cumprimento prioritário a curto e 

médio prazo (1 a 12 anos), os relacionados abaixo: 

 
 Programa de auxílio à implementação de proteção de fontes de água 

potável e usos diários (nascentes e cisternas) na área rural e urbana. 

 Limpeza dos cursos d`água e reservatórios de captação à montante 

entorno da ETA da cidade. 

 Limpeza e recuperação dos reservatórios assoreados das 

propriedades particulares à montante da ETA. 

 Obras de ampliação da capacidade de tratamento da ETA. 

 Projeto e execução de ampliação do Sistema de captação e 

abastecimento de água. 

 Projetos Básico e Executivo para Implantação do Sistema de 

Esgotamento Sanitário da Sede do Município. 

 Execução das obras de implantação do Sistema de Esgotamento 

Sanitário da Sede do Município. 

 Substituição das redes coletoras de toda a cidade, separando-a da 

rede de drenagem. 

 Implantação do Programa "Fossas Sépticas Monitoradas" no meio 

rural, para residências dispersas. 

 Implantação de mini-ETE`s em aglomerados rurais (vilas, distritos, 

logradouros, etc.) isolados da cidade. 

 Implantação de mini-ETE`s em instalações de animais de 

propriedades rurais de pequeno médio porte (agricultores 

familiares), para tratamento de resíduos agropecuários (bovinos, 

suínos, aves e outros). 

 Elaboração do Plano Diretor de Drenagem Rural e Urbana. 

 Programa de capacitação dos agentes da Drenagem Rural e Urbana. 

 Programa de revitalização de micro bacias hidrográficas rurais do 

município. 

 Programa de controle das águas subterrâneas. 

 Programa de segurança rural do município. 

 Programas de Educação Ambiental, envolvendo simultaneamente os 

4 eixos do PMSB. 

 Redução da marginalização e violência na área urbana e rural. 

 Criação do programa reservação estratégica de água no meio rural, 

através de barramentos de terra, com espelhos d`água em 

propriedades particulares. 
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 Criação, implantação, ampliação e consolidação da coleta seletiva 

de lixo urbana e rural. 

 Criação e implantação da UTC urbana e sistemas de compostagem 

urbana e rural, integrado com a coleta seletiva de lixo. 

 
 Estruturação de programas, projetos e ações específicas para cada eixo 

do setor de saneamento 

 
As medidas serão tomadas conforme a elaboração e implantação dos PPA`s; 

considerando que além das especificidades de cada eixo, haverá necessidade de total 

integração entre as diversas áreas técnicas e físicas; uma vez que muitos PPA`s atenderão 

simultaneamente duas ou três eixos, como por exemplo: reservação de água em 

microbacias hidrográficas de cabeceiras, em relação aos eixos Água e Drenagem. 

 
Todos os valores financeiros e respectivas metas, estipulados em planilhas Excel 

deste Plano, serão distribuídos, de forma proporcional, ao longo dos anos de cada período 

(curto, médio e longo prazo). Os PPA`s considerados imediatos, serão enquadrados no 

curto prazo, considerando a realidade política e econômica atual do país e dos municípios; 

ou seja, falta de recursos financeiros a curtíssimo prazo (antes de 2 anos). 

 
Ações imediatas são aquelas que devem ser implantadas no marco zero do Plano, 

isto é, ações que serão executadas no primeiro ano de vigência do plano. As ações 

imediatas são aquelas que têm como objetivo corrigir os problemas mais urgentes. Além 

disso, estas ações devem ser implementadas no primeiro ano deste plano, tendo em vista 

que as ações futuras dependem destas para ser executadas. Ainda, as ações que já estão 

em andamento, verificadas no diagnóstico deste plano, são consideradas imediatas 

 
Em relação às metas do PLANSAB, constata-se que o Município atende 

relativamente, apesar de certa precariedade, algumas delas, como por exemplo: em 

abastecimento de água, coleta de esgotos e coleta de lixo. 

 
O valor total de investimento total para os 4 eixos, preços com base no mês de 

agosto/2015; para os 4 eixos temáticos (Água, Drenagem, Esgoto e Resíduos Sólidos) 

conforme planilha anexa, está estimado em R$ 106.630.000,00 para 20 anos, com média 

aproximada de R$ 5.331.500,00 por ano. Considerando contrapartida do município de 10 

%, o município deverá desembolsar aproximadamente R$ 543.516,81 por ano, ao longo 

dos 20 anos. 

 
Os programas de capacitação, treinamento, reciclagem e educação ambiental, 

envolverão todos eixos temáticos (Água, Esgoto, Drenagem e Resíduos Sólidos), conforme 

planilha anexa. 
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 .Água (captação, adução, tratamento, reservação e distribuição, 

arrecadação e investimentos). 

 
O valor total de investimento para o eixo Água, conforme planilha anexa, está 

estimado em R$ 25.350.000,00 para 20 anos, com média aproximada de R$ 267.500,00 

por ano, ao longo dos 20 anos. 

 
Os investimentos estimados envolverão, principalmente: 

 
 Implantação do programa reservação estratégica de água no meio 

rural, através de barramentos de terra, com espelhos d`água de 1,0 

a 15,0 ha por reservatório. 

 Projeto de concepção e executivo da ampliação da capacidade de 

captação e tratamento da ETA. 

 Projeto e execução de ampliação do Sistema de distribuição de água. 

 Implementação do programa de redução de perdas na distribuição 

de água. 

 Elaboração de plano de substituição / aferição de hidrômetros com 

mais de 5 anos de uso e instalação de novos hidrômetros. 

 Programa de auxílio à implementação de proteção de fontes de água 

potável e usos diários (nascentes e cisternas) na área rural (núcleos 

e residências dispersas). 

 Criação e implantação do programa "Poço Monitorado" (com 

cadastramento dos poços e cisternas em atividades e desativados) e 

proteção das nascentes urbanas. 

 Criação e implantação de programa de revitalização de microbacias 

hidrográficas rurais do município, priorizando à montante da cidade. 

 Criação do programa reservação estratégica de água no meio rural, 

através de barramentos de terra, com espelhos d`água de 1,0 a 15,0 

ha por reservatório. 

 Revisão dos custos, tarifação e arrecadação, de forma torná-los mais 

compatíveis com a realidade local e regional. 
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Metas para Abastecimento de Água 

 

Item 

 

Programa/Projetos/Ações 
Situação 

atual 
(2014) 

 

Curto prazo 
(1 a 6 anos) 

 

Médio prazo 
(7 a 12 anos) 

Longo 
prazo 
(13 a 20 

anos) 

1 
Cobertura do 

Abastecimento 
98,0% 99,0% 100,0% 100,0% 

2 
Elaboração de plano de substituição / aferição de hidrômetros com 

mais de 5 anos de uso e instalação de novos hidrômetros. 
10,0% 60,0% 80,0% 100,0% 

3 
Programa de auxílio à implementação de proteção de fontes de água potável e usos diários 

(nascentes e cisternas) na área rural (núcleos e residências dispersas). 
5,0% 60,0% 80,0% 100,0% 

4 
Criação e implantação do programa "Poço Monitorado" (com cadastramento dos poços e cisternas 

em atividades e desativados) e proteção das nascentes urbanas. 
5,0% 70,0% 90,0% 100,0% 

 
5 

Projeto de concepção e executivo da ampliação da capacidade de captação e tratamento da ETA; 
ampliação do Sistema de distribuição de água; substituição de redes antigas e precárias; e redução 

de perdas. 

 
5,0% 

 
70,0% 

 
90,0% 

 
100,0% 

6 
Criação e implantação de programa de revitalização de microbacias hidrográficas rurais do 

município, priorizando à montante da cidade. 
5,0% 70,0% 90,0% 100,0% 

7 
Criação do programa reservação estratégica de água no meio rural, através de barramentos de terra, 

com espelhos d`água de 1,0 a 15,0 ha por reservatório. 
5,0% 70,0% 90,0% 100,0% 

8 
Implantação do programa reservação estratégica de água no meio rural, através de barramentos de 

terra, com espelhos d`água de 1,0 a 15,0 ha por reservatório 
5,0% 70,0% 90,0% 100,0% 

 
 

9 

 

Conscientização da 
população e promoção 

da cidadania; através de Programa de Educação Ambiental 

 
 

10,0% 

 
 

70,0% 

 
 

90,0% 

 
 

100,0% 

 

 
 

Medidas através de estruturação de programas, projetos e ações  

Água potável 

Item  
Programas, projetos e ações 

 

Valor total 
(R$) 

% de aplicação 

 Curto prazo Médio prazo Longo prazo 

 25% 40% 35% 

 

 

1 

 

Elaboração de plano de substituição / 
aferição de hidrômetros com 
mais de 5 anos de uso e instalação de novos 
hidrômetros. 

 

 

50.000,00 

 

 

12.500,00 

 

 

20.000,00 

 

 

17.500,00 

 

2 
 

Programa de Educação Ambiental. 
 

100.000,00 
 

25.000,00 
 

40.000,00 
 

35.000,00 

 
 

3 

 

Cadastramento de rede com sistema 
georreferenciado e Plano de 
substituição. 

 
 

200.000,00 

 
 

50.000,00 

 
 

80.000,00 

 
 

70.000,00 

 
 

4 

Programa de auxílio à implementação de 
proteção de fontes de água potável e usos 
diários (nascentes e cisternas) na área rural 
(núcleos e residências dispersas). 

 
 

200.000,00 

 
 

50.000,00 

 
 

80.000,00 

 
 

70.000,00 

 

5 
Limpeza dos cursos d`água e reservatórios de 
captação à montante entorno da ETA da 
cidade. 

 

250.000,00 
 

62.500,00 
 

100.000,00 
 

87.500,00 

 
6 

Limpeza e recuperação dos reservatórios 
assoreados das propriedades particulares à 
montante da ETA. 

 
250.000,00 

 
62.500,00 

 
100.000,00 

 
87.500,00 
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7 

Criação e implantação do programa "Poço 
Monitorado" (com cadastramento dos poços 
e cisternas em atividades e desativados) e 
proteção das nascentes urbanas. 

 
 

500.000,00 

 
 

125.000,00 

 
 

200.000,00 

 
 

175.000,00 

 
8 

Projeto de concepção e executivo da 
ampliação da capacidade de captação e 
tratamento da ETA. 

 
100.000,00 

 
25.000,00 

 
40.000,00 

 
35.000,00 

9 
Obras de ampliação da capacidade de 
tratamento da ETA. 

900.000,00 225.000,00 360.000,00 315.000,00 

10 
Implementação de tratamento mecanizado 
do lodo da ETA. 

500.000,00 125.000,00 200.000,00 175.000,00 

11 
Projeto e execução de ampliação do Sistema 
de distribuição de água. 

1.350.000,00 337.500,00 540.000,00 472.500,00 

12 
Implementação do programa de redução de 
perdas na distribuição de água. 

750.000,00 187.500,00 300.000,00 262.500,00 

13 
Programa de substituição das redes de água 
antigas. 

4.000.000,00 1.000.000,00 1.600.000,00 1.400.000,00 

14 
Substituição de hidrômetros com mais de 5 
anos de uso. 

200.000,00 50.000,00 80.000,00 70.000,00 

 
15 

Execução do plano de substituição/aferição 
de hidrômetros e instalação de novos 
hidrômetros. 

 
750.000,00 

 
187.500,00 

 
300.000,00 

 
262.500,00 

 

16 
Modernização do sistema de abastecimento 
dos aglomerados humanos das comunidades 
rurais. 

 

400.000,00 
 

100.000,00 
 

160.000,00 
 

140.000,00 

 

17 
Implementar a APA municipal, através do 
Plano de Manejo e Gestão, com 
infraestruturas e pessoal. 

 

300.000,00 

 

75.000,00 

 

120.000,00 

 

105.000,00 

 

18 

Criação e implantação de programa de 
revitalização de microbacias hidrográficas 
rurais do município, priorizando à montante 
da cidade. 

 

12.000.000,00 

 

3.000.000,00 

 

4.800.000,00 

 

4.200.000,00 

 
 

19 

Criação do programa reservação estratégica 
de água no meio rural, através de 
barramentos de terra, com espelhos d`água 
de 1,0 a 15,0 ha por reservatório. 

 
 

50.000,00 

 
 

12.500,00 

 
 

20.000,00 

 
 

17.500,00 

 
 

20 

Implantação do programa reservação 
estratégica de água no meio rural, através de 
barramentos de terra, com espelhos d`água 
de 1,0 a 15,0 ha por reservatório. 

 
 

2.500.000,00 

 
 

625.000,00 

 
 

1.000.000,00 

 
 

875.000,00 

 Total por período  6.337.500,00 10.140.000,00 8.872.500,00 

 Total geral  25.350.000,00 

 

 Esgoto (captação, rede de captação, estações de tratamento, estações 

elevatórias, interceptores, despesas e investimentos). 

 
O valor total de investimento para o eixo Esgoto, conforme planilha anexa, está 

estimado em R$ 42.900.000,00 para 20 anos, com média aproximada de R$ 2.145.000,00 

por ano, ao longo dos 20 anos. 

 
Os investimentos estimados envolverão, principalmente: 
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 Cadastramento da rede coletora com sistema georreferenciado, e 

elaboração de Projeto Básico e Executivo para Implantação do 

Sistema de Esgotamento Sanitário da Sede do Município.

 Execução das obras de implantação do Sistema de Esgotamento 

Sanitário da sede do município (redes coletoras, ETE, etc.), não 

incluindo os bairros isolados (em outras bacias) e substituição das 

redes de esgotos antigas da cidade, separando-a da rede de 

drenagem.

 Implantação de mini-ETE`s em instalações de animais de 

propriedades rurais de pequeno médio porte (agricultores 

familiares), para tratamento de resíduos agropecuários (bovinos, 

suínos, aves e outros).

 Substituição das redes de esgotos antigas ou precárias da cidade, 

separando-a da rede de drenagem.

 Estudo para definição de um padrão de fossa séptica ecológica para 

o Município e implantação do Programa "Fossas Sépticas 

Monitoradas" no meio rural, para residências dispersas.
 
 
 

Metas para Esgoto 

 
Item 

 
Programa/Projetos/Ações 

 

Situação 
atual (2014) 

 

Curto prazo 
(1 a 6 anos) 

Médio 
prazo (7 a 
12 anos) 

Longo prazo 
(13 a 20 

anos) 

1 Cobertura de Coleta de esgoto 90,0% 95,0% 98,0% 100,0% 

2 Tratamento do esgoto coletado 5,0% 50,0% 75,0% 100,0% 

 

3 

Cadastramento da rede coletora com sistema 
georreferenciado. E elaboração de Projeto Básico e 

Executivo para Implantação do Sistema de Esgotamento 
Sanitário da Sede do Município. 

 

0,0% 

 

70,0% 

 

90,0% 

 

100,0% 

 
 
 

4 

 

Execução das obras de implantação do Sistema de 
Esgotamento Sanitário da sede do município (redes 

coletoras, ETE, etc.), não incluindo os bairros isolados (em 
outras bacias) e substituição das redes de esgotos antigas 

da cidade, separando-a da rede de drenagem. 

 
 
 

0,0% 

 
 
 

70,0% 

 
 
 

90,0% 

 
 
 

100,0% 

 
 
 
 

 
5 

 
 
 

Implantação de mini-ETE`s em instalações de animais de 
propriedades rurais de pequeno médio porte (agricultores 

familiares), para tratamento de resíduos agropecuários 
(bovinos, suínos, aves e outros) e implantação do 

Programa "Fossas Sépticas Monitoradas" no meio rural, 
para residências dispersas. 

 
 
 
 

 
0,0% 

 
 
 
 

 
70,0% 

 
 
 
 

 
90,0% 

 
 
 
 

 
100,0% 

 
 

6 

Conscientização da 
população e promoção 

da cidadania; através de Programa de Educação 
Ambiental 

 
 

10,0% 

 
 

70,0% 

 
 

90,0% 

 
 

100,0% 
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Medidas através de estruturação de programas, projetos e ações  

Esgoto doméstico e resíduos agropecuários 

 

Item 
 

 

 

Programas, projetos e ações 

 

 
Valor total 

(R$) 

 

% de aplicação 

  

Curto prazo 
 

Médio prazo 
 

Longo prazo 

 25% 40% 35% 

1 
Elaboração e implantação do Programa Pró- 
Ligação de esgotos. 

300.000,00 75.000,00 120.000,00 105.000,00 

2 
Programas de Capacitação, Treinamento e 
Educação Ambiental 

250.000,00 62.500,00 100.000,00 87.500,00 

3 
Criação do Programa "Fossa Séptica 
Monitorada" 

50.000,00 12.500,00 20.000,00 17.500,00 

4 
Cadastramento da rede coletora com sistema 
georreferenciado. 

50.000,00 12.500,00 20.000,00 17.500,00 

 
 

5 

 

Elaboração de Projeto Básico e Executivo 
para Implantação do Sistema de Esgotamento 
Sanitário da Sede do Município. 

 
 

100.000,00 

 
 

25.000,00 

 
 

40.000,00 

 
 

35.000,00 

 

 

6 

Execução das obras de implantação do 
Sistema de Esgotamento Sanitário da sede do 
município (redes coletoras, ETE, etc.), não 
incluindo os bairros isolados (em outras 
bacias). 

 

 

20.000.000,00 

 

 

5.000.000,00 

 

 

8.000.000,00 

 

 

7.000.000,00 

 
7 

 

Estudo de capacidade de suporte das redes 
existentes na área de verticalização. 

 
100.000,00 

 
25.000,00 

 
40.000,00 

 
35.000,00 

8 
Substituição das redes de esgotos antigas da 
cidade, separando-a da rede de drenagem. 

4.000.000,00 1.000.000,00 1.600.000,00 1.400.000,00 

9 
Implantação de ETE`s em bairros isolados do 
centro da cidade. 

4.000.000,00 1.000.000,00 1.600.000,00 1.400.000,00 

 
10 

 

Estudo para definição de um padrão de fossa 
séptica ecológica para o município. 

 
50.000,00 

 
12.500,00 

 
20.000,00 

 
17.500,00 

 
11 

Implantação de mini-ETE`s em aglomerados 
rurais (vilas, distritos, logradouros, etc.) 
Isolados da cidade. 

 
4.000.000,00 

 
1.000.000,00 

 
1.600.000,00 

 
1.400.000,00 

 

 

11 

Implantação de mini-ETE`s em instalações de 
animais de propriedades rurais de pequeno 
médio porte (agricultores familiares), para 
tratamento de resíduos agropecuários 
(bovinos, suínos, aves e outros). 

 

 

5.000.000,00 

 

 

1.250.000,00 

 

 

2.000.000,00 

 

 

1.750.000,00 

 
12 

Implantação do Programa "Fossas Sépticas 
Monitoradas" no meio rural, para residências 
dispersas. 

 
5.000.000,00 

 
1.250.000,00 

 
2.000.000,00 

 
1.750.000,00 

 Total por período  10.725.000,00 17.160.000,00 15.015.000,00 

 Total geral  42.900.000,00 
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 Drenagem Urbana (macrodrenagem, micro drenagem, cadastro, 

projetos, soluções setoriais, investimentos, parcela de participação no orçamento 

público) 

 
O valor total de investimento para o eixo Drenagem, conforme planilha anexa 

está estimado em R$ 31.510.000,00 para 20 anos, com média aproximada de R$ 

1.575.500,00 por ano, ao longo dos 20 anos. 

 
Os investimentos estimados envolverão, principalmente: 

 
 Elaboração de lei municipal específica para estabelecer o marco legal 

da drenagem Urbana e rural, ou adequação das legislações 

municipais, para atendimento desse fim; e para estabelecer a adoção 

de medidas de baixo impacto como base da gestão da drenagem 

rural e urbana.

 Obtenção da base cartográfica das áreas urbanas e rurais mais 

críticas e estratégicas do município, em relação aos problemas de 

solos, drenagem, e recursos hídricos e elaboração do Plano Diretor 

de Drenagem Rural e Urbana, com mapeamento georreferenciado e 

geoprocessamento em arc. gis ou similar.

 Criação e implantação de programa de Substituição das redes 

coletoras de toda a cidade, separando-a da rede de esgotos.

 Criação e implantação de programa de controle das águas 

subterrâneas.

 Criação e implantação de programa de revitalização de microbacias 

hidrográficas rurais do município, e criação e implantação do 

programa reservação estratégica de água no meio rural, através de 

barramentos de terra, com espelhos d`água de 1,0 a 15,0 ha por 

reservatório.
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Metas para Drenagem  
 
 

 
Item 

 
 

 
Programa/Projetos/Ações 

 
 

 
Situação atual 

 
 
 

Situação 
atual (2014) 

 
 
 

Curto prazo 
(1 a 6 anos) 

 

 
Médio 

prazo (7 a 
12 anos) 

 

 
Longo prazo 

(13 a 20 
anos) 

 
 

 

 
 

1 

 
 

 

 

 

Aumento da Cobertura e 
qualidade do serviço 

Ampliação e readequação da rede existente 
de microdrenagem pluvial 

urbana. 

 
80,0% 

 
90,0% 

 
95,0% 

 
100,0% 

Ampliação e readequação da rede 
existente de macrodrenagem pluvial 

urbano e rural 

 
70,0% 

 
80,0% 

 
90,0% 

 
100,0% 

Limpeza e manutenção das redes 
existentes 

70,0% 80,0% 90,0% 100,0% 

Programa de capacitação dos agentes da 
Drenagem Urbana e Rural 

50,0% 70,0% 90,0% 100,0% 

 

 

 
 

 

2 

 

 

 

 
Adequação da 

Legislação 

Elaboração ou adequação de leis municipais 
para 

estabelecer o marco legal da drenagem 
urbana e rural 

 
 

10,0% 

 
 

70,0% 

 
 

90,0% 

 
 

100,0% 

Elaboração ou adequação de leis municipais 
para 

estabelecer a adoção de medidas de 
baixo impacto como base da gestão da 

drenagem urbana e rural 

 
 

10,0% 

 
 

70,0% 

 
 

90,0% 

 
 

100,0% 

 

 
3 

Realização do 
planejamento de 

drenagem integrado 
entre os demais eixos e entre área urbana e 

rural 

 

Elaboração do Plano Diretor de 
Drenagem Urbana e Rural 

 

 
10,0% 

 

 
70,0% 

 

 
90,0% 

 

 
100,0% 

 

 

4 

 

Ausência de Cadastro 
topográfico e 

estrutural da Rede de 
Micro e 

Macrodrenagem 

 

 

Cadastramento de rede com sistema 
georreferenciado 

 

 

10,0% 

 

 

70,0% 

 

 

90,0% 

 

 

100,0% 

 
 

5 

 

 

Melhoria da qualidade 
ambiental 

Programa de controle das águas 
subterrâneas 

 
10,0% 

 
80,0% 

 
90,0% 

 
100,0% 

Programa de minimização da poluição 
difusa 

10,0% 80,0% 90,0% 100,0% 

 
6 

Revitalização de microbacias hidrográficas 
rurais 

Programa de revitalização de microbacias 
hidrográficas rurais do município, priorizando 

à montante da cidade. 

 
5,0% 

 
60,0% 

 
80,0% 

 
100,0% 

 
7 

Conscientização da 
população e promoção 

da cidadania 

 
Programa de Educação Ambiental 

 
10,0% 

 
70,0% 

 
90,0% 

 
100,0% 
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Medidas através de estruturação de programas, projetos e ações  

Drenagem urbana e rural 

Item  

Programas, projetos e ações 

 

Valor total (R$) 

% de aplicação 

 Curto prazo Médio prazo Longo prazo 

 25% 40% 35% 

 

 

 
1 

Elaboração de lei municipal específica para 
estabelecer o marco legal da drenagem 
Urbana e rural, ou adequação das legislações 
municipais, para atendimento desse fim; e para 
estabelecer a adoção de medidas de baixo impacto 
como base da gestão da drenagem rural e urbana. 

 

 

 
10.000,00 

 

 

 
2.500,00 

 

 

 
4.000,00 

 

 

 
3.500,00 

 

2 
Elaboração do Plano Diretor de Drenagem Rural e 
Urbana, com mapeamento georreferenciado e 
geoprocessamento em arc gis ou similar. 

 

150.000,00 

 

37.500,00 

 

60.000,00 

 

52.500,00 

 

3 
Programa de capacitação dos agentes da Drenagem 
Rural e Urbana. 

 

100.000,00 
 

25.000,00 
 

40.000,00 
 

35.000,00 

 

 
 

4 

 

Programas de Educação Ambiental (Nota: é o 
mesmo Programa proposto para os demais eixos do 
PMSB. Portanto, os custos e conteúdos serão 
ampliados proporcionalmente; ou seja, 25 % para 
cada tema ou eixo). 

 

 
 

250.000,00 

 

 
 

62.500,00 

 

 
 

100.000,00 

 

 
 

87.500,00 

 

 
5 

Obtenção da base cartográfica das áreas urbanas e 
rurais mais críticas e estratégicas do município, em 
relação aos problemas de solos, drenagem, e 
recursos hídricos. 

 

 
150.000,00 

 

 
37.500,00 

 

 
60.000,00 

 

 
52.500,00 

 

6 
Criação e implantação de programa de controle das 
águas subterrâneas. 

 

200.000,00 
 

50.000,00 
 

80.000,00 
 

70.000,00 

 

7 
Programa de minimização da poluição difusa, 
com monitoramento de pontos de infiltração de 
águas nos solos. 

 

50.000,00 

 

12.500,00 

 

20.000,00 

 

17.500,00 

 

8 

 

Ampliação e readequação da rede existente de 
microdrenagem pluvial Urbana e de núcleos rurais. 

 

5.000.000,00 

 

1.250.000,00 

 

2.000.000,00 

 

1.750.000,00 

 

9 

 

Ampliação e readequação da rede existente de 
macrodrenagem pluvial Urbana e rural. 

 

6.000.000,00 

 

1.500.000,00 

 

2.400.000,00 

 

2.100.000,00 

 

10 
Limpeza e manutenção das redes existentes na 
área urbana e rural. 

 

1.000.000,00 
 

250.000,00 
 

400.000,00 
 

350.000,00 

 

11 
Cadastramento de rede de drenagem com sistema 
georreferenciado. 

 

100.000,00 
 

25.000,00 
 

40.000,00 
 

35.000,00 

 

12 
Criação e implantação de programa de Substituição 
das redes coletoras de toda a cidade, separando-a 
da rede de esgotos. 

 

4.000.000,00 

 

1.000.000,00 

 

1.600.000,00 

 

1.400.000,00 

 

13 
Criação e implantação de programa de revitalização 
de microbacias hidrográficas rurais do município. 

 

12.000.000,00 
 

3.000.000,00 
 

4.800.000,00 
 

4.200.000,00 

 

 
14 

Criação e implantação do programa reservação 
estratégica de água no meio rural, através de 
barramentos de terra, com espelhos d`água de 1,0 
a 15,0 ha por reservatório. 

 

 
2.500.000,00 

 

 
625.000,00 

 

 
1.000.000,00 

 

 
875.000,00 

 Total por período  7.877.500,00 12.604.000,00 11.028.500,00 

 Total geral  31.510.000,00 
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 Resíduos Sólidos (sistema de acondicionamento e coleta, transporte, 

destinação e disposição final, reciclagem, coleta seletiva, investimentos) 

 
O valor total de investimento para o eixo drenagem, conforme planilha anexa, 

está estimado em R$ 6.870.000,00 para 20 anos, com média aproximada de R$ 

343.500,00 por ano, ao longo dos 20 anos. O valor para Resíduos Sólidos é relativamente 

baixo, comparado com os outros 3 eixos, considerando que o investimento para 

implantação de um novo aterro é relativamente baixo. Entretanto, o custo operacional é 

relativamente alto, com custos operacionais atuais de aproximadamente R$ 50.000,00 

por ano, sendo varrição, coleta e transporte. Portanto, não inclui os custos dentro da área 

do aterro sanitário. 

 
Os investimentos estimados envolverão, principalmente: 

 
 Subprograma Aterro Sanitário - Adequação do aterro atual e 

planejamento de novo aterro e outra área. Com aquisição de área, 

projeto de construção, infraestruturas e Plano de operação e gestão 

para os próximos 20 anos (período: 2020 a 2040), considerando que 

o aterro atual funcionará até 2020.

 Criar e implementar o subprograma destinação final adequada para 

Resíduos Orgânicos Urbanos – Usina de Triagem e Compostagem 

(UTC).

 Criação do Programa “Visconde do Rio Branco tem Coleta Seletiva" 

com os respectivos subprogramas.

 Elaboração do Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção 

Civil (PMGRCC); Subprograma de Reciclagem de Resíduos da 

Construção Civil (RRCC) e subprogramas Destinação final adequada 

para Resíduos Especiais.

 Subprograma Lixões desativados ou irregulares e intervenções 

ilegais.

 Elaboração e implantação de subprograma áreas rurais – Projeto 

Tratamento de Resíduos Agropecuários e Hortas Comunitárias.
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Metas para Resíduos Sólidos  
 

Item 

 

Programa/Projetos/Ações 

 

Situação atual 

 

Situação 
atual (2014) 

 

Curto prazo 
(1 a 6 anos) 

Médio 
prazo (7 a 
12 anos) 

Longo prazo 
(13 a 20 

anos) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
1 

 
 

 

 
 

 

 
 

Adequação e melhoria dos 
serviços de limpeza pública 

 
Melhoria da qualidade, controle e fiscalização 

do 
serviço de gestão dos Resíduos Sólidos (RS) 

 

 
70,0% 

 

 
80,0% 

 

 
90,0% 

 

 
100,0% 

 
Melhoria da qualidade, controle e fiscalização 

do 
serviço de varrição e limpeza pública 

 

 
75,0% 

 

 
85,0% 

 

 
95,0% 

 

 
100,0% 

Disposição final adequada aos resíduos de 
varrição e 

limpeza pública 

 

70,0% 

 

80,0% 

 

90,0% 

 

100,0% 

Destinação final adequada dos Resíduos dos 
Serviços 

Públicos de Saneamento Básico 

 

50,0% 

 

70,0% 

 

90,0% 

 

100,0% 

 

2 

 
Incentivo à melhoria da 

cadeia da reciclagem 

 

Ampliação da coleta seletiva no município 
 

5,0% 
 

30,0% 
 

70,0% 
 

100,0% 

Fortalecimento do associativismo 10,0% 35,0% 75,0% 100,0% 

 
 

 

 
 

 

 
3 

 
 

 

 
 

 

Destinação adequada dos 
resíduos da construção civil 

Averiguar situação dos RCC gerados no 
Município 

 

70,0% 
 

0,0% 
 

0,0% 
 

100,0% 

Eliminação de áreas inadequadas para destino 
dos 
RCC 

 

75,0% 

 

85,0% 

 

95,0% 

 

100,0% 

Criar Ecopontos para recebimento de RCC 
inferior a 

1m³ 

 

10,0% 

 

40,0% 

 

80,0% 

 

100,0% 

Avaliação de locais para destinação de RCC 
acima de 

1m³ 

 

10,0% 

 

40,0% 

 

80,0% 

 

100,0% 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

4 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Fiscalização do 
gerenciamento dos resíduos 
que não são de competência 

da Prefeitura 

 

 
Destinação adequada dos resíduos 

agrossilvopastoris 

 
 

50,0% 

 
 

0,0% 

 
 

0,0% 

 
 

100,0% 

Destinação adequada dos resíduos de 
transportes 

 

90,0% 
 

95,0% 
 

100,0% 
 

100,0% 

Manuseio, tratamento e destinação adequada 
dos 

Resíduos dos Serviços de Saúde 

 

90,0% 

 

95,0% 

 

100,0% 

 

100,0% 

 

Eliminação de resíduos industriais destinados 
de 

maneira inadequada no meio ambiente ou 
aterro 

sanitário 

 
 

 

80,0% 

 
 

 

90,0% 

 
 

 

100,0% 

 
 

 

100,0% 

Destinação adequada dos resíduos com 
logística 
reversa 

 

20,0% 

 

70,0% 

 

90,0% 

 

100,0% 
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Sensibilização da sociedade na separação e 
reutilização dos óleos comestíveis 

 

10,0% 

 

70,0% 

 

90,0% 

 

100,0% 

 

 
 

 
5 

 

 
 
 

Alcance da Sustentabilidade 
Financeira dos Serviços 

Sustentabilidade econômica e financeira do 
serviço 

de gestão de RSU 

 

100,0% 

 

100,0% 

 

100,0% 

 

100,0% 

 

Sustentabilidade econômica e financeira do 
serviço 

de disposição final 

 

 
100,0% 

 

 
100,0% 

 

 
100,0% 

 

 
100,0% 

 

 
6 

 
Conscientização da 

população e promoção 
da cidadania 

 

 
Programa de Educação Ambiental 

 

 
10,0% 

 

 
70,0% 

 

 
90,0% 

 

 
100,0% 

 

 

 

 
Medidas através de estruturação de programas, projetos e ações  

Resíduos sólidos 

Item  
Programas, projetos e ações 

 

Valor total 
(R$) 

% de aplicação 

 Curto prazo Médio prazo Longo prazo 

 25% 40% 35% 

 
1 

Criação do Programa “Visconde do Rio Branco 
tem Coleta Seletiva" com os respectivos 
subprogramas. 

 
100.000,00 

 
25.000,00 

 
40.000,00 

 
35.000,00 

 

2 
 

Subprograma institucional 
 

100.000,00 
 

25.000,00 
 

40.000,00 
 

35.000,00 

 

3 
 

Subprograma mais educação 
 

200.000,00 
 

50.000,00 
 

80.000,00 
 

70.000,00 

 

4 
 

Subprograma condomínios e comunidades 
 

300.000,00 
 

75.000,00 
 

120.000,00 
 

105.000,00 

 

5 
 

Subprograma ecopontos 
 

400.000,00 
 

100.000,00 
 

160.000,00 
 

140.000,00 

 

6 
Subprograma dia do mutirão da coleta de 
recicláveis 

 

200.000,00 
 

50.000,00 
 

80.000,00 
 

70.000,00 

 

7 
 

Subprograma administrativo 
 

50.000,00 
 

12.500,00 
 

20.000,00 
 

17.500,00 

 

8 
 

Subprograma operacional 
 

100.000,00 
 

25.000,00 
 

40.000,00 
 

35.000,00 

 

 

9 

Subprograma Aterro Sanitário – Aquisição de 
área, projeto de construção, infraestruturas e 
Plano de operação e gestão para os próximos 
20 anos (período: 2020 a 2040), 
considerando que o aterro atual funcionará 
até 2020. 

 

 

2.000.000,00 

 

 

500.000,00 

 

 

800.000,00 

 

 

700.000,00 

 
9 

Elaboração do Plano Municipal de Gestão de 
Resíduos da Construção Civil (PMGRCC) 

 
120.000,00 

 
30.000,00 

 
48.000,00 

 
42.000,00 

10 
Subprograma de Reciclagem de Resíduos da 
Construção Civil (RRCC) 

1.000.000,00 250.000,00 400.000,00 350.000,00 
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11 
Subprograma Destinação final adequada para 
Resíduos Especiais 

500.000,00 125.000,00 200.000,00 175.000,00 

 

11 

Criar e implementar o subprograma 
Destinação final adequada para Resíduos 
Orgânicos Urbanos – Usina de Triagem e 
Compostagem (UTC) 

 

1.000.000,00 

 

250.000,00 

 

400.000,00 

 

350.000,00 

 

12 

Elaboração e implantação de subprograma 
Áreas Rurais – Projeto Tratamento de 
Resíduos Agropecuários e Hortas 
Comunitárias 

 

500.000,00 

 

125.000,00 

 

200.000,00 

 

175.000,00 

13 
Subprograma: Agentes Ambientais em 
resíduos sólidos 

100.000,00 25.000,00 40.000,00 35.000,00 

14 Subprograma: Doar é Melhor 100.000,00 25.000,00 40.000,00 35.000,00 

15 
Subprograma Lixões desativados ou 
irregulares e intervenções ilegais 

100.000,00 25.000,00 40.000,00 35.000,00 

 
Total por período 

 
1.717.500,00 2.748.000,00 2.404.500,00 

 
Total geral 

 
6.870.000,00 

OBS: Nesses valores não estão incluídos os custos com despesas de coleta, transporte e operação do Aterro Sanitário. 

As mesmas encontram-se em outros quadros deste do PMSB. 

 

 A hierarquização de acordo com os anseios da população, levando-se em 

consideração o impacto ambiental de programas e ações. 

 
Como todos os 4 eixos, apresentaram situação entre grave e gravíssima, a 

decisão na recomendação da implementação deste Plano, estabeleceu que a aplicação 

dos recursos financeiros estimados, seja regra geral, distribuída de forma semelhante 

durante os 20 anos; ou seja, em todos os anos, o volume de recursos aplicados deverá ser 

o mesmo, considerando o valor total de cada eixo. 

 
Portanto, do valor total de R$ 106.630.000,00 para 20 anos; serão aplicados 

aproximadamente R$ 5.331.500,00 por ano. Considerando contrapartida do Município de 

10 %. Visconde do Rio Branco deverá desembolsar aproximadamente R$ 543.516,81 por 

ano, ao longo dos 20 anos. 

 
Essa regra não será exata, uma vez que na atualidade, dois eixos apresentam-se 

como gravíssimos (água e esgoto) e um eixo como muito grave (drenagem); ficando o eixo 

resíduos sólidos, classificado como grave. Esses agravamentos se intensificaram nos 

últimos 3 anos, com perspectivas de solução relativamente lenta (mais de 2 anos), e com 

necessidade urgente de investimentos, nos próximos 2 anos. Entretanto, daqui dois anos 

o quadro poderá ser outro, o que demandará novas análises e avaliações, pelo Conselho 

Gestor do Plano, junto ao poder público. 

 
Em relação à viabilidade econômica dos recursos a serem aplicados; de acordo 

com cálculos apresentados em planilha anexa, com projeção para o ano 2025; os  custos 
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de investimentos por cada eixo, são extremamente viáveis, considerando os custos 

médios da região da Zona da Mata mineira, para revitalização de bacias hidrográficas, que 

gira entorno de R$ 4.500,00 / ha, para área rural, não incluindo pequenos aglomerados 

(vilas, distritos, etc.), no bioma Mata Atlântica. 

 
Para área urbana, ou núcleos (vilas, distritos, etc.), essa revitalização, 

considerando apenas esgoto e drenagem, supera R$ 2.000,00 por habitante, apenas 

implantação de sistemas; ou seja, sem operação e manutenções. Para implantação de 

estruturas com tecnologias mais modernas e automatizadas, para tratamento de resíduos 

sólidos, os custos de investimentos podem superar R$ 500,00 por habitante. 

 
O quadro abaixo, apresenta os valores estimados para Visconde do Rio Branco - 

MG, para uma área total aproximada de intervenções de 20.000 há e população total do 

Município aproximada de 51.457 habitantes. 

 
 

Tema (eixo) 
Área 

(há) 

População 

em 2025 

Custo 

(R$/há) 

Custo 

(R$/hab.) 

     

Água potável 20.000 51.457 1.267,50 493,90 

Esgoto  51.457  835,47 

Drenagem 20.000 51.457 1.575,50 613,92 

Resíduos Sólidos  51.457  134,68 

Total   2.843,00 2.077,67 

 

 
9.6. Programação da implantação dos programas, projetos e ações com metas 

em horizontes temporais distintos 

 
 
 
 

 
 
 

Item 

 
 
 

Tema (eixo) 

 
 

% em 
relação 
ao total 

 
 
 

Valor total (R$) 

 

% de aplicação 
 
 

Valor médio por 
eixo e por ano 

(R$) 
Curto prazo (1 a 6 

anos) 
Médio prazo (7 a 

12 anos) 
Longo prazo (13 a 

20 anos) 

25% 40% 35% 

 
1 

 
Água potável 

 
23,8% 

 
25.350.000,00 

 
6.337.500,00 

 
10.140.000,00 

 
8.872.500,00 

 
1.267.500,00 

2 Esgoto 40,2% 42.900.000,00 10.725.000,00 17.160.000,00 15.015.000,00 2.145.000,00 

3 Drenagem 29,6% 31.510.000,00 7.877.500,00 12.604.000,00 11.028.500,00 1.575.500,00 

 

4 
 

Resíduos Sólidos 
 

6,4% 
 

6.870.000,00 
 

1.717.500,00 
 

2.748.000,00 
 

2.404.500,00 
 

343.500,00 
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Total por eixo e período 

   
26.657.500,00 

 
42.652.000,00 

 
37.320.500,00 

 
1.332.875,00 

  

Total geral, para 20 anos 
   

106.630.000,00 
 

5.331.500,00 

  
Desembolso total anual 

   
4.442.916,67 

 
7.108.666,67 

 
4.665.062,50 

 
5.405.548,61 

  

Contrapartida anual do 
município, com 10 % 

   
444.291,67 

 
710.866,67 

 
466.506,25 

 
540.554,86 

 Contrapartida anual do 
município, com 5 % 

   

222.145,83 
 

355.433,33 
 

233.253,13 
 

270.277,43 

 

A metodologia de elaboração deste PMSB, considerou 3 horizontes de 

planejamento, sendo: 

 
 Curto prazo – 1 a 6 anos. 

 Médio prazo – 7 a 12 anos. 

 Longo prazo – 13 a 0 anos. 

 
Nesses aspectos, os PPA`s de curtíssimos prazos, ou imediatos, serão enquadrados 

no horizonte curto prazo (1 a 6 anos). 

 
 Imediatos ou emergenciais – até 3 anos; 

 
Conforme descrito na introdução deste item 6 e, considerando que, os eixos água 

e esgotos, são os mais críticos atualmente, os investimentos iniciais deverão ser 

priorizados para ambos, no início do horizonte de curto prazo; ou seja, nos primeiros anos 

do período de 1 a 6 anos. 

 
 Curto prazo – entre 4 a 8 anos; 

 
Conforme descrito na introdução deste item e, considerando que, esse prazo de 4 

a 8 anos está dentro do curto e do médio prazo estabelecido na elaboração deste Plano 

(1 a 6 anos e 7 a 12 anos, respectivamente). Serão priorizados nesse período a 

implantação dos PPA`s relativos às necessidades urgentes e críticas dos 4 eixos (água, 

esgoto, drenagem e resíduos sólidos). 

 
Quanto à água, as prioridades deverão ser para reservação e segurança contra 

falta de água; uma vez que a cultura local e regional, é de desperdício e uso pouco 

racional. 
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Quanto ao Esgoto, a população tem reações mais frequentes, devido aos 

desconfortos pelo mau cheiro na maior parte da cidade e à jusante. 

 
Quanto à Drenagem, em períodos de chuvas (novembro a abril), ocorrem os riscos 

de enchentes e inundações, que apavora a população. 

 
Quanto aos Resíduos Sólidos, a percepção de desconforto para a população 

ocorrerá se a varrição, coleta e transporte não tiver eficiência e eficácia. Do ponto de vista 

técnico, a aterro atual esgotará seu limite de operação no máximo em 4 anos; ou seja, até 

o ano de 2020; que coincidirá com o curto prazo. 

 
No período de 1 a 6 anos, o valor total estimado será de R$ 36.254.200,00. 

No período de 7 a 12 anos, o valor total estimado será de R$ 35.187.900,00. 

 Médio prazo – entre 9 a 12 anos; 

 
Conforme descrito na introdução deste item e, considerando que, esse prazo de 9 

a 12 anos está dentro do médio prazo estabelecido na elaboração deste Plano (7 a 12 

anos). Serão priorizados nesse período a implantação dos PPA`s relativos às necessidades 

relevante, dos 4 eixos (água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos); após serem atendidas 

as necessidades urgentes e críticas do curto prazo. 

 
 Longo prazo – entre 13 a 20 anos. 

 
Conforme descrito na introdução deste item e, considerando que, esse prazo de 

13 a 20 anos coincide integralmente com o critério adotado na elaboração deste Plano 

(também de 13 a 20 anos). Serão priorizados nesse período a implantação dos PPA`s 

relativos às necessidades relevantes para consolidação da universalização dos serviços 

dos 4 eixos (água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos); ou seja, a partir do 13º ano, o 

foco é a universalização; considerando que as necessidades urgentes, críticas e relevante, 

já tenham sido totais ou parcialmente atendidas, nos dois prazos anteriores (1 a 12 anos). 

Nessa projeção (para 13º ano em diante), o Município já deverá ter um bom ou ótimo 

funcionamento, com baixos riscos de problemas nos 4 eixos; ou seja, o inverso da situação 

atual. 

 
No período de 13 a 20 anos, o valor total estimado será de R$ 35.187.900,00; ou 

seja, o mesmo valor para o médio prazo. 



252 

 

 

 

Análise de viabilidade econômica - ano 2025 

Tema (eixo) 
Área 
(há) 

População 
em 2025 

Custo 
(R$/há) 

Custo 
(R$/hab.) 

     

Água potável 20.000 51.457 1.267,50 493,90 

Esgoto  51.457  835,47 

Drenagem 20.000 51.457 1.575,50 613,92 

Resíduos Sólidos  51.457  134,38 

Total   2.843,00 2.077,67 

 

OBS: Os custos de revitalização de microbacias hidrográficas rurais, na região da Zona da 
Mata, são de aproximadamente R$ 4.500,00/ha. 

 
 
 

Análise de viabilidade econômica - ano 2030 

Tema (eixo) 
Área 
(há) 

População 
em 2030 

Custo 
(R$/há) 

Custo 
(R$/hab.) 

     

Água potável 20.000 57.935 1.267,50 456,17 

Esgoto  56.740  766,62 

Drenagem 20.000 56.740 1.575,50 567,03 

Resíduos Sólidos  56.740  131,62 

Total   2.843,00 1.921,44 
OBS: Os custos de revitalização de microbacias hidrográficas rurais, na região da Zona da 
Mata, são de aproximadamente R$ 4.500,00/ha. Os custos de logísticas (coleta + transporte) 
dos Resíduos Sólidos, não estão Incluídos no quadro acima. 

 

O presente capítulo buscou apresentar um plano de ação para que viabilize a 

implementação dos programas, projetos e ações que o Governo Municipal de Visconde 

do Rio Branco - MG deve executar, a fim de atingir os objetivos propostos pela Lei  

Federal 11.445/2007, que dispõe sobre a Política Nacional de Saneamento Básico e pela 

Lei  Federal 12.305/10, que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

 
A elaboração deste considerou o atendimento dos objetivos gerais propostos pela 

legislação, bem como os dados sistematizados e produzidos no “Diagnóstico Técnico- 

Participativo”, que apontou os principais problemas que o município de Visconde do Rio 

Branco enfrenta no que concerne ao saneamento básico. Embasou-se, também, na 

projeção de crescimento e objetivos elencados nas “Prospectivas e Planejamento 

Estratégico”, do presente Plano Municipal de Saneamento Básico, buscando atender os 

aspectos técnicos, legais e aos anseios da população local, além de utilizar os “Programas, 

Projetos e Ações” já previstos. 
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10. INDICADORES DE DESEMPENHO 

 
Na Construção dos indicadores teremos valores que serão utilizados para medir 

e descrever um evento ou fenômeno de forma simplificada. Podem ser derivados de 

dados primários, secundários ou outros. 

 
Os indicadores utilizados na elaboração do PMSB de Visconde do Rio Branco - 

MG, e os que deverão ser desenvolvidos e aplicados na implantação e manutenção do 

Plano, se referem aos Programas, Projetos e Ações (PPA`s) dos 4 eixos temáticos, 

conforme estabelece a Lei Federal 11.445/2007. Esses indicadores serão utilizados para 

medir e descrever o desempenho e resultados dos PPA`s, visando a universalização dos 

serviços de saneamento básico no município 

 
No processo de construção dos indicadores, torna-se importante o 

conhecimento dos seguintes conceitos envolvidos: 

 
 Dados: são itens referentes a uma descrição primária de objetos, 

eventos, atividades e transações que são gravados, classificados e 

armazenados, mas não chegam a ser organizados de forma a transmitir 

algum significado específico. 

 Informação: quando um conjunto de dados possui significado, temos 

uma informação. Informação é todo conjunto de dados organizados de 

forma a terem sentido e valor para seu destinatário. 

 Indicador: é o parâmetro que medirá a diferença entre a situação 

desejada e a situação atual. O indicador deve permitir a quantificação e 

qualificação de um processo. 

 
Estes parâmetros devem possuir as seguintes características: 

 
 Representatividade; 

 Facilidade de entendimento - a facilidade na compreensão e 

interpretação dos indicadores é fundamental para a sua utilidade em 

um plano de saneamento; 

 Funcionalidade - é a capacidade de representar adequadamente e com 

coerência a função de indicador; 

 Econômico - indicadores devem ser mensuráveis com facilidade e a 

custo razoável; 

 Disponibilidade temporal - um indicador para ser útil deve utilizar dados 

atualizados, para que as ações tomadas sejam baseadas na situação 

atual; 
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 Compatibilidade - os indicadores devem ser compatíveis com a 

disponibilidade de métodos de coleta de dados. 

 
Os indicadores selecionados são compatibilizados com os indicadores do Sistema 

Nacional de Informação de Saneamento (SNIS), facilitando assim a integração do sistema 

de indicadores local com o sistema nacional de informações, e possibilitando a 

comparação de desempenho dos serviços na área do Plano com a de outras regiões. 

As diretrizes e metodologias adotadas para a realização do relatório de 

indicadores PMSB do município de Visconde do Rio Branco– PI estão descrita a 

seguir. 

O decreto nº 7.217/2010, artigo 26, parágrafo 4º, exige a existência do Plano 

Municipal de Saneamento Básico, elaborado pelo titular dos serviços ou por delegação 

deste, segundo os preceitos estabelecidos na Lei nº 11.445/2007, como condição 

indispensável de acesso, a partir de 2014, aos recursos orçamentários da União ou 

recursos de financiamentos geridos ou administrados por órgão ou entidade da 

administração pública federal, quando destinados a serviços de saneamento básico. 

 
A referida Lei, em seus Capítulos II e IV, define a finalidade, o conteúdo e a 

responsabilidade institucional do titular pela elaboração do PMSB. A Lei, que representa 

o marco regulatório do setor de saneamento, estabelece ainda quatro eixos principais, 

quais sejam: 

 
 Planejamento; 

 Regulação; 

 Formatação das novas concessões dos serviços; 

 Controle Social. 

 
A fim de verificar o atendimento aos requisitos listados, foram estabelecidos 

indicadores que representam as condições da prestação de serviços de saneamento 
de Visconde do Rio Branco, tanto no que se refere às suas características técnicas, 
quanto às administrativas, comerciais e de relacionamento direto com os usuários. 

 
Para a construção de um indicador, define-se como necessário: 

 
 Nomear o indicador; 

 Definir seu objetivo; 

 Estabelecer sua periodicidade de cálculo; 

 Indicar o responsável pela geração e divulgação; 

 Definir sua fórmula de cálculo; 

 Indicar seu intervalo de validade; 
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 Listar as variáveis que permitem o cálculo; 

 Identificar a fonte de origem dos dados. 

 
Os indicadores estão nomeados conforme os PPA’s de cada eixo temático 

(drenagem, água, esgoto e resíduos sólidos). Para cada evento ou fenômeno, os 

indicadores da elaboração do Plano e de sua implantação, os indicadores estão valorados 

de forma objetiva para mitigação ou solução dos problemas, e/ou potencialização dos 

resultados, que otimizem os impactos positivos. Dessa forma, os diversos atributos que 

ocorrem em cada caso, são potenciais indicadores a serem trabalhos na implementação 

do Plano 

Para abranger todos objetivos e resultados propostos neste PMSB, dentre todos 

os indicadores a serem trabalhados na implementação do Plano, esses abaixo serão 

indispensáveis: 

 
 Indicador de cobertura de rede de abastecimento de água 

 Indicador de qualidade de Água Distribuída 

 Indicador de controle de perdas 

 Indicador de cobertura de rede de esgotamento sanitário 

 Indicador de tratamento de esgoto 

 Indicador de eficiência de utilização da infraestrutura de tratamento 

de esgoto 

 Indicador de eficiência da rede de microdrenagem de cobertura de 

rede de microdrenagem 

 Indicador de eficiência da rede de macrodrenagem 

 Indicador de eficiência da reutilização e reciclagem 

 Indicador de geração per capita de resíduos sólidos 

 Indicador de Coleta de resíduos sólidos 

 Indicador de tratamento de resíduos sólidos 

 Indicador limpeza urbana 

 

O responsável principal pela implementação do Plano é o Município, com a 

participação efetiva do conselho gestor. Os coeficientes, parâmetros e demais 

indicadores utilizados para elaboração do PMSB e respectivos PPA’s, serão os norteadores 

da verificação, medição e avaliação do real cumprimento dos objetivos definidos no 

PMSB; assim como pela geração e divulgação, bem como o prazo de apresentação 

periódica (curto, médio e longo prazo). 

 
Os resultados obtidos, em função do cumprimento das principais diretrizes 

estabelecidas, durante a elaboração do PMSB, também serão utilizados para  divulgação 
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da eficácia de implementação do Plano; avaliando os princípios gerais do PMSB 

(participativo, democrático, etc.), com a participação efetiva da população, as quais se 

referem aos seguintes temas: 

 
 Expansão urbana. 

 Recursos Hídricos. 

 Infraestruturas urbanas e rurais. 

 Desenvolvimento sustentável urbano e rural. 

 Regularização ambiental. 

 Regularização fiscal/tributária das áreas de ocupações 

desordenadas. 

 Controle social da universalização dos serviços de saneamento. 

 Turismo, Cultura, Lazer e Recreação. 

 Capacitação, treinamento, extensão, intercâmbio e difusão 

tecnológica. 

 
 Fórmula de cálculo 

 
As fórmulas de cálculos dos coeficientes, parâmetros e demais indicadores 

utilizados para elaboração do PMSB e respectivos resultados, quanto aos PPA’s, serão 

simples, diretas e objetivas, de forma linear ou exponencial; de forma que a sociedade 

civil, ou setores menos favorecidos ou menos escolarizados tenham as mesmas condições 

de participar do processo, que as classes sociais mais escolarizadas. O responsável 

principal pela implementação do Plano é o Município, com a participação efetiva do 

conselho gestor. 

 
Os cálculos para projeção dessas metas, foram obtidos de referências na Zona da 

Mata mineira. Todos os valores financeiros estão distribuídos para os 3 períodos (curto, 

médio e longo prazo); e, para obter o valor anual, basta dividi-los pelo número de anos 

de cada período. Na elaboração dos projetos específicos, para implantação e 

monitoramento do Plano, os valores serão apurados com as devidas precisões. 

 
Os referenciais de custos abaixo, considerando ano base 2025 para população 

total (rural + urbana) de 51.457mil habitantes, e valores financeiros referentes ao 1º 

semestre / 2015, poderão ser tomados como ponto de partida para os projetos 

específicos. 
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Análise de viabilidade econômica - ano 2025 

Tema (eixo) 
Área 

(há) 

População 

em 2025 

Custo 

(R$/há) 

Custo 

(R$/hab.) 

     

Água potável 20.000 51.457 1.267,50 493,90 

Esgoto  51.457  835,47 

Drenagem 20.000 51.457 1.575,50 613,92 

Resíduos Sólidos  51.457  134,38 

Total   2.843,00 2.077,67 

OBS: Os custos de revitalização de microbacias hidrográficas rurais, na região  

 

Considerando o ano de 2015, com uma inflação relativamente alta, comparada 

com os últimos anos; mesmo com as concorrências nas contratações, o valor total da 

implantação em valores atuais (ano 2015), superam a casa dos R$ 100.000.000,00. Para 

implantação em 3 etapas (curto, médio e longo prazo), os percentuais de gastos estão 

estimados em 34 %, 33% e 33% respectivamente. Para os cálculos operacionais, dos 

sistemas esgotos, água, deverão ser sistematizadas, assim como está discriminado na 

planilha excel anexa a este documento, para os resíduos sólidos do aterro atual e o novo 

proposto neste PMSB, a ser implantado e operacionalizado a partir do ano 2020; na qual 

estão previstos percentuais de tratamentos de resíduos, com crescimento anual desses 

percentuais, visando reduzir o volume de rejeitos e aumento da vida útil do aterro. 

O conjunto de indicadores selecionados foi baseado em indicadores empregados 

por diversos autores ou propostos a partir da revisão bibliográfica, e dados oficiais do 

município onde novas variáveis de estudo se mostraram relevantes à avaliação do sistema 

de saneamento básico. 

 
 Variáveis que permitem o cálculo. 

 
As variáveis que permitem os cálculos referentes aos PPA’s e implementação do 

PMSB de Visconde do Rio Branco - MG, se referem aos itens e sub-ítens da planilha excel 

anexa, abrangendo os 4 eixos temáticos (água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos). 

Para realização dos cálculos deverão ser considerados também: 

 
 Principais diretrizes estabelecidas, durante a elaboração do PMSB, 

com a participação efetiva da população, se referem aos seguintes 

temas. 

 Os indicadores e resultados relativos à tecnologias de 

monitoramento, gestão e operação; eficiência de sistemas; sistemas 

de  automação  de  operações;  redução  de  riscos  e   de       perdas 
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(prejuízos); redução da frequência e intensidade de eventos 

ambientais (enchentes, inundações, escassez de água, etc.) e outros. 

 Legislações vigentes; mecanismos e procedimentos para a avaliação 

sistemática da eficiência, eficácia e efetividade das ações do PMSB, 

relatórios sobre os serviços, eventos periódicos, resultados do Plano 

de Saneamento e discussão sobre possíveis melhorias e outros. 

 Todos os aspectos práticos, operacionais e tecnológicos dos 4 eixos 

temáticos. 

 Dados históricos ou estatísticos, referentes aos principais problemas 

de cada eixo individual e de forma integrada envolvendo mais de um 

eixo, exemplo: Água e Drenagem; Esgoto e Resíduos Sólidos; ou 

outras combinações. 

 
Os dados, cálculos e resultados abaixo, representam a metodologia e indicadores gerados 

neste PMSB e perspectivas para implementação do mesmo. 
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Indicadores / Demandas / Diretrizes / Visão de futuro 

 

 

 

Drenagem: 
 

Dados / Informações Ud Quant. 

 
Área total urbana, incluindo expansão 

 
há 

 
1.000,0 

Área total inundável na área urbana, incluindo expansão há 200,0 

Área efetivamente inundada periodicamente na área urbana, 
incluindo expansão 

 

há 
 

83,9 

Vias públicas (extensão linear) m 200.000,0 

Declividade média das vias públicas (1 a 40 %) % 15,0 

Sargetas (extensão linear) m 60.000,0 
Bocas de lobo Ud 5.000,0 

Distância média entre as bocas de lobo, somente nas vias 
onde ocorrem (10 a 30 m) 

 
m 

 
20,0 

Dimensões médias das bocas de lobo (1 a 5 m²) m² 2,5 

 
 
 

Indicadores / Demandas / Diretrizes / Visão de futuro 

Água potável: 
 

 

Índice de atendimento atual 
 

100,0% 

Índice de perda atual 35,0% 

Índice de perda final 2034 10,0% 

 

Consumo per capta atual - média (l/hab.dia) 
 

188 

Consumo per capta para 2034 - média 
(l/hab.dia) 

 

140 



Indicadores / Demandas / Diretrizes / Visão de futuro 
Bacias hidrográficas: 
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Dados / Informações Ud Quant. Meta a médio prazo, ou potencial 

 
Volume de chuvas retidas nas 
bacias (Infiltração e acúmulo 

no solo) em áreas rurais. 

 

 
% 

 

 
10 

15 %, em média para toda a bacia 
rural, podendo chegar a 36 % nos 

locais das práticas mecânicas. 10 % 
de 1.200 mm =120 mm/ano. 

Produtividade de água das 
bacias. 

L/s.km² 3 
6 L/s/km².Média de algumas bacias 
pesquisadas no Sudeste do Brasil. 

Evaporação de lâminas d`água 
de reservatórios. 

L/m² 5 
Projetos eficazes. Média das 4 

estações do ano. 
 

Volume de chuvas retidas nas 
bacias (Infiltração e acúmulo 
no solo) em áreas urbanas, 

incluindo recipientes e solos 
expostos. 

% dos 
telhados 

urbanos que 
captam e 

armazenam 
ou infiltram 

chuvas. 

 

 

 

10 a 30 % 

80 m² de telhado/m³ de cisternas; 
em média para toda a área urbana, 

podendo chegar a 100 nos locais que 
permitirem integração das práticas 

mecânicas com as vegetativas; 
elevando o percentual para mais de 

70 %. 



Indicadores / Demandas / Diretrizes / Visão de futuro 
Bacias hidrográficas: 

261 

 

 

 

Dados / Informações Ud Quant. 
Meta ou 
potencial 

Vazão do córrego Santa Maria, em nov/13. L/s 269  

Vazão do Ribeirão Piedade, abaixo da captação da COPASA, em 
nov/13. 

L/s 447 
 

Vazão do rio Xopotó, abaixo da foz do Piedade, em nov/13. L/s 586  

Abragência da bacia do rio Xopotó (municípios de São Geraldo, 
Visconde do Rio Branco, Guiricema, Guidoval, Ubá, e Rodeiro). 

km² 1.190 
 

Extensão do rio Xopotó km 62  
Extensão do ribeirão Piedade km 14  

Extensão do córrego Santa Maria km 11  

Pontes e bueiros de médio e grande porte na cidade, incluindo 
área de expansão urabana e rio Xopotó 

Ud 36 
 

Pontes somente no rio Xopotó, área urbana, incluindo área de 
expansão 

Ud 12 
 

Bueiros de pequeno porte, manilhados (0,60 a 1,00 m de 
diâmetro) em fios d`água e áreas úmidas, na área urbana e 

expansão 

 

Ud 
 

20 
 

 

 

 

 

 

 

Demandas / Diretrizes / Visão de futuro 

Diretrizes: 
 

 
 
 
 

Diretrizes 

 
 
 
 

Prognósticos 

 
 
 
 

Temas 

 
 
 
 

Método 

Prioridades de 
programas, projetos e 

ações 

 
 

 
Ações 

imediatas e a 
curto prazo 
(1 a 6 anos) 

 
Curto 
prazo 
(1 a 6 
anos) 

 
Médio 
prazo 
(7 a 12 
anos) 

 

Longo 
prazo 
(13 a 

20 
anos) 

Expansão 

urbana 

Aplicação das 

legislações 

APP`s, Matas ciliares, 

Altas declividades 

Programa, 
Projeto e 

Ações 

 
x 

 
x 

 
x 

 

 Modelos 
sustentáveis 
e inovadores 

Transporte, 
Comunicação, 

Segurança 

Programa, 
Projeto e 

Ações 

 
x 

 
x 

 
x 

 

 Uso e 
ocupação dos 

solos 

Áreas verdes, Práticas 
de engenharia de 

conservação de solo e 
água, Áreas de riscos 

Programa, 
Projeto e 

Ações 

 

x 

 

x 

 

x 
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Demandas / Diretrizes / Visão de  futuro 
Diretrizes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Demandas / Diretrizes / Visão de futuro 
Diretrizes 

 
 
 

Diretrizes 

 
 
 

Prognósticos 

 
 
 

Temas 

 
 
 

Método 

Prioridades de 
programas, projetos e 

ações 

Curto 
prazo (1 

a 6 anos) 

Médio 
prazo (7 

a 12 

anos) 

Longo 
prazo 
(13 a 20 

anos) 

Recursos 

hídricos 

 
Produção 

 
Áreas de recarga hídrica 

Programas, Projeto 

e Ações 

 
x 

 
x 

 
x 

 Amortecimento de 
cheias 

Topos de morros, Encostas, 
Margens de estradas, Várzeas, 

Grotas 

Programas, Projeto 
e Ações 

 
x 

 
x 

 
x 

 Regularização de 
vazões 

Represas de médio e grande 
porte, Várzeas 

Programas, Projeto 
e Ações 

x x x 

  
Água potável, esgoto 

e resíduos sólidos 

Falta de procedimentos de 
avaliação de eficiência, eficácia 

e efetividade dos serviços 
prestados. 

 
Programas, Projeto 

e Ações 

 
x 

 
x 

 
x 

 Água potável, Esgoto 
e Resíduos Sólidos. 

Falta de política de recursos 
humanos para o setor de 

saneamento. 

Programas, Projeto 
e Ações 

 
x 

 
x 

 
x 

  
Água potável, Esgoto 
e Resíduos Sólidos. 

Falta de política tarifária clara 
para alguns setores do 

saneamento. 

 
Programas, Projeto 

e Ações 

 
x 

 
x 

 
x 

 

 
 
 
 

Diretrizes 

 
 
 
 

Prognósticos 

 
 
 
 

Temas 

 
 
 
 

Método 

Prioridades de 
programas, projetos e 

ações 

 
Curto 
prazo 
(1 a 6 
anos) 

 
Médio 
prazo 
(7 a 12 
anos) 

 

Longo 
prazo 
(13 a 

20 
anos) 

 

Recursos 
hídricos 

 
Água potável. 

 

Rede de abastecimento de água 
antiga com problemas. 

 

Programa, 
Projeto e Ações 

 
x 

 
x 

 
x 

  

Água potável. 
Falta de um sistema para gestão de 
perdas e monitoramento do sistema 

de abastecimento de água. 

 

Programa, 
Projeto e Ações 

 

x 

 

x 

 

x 

  
Água potável. 

Monitoramento do IQA da água 
distribuída. 

Programa, 
Projeto e Ações 

 
x 

 
x 

 
x 

 
Água potável e 

Drenagem. 

 
Reservação da água. 

Programa, 
Projeto e Ações 

 
x 

 
x 

 
x 
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Dentre as principais fontes de origem dos dados, deverão ser considerados 

documentos técnicos, científicos, pesquisas de campo, diagnóstico, prognósticos, 

experiências de atores em cada eixo do Plano e outros relatados deste PMSB. Cada 

conjunto de dados e informações deverá ser sistematizado e avaliado pelo conselho 

gestor, sob a coordenação de profissionais competentes e experientes sobre cada 

assunto. 

 
As principais fontes de dados, informações, coeficientes, parâmetros, etc., deste 

PMSB, são o SNIS, SINAP-MG (Sistema Índice Nacional de Preços da CEF), resultados de 

projetos elaborados e implantados na região da Zona da Mata, MG e correlatos 

 
A verificação do atingimento superação, ou dificuldade de obtenção dos 

objetivos, deverá ser realizada periodicamente, através das metodologias e técnicas 

apresentadas nesta Plano, pelo diagnóstico, prognósticos e alternativas para mitigação 

ou solução dos diversos fatores relativos ao desempenho da implementação do PMSB, 

para universalização de todos os serviços. Além dos cronogramas estabelecidos para os 

PPA’s, os objetivos deverão ser verificados anualmente, a cada 4 anos e em cada período 

(curto, médio e longo prazo). 

 
Para cada eixo, será essencial o cadastramento da situação específica de cada 

localidade (urbana ou rural), aprimorando o que já foi indicado no diagnóstico, 

prognóstico e alternativas; tendo sempre como foco o objetivo maior que é a 

universalização do serviço; o que reforça a essência do controle social. 

 
A verificação do atingimento superação, ou dificuldade de obtenção das metas, 

deverá ser realizada periodicamente, através das metodologias e técnicas apresentadas 

nesta Plano, pelo diagnóstico, prognósticos e alternativas para mitigação ou solução dos 

diversos fatores relativos ao desempenho da implementação do Plano, para 

universalização de todos os serviços. Além dos cronogramas estabelecidos para os PPA’s, 

os objetivos deverão ser verificados continuamente, além de anualmente, a cada 4 anos 

e a cada período (curto, médio e longo prazo). 

 
 Objetivos fixados e o efetivo funcionamento das ações de emergência e 

contingência definidas. 

 
Os instrumentos descritos para monitoramentos análises, avaliações, 

redirecionamentos, replanejamentos, neste PMSB, definirão os níveis e percentuais de 

atingimento dos objetivos fixados e os resultados efetivados; permitindo assim o 

confronto entre o planejado e o executado. As ações de emergências e contingências 

deverão ser orientadas pelo PLACON do Município, levando em consideração também a 
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bacia hidrográfica como um todo. Além dos cronogramas estabelecidos para os PPA’s, os 

objetivos deverão ser verificados anualmente, a cada 4 anos e em cada período (curto, 

médio e longo prazo). 

 
Todos os valores financeiros e respectivas metas, estipulados em planilhas excel 

deste Plano, serão distribuídos, de forma proporcional, ao longo dos anos de cada período 

(curto, médio e longo prazo). Os PPA’s considerados imediatos, serão enquadrados no 

curto prazo, considerando a realidade política e econômica atual do país e dos municípios; 

ou seja, falta de recursos financeiros a curtíssimo prazo (antes de 2 anos). 

 
As principais soluções emergenciais e contingenciais, bem como as alternativas 

de intervenção, em relação a cada eixo temático do PMSB, constam abaixo: 

 
a) Água. 

Duas situações podem ser destacadas em relação aos recursos hídricos em 

Visconde do Rio Branco: baixíssimas vazões em períodos de estiagem (maio a outubro) e 

picos de vazões após ocorrência de chuvas torrenciais, principalmente quando os solos 

estão úmidos, entre novembro e abril. Entre novembro e março, são comuns as 

enchentes e inundações em Visconde do Rio Branco e cidades à jusante (Guidoval e Dona 

Euzébia). 

 
b) Esgoto. 

Conforme consta no diagnóstico deste PMSB e demais documentos como o 

Plano de Ações de Contingência e Emergência (PLACON), que busca caracterizar as 

estruturas disponíveis e estabelecer as formas de atuação da operação do sistema, tanto 

em caráter preventivo como corretivo, procurando elevar o grau de segurança e a 

continuidade operacional das instalações relacionadas aos serviços de abastecimento de 

água do Município; ações efetivas precisam ser implantadas no município a curto prazo 

(1 a 6 anos). 

 
c) Drenagem. 

Além do que consta no Plano de Ações de Contingência e Emergência (PLACON), 

que busca caracterizar as estruturas disponíveis e estabelecer as formas de atuação da 

operação do sistema, tanto em caráter preventivo como corretivo, procurando elevar o 

grau de segurança e a continuidade operacional das instalações relacionadas aos serviços 

de abastecimento de água do Município; ações efetivas precisam ser implantadas em 

Visconde do Rio Branco a curto prazo (1 a 6 anos). 

 
d) Resíduos Sólidos. 
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De acordo com o diagnóstico e PLACON, a falta de infraestruturas está entre os 

principais fatores relacionados com efetivação das soluções dos problemas de resíduos 

sólidos em Visconde do Rio Branco. 

 
Conforme consta no diagnóstico deste PMSB e demais documentos como o 

Plano de Ações de Contingência e Emergência (PLACON), que busca caracterizar as 

estruturas disponíveis e estabelecer as formas de atuação da operação do sistema, tanto 

em caráter preventivo como corretivo, procurando elevar o grau de segurança e a 

continuidade operacional das instalações relacionadas aos serviços de abastecimento de 

água do município; ações efetivas precisam ser implantadas no município a curto prazo 

(1 a 6 anos). 

 
Os serviços de saneamento básico são fundamentais para a população, sendo 

que o comprometimento da prestação destes serviços pode trazer riscos aos usuários e 

ao meio ambiente. Tais sistemas podem ser comprometidos devido à estiagem, 

demandas temporárias, acidentes químicos e biológicos, enchentes, sabotagens, entre 

outros fatores. 

 
Assim, deve-se prever as ações de emergência e contingência relacionadas ao 

saneamento básico, abrangendo os principais riscos que envolvem os componentes do 

setor. O objetivo destas ações é estabelecer medidas de controle para reduzir ou eliminar 

os possíveis riscos aos usuários e ao meio ambiente decorrentes de situações de sinistros 

e interrupções na prestação dos serviços. 

 
As ações do Plano de Emergências e Contingências devem envolver 

procedimentos de caráter preventivo e corretivo para a operação e manutenção dos 

sistemas, definindo a infraestrutura necessária ao prestador do serviço nestas atividades, 

que elevem o grau de segurança e garantam com isto a continuidade operacional dos 

serviços. 

 
Tais ações previstas no PMSB devem atuar de forma articulada com o Plano de 

Contingência Operacional de Incêndios Florestais e o Plano de Contingência Operacional 

de Enchentes do município de Visconde do Rio Branco - MG. 

 
Para uma     eficiente          adoção das    medidas    previstas    frente    a 

anormalidades/emergências nos sistemas do saneamento básico, o fato deve ser 

comunicado às entidades responsáveis para mobilização das ações necessárias segundo 

uma sequência pré-definida, de forma que rapidamente os problemas sejam resolvidos e 

seus efeitos negativos controlados. Caso seja necessário realizar evacuação e o abandono 

de áreas afetadas por emergência, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros deverão 

coordenar todas as ações. 
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Para cada componente (água, esgoto, resíduos e drenagem urbana) devem ser 

nomeados coordenadores responsáveis e nas situações de emergência, o coordenador 

local designado deverá providenciar a documentação e os registros fotográficos e/ou 

filmagens das emergências para registro de informações que subsidiem os processos 

investigatórios e jurídicos que venha a se tornar necessários. O Plano de Contingência de 

Enchentes já contém um Plano operacional que poderá ser seguido para emergências de 

outra natureza que, porventura, venha a ocorrer. 

 
Além dos cronogramas estabelecidos para os PPA`s, os objetivos deverão ser 

verificados anualmente, a cada 4 anos e em cada período (curto, médio e longo prazo). 

 
Para cada um dos eixos temáticos, deverá ser montado um arranjo, com os 

indicadores e seus valores, para mensuração, avaliação e conclusões sobre os possíveis 

eventos ou fenômenos, a partir dos dados e informações gerados a partir do diagnóstico, 

prognósticos, alternativas e demais produtos deste Plano. A situação do Município e 

respectiva bacia hidrográfica, revela a necessidade de PPA’s integrados entre os 

determinados eixos, especialmente entre água e drenagem e entre esgotos e resíduos 

sólidos. 

 
Para cada eixo, será essencial o cadastramento da situação específica de cada 

localidade (urbana ou rural), aprimorando o que já foi indicado no diagnóstico, 

prognóstico e alternativas; tendo sempre como foco o objetivo maior que é a 

universalização do serviço; o que reforça a essência do controle social. 

 
Os indicadores deverão ser considerados e valorados em todos os aspectos, na 

composição de cada meta, projeto ou ação, sendo 
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Metas para Abastecimento de Água 
 

Item 

 

Programa/Projetos/Ações 
Situação 
atual 
(2014) 

Curto 
prazo (1 
a 6 
anos) 

Médio 
prazo (7 
a 12 
anos) 

Longo 
prazo 
(13 a 20 
anos) 

1 
Cobertura do 
Abastecimento 

98,0% 99,0% 100,0% 100,0% 

 

2 
Elaboração de plano de substituição / aferição de 
hidrômetros com 
mais de 5 anos de uso e instalação de novos hidrômetros. 

 

10,0% 
 

60,0% 
 

80,0% 
 

100,0% 

 

3 
Programa de auxílio à implementação de proteção de 
fontes de água potável e usos diários (nascentes e 
cisternas) na área rural (núcleos e residências dispersas). 

 

5,0% 
 

60,0% 
 

80,0% 
 

100,0% 

 

4 
Criação e implantação do programa "Poço Monitorado" 
(com cadastramento dos poços e cisternas em atividades 
e desativados) e proteção das nascentes urbanas. 

 

5,0% 
 

70,0% 
 

90,0% 
 

100,0% 

 

5 

Projeto de concepção e executivo da ampliação da 
capacidade de captação e tratamento da ETA; ampliação 
do Sistema de distribuição de água; substituição de redes 
antigas e precárias; e redução de perdas. 

 

5,0% 

 

70,0% 

 

90,0% 

 

100,0% 

 

6 
Criação e implantação de programa de revitalização de 
microbacias hidrográficas rurais do município, priorizando 
à montante da cidade. 

 

5,0% 
 

70,0% 
 

90,0% 
 

100,0% 

 

7 
Criação do programa reservação estratégica de água no 
meio rural, através de barramentos de terra, com espelhos 
d`água de 1,0 a 15,0 ha por reservatório. 

 

5,0% 
 

70,0% 
 

90,0% 
 

100,0% 

 

8 
Implantação do programa reservação estratégica de água 
no meio rural, através de barramentos de terra, com 
espelhos d`água de 1,0 a 15,0 ha por reservatório 

 

5,0% 
 

70,0% 
 

90,0% 
 

100,0% 

 

9 
Conscientização da população e promoção 
da cidadania; através de Programa de Educação Ambiental 

 

10,0% 
 

70,0% 
 

90,0% 
 

100,0% 
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Metas para Esgoto 

 
 

Item 

 
 

Programa/Projetos/Ações 
Situação 
atual 
(2014) 

Curto 
prazo  (1 
a 6 anos) 

Médio 
prazo  (7 
a 12 
anos) 

Longo prazo 
(13 a 20 
anos) 

1 Cobertura de Coleta de esgoto 90,0% 95,0% 98,0% 100,0% 

2 Tratamento do esgoto coletado 5,0% 50,0% 75,0% 100,0% 

 

 
3 

Cadastramento da rede coletora com 
sistema georreferenciado. E elaboração de 
Projeto Básico e Executivo para 
Implantação do Sistema de Esgotamento 
Sanitário da Sede do Município. 

 

 
0,0% 

 

 
70,0% 

 

 
90,0% 

 

 
100,0% 

 

 

 

4 

Execução das obras de implantação do 
Sistema de Esgotamento Sanitário da sede 
do município (redes coletoras, ETE, etc.), 
não incluindo os bairros isolados (em 
outras bacias) e substituição das redes de 
esgotos antigas da cidade, separando-a da 
rede de drenagem. 

 

 

 

0,0% 

 

 

 

70,0% 

 

 

 

90,0% 

 

 

 

100,0% 

 

 

 

 

 
5 

 

Implantação de mini-ETE`s em instalações 
de animais de propriedades rurais de 
pequeno médio porte (agricultores 
familiares), para tratamento de resíduos 
agropecuários (bovinos, suínos, aves e 
outros) e implantação do Programa 
"Fossas Sépticas Monitoradas" no meio 
rural, para residências dispersas. 

 

 

 

 

 
0,0% 

 

 

 

 

 
70,0% 

 

 

 

 

 
90,0% 

 

 

 

 

 
100,0% 

 

 

6 

 

 
Conscientização da população e promoção 
da cidadania; através de Programa de 
Educação Ambiental 

 

 

10,0% 

 

 

70,0% 

 

 

90,0% 

 

 

100,0% 
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Metas para Drenagem  

 
Item 

 
Programa/Projetos/Ações 

 
Situação atual 

Situação 
atual 
(2014) 

Curto 
prazo  (1  a 
6 anos) 

Médio 
prazo  (7  a 
12 anos) 

Longo 
prazo (13 a 
20 anos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumento da Cobertura 
e qualidade do serviço 

Ampliação e readequação da 
rede existente de 

microdrenagem pluvial 
urbana. 

 
 

80,0% 

 
 

90,0% 

 
 

95,0% 

 
 

100,0% 

Ampliação e readequação da 
rede 

existente de macrodrenagem 
pluvial 

urbano e rural 

 

 
70,0% 

 

 
80,0% 

 

 
90,0% 

 

 
100,0% 

Limpeza e manutenção das 
redes 

existentes 

 

70,0% 

 

80,0% 

 

90,0% 

 

100,0% 

Programa de capacitação dos 
agentes da 

Drenagem Urbana e Rural 

 

50,0% 
 

70,0% 
 

90,0% 
 

100,0% 

 

 

 

 

 

 
 

2 

 

 

 

 

 

 
 

Adequação da Legislação 

 

Elaboração ou adequação de 
leis municipais para 

estabelecer o marco legal da 
drenagem 

urbana e rural 

 

 

 

10,0% 

 

 

 

70,0% 

 

 

 

90,0% 

 

 

 

100,0% 

Elaboração ou adequação de 
leis municipais para 

estabelecer a adoção de 
medidas de 

baixo impacto como base da 
gestão da 

drenagem urbana e rural 

 

 

 
10,0% 

 

 

 
70,0% 

 

 

 
90,0% 

 

 

 
100,0% 

 
 

3 

Realização do planejamento de 
drenagem integrado 

entre os demais eixos e entre 
área urbana e rural 

 
Elaboração do Plano Diretor de 

Drenagem Urbana e Rural 

 
 

10,0% 

 
 

70,0% 

 
 

90,0% 

 
 

100,0% 

 

 
4 

Ausência de Cadastro 
topográfico e estrutural 

da Rede de Micro e 
Macrodrenagem 

 

Cadastramento de rede com 
sistema georreferenciado 

 

 
10,0% 

 

 
70,0% 

 

 
90,0% 

 

 
100,0% 

 

 

 
 

5 

 

 

 
Melhoria da qualidade 

ambiental 

 

Programa de controle das 
águas subterrâneas 

 

10,0% 

 

80,0% 

 

90,0% 

 

100,0% 

 

Programa de minimização da 
poluição difusa 

 

10,0% 

 

80,0% 

 

90,0% 

 

100,0% 

 

 
6 

 
 

Revitalização de microbacias 
hidrográficas rurais 

Programa de revitalização 
microbacias hidrográficas rurais 

do município, priorizando à 
montante da cidade. 

 

 
5,0% 

 

 
60,0% 

 

 
80,0% 

 

 
100,0% 
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Metas para Resíduos Sólidos  

 

Item 
 

Programa/Projetos/Ações 
 

Situação atual 
Situação 
atual (2014) 

Curto prazo 
(1 a 6 anos) 

Médio 
prazo   (7   a 
12 anos) 

Longo prazo 
(13     a     20 
anos) 

 

 
 

 

 
 

 
1 

 

 
 

 

 
 

Adequação e melhoria dos 
serviços de limpeza pública 

Melhoria da qualidade, controle e 
fiscalização do 

serviço de gestão dos Resíduos 
Sólidos (RS) 

 

70,0% 

 

80,0% 

 

90,0% 

 

100,0% 

Melhoria da qualidade, controle e 
fiscalização do 

serviço de varrição e limpeza 
pública 

 

75,0% 

 

85,0% 

 

95,0% 

 

100,0% 

Disposição final adequada aos 
resíduos de varrição e 

limpeza pública 

 

70,0% 
 

80,0% 
 

90,0% 
 

100,0% 

Destinação final adequada dos 
Resíduos dos Serviços 

Públicos de Saneamento Básico 

 
50,0% 

 
70,0% 

 
90,0% 

 
100,0% 

 
2 

 

Incentivo à melhoria da 
cadeia da reciclagem 

Ampliação da coleta seletiva no 
município 

5,0% 30,0% 70,0% 100,0% 

Fortalecimento do associativismo 10,0% 35,0% 75,0% 100,0% 

 

 

 
 

 

3 

 

 

 
 

 

Destinação adequada dos 
resíduos da construção civil 

Averiguar situação dos RCC gerados 
no Município 

70,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Eliminação de áreas inadequadas 
para destino dos 

RCC 

 
75,0% 

 
85,0% 

 
95,0% 

 
100,0% 

Criar Ecopontos para recebimento 
de RCC inferior a 

1m³ 

 

10,0% 
 

40,0% 
 

80,0% 
 

100,0% 

Avaliação de locais para 
destinação de RCC acima de 

1m³ 

 
10,0% 

 
40,0% 

 
80,0% 

 
100,0% 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

4 

 
 

 

 
 

 
 

 
Fiscalização do 

gerenciamento dos resíduos 
que não são de competência 

da Prefeitura 

Destinação adequada dos resíduos 
agrossilvopastoris 

50,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Destinação adequada dos resíduos 
de transportes 

90,0% 95,0% 100,0% 100,0% 

Manuseio, tratamento e destinação 
adequada dos 

Resíduos dos Serviços de Saúde 

 
90,0% 

 
95,0% 

 
100,0% 

 
100,0% 

Eliminação de resíduos industriais 
destinados de 

maneira inadequada no meio 
ambiente ou aterro 

sanitário 

 

 
80,0% 

 

 
90,0% 

 

 
100,0% 

 

 
100,0% 

Destinação adequada dos resíduos 
com logística 

reversa 

 

20,0% 
 

70,0% 
 

90,0% 
 

100,0% 

Sensibilização da sociedade na 
separação e 

reutilização dos óleos comestíveis 

 

10,0% 

 

70,0% 

 

90,0% 

 

100,0% 

 
 

 

5 

 
 

 

Alcance da Sustentabilidade 
Financeira dos Serviços 

Sustentabilidade econômica e 
financeira do serviço 

de gestão de RSU 

 
100,0% 

 
100,0% 

 
100,0% 

 
100,0% 

 

Sustentabilidade econômica e 
financeira do serviço 
de disposição final 

 

100,0% 

 

100,0% 

 

100,0% 

 

100,0% 

 
6 

Conscientização da 
população e promoção 

da cidadania 

 
Programa de Educação Ambiental 

 
10,0% 

 
70,0% 

 
90,0% 

 
100,0% 
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Os indicadores descritos nos quadros acima, estão em consonância com a 

relação abaixo, que deverá nortear o processo de monitoramento, análises e avaliações 

da implementação do Plano, sendo: 

 
 Indicador de cobertura de rede de abastecimento de água 

 Indicador de qualidade de Água Distribuída 

 Indicador de controle de perdas 

 Indicador de cobertura de rede de esgotamento sanitário 

 Indicador de tratamento de esgoto 

 Indicador de eficiência de utilização da infraestrutura de tratamento 

de esgoto 

 Indicador de eficiência da rede de microdrenagem de cobertura de 

rede de microdrenagem 

 Indicador de eficiência da rede de macrodrenagem 

 Indicador de eficiência da reutilização e reciclagem 

 Indicador de geração per capita de resíduos sólidos 

 Indicador de Coleta de resíduos sólidos 

 Indicador de tratamento de resíduos sólidos 

 Indicador limpeza urbana 

 
Para cada eixo, será essencial o cadastramento da situação específica de cada 

localidade (urbana ou rural), aprimorando o que já foi indicado no diagnóstico, 

prognósticos e alternativas; tendo sempre como foco o objetivo maior que é a 

universalização do serviço; o que reforça a essência do controle social. 

 
Os indicadores descritos nos quadros deste documento e os relacionados abaixo, 

deverão compor o suporte estratégico na gestão municipal, sobretudo na área do 

saneamento, nos aspectos intrinsecamente ligados ao planejamento, à regulação e ao 

controle social, sendo: 

 
 Indicador de cobertura de rede de abastecimento de água 

 Indicador de qualidade de água distribuída 

 Indicador de controle de perdas 

 Indicador de cobertura de rede de esgotamento sanitário 

 Indicador de tratamento de esgoto 

 Indicador de eficiência de utilização da infraestrutura de tratamento 

de esgoto 

 Indicador de eficiência da rede de microdrenagem de cobertura de 

rede de microdrenagem 

 Indicador de eficiência da rede de macrodrenagem 
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 Indicador de eficiência da reutilização e reciclagem 

 Indicador de geração per capita de resíduos sólidos 

 Indicador de coleta de resíduos sólidos 

 Indicador de tratamento de resíduos sólidos 

 Indicador limpeza urbana 

 
O conselho gestor da implementação do PMSB de Visconde do Rio Branco - MG, 

terá entre suas funções, fazer cumprir e elaboração e implantação dos PPA’s; mobilizar, 

conscientizar e representar a sociedade; efetivando assim o controle social na 

implementação do Plano. 

Para monitorar o desempenho da implantação do PMSB de Visconde do Rio 

Branco – MG, de forma rotineira, sistematizada e cotidiana; além dos aspectos já descritos 

deverão ser respeitados os princípios norteadores do PMSB, quais sejam: 

 
 Integração de diferentes componentes da área de Saneamento 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 auto-gestão 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; 

 Informação tecnológica. 

 
Os resultados deverão ser avaliados quanto à eficiência e eficácia da implantação 

do PMSB; e os indicadores descritos nos quadros deste documento e os relacionados 

abaixo, deverão compor o arranjo para o processo de monitoramento, análises e 

avaliações da implementação do Plano, sendo: 

 
 Indicadores sobre água (cobertura de rede de abastecimento de 

água; qualidade de água distribuída; controle de perdas). 

 Indicador de cobertura de rede de esgotamento sanitário 

(tratamento de esgoto; eficiência de utilização da infraestrutura; 

eficiência da rede de microdrenagem de cobertura de rede de 

microdrenagem; e eficiência da rede de macrodrenagem) 
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 Indicador de eficiência da reutilização e reciclagem (geração per 

capita de resíduos sólidos; coleta e tratamento de resíduos sólidos; e 

limpeza urbana). 

 
A efetividades do monitoramento de desempenho será condicionada 

principalmente pela disponibilidade e aplicação efetiva de recursos financeiros; os quais 

dependerão de bons projetos e políticas públicas competentes. 

 
Como exemplo, cita-se a lei n° 7.797, de 10 de julho de 1989, que criou o Fundo 

Nacional do Meio Ambiente (FNMA), e que pertence ao Ministério do Meio Ambiente. 

Esse fundo tem como objetivo disponibilizar recursos para a capacitação de gestores nas 

áreas que desenvolvam ações de temática ambiental, como água, florestas, fauna, 

projetos sustentáveis e planejamento e gestão territorial ou qualquer outra área que 

tenha como objetivo a proteção da biodiversidade e da natureza. 

 
Os projetos podem ser apresentados de acordo com temas definidos pelo 

Conselho Deliberativo do FNMA, que é definido para cada ano. A apresentação de 

propostas deverá seguir as orientações publicadas na página eletrônica do FNMA. 

Ministério das Cidades – Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental (SNSA) 

 
O Ministério das Cidades é um dos atores da PNSB e da PNRS e tem como missão 

principal assegurar à população o direito de acesso ao sistema de Saneamento Básico em 

sua integralidade. O Ministério busca projetos e ações que visem à implantação ou 

adequação para o tratamento e a disposição final ambientalmente adequada de resíduos. 

 
Os Recursos Federais são repassados através dois programas: 

 
 Saneamento para todos; visa financiar empreendimentos ao setor 

público e ao setor privado, a Caixa Econômica Federal, apoia o poder 

público na promoção à melhoria das condições de saúde e da 

qualidade de vida da população urbana, promovendo ações de 

saneamento básico, integradas e articuladas com outras políticas 

setoriais. Os recursos do programa são oriundos de Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço - FGTS e da contrapartida do 

solicitante. 

 
O programa se destina ao: 
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 Setor Público - Estados, Municípios, Distrito Federal, concessionárias 

públicas de saneamento, consórcios públicos de direito público e 

empresas públicas não dependentes. 

 
 Setor Privado - Concessionárias ou sub-concessionárias privadas de 

serviços públicos de saneamento básico, ou empresas privadas, 

organizadas na forma de sociedade de propósito específico para o 

manejo de resíduos sólidos e manejo de resíduos da construção e 

demolição. 

 
As seguintes modalidades poderão fazer uso destes recursos: 

 
 Abastecimento de água 

 Esgotamento sanitário 

 Saneamento integrado 

 Desenvolvimento institucional 

 Manejo de águas pluviais 

 Manejo de resíduos sólidos 

 Manejo de resíduos da construção e demolição 

 Preservação e recuperação de mananciais 

 Estudos e projetos. 

 
Programa de Resíduos Sólidos – Sistemas de Limpeza Pública. 

 
Podem fazer uso desses recursos os estados, o Distrito Federal e os municípios 

com população superior a 50 mil habitantes. Normalmente, a operacionalização dos 

recursos e dos projetos que devem receber verbas para a sua aplicação é feita em 

conjunto com a Caixa Econômica Federal (CEF). 

 
O Ministério da Justiça – Fundo de Direito Difuso (FDD) 

 
O fundo administrado pelo Ministério da Justiça tem como objetivo a reparação 

dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, 

estético, histórico, turístico, paisagístico, por infração à ordem econômica e a outros 

interesses difusos e coletivos. 

 
Os recursos são provenientes de multas aplicadas pelo Conselho Administrativo 

de Defesa Econômica (CADE), das multas aplicadas por descumprimento a Termos de 

Ajustamento de Conduta (TAC) e das condenações judiciais em ações civis públicas. 
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Esses recursos são destinados apenas às entidades que atuam diretamente na 

defesa dos direitos difusos, como preservação e recuperação do meio ambiente, proteção 

e defesa do consumidor, promoção e defesa da concorrência, entre outros. 

 
Podem ser apoiados projetos que incentivem a gestão dos resíduos sólidos, a 

coleta seletiva ou outras formas e programas que incluam os objetivos da própria PNRS, 

que são a redução, a reutilização, o reaproveitamento e a reciclagem do lixo. 

 
Para candidatar-se ao recebimento de verbas do FDD, é necessário apresentar 

uma carta consulta, cujo modelo é divulgado no sítio do Ministério da Justiça. Podem 

pedir os recursos da FDD as instituições governamentais da administração direta e 

indireta dos governos federal, estadual e municipal e as organizações não governamentais 

desde que brasileiras e que estejam relacionadas à atuação em projetos de meio 

ambiente, defesa do consumidor, de valor artístico ou histórico. 

 
O conselho gestor da implementação do PMSB de Visconde do Rio Branco - MG, 

terá papel essencial para fazer cumprir e monitoramento do desempenho da implantação 

do PMSB, como tarefa rotineira, sistematizada e cotidiana; efetivando assim o controle 

social na implementação do Plano. 

A garantia de implementação do PMSB de Visconde do Rio Branco - MG, com o 

devido sucesso e eficácia; para melhorar a qualidade de vida da população, dependerá de 

arranjos diversos, mas principalmente de recursos financeiros bem planejados e bem 

aplicados. A manutenção e gestão será sempre um desafio complementar no processo. 

 
A manutenção de equipe competente, através de capacitação, treinamento e 

reciclagem contínua, dos profissionais envolvidos, será essencial para o sucesso e êxito 

da implementação do Plano, para os próximos 20 anos (2016 a 2035). 

 
Será sempre importante salientar que os Programas, Projetos e Ações (PPA`s) 

deverão ter como objetivos: 

 
 Promover o direito à cidade; 

 Promover a saúde e a qualidade de vida; 

 Promover a sustentabilidade ambiental; 

 Melhorar o gerenciamento da prestação dos serviços de 

saneamento. 

 
Para identificação das fontes de financiamento existentes, existem diversas 

formas de procedência, quanto aos recursos necessários. Os orçamentos federais e 

estaduais ajudam a vislumbrar as possíveis fontes de recursos disponíveis. Aos  recursos 
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externos destacam-se as atuações dos Bancos Internacionais de Desenvolvimento, entre 

eles, o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD e o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento – BID. 

 
O conselho gestor da implementação do PMSB de Visconde do Rio Branco - MG, 

terá papel essencial para garantir a implantação do PMSB, de forma efetiva e eficaz. 

 
 

11. SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS 
 

 Considerações Iniciais 
 

De maneira simplificada o Sistema Municipal de Informação sobre 
saneamento trata-se de um sistema, automatizado ou manual, capaz de coletar e 
armazenar dados, e processá-los com o objetivo de produzir informações. 

 
A função primordial desse sistema é monitorar a situação real do 

saneamento municipal, tendo como base dados e indicadores de diferentes 
naturezas, possibilitando a intervenção no ambiente e auxiliando o processo de 
tomada de decisões. Trata-se de uma ferramenta de apoio gerencial fundamental, 
não apenas no momento de elaboração do plano, mas principalmente em sua 
implantação e avaliação. 

 
Cabe ressaltar que o sistema proposto é articulado com o Sistema Nacional 

de Informações em Saneamento – SINISA, criado pelo art. 53 da Lei  Federal nº 
11.445/2007. 

 
 Metodologia 

 
O grau de complexidade do sistema proposto foi definido em função das 

necessidades do município. Para Visconde do Rio Branco - MG buscou-se um sistema 
mais simplificado possível, buscando facilitar a questão da operação do sistema e o 
entendimento dos resultados. 

 

 Inserção de Dados 

 
Sua estruturação foi baseada em um aplicativo gratuito de gerenciamento de 

banco de dados. O processo de entrada/aquisição de dados é constituído pela coleta 
dos dados, sejam eles primários ou secundários, e pelo seu registro e sistematização 
em um ambiente de armazenamento, o banco dedados. 

 
 Operação e Manutenção do Sistema 

 
O Sistema Municipal de Informações sobre Saneamento deve se relacionar com 

base de dados do município de Visconde do Rio Branco - MG e sistemas de informação 

estadual  e  nacional.  Para  isso  deve  atender  alguns  requisitos  operacionais  e      não 
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operacionais. 

 
Para os requisitos operacionais é necessário que o sistema acompanhe o 

conjunto de premissas, políticas e especificações técnicas que regulamentam a utilização 

da tecnologia de informação e comunicação no governo federal e que estabelecem as 

condições de interação com os demais Poderes e esferas de governo e com a sociedade 

em geral. 

 
Para os requisitos não funcionais é necessário o compartilhamento entre 

consórcios, estados, municípios e a união de definições sobre: 

 
Dados a serem coletados – cuja proposta foi apresentada no item anterior; 

 
 Glossário de termos técnicos, referenciados no glossário do SNIS que 

melhor expressam eficiência, eficácia, efetividade e outras condições 

estabelecidas sobre a prestação dos serviços públicos de 

saneamento; 

 Desenvolvimento de estudos regionais sobre eficiência da prestação 

dos diversos serviços públicos de saneamento; 

 Adoção da divisão territorial e dos códigos de identificação dos 

municípios utilizados pelo IBGE; 

 Adoção da divisão das bacias hidrográficas brasileiras, adotada pela 

Agência Nacional de Águas – ANA; e 

 Adoção e compartilhamento de metodologia para apropriação de 

custos operacionais e administrativos. 

 
Para que dados e informações gerado em Visconde do Rio Branco sejam 

integrados nacionalmente por sistemas de informações sobre saneamento poderá ser 

disponibilizado formulário na internet por comitê gestor do SNIS a ser preenchido 

diretamente, uma vez por ano. O formulário deverá ser preenchido apenas por 

responsável indicado formalmente, em um momento futuro, pelo Conselho Municipal de 

Saneamento Básico de Visconde do Rio Branco (a ser criado após aprovação de minuta de 

lei), a quem será fornecido senha para acesso ao banco de dados do município de 

Visconde do Rio Branco. 

 
Os técnicos devem ser formalmente indicados ao governo federal, pelos 

municípios, como responsáveis pelo fornecimento das informações requeridas 

anualmente pelo (s) comitê (s) gestor (es) do SNIS. O servidor titular disporá de senha 

fornecida pelo sistema para acessar o banco de dados de seu município. O município 

deverá  indicar  um  titular  e  um  substituto.  Os  responsáveis  pelo  fornecimento    de 
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informações aos sistemas nacionais poderão ser servidores públicos municipais ou 

servidores contratados pelos consórcios, indicados pelos consórcios, ou pelos municípios. 

 
No caso de consórcios que realizam todos os serviços de limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos, o sistema de informações deve ser implantado e operado 

pelo consórcio; e os responsáveis pelo fornecimento de informações aos sistemas 

nacionais, indicados pelo consórcio. 

 
No caso dos serviços serem realizados parcialmente, os municípios e o consórcio 

respondem pela coleta e registro das informações sobre os serviços pelos quais são 

responsáveis; na etapa em que as informações serão disponibilizadas para o sistema 

nacional de informações, o consórcio poderá ser o responsável pela integração e 

consolidação das informações parciais. 

 
 Considerações Finais do “Sistema de Informações Gerenciais” 

 
 

O presente capítulo conceituou sistema de informação para o saneamento como 

um sistema de informações que coleta, trata e armazena dados e dissemina informações 

sobre a gestão e a prestação de serviços públicos de saneamento, realizados à luz da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos e da Lei Nacional de Saneamento básico, sistema 

esse integrado ao SNIS. 

 
A partir do desenvolvimento do estudo evidenciou-se a necessidade de dados 

municipais sobre custos unitários dos diversos serviços de saneamento que sirvam de 

referência não somente para sistemas de informações que ajudem o gestor na avaliação 

da eficácia da prestação dos serviços, mas também às agências reguladoras desses 

serviços. Este capítulo apresentou as etapas e metodologia de implantação do sistema de 

informações. A partir de sua explicitação, ficou também evidenciado que a estrutura de 

um sistema de informações pode ser simples e eficaz. 

 
Para acesso a recursos de investimentos em saneamento em Visconde do Rio 

Branco é obrigatória a apresentação de informações junto ao Sistema Nacional de 

Informações sobre Saneamento – SNIS, verificado por intermédio do atestado de 

regularidade com o fornecimento de dados ao SNIS, emitido pelo Ministério das Cidades 

na forma, conteúdo, periodicidade e prazo do SNIS. O referido ATESTADO é extensivo ao 

Estado ou Município a quem o prestador de serviços está legalmente vinculado ou possui 

delegação dos serviços 
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12. CONSIDERAÇÕES FINAIS AO PMSB DE VISCONDE DO RIO BRANCO 
 

O presente Plano facilitará a gestão municipal dos serviços de saneamento 

de Visconde do Rio Branco, uma vez que, funciona como um instrumento de 

planejamento de curto, médio e longo prazo, estando assegurada a participação da 

população no processo. É importante ressaltar que, o PMSB sozinho, sem a atuação 

eficaz do poder público não é o suficiente para a evolução do atendimento dos 

serviços de saneamento. 

 
Com isso, a Lei Federal 11.445/07 e o PMSB de Visconde do Rio Branco se 

apresentam como instrumentos importantes e promissores para a melhoria da 

situação do saneamento básico no município. Surgem como, respectivamente, o 

marco regulatório e o Plano elaborado com suas diretrizes, que, se seguidos 

corretamente pela prefeitura municipal, têm todos os requisitos necessários para 

universalizar os serviços em um horizonte de 20 anos. 

 
Compete também à população cobrar das autoridades constituídas e 

fiscalizar a implantação do Plano, criando a consciência de responsabilidade social 

necessária para qualquer medida de evolução sanitária e ambiental. O controle social, 

exercido de forma eficaz, é essencial para garantir a efetividade de toda e qualquer 

política pública. 


	Lei Complementar Nº 059-2016
	PLANO DE SANEAMENTO corrigido  final1

