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PLANO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

  



 

 

OBJETIVOS 

O objetivo geral do Plano de Mobilização Social do PMSB do município de Itajubá foi o 

incentivo e a sensibilização da sociedade para a gestão de caráter participativo, 

representando assim uma qualificada ferramenta de intervenção social, uma vez que a 

sociedade deve ser inserida no processo de discussão, decisão, acompanhamento e 

avaliação das ações a serem implementadas pelo poder público. 

 

 

 

 

 



 

 

METODOLOGIA DO PLANO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

A metodologia foi composta por 3 principais etapas, sendo elas: 

 

 

FERRAMENTAS COMUNICACIONAIS  

O principal veículo de comunicação foi o site da Prefeitura Municipal de Itajubá, que 

contou com uma seção própria e específica dedicada ao Plano Municipal de 

Saneamento Básico, sendo projetado para ser um canal contínuo de contato com o 

público. Nele foram disponibilizados estudos, convites, informes, notícias, dentre outros. 

Além disso, o site continha descrição sucinta necessária a um Plano desta temática, 

destacando seu objetivo geral e importância, abordando os quatro eixos do saneamento 

básico (abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e 

drenagem e manejo das águas pluviais urbanas). 

O site foi estruturado para ser um espaço reservado permanentemente para 

recebimento de formulário de críticas, comentários, sugestões dos trabalhos, etc., 

mediante cadastramento (nome, endereço de e-mail e telefone) para o retorno do 

contato. Toda a demanda pertinente foi devidamente encaminhada à equipe técnica. 

• Definição do Público Alvo específico

• Elaboração do Site do PMSBDefinição das ferramentas de 
divulgação

• Divulgação do inicio dos trabalhos e canais de contato

Etapa 1 -
Planejamento das 

Ações 

•Audiência Pública de lançamento do Plano
•Primeira Audiência Pública de Apresentação dos Trabalhos 
- Produto 2
•Segunda Audiência Pública de Apresentação dos Trabalhos 
- Produto 3
•Terceira Audiência Pública de Apresentação dos Trabalhos 
- Produto 4
•Quarta Audiência Pública de Apresentação dos Trabalhos -
Produto 5

Etapa 2 -
Execução e 

validação do Plano 
de Mobilização 

Social

• Audiência Pública final para divulgação dos Planos 
Municipais de Saneamento Básico

• Divulgação do Plano Regional e Resumo Executivo

Etapa 3 -
Audiência Pública 

Final



 

 

A Prefeitura disponibilizou seu serviço de contato através do serviço gratuito “Fala 

Cidadão”, por meio do telefone 0800 035 1788 para fazer com que os cidadãos possam 

fazer reclamações e pedidos de serviços, objetivando proporcionar eficiência e agilidade 

aos cidadãos. 

Além disso, a equipe técnica, responsável pelas audiências públicas, informou durante 

as mesmas, as etapas de desenvolvimento do Plano, além de integrar e sensibilizar a 

população para questões relacionadas ao saneamento básico e sua importância para a 

qualidade de vida. Em todas as audiências houve espaço para indagações, sugestões 

e discussões. 

  



 

 

DIAGNÓSTICO 

 

  



 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Segundo dispõe a Lei n° 11.445/07, a realização do diagnóstico consiste em identificar, 

qualificar e quantificar as diversas realidades do saneamento básico e de seus 

impactos nas condições de vida, utilizando-se, para tal, sistema de indicadores 

sanitários, epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos, além de apontar as causas 

das deficiências detectadas na prestação dos serviços. Dessa maneira, ao tomar o 

diagnóstico como base orientadora para a posterior definição de metas e ações do 

plano, objetiva-se a universalização do acesso aos serviços de saneamento básico. 

  

D
IA

G
N

Ó
ST

IC
O

Levantamento da legislação local no campo do saneamento básico, 
saúde e meio ambiente

Caracterização da organização, estrutura e capacidade institucional 
existente para a gestão dos serviços de saneamento básico 
(planejamento, prestação, fiscalização e regulação dos serviços e 
controle social)

Determinação da situação dos sistemas de saneamento básico do 
município (e Consórsio), nos seus quatro componentes, tanto em 
termos de cobertura como de qualidade dos serviços

Identificação de estudos, planos e projetos de saneamento básico 
existentes, avaliando a necessidade e possibilidade de serem 
atualizados

Análise da situação quantitativa e qualitativa das infraestruturas 
existentes, as tecnologias utilizadas e a compatibilidade com a 
realidade local

Identificação da situação socioeconômica e capacidade de pagamento 
dos usuários, inclusive fontes e alocação de recursos financeiros 
específicos para ações em saneamento

Quantificação dos recursos técnicos e humanos disponíveis para 
atividades de serviços de saneamento básico

Levantamento de dados e informações de políticas correlatas ao 
saneamento
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CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

HISTÓRICO 

    De origem ligada à mineração, as terras do atual município de 

Itajubá foram descobertas pelo Padre João de Faria e outros 

bandeirantes, sob o comando de Miguel Garcia Velho. Não 

obstante, o nome Itagybá, como era chamada a localidade, 

significa na língua indígena “Rio das pedras que do alto cai” e 

foi dado em alusão à cachoeira junto às minas de Miguel Garcia 

Velho (IBGE, 2014a; ITAJUBÁ, 2013a). 

De acordo com a divisão regional e a área estabelecida pelo 

IBGE, o município de Itajubá localiza-se na mesorregião 

geográfica do Sul/Sudoeste do Estado de Minas Gerais, na microrregião homônima, 

e abrange uma área total de 294,835 km². Quanto às bacias hidrográficas, Itajubá está 

inserida na Bacia Hidrográfica do Rio Sapucaí, mais especificamente Bacia do Alto 

Sapucaí. 

O município de Itajubá possui acesso principalmente através das rodovias BR-383 e 

BR-459, sendo que sua localização é considerada privilegiada, tanto por estar inserido 

em uma rede urbana formada por prósperas cidades de porte médio, como também 

devido a sua posição em relação às grandes capitais da região Sudeste: Belo Horizonte 

(447 km), São Paulo (260 km) e Rio de Janeiro (305 km) (ITAJUBÁ, 2013b). Os 

municípios que fazem divisa com Itajubá são: ao norte, São José do Alegre e Maria da 

Fé; a sudeste, Wenceslau Braz; ao sudoeste, Piranguçu; a oeste, Piranguinho e, a leste, 

Delfim Moreira. A Figura 1 apresenta um mapa esquemático da localização do 

município.  
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Figura 1 - Mapa esquemático de localização do município de Itajubá  

 

CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL 

Clima 

Segundo a classificação de Koppen-Geiger, o clima predominante na área do município 

de Itajubá é do tipo “Cwb” – Clima Temperado Úmido com Inverno Seco e Verão 

Morno (SAMPAIO, ALVES, CARVALHO, & SANCHES, 2011).  

De acordo com a classificação de Thornwaite o município é predominantemente do tipo 

B4 – Úmido com índice de umidade entre 80 a 100. As temperaturas amenas favorecem 

menor demanda de evapotranspiração, o que condiciona valores do índice de umidade 

de Thornthwaite mais elevados. Estas condições favorecem melhoria na disponibilidade 

dos recursos hídricos naturais, condicionando um maior desenvolvimento para essas 

regiões (CARVALHO et al., 2008). 

Segundo a classificação de Nimer (1979), conforme Figura 2, o município possui duas 

subclasses do Mesotérmico Brando (Superúmido com subseca; e o Úmido com 1 a 3 

meses secos). E uma considerável área na classe Subquente, úmido com 1 a 2 meses 

secos. 
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Figura 2 - Classificação climática do município de Itajubá, segundo Nimer (1979) 

 

Quanto à pluviosidade, na análise mensal das precipitações médias nos postos 

selecionados, percebe-se uma distribuição irregular da disponibilidade hídrica durante 

o ano, apresentando dois períodos bem definidos: estação seca no período de abril a 

setembro com precipitações variando de 22,80 mm a 88,78 mm, e a chuvosa de 

outubro a setembro com variações de 111,57 mm a 341,16 mm  

 

Geologia 

Segundo CBH SAPUCAÍ (2010), a geologia da região onde se insere a Bacia do Rio 

Sapucaí e, consequentemente, o município de Itajubá, é amplamente afetada e 

condicionada por processos tectônicos e pelo comportamento estrutural dos maciços 

rochosos, sendo que as grandes falhas de transcorrências são responsáveis pela 

compartimentação dos conjuntos litológicos em diversos blocos estruturais. De maneira 

geral, a maior parte das rochas que ocorre na bacia é de embasamento cristalino 

datadas do pré-cambriano. O município de Itajubá situa-se em área constituída 

principalmente pelo Complexo Varginha-Guaxupé, conforme pode ser observado na 

Figura 3. 



 

 

 
Figura 3 - Mapa Geológico do município de Itajubá 

 

Geomorfologia 

No contexto geomorfológico, Itajubá situa-se no domínio tectônico do Escudo 

Brasileiro, com predomínio de rochas do embasamento cristalino. Em termos 

morfológicos, a região se inclui no domínio dos Planaltos do Sul de Minas, cujas 

elevações estão distribuídas em planaltos escalonados, a partir da Serra da Mantiqueira, 

basculados para NW em função dos pulsos tectônicos de soerguimento da mesma (CBH 

SAPUCAÍ, 2010). Segundo o Instituto Estadual de Florestas – IEF (2012), o relevo do 

sul de Minas Gerais apresenta movimentado relevo e foi mais afetado pelos eventos do 

Brasiliano, da separação da América do Sul com a África e da abertura do Grande Rifte 

Continental Brasileiro, encontrando-se em área tectonicamente mais ativa. O município 

de Itajubá está inserido em maior proporção no domínio montanhoso, seguido do 

domínio de morros e de serras baixas e, por último, das planícies fluviais – no qual se 

localiza a maior parte da área urbana, como mostra a Figura 4. 



 

 

 

Figura 4 - Mapa geomorfológico do município de Itajubá 

 

Vegetação 

Das diversas fisionomias vegetacionais que conformam o bioma da Mata Atlântica, a 

área de interesse se situa em uma área de ocorrência principalmente de Floresta 

Ombrófila Densa Montana e secundariamente de áreas de tensão ecológica.  

Em relação às Unidades de Conservação, o Plano Diretor do município estabelece as 

áreas de preservação sendo: 

- Área de Preservação Ambiental (APA) Lourenço Velho, delineado pelo limite que 

acompanha a divisa municipal ao norte, descendo no sentido horário até o Rio Lourenço 

Velho, por onde volta até a Usina Hidrelétrica Luiz Dias, subindo para encontrar 

novamente a divisa municipal; 

- APA Sul, cujo limite acompanha a cota 1.150 m, o perímetro urbano e o limite sul do 

município; 

- Reserva Biológica Serra dos Toledos, englobando terras de propriedade da Prefeitura 

Municipal e acompanhando as cotas acima de 1.250 m, na Serra dos Toledos, e a divisa 

municipal. 



 

 

A Figura 5 apresenta o mapeamento dos remanescentes da cobertura vegetal (ano base 

de 2002) na área de interesse, através da compilação de dados de vegetação fornecidos 

pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA). 

 
Figura 5 - Mapa da cobertura vegetal no município de Itajubá 

 

Pedologia 

De acordo com CBH Sapucaí (2010), os solos que se destacam na Bacia do Sapucaí 

pertencem principalmente às classes dos Latossolos e Argissolos, que se distribuem 

por toda área da bacia. Em cenário local, foram identificados no município dois tipos de 

solos: Argissolo Vermelho e Argissolo Vermelho-Amarelo (FEAM, 2010), conforme 

indicado na Figura 6. 



 

 

 
Figura 6 - Mapa pedológico do município de Itajubá 

 

Hidrologia e Hidrogeologia 

O município de Itajubá está totalmente inserido na sub-bacia do Alto Sapucaí. Dos vários 

afluentes do Rio Sapucaí, alguns deles têm suas nascentes localizadas neste município: 

o Córrego da Estância, o Ribeirão das Anhumas e o Ribeirão José Pereira. A rede 

hidrográfica do município é apresentada nas  e Figura 7. 



 

 

 

Figura 7 - Hidrografia de Itajubá e bacias do Rio Sapucaí e do Rio Lourenço Velho no município 

de Itajubá 

 

Quanto à hidrogeologia, os tipos de aquíferos encontrados na cidade são o granular e 

o fissural, conforme mostra a Figura 8. O município encontra-se no domínio Cristalino 

e é constituído pelos subdomínios das rochas ígneas e metamórfica. Além disso, 

segundo dados do SIAGAS/CPRM (2015) o município de Itajubá apresenta cinco poços 

tubulares. 

 
Figura 8 - Tipo de aquífero no município de Itajubá  

 



 

 

CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA 

Dinâmica Populacional 

A população de Itajubá no ano de 2010 era de 90.658 habitantes, com uma população 

estimada de 96.020 habitantes para 2015, sendo a densidade demográfica de 

311,56 hab/km² (IBGE, 2010; IBGE, 2015).  A Figura 9 apresenta a evolução 

populacional do município entre os anos de 1970 a 2010.  

 

Figura 9 - Evolução populacional do município de Itajubá 

Fonte: IBGE, 1970 a 2010 

 

Em relação à distribuição urbana e rural, de acordo com os dados censitários levantados 

pelo IBGE, para o ano de 2010, a população de Itajubá era composta por 82.764 

pessoas que residem na área urbana e 7.894 pessoas na área rural, representando uma 

taxa de urbanização de 91,29%. A Figura 10 apresenta a distribuição segundo situação 

domiciliar, da qual se verifica a evolução da taxa de urbanização do município ao longo 

do tempo, que passou de 82,39%, em 1970, para 91,29%, em 2010.  



 

 

 

Figura 10 - Distribuição da população residente, em percentual, por situação de domicílio Itajubá 

Fonte: IBGE, 1970 a 2010 

 

Perfil Socioeconômico 

Em relação à divisão da população economicamente ativa ocupada por classe de 

rendimento mensal, de maneira geral, para o ano de 2010, tem-se que os rendimentos 

são baixos conforme a Figura 11, tendo em vista que 37,80% da população ocupada 

do município apresentaram rendimentos entre 1 a 2 salários mínimos e 25,25%, 

rendimentos entre ½ a 1 salário mínimo. A população que possuía rendimentos 

superiores a cinco salários mínimos representa 12,27% do total.  

 

Figura 11 - População ocupada por classe de rendimento mensal* no município de Itajubá em 

2010  

*Referência salário mínimo vigente em 2010 no valor de R$ 510,00 

Fonte: IBGE, 2010 

 



 

 

De acordo PNUD (2013), o valor do rendimento médio mensal das famílias era de 

R$ 694,02 no ano 2000, chegando a R$ 948,20 em 2010, referente a uma taxa de 

crescimento médio anual de 3,17%. A proporção de pessoas pobres passou de 24,89% 

em 1991 para 4,98% em 2010, progressão que se traduz em redução da pobreza e 

aumento do poder aquisitivo da população local.  

Economia Municipal 

O município de Itajubá é um dos centros urbanos mais importantes da região, 

beneficiado por uma malha viária que permite a concentração e a distribuição de bens 

e serviços para os municípios circunvizinhos. De acordo com a Figura 12, o maior 

desenvolvimento econômico ocorre no setor de serviços, o qual corrobora para 54,09% 

do PIB. 

 

Figura 12 - Distribuição do PIB de Itajubá 

Fonte: IBGE, 2012. 

No setor terciário, as principais participações para o município são regidas pelas 

atividades econômicas de comércio varejista (em especial de hipermercados e 

supermercados, seguido de varejo de materiais de construção, mercadorias em geral e 

de vestuário), educação (com ensino superior), administração pública em geral, entre 

outros.  

Em relação ao setor primário, observa-se que a agropecuária não é expressiva nas 

arrecadações no município. Conforme o Censo Agropecuário 2006 do IBGE, a principal 

utilização da terra em Itajubá se dá para áreas destinadas à pecuária e criação de outros 

animais, com destaque para a produção leiteira. O segundo principal uso das terras de 

Itajubá corresponde às áreas destinadas às lavouras, principalmente as permanentes. 
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Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM 

De acordo com dados do PNUD, Itajubá apresentou um IDHM de 0,787 para o ano de 

2010, sendo seu Desenvolvimento Humano classificado como Médio. A dimensão que 

mais contribui para o valor de IDHM do município é longevidade, sendo de 0,884. O 

município ocupa a 85ª posição entre os 5.565 municípios brasileiros segundo o IDHM. 

A Figura 13 apresenta a evolução do IDHM e componentes para o município a partir de 

1991. 

 

Figura 13 - Evolução do IDHM e seus componentes para o município de Itajubá  

Fonte: PNUD, 2013 

 

CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO INSTITUCIONAL 

Aspectos Legais 

Ao município de Itajubá, atribui-se a obrigatoriedade de formular a política de 

saneamento, destacando-se que, por determinação do Decreto n° 7.217/2010 

(regulamenta a Política Nacional de Saneamento Básico, Lei nº 11.445/07), que vincula 

a existência do Plano de Saneamento Básico, fica determinada a elaboração do plano 

como condição de acesso a 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. 

Dentre as numerosas leis vigentes relacionadas aos temas citados, a seguir são 

destacadas as principais nos âmbitos federal e estadual. 



 

 

 

 

ÂMBITO FEDERAL

•Diretrizes nacionais para o saneamento básicoLei 11.445/2007

•Diretrizes gerais sobre política urbana;

•Regulamentação dos arts. 182 e 183 da Constituição Federal
Lei 10.257/2001

•Condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes

Lei 8.080/1990

•Política Nacional de Recursos Hídricos;

•Criação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos
Lei 9.433/1997

•Política Nacional de Resíduos SólidosLei 12.305/2010

•Política Nacional do Meio AmbienteLei 6.938/1981

•Regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicosLei 8.987/1995

•Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social - SNHIS;

•Criação do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS
Lei 11.124/2005

•Procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para 
consumo humano e seu padrão de potabilidade

Portaria 2.914/2011

•Procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e vigilância 
da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de 
potabilidade

Portaria 518/GM/2004

•Diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos de 
construção civil

Resolução 307/2002

•Tratamento e disposição final dos resíduos dos serviços de saúdeResolução 358/2005



 

 

 

 

Planejamento 

A Lei n° 11.445/2007 determina que os serviços de saneamento básico devem ser 

objetos de planejamento integrado, permitindo que o mesmo seja elaborado mediante 

cooperação de outras entidades, inclusive prestadores de serviços. O sistema municipal 

de planejamento dos serviços de saneamento básico deve seguir algumas premissas 

da Lei, como exibido na Figura 14 :  

 

Figura 14 - Premissas da Lei nº 11.445/07 com relação ao Planejamento do setor de 

Saneamento Básico 

 

ÂMBITO ESTADUAL

•Política Estadual de Saneamento Básico Lei 11.720/1994

•Política Estadual  de  Resíduos Sólidos Lei 18.031/2009

•Código de Saúde do Estado de Minas Gerais Lei 13.317/1999

•Organização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável - SEMAD

Lei 12.581/1997

•Regulamentação da prestação de serviços públicos de água e 
esgoto pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa 
MG

Decreto 44.884/2008
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Prestação de Serviços 

A Figura 15 apresenta o organograma da Prefeitura Municipal de Itajubá, com 

destaque para os órgãos e entidades envolvidos com saneamento básico. 

 

Figura 15 - O saneamento no organograma da Prefeitura Municipal de Itajubá 

 

O serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário do município de Itajubá 

é prestado pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA. Os serviços 

de esgotamento sanitário, nas localidades não atendidas pela COPASA, e manejo de 

águas pluviais são de administração pública direta (Prefeitura Municipal), mais 

especificamente de responsabilidade da Secretaria Municipal de Planejamento, em 

conjunto com a Secretaria Municipal de Obras, cujas funções são: a elaboração e 

execução dos projetos, respectivamente. 

E, por fim, os serviços no sistema de resíduos sólidos, que também são de 

administração pública direta (Prefeitura Municipal), são de responsabilidade da 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, sendo os pagamentos referentes a esses 

serviços por conta da Secretaria Municipal de Obras.  



 

 

IMPACTOS NA SAÚDE, NA CIDADANIA E NOS 

RECURSOS NATURAIS 

INDICADORES DE SAÚDE 

 

Dentre as principais causas de mortalidade geral registradas em Itajubá no ano de 2013, 

segundo a Classificação Internacional de Doenças em sua 10ª Edição – CID-10, 

destacam-se as doenças do aparelho circulatório (32,4%), seguidas de neoplasias 

(15,1%) e doenças do aparelho respiratório (13,8%), conforme mostra a Figura 16. 

 

Figura 16 - Mortalidade proporcional (todas as idades) por grupo de causas do Capítulo CID-10 

para o ano de 2013 no município de Itajubá 

Fonte: Brasil, 2013 
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Um importante índice relacionado à qualidade de vida e saúde de uma população 

refere-se à evolução das taxas de mortalidade infantil. O indicador reflete, de maneira 

geral, as condições de desenvolvimento socioeconômico e infraestrutura ambiental, 

bem como o acesso e a qualidade dos recursos disponíveis para atenção à saúde 

materna e da população infantil. Entre 1991 e 2010, a mortalidade de crianças com 

menos de um ano de idade passou de 27,0 para 10,5 por mil nascidos vivos, 

correspondente a uma taxa de redução de 4,85% ao ano. 

DOENÇAS RELACIONADAS AO SANEAMENTO BÁSICO 

No período de 2008 a junho de 2015, as DRSAI foram responsáveis por porcentagens 

que variavam de 8,81% a 27,14% das internações entre pessoas acometidas por 

doenças infecciosas e parasitárias, sendo o maior percentual ocorrido em 2009, 

conforme visualizado através da Figura 17. 

 

Figura 17 - Porcentagem de internações devido às doenças relacionadas ao saneamento 

inadequado em relação ao total de doenças infecciosas e parasitárias em Itajubá 

*Casos notificados até junho de 2015 

Fonte: Brasil, 2015a 

 

 

 

 



 

 

HABITAÇÃO 

A infraestrutura de habitação existente no município de Itajubá é apresentada a seguir: 

 

Segundo IBGE (2010), a adequação de moradia, determinante para a qualidade de vida, 

trata-se de um indicador o qual expressa as condições de moradia através da proporção 

de domicílios com condições mínimas de habitabilidade, considerando simultaneamente 

as variáveis de número total de domicílios particulares permanentes, a densidade de 

moradores por dormitório, a coleta do lixo, o abastecimento de água e o esgotamento 

sanitário. Dos resultados levantados pelo Censo Demográfico 2010, verifica-se que 

78,78% das moradias se encontravam em situação adequada e 21,22% em semi-

adequada. Neste caso, destacam-se as unidades rurais, em que se verifica que apenas 

223 domicílios (9,60%) possuem condição adequada de moradia, ou seja, que 

apresenta um padrão mínimo de aceitabilidade dos serviços de infraestrutura básica. 

 

CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO 

DE ÁGUA 

Em relação às formas de abastecimento, de acordo com os dados do IBGE, no período 

de 2000 a 2010, o município de Itajubá apresentou predominância de abastecimento 

de água através de rede geral, atendendo 93,32% do total de moradores no ano de 

2010. A Figura 18 apresenta a proporção de moradores estratificada segundo tipo de 

abastecimento e situação de domicílio, na qual pode observar que a maioria 

significativa dos moradores é atendida por rede de abastecimento de água, 

enquanto a utilização de poços ou nascentes é representativa nas áreas rurais.    



 

 

  

 
Figura 18 - Proporção de moradores por tipo de abastecimento de água (%) para cada situação 

de domicílio em Itajubá 
Fonte: IBGE, 2010 

 
 

O município de Itajubá possui três sistemas de abastecimento de água: o sistema da 

sede e do bairro Ano Bom, operados pela COPASA e o sistema do distrito Lourenço 

Velho, operado pelos próprios moradores do local.  

Em relação à área rural, as soluções são individualizadas e as comunidades rurais são 

abastecidas principalmente por minas d’água. No bairro rural Estância, o SAA abastece 

cerca de 70 residências e é composto por uma captação (mina), dois reservatórios de 

fibra com capacidade de 10 m3 cada um, e cerca de 4,5 km de rede. A própria 

comunidade é responsável pela manutenção do SAA. 

As características gerais do sistema de abastecimento de água da sede municipal, 

obtidas em ocasião da visita de campo realizada em setembro de 2015, fornecidas pela 

COPASA, encontram-se apresentadas na Tabela 1: 

Tabela 1 - Características gerais do sistema de água da Sede de Itajubá 

CARACTERÍSTICA DADO FONTE 

População Urbana Total 110.932 habitantes COPASA 07/2015 

População Urbana Atendida 108.767 habitantes COPASA 07/2015 

Índice de hidrometração 100% COPASA 2015 

Consumo médio per capita de água 156,81 L/hab.dia COPASA 2015 

Extensão da rede de distribuição  769.016 m COPASA 07/2015 

Volume anual faturado  5.363.996 m³ COPASA 2014/2015 

Volume anual distribuído  6.053.135 m³ COPASA 2014/2015 

Volume anual consumido  4.941.770 m³ COPASA 2014/2015 

Quantidade de ligações de água  30.353 COPASA 07/2015 

Quantidade de economias de água  37.074 COPASA 07/2015 



 

 

CARACTERÍSTICA DADO FONTE 

Vazão média distribuída  192,19 L/s COPASA 2014/2015 

Capacidade nominal de tratamento da água  300 L/s COPASA 2015 

Capacidade máxima de tratamento da água 450 L/s COPASA 2015 

Volume total de reservação  12.720 m³ COPASA 2015 

Índice médio de perdas na distribuição total 18,22 % COPASA 2014/2015 

Índice médio de perdas por ligação 102,10 L/dia/lig. COPASA 2014/2015 

 

As características gerais do sistema de abastecimento de água do bairro Ano Bom, 

obtidas em ocasião da visita de campo realizada em setembro de 2015, encontram-se 

apresentadas na Tabela 2: 

Tabela 2 - Características gerais do sistema de água do Bairro Ano Bom 

CARACTERÍSTICA DADO FONTE 

População Urbana Total 1.454 habitantes COPASA 07/2015 

População Urbana Atendida 1.404 habitantes COPASA 07/2015 

Índice de hidrometração 100% COPASA 2015 

Consumo médio per capita de água 84,57 L/hab.dia COPASA 2015 

Extensão da rede de distribuição  14.722 m COPASA 07/2015 

Volume anual faturado  50.173 m³ COPASA 2014/2015 

Volume anual distribuído  70.093 m³ COPASA 2014/2015 

Volume anual consumido  42.995 m³ COPASA 2014/2015 

Quantidade de ligações de água  439 COPASA 07/2015 

Quantidade de economias de água  441 COPASA 07/2015 

Vazão média distribuída  2,23 L/s COPASA 2014/2015 

Capacidade nominal de tratamento da água  2,9 L/s COPASA 2015 

Volume total de reservação  60 m³ COPASA 2015 

Índice médio de perdas na distribuição total 38,66 % COPASA 2014/2015 

Índice médio de perdas por ligação 170,34 L/dia/lig. COPASA 2014/2015 

 

O Sistema de Abastecimento de Água do distrito Lourenço Velho, mais conhecido como 

Rio Manso, é operado pela própria comunidade, a qual possui um comitê que gerencia 

as necessidades do distrito. Quando o SAA demanda reparo e manutenção nas redes 

ou reservatórios, a população se reúne e divide os gastos para cada habitante. O SAA 

do Lourenço Velho conta com apenas uma captação superficial e dois reservatórios, 

sendo a água distribuída sem tratamento algum.  

A prefeitura municipal tem um projeto para construção de mais um reservatório ao lado 

do Reservatório 2 existente e já conseguiu recurso para tal. Em 2015 esta obra 

encontrava-se paralisada para revisão. Não são realizadas análises de qualidade da 

água. 



 

 

Na Tabela 3 a seguir é apresentado um resumo das características do sistema de 

abastecimento de água do município de Itajubá. 

Tabela 3 - Quadro resumo – sistema de abastecimento de água – Itajubá 

SEDE 

OPERADOR COPASA (1978) 

MANANCIAL/CAPTAÇÃO 

Captação superficial - Serra dos Toledos, vazão média de 
captação de 60 L/s 

Captação Superficial - Rio Sapucaí, vazão média de 
captação de 165 l/s 

ETA 

Localizada na área urbana de Itajubá, com acesso pela rua 
Miminda Viana, é do tipo convencional e é dotada de 

laboratório de controle de qualidade de água. Está operando 
com uma vazão de 260 L/s, durante 24 horas diárias. 

Capacidade nominal de tratamento de 300 l/s e máxima de 
450 l/s 

UTR Não 

RESERVAÇÃO 
O sistema conta com 26 reservatórios  que tem a capacidade 

de armazenar em conjunto um total de 12720 m³ 
TARIFA Tarifa COPASA 

SITUAÇÃO 98% da população urbana é atendida pela rede geral 
BAIRRO ANO BOM 

OPERADOR COPASA (1990) 

MANANCIAL/CAPTAÇÃO 
Captação por 3 poços profundos com capacidade máxima de 

1 L/s cada poço operando entre 20 a 23 horas diárias 

ETA 
O tratamento da água é simples e consiste na adição de 

hipoclorito de cálcio (“cloro”) e fluossilicato de sódio (“flúor”). 
Capacidade nominal de tratamento da água de 2,9 l/s 

UTR Não 
RESERVAÇÃO O sistema com 4 unidades de reservação, totalizando 60m³. 

TARIFA Tarifa COPASA 
SITUAÇÃO Mais de 96 % da população urbana é atendida 

DISTRITO DE LOURENÇO VELHO 
OPERADOR Moradores 

MANANCIAL/CAPTAÇÃO Captação superficial 

ETA Não há tratamento 
UTR - 

RESERVAÇÃO 
Possui 2 reservatórios com pequena capacidade de 

reservação 
TARIFA - 

SITUAÇÃO 
Operado pela própria comunidade, atualmente há um projeto 
na prefeitura que visa a instalação de um novo reservatório 

com 40m³ de capacidade. 

 

CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO 

O sistema de esgotamento sanitário da sede do município de Itajubá é operado pela 

COPASA, e possui coleta e tratamento de esgoto. No bairro Ano Bom, a manutenção 



 

 

das redes coletoras de esgoto também é de responsabilidade da COPASA, todavia não 

há tratamento.  

Segundo dados do IBGE, no período de 2000 a 2010, a principal forma de instalação 

sanitária no município ocorreu através da rede geral de esgoto ou pluvial, que atendeu 

89,54% dos moradores no ano de 2010. A Figura 19 resume o atendimento à coleta de 

esgoto sanitário em relação às áreas urbana e rural no município. 

  

 
Figura 19 - Proporção de moradores por tipo de esgotamento sanitário (%) para cada situação 

de domicílio em Itajubá 
Fonte: IBGE, 2010 

 

As características gerais dos sistemas de esgoto sanitário da sede de Itajubá e do bairro 

Ano Bom, conforme dados coletados na visita em setembro de 2015, encontram-se 

apresentados nas Tabela 4 e Tabela 5.  

Tabela 4 - Características do sistema de esgotamento sanitário da sede 

CARACTERÍSTICA DADO FONTE 

População urbana total 110.932 COPASA 07/2015 

População urbana total atendida 101.725 COPASA 07/2015 

Índice de Atendimento Urbano de Esgoto 92 % COPASA 07/2015 

Índice Médio de Tratamento de Esgotos 91 % COPASA 2014/2015 

Quantidade de Ligações de Esgoto 28.968 COPASA 07/2015 

Quantidade de Economias de Esgoto 34.622 COPASA 07/2015 

Extensão de Rede de Esgoto 327.969 COPASA 07/2015 

Volume Anual Faturado Total 4.843.824 m³ COPASA 2014/2015 

Volume Anual Coletado Total 3.335.218 m3 COPASA 2014/2015 

Volume Anual Tratado Total 3.321.648 m³ COPASA 2014/2015 



 

 

 

Tabela 5 - Características do sistema de esgotamento sanitário do Bairro Ano Bom 

CARACTERÍSTICA DADO FONTE 

População urbana total 1.454 COPASA 07/2015 

População urbana total atendida 295 COPASA 07/2015 

Índice de Atendimento Urbano de Esgoto 20 % COPASA 07/2015 

Índice Médio de Tratamento de Esgotos 0 % COPASA 2014/2015 

Quantidade de Ligações de Esgoto 91 COPASA 07/2015 

Quantidade de Economias de Esgoto 91 COPASA 07/2015 

Extensão de Rede de Esgoto 850 COPASA 07/2015 

Volume Anual Faturado Total 10,231 m³ COPASA 2014/2015 

Volume Anual Coletado Total 7.100 m3 COPASA 2014/2015 

Volume Anual Tratado Total 0 m³ COPASA 2014/2015 

 

O esgoto coletado no bairro Ano Bom é principalmente lançado in natura em pontos 

dispersos do rio Lourenço Velho, mas ainda existem fossas negras. 

Na Tabela 6 a seguir é apresentado um resumo das características do sistema de 

abastecimento de água do município de Itajubá. 

Tabela 6 - Quadro resumo – sistema de esgotamento sanitário – Itajubá 

SEDE 

RESPONSÁVEL COPASA 

ETE 

Situada próxima à rodovia BR459, com vazões 
máxima, média e mínima de 306,99 l/s, 208,00 l/s e 

146,32 l/s, respectivamente. Possui uma área 
disponível para ampliação a qual pode se espelhar a 

área já construída. Segundo o diagnóstico, a ETE 
opera 160 l/s durante 24 horas diárias 

ÍNDICE DE ATENDIMENTO 
URBANO DE ESGOTO 

92% 

ÍNDICE MÉDIO DE TRATAMENTO 
DO ESGOTO COLETADO 

91% 

MATERIAL PVC 
EXTENSÃO DA REDE (m) 327.969 
NÚMERO DE LIGAÇÕES ATIVAS 28.968 
VOLUME DE CAPTAÇÃO (m³) 3.335.218 

SITUAÇÃO 

O material utilizado na rede é predominantemente o 
PVC, porém estima-se que 5% da rede sejam de 

manilha de barro, em processo gradual de 
substituição pelo PVC 

BAIRRO ANO BOM 
RESPONSÁVEL COPASA 
ETE Não possui  
ÍNDICE DE ATENDIMENTO 
URBANO DE ESGOTO 

20% 

ÍNDICE MÉDIO DE TRATAMENTO 
DO ESGOTO COLETADO 

0% 

MATERIAL PVC 
EXTENSÃO DA REDE (m) 850 
NÚMERO DE LIGAÇÕES ATIVAS 91 



 

 

SEDE 
VOLUME DE CAPTAÇÃO (m³) 7.100 

SITUAÇÃO 

O esgoto coletado no bairro Ano Bom é 
principalmente lançado in natura em pontos 

dispersos do rio Lourenço Velho, mas ainda existem 
fossas negras 

DISTRITO LOURENÇO VELHO 
RESPONSÁVEL Prefeitura Municipal 

ETE 
Não possui (obras iniciadas em 2014 estão 

paralisadas) 
ÍNDICE DE ATENDIMENTO 
URBANO DE ESGOTO 

0% 

ÍNDICE MÉDIO DE TRATAMENTO 
DO ESGOTO COLETADO 

0% 

MATERIAL PVC  
EXTENSÃO DA REDE (m) 1.100                
NÚMERO DE LIGAÇÕES ATIVAS S/I 
VOLUME DE CAPTAÇÃO (m³) S/I 

SITUAÇÃO 
Rede coletora de esgoto muito antiga. Há projeto 

para implantação de um novo sistema de 
esgotamento sanitário 

COMUNIDADE ESTÂNCIA 
RESPONSÁVEL Prefeitura Municipal 

ETE 
Possui duas ETEs compactas. A vazão máxima da 

ETE Estância 1 é de 0,5l/s 
ÍNDICE DE ATENDIMENTO 
URBANO DE ESGOTO 

80% 

ÍNDICE MÉDIO DE TRATAMENTO 
DO ESGOTO COLETADO 

0% 

MATERIAL PVC 
EXTENSÃO DA REDE (m) 1.400 
NÚMERO DE LIGAÇÕES ATIVAS S/I 
VOLUME DE CAPTAÇÃO (m³) 8.760 

SITUAÇÃO 
As ETEs apresentam problema de emissão de gás 
sulfídrico devido a dificuldades operacionais nas 

mesmas. Atualmente estão desativadas 
BAIRRO GERIVÀ 

RESPONSÁVEL Prefeitura Municipal 

ETE 
Não possui (obras iniciadas em 2014 estão 

paralisadas) 
ÍNDICE DE ATENDIMENTO 
URBANO DE ESGOTO 

0% 

ÍNDICE MÉDIO DE TRATAMENTO 
DO ESGOTO COLETADO 

0% 

MATERIAL PVC  
EXTENSÃO DA REDE (m) 1.400 
NÚMERO DE LIGAÇÕES ATIVAS S/I 
VOLUME DE CAPTAÇÃO (m³) S/I 

SITUAÇÃO 
Projeto de rede de esgoto prevê o lançamento no Rio 

Lourenço Velho 

S/I = sem informação 



 

 

CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA 

URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

Segundo o Censo Demográfico do IBGE (2010), a coleta de lixo no município por serviço 

de limpeza atingiu, no ano de 2010, 99,30% dos moradores, tendo evoluído desde 2000, 

quando a proporção era de 96,37%. As demais formas de destino do lixo são pouco 

representativas, sendo a maior parcela verificada pela prática inadequada da queima de 

lixo, praticada por 0,59% dos moradores.  

A Figura 20 ilustra os destinos dos resíduos de forma detalhada entre moradores de 

domicílios particulares permanentes da área urbana e da área rural. 

  

 

Figura 20 - Proporção de moradores por tipo de destino do lixo (%) para cada situação de 

domicílio em Itajubá 

Fonte: IBGE, 2010 

 

O município de Itajubá faz parte do Consórcio Intermunicipal dos Municípios da 

Microrregião do Alto Sapucaí para Aterro Sanitário – CIMASAS. Além de Itajubá, 

participam também os municípios de Piranguinho, Delfim Moreira, Piranguçu, São José 

do Alegre e Wenceslau Braz, e desde 2014, os municípios de Santa Rita do Sapucaí, 

Cachoeira de Minas, Brazópolis, Marmelópolis e Maria da Fé. Este consórcio teve suas 

atividades iniciadas em 2007, e é responsável pela destinação final dos resíduos sólidos 

urbanos, comerciais (com características domiciliares) e públicos (derivados da limpeza 

urbana) dos municípios participantes. 



 

 

Na Tabela 7 a seguir é apresentado um resumo das características do sistema de 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos do município de Itajubá. 

Tabela 7 - Quadro resumo das informações do sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos de Itajubá 

RESPONSÁVEL Prefeitura Municipal 

ÁREA DE COLETA Área urbana e rural do município 
DESTINAÇÃO 
FINAL 

Aterro sanitário - CIMASAS 

RECICLAGEM 

A coleta seletiva é realizada por catadores cadastrados na SEMMA, 
Intecoop, INSEA e Projeto Curupira, embora existam catadores 

informais. Alguns catadores estão conveniados à ACIMAR e outros 
à ACARI 

RSS 
Os serviços de coleta, transporte e tratamento são terceirizados 

(empresa Pró-Ambiental Tecnologia Ltda.) 

RCC 
Existem muitos depósitos clandestinos. A Prefeitura implementou o 

PGRSCC (2015), objetivando a criação de áreas públicas para 
descarte. 

SITUAÇÃO 
Município conta com PGIRSU (2007), atendendo 100% da área 

urbana e 85% da área rural 

 

CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E 

MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

Os serviços de drenagem são responsabilidades da Secretaria de Planejamento e da 

Secretaria de Obras, sendo que a de Planejamento é responsável pelos projetos de 

drenagem e a de Obras pela a execução dos projetos. 

MACRODRENAGEM 

O município de Itajubá está localizado no vale do rio Sapucaí, ou seja, o município se 

encontra numa área de APP naturalmente inundável.  Como o crescimento do município 

se deu nas planícies de inundações e, além disto, com as construções das pontes ao 

longo deste rio, muitas vezes estreitando a seção de escoamento, alguns bairros 

localizados às margens deste rio sofrem consequências desta urbanização em períodos 

chuvosos. Estes bairros são: Santa Rosa, Imbel, Nossa Senhora de Fátima, Cantina, 

Santa Rita de Cássia, Varginha, São Sebastião, Porto Velho, Centro, Boa Vista e Santos 

Dumont. Vale ressaltar que as regiões que sofrem com o transbordamento da calha do 

Sapucaí variam de acordo com a intensidade da chuva, mas os bairros citados acima 

são os mais propensos a sofrerem com o transbordamento da calha do rio Sapucaí. 

Outros corpos hídricos também fazem parte do sistema de macrodrenagem do Rio 

Sapucaí, sendo estes: Ribeirão José Pereira, Ribeirão das Anhumas, Ribeirão 



 

 

Piranguçu e Ribeirão Água Preta. Essas sub-bacias também influenciam nos bairros em 

casos de inundação, os bairros afetados são: Pinheirinho e BPS no caso do Ribeirão 

José Pereira; Anhumas, Medicina, Santo Antônio, Avenida e São Judas Tadeu para o 

Ribeirão das Anhumas; Nossa Senhora da Piedade e Distrito Industrial para o Ribeirão 

Piranguçu e; Boa Vista e Vila Rubens para o Ribeirão Água Preta. Na Figura 21, 

observa-se a mancha urbana do município localizada às margens dos cursos d’água. 

 

Figura 21 - Mancha urbana de Itajubá 

 

No município ainda existem pequenos córregos, muitos deles já canalizados, que 

também fazem parte deste sistema de macrodrenagem. Além de o município ter se 

desenvolvido na planície de inundação dos corpos hídricos a pavimentação das vias 

dificulta a infiltração das águas e favorece o escoamento superficial, fazendo, assim, 

com que as águas das chuvas atinjam a calha mais rapidamente. Conforme a 

intensidade de chuva e a quantidade de dias de chuva, a calha do rio Sapucaí não é 

suficiente para escoar a vazão, havendo, assim, o extravasamento das águas atingindo 

os bairros adjacentes influenciando no regime de vazões dos seus afluentes. 



 

 

IDENTIFICAÇÃO DE LACUNAS NO SISTEMA 

Na Tabela 8 são apresentadas as lacunas encontradas no sistema de drenagem, tanto 

micro quanto macro, do município de Itajubá.  

Tabela 8 - Lacunas no sistema de drenagem 

CATEGORIA ITENS SITUAÇÃO 

MICRODRENAGEM 

Existência de Plano 
Diretor Municipal 

O município possui Plano Diretor com 
diretrizes para uso e ocupação do solo, 

porém, atualmente, se encontra em 
revisão. 

Existência do Plano 
Diretor de Drenagem 

O município não possui um Plano Diretor 
de Drenagem. 

Dimensionamento dos 
sistemas de 

microdrenagem 

Além de não possuir um Plano Diretor de 
Drenagem, o município não possui 

critérios e padrões para 
dimensionamento das redes. 

Cadastro dos sistemas 

Apesar de muitas regiões do município 
possuírem dispositivos de drenagem, 

não existe um cadastro destes 
dispositivos e nem projetos, o que 

dificulta a análise do sistema. 

Principais problemas 
encontrados com relação 

ao sistema de 
microdrenagem 

Existem diversos pontos de alagamento 
no município, estes muitas vezes com 
sistemas de drenagem, porém muitas 
vezes insuficientes devido a erros de 

dimensionamento ou de execução das 
redes. Os bairros citados com problema 
de alagamento são: Varginha, Medicina, 
Nossa Senhora de Fátima, Cantina, São 

Sebastião, Açude, Rebourgeon, Vila 
Rubens e Porto Velho. Tubulações 

assoreadas e bocas de lobo obstruídas. 

Dispositivos 
padronizados 

As bocas de lobo encontradas pelo 
município não são padronizadas e 
muitas delas estão em condições 

precárias. 

Ligações clandestinas de 
esgotos sanitários ao 
sistema de drenagem 

pluvial 

Existem ligações clandestinas de esgoto 
em diversos pontos da cidade. 

Localização das redes 

Além de não existir um padrão do 
posicionamento das redes com relação à 

via, existem redes passando sob 
residências. 

Descarte dos sistemas 
Alguns descartes das redes de 

drenagem ficam afogadas durante as 
épocas de cheia. 

MACRODRENAGEM Plano Diretor Municipal 

O Plano Diretor de Municipal se encontra 
em revisão. O vigente apresenta 
diretrizes para o zoneamento nas 

planícies de inundação. 



 

 

CATEGORIA ITENS SITUAÇÃO 

Planície de inundação 

Existem edificações nas margens dos 
cursos d’água, ou seja, suas planícies de 
inundações não foram preservadas nem 
no perímetro urbano, nem na zona rural. 

Descarte de esgoto 
Existem descartes de esgoto direto das 

casas para os cursos d’água em diversos 
trechos. 

Pontes 
Nos cursos d’água ocorrem 

estrangulamentos em algumas seções 
que alteram o regime fluvial. 

Obstrução da calha 
As calhas de alguns cursos d’água se 
encontram obstruídas por vegetações. 

Declividade 
O ribeirão da Água Preta possui baixa 

declividade o que dificulta o escoamento. 

Seções 
Há variação na seção de escoamento 

dos canais e assoreamento 

 

VERIFICAÇÃO DA SEPARAÇÃO ENTRE OS SISTEMAS DE DRENAGEM E DE 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Durante a visita foi possível observar a existência de ligações de esgotos nos sistemas 

de microdrenagem. Este fato ficou evidente, pois a visita técnica foi realizada durante 

um período sem chuvas, nos dias 28 de setembro de 2015, bem como nos dias 1,2 e 5 

de outubro do mesmo ano. Mesmo se tratando de um período seco, foi observado 

desague das galerias nos mananciais em diferentes pontos de descartes de drenagem. 

Na Figura 22, observa-se a localização de alguns descartes e ainda fotos destes locais. 



 

 

 

Figura 22 - Localização de alguns descartes de drenagem com esgoto 

ANÁLISE CRÍTICA DAS ÁREAS DE RISCOS 

Na Figura 23, é possível observar a localização das áreas de riscos no município de 

Itajubá (BRASIL, 2014), de acordo com o documento “Ação Emergencial para 

Delimitação de Áreas em Alto e Muito Alto Risco a Enchentes, Inundações e 

Movimentos de Massa”, desenvolvido pelo Serviço Geológico do Brasil – CPRM em 

conjunto com a Defesa Civil Municipal. 

 

Figura 23 - Mapa de localização das áreas de risco 

 



 

 

PROGNÓSTICO, DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS 

 

  



 

 

ESTUDO POPULACIONAL 

Nesta parte são apresentados os estudos populacionais do município de Itajubá, como 

parte integrante do CIMASAS. Serão apresentadas as projeções da população para o 

horizonte de projeto de 20 anos (2017 a 2037), conforme Figura 24 e Figura 25.  

 
Figura 24 - Projeção da população total da sede do município de Itajubá 

 
 

 
Figura 25 - Projeção da população total do distrito de Lourenço Velho 

 
 

Nesta parte do prognóstico são apresentados os estudos populacionais do município de 

Itajubá. Para tanto, inicialmente os dados censitários que caracterizam a evolução 

recente da população residente no município são sistematizados e analisados, 

conforme sua série histórica. Para projeção da população nos bairros de interesse como 
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Ano Bom, Estância e Gerivá,  foi aplicado ano a ano a taxa de crescimento médio anual 

rural do município devido à ausência de dados históricos. As projeções desses bairros 

são vistas na Figura 26, Figura 27 e Figura 28 respectivamente.  

 
Figura 26 - Projeção da população do bairro Ano Bom 

 
 

 
Figura 27 - Projeção da população do bairro Estância 
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Figura 28 - Projeção da população do bairro Gerivá 

 

 

INDICADORES 

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Para avaliar as condições atuais dos serviços de abastecimento de água do município, 

foram adotados alguns indicadores considerados mais relevantes e que possuem dados 

de séries históricas, conforme relação do Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento – SNIS – do Ministério das Cidades e dados fornecidos pela prestadora 

dos serviços de abastecimento de água do município.  

Nas Tabela 9, Tabela 10 e Tabela 11 a seguir, encontram-se reproduzidos os valores 

desses indicadores para a situação de 2014/2015, conforme informações constantes do 

Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) do Ministério das Cidades 

e informações obtidas junto a COPASA. 

Tabela 9 - Valores indicadores para avaliação da prestação dos serviços de abastecimento de 

água da Sede - Itajubá 

INDICADOR UNIDADE VALOR AVALIAÇÃO FONTE 

Índice de Hidrometação % 98 ADEQUADO COPASA 2015 

Consumo Médio per capita de 
Água 

L/hab.dia 164 - COPASA 2015 

Índice de Atendimento Urbano de 
Água 

% 100 ADEQUADO COPASA 2015 
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INDICADOR UNIDADE VALOR AVALIAÇÃO FONTE 

Índice médio de Perdas na 
distribuição total 

% 18,22 ADEQUADO 
COPASA 
2014/2015 

Indicador de existência de 
Tratamento 

Qualitativo SIM ADEQUADO COPASA 2015 

Indicador de Cobrança pelo Uso 
da Água 

Qualitativo SIM EXISTENTE COPASA 2015 

(1) Valor adequado quando comparado às metas estabelecidas pelo PLANSAB 

 

Tabela 10 - Valores indicadores para avaliação da prestação dos serviços de abastecimento de 

água do Ano Bom - Itajubá 

INDICADOR UNIDADE VALOR AVALIAÇÃO FONTE 

Índice de Hidrometação % 98 ADEQUADO 
COPASA 

2015 
Consumo Médio per capita de 
Água 

L/hab.dia 84,57 - 
COPASA 

2015 
Índice de Atendimento Urbano de 
Água 

% 100 ADEQUADO SNIS 2014 

Índice médio de Perdas na 
distribuição total 

% 38,66 
ADEQUAR ÀS 

METAS 
COPASA 

2015 
Indicador de existência de 
Tratamento 

Qualitativo SIM ADEQUADO 
COPASA 

2015 
Indicador de Cobrança pelo Uso 
da Água 

Qualitativo SIM EXISTENTE 
COPASA 

2015 

 

Tabela 11 - Valores indicadores para avaliação da prestação dos serviços de abastecimento de 

água de Lourenço Velho – Itajubá 

INDICADOR UNIDADE VALOR AVALIAÇÃO FONTE 

Índice de Hidrometação % 98 ADEQUADO COPASA 2015 

Consumo Médio per 
capita de Água 

L/hab.dia 84,57 - COPASA 2015 

Índice de Atendimento 
Urbano de Água 

% 100 ADEQUADO SNIS 2014 

Índice médio de Perdas 
na distribuição total 

% 38,66 
ADEQUAR ÀS 

METAS 
COPASA 2015 

Indicador de existência 
de Tratamento 

Qualitativo SIM ADEQUADO COPASA 2015 

Indicador de Cobrança 
pelo Uso da Água 

Qualitativo SIM EXISTENTE COPASA 2015 

 

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O sistema de esgotamento sanitário de Itajubá é constituído de atividades, 

infraestruturas e instalações operadas pela concessionária COPASA nas áreas urbanas 

da Sede Municipal e no bairro Ano Bom. Segundo dados do SNIS 2014, o contrato da 

concessionária tem prazo de vencimento em 2034. Nas comunidades rurais Estância, 

Gerivá e Distrito de Lourenço Velho, há serviço de esgotamento sanitário sob 



 

 

responsabilidade da Prefeitura Municipal; nos demais bairros rurais, soluções 

individuais como fossas negras e valas a céu aberto são adotadas pelos moradores.  

A avaliação da prestação de serviços do sistema atual de esgotamento sanitário em 

Itajubá foi feita a partir de indicadores, indicados na Tabela 12, em sua maioria retirados 

junto a concessionária COPASA. Alguns índices são referentes ao último Diagnóstico 

Anual Água e Esgotos do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento Básico 

(SNIS 2014). 

Tabela 12 - Valores indicadores para avaliação dos serviços de esgotamento sanitário em Itajubá 

INDICADOR UNIDADE VALOR AVALIAÇÃO FONTE 

Índice de Coleta de Esgotos % 73,61 INADEQUADO SNIS 2014 

Índice Médio de Tratamento de 
Esgotos Coletado 

% 91 ADEQUADO 
COPASA 

2014/2015 
Índice de Atendimento Urbano 
de Esgoto 

% 92 ADEQUADO 
COPASA 
07/2015 

Cobrança pelo Serviço de 
Esgotamento Sanitário 

- SIM EXISTENTE COPASA 2015 

 

A partir dos indicadores mencionados, pode-se chegar as seguintes conclusões sobre 

o sistema de esgotamento sanitário de Itajubá: 

- Há a necessidade de se efetuarem novas ligações de esgoto no município, uma vez 

que o índice de coleta de esgotos (IN015) é menor que 80%. Isso significa que alguns 

lugares possuem ligações de água, mas não possuem ligações de esgoto, seja por 

inexistência de rede coletora ou por ausência de ligação; 

- Apenas a Sede do município de Itajubá apresenta um alto índice de tratamento de 

esgoto coletado; as demais regiões do município lançam os efluentes coletados nos 

cursos d’água que passam pela cidade, revelando necessidade de implantação de 

sistemas de tratamento; 

- O índice de atendimento urbano de esgoto na Sede Municipal é de 92%, enquanto que 

no bairro Ano Bom é de 20% e na comunidade Estância é de 80%. Para o distrito 

Lourenço Velho e comunidade Gerivá, considerou-se o índice de coleta de 0%, uma vez 

que suas redes se encontram em mau estado de conservação ou processo de 

construção/renovação; 

- A manutenção do serviço de esgotamento sanitário tem como suporte as tarifas pagas 

pelos usuários. Na Sede de Itajubá, a cobrança está vinculada ao serviço de 

abastecimento de água, fornecido pela concessionária COPASA. Nos distritos e áreas 

rurais não atendidas do município, não há cobrança de tarifa, exceto na comunidade 



 

 

rural de Estância em que os próprios moradores contribuem para a manutenção do 

sistema de coleta e tratamento, mesmo que este se encontre em estado deficitário.  

Nota-se, portanto, que o sistema de esgotamento sanitário de Itajubá necessita de 

aumento da rede coletora urbana para garantir universalização do serviço na Sede 

Municipal, Bairro Ano Bom, distrito Lourenço Velho e comunidades Estância e Gerivá, 

uma vez que nessas regiões existem domicílios não atendidos. Além disso, há a 

necessidade de ampliação do sistema de tratamento de esgoto de Itajubá para 

universalização deste serviço em todo município. 

Excetuando-se a comunidade rural de Estância, que possui sistema de tratamento com 

duas ETEs compactas, e o bairro Ano Bom, que possui pequena extensão de rede 

coletora; nos demais bairros rurais de Itajubá, o esgotamento sanitário é feito pelos 

próprios moradores. O município não demonstrou a existência de controle em relação 

às soluções individuais como fossas negras e valas a céu aberto. Assim, para as áreas 

rurais, um programa de monitoramento de soluções individuais e coletivas se mostra 

mais adequado para garantir viabilidade orçamentária ao município e simultânea 

melhoria da qualidade de vida da população.  

SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Para análise e avaliação da prestação atual dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos, foram adotados alguns indicadores quali-quantitativos. Esses indicadores encontram-se 

apresentados a seguir, sendo que a Tabela 13 apresenta um resumo da destinação final dos 

resíduos municipais, a Tabela 14 apresenta o resumo dos serviços de limpeza urbana 

diagnosticados, a Tabela 15 apresenta um resumo dos índices de reaproveitamento 

diagnosticados e a Tabela 16 apresenta um resumo dos indicadores relacionados à economia do 

município e sua gestão atual dos resíduos sólidos.  

Tabela 13 - Destinação final dos resíduos em Itajubá 

RESÍDUOS UNIDADE DE DESTINAÇÃO SITUAÇÃO 
VIDA ÚTIL 
PREVISTA 

RSD 

Aterro Sanitário - CIMASAS Adequado Até 2027 

Central de Triagem - Resíduos Secos Não há - 

Usina de Compostagem Não há - 

RCC Terreno na Área Urbana 
Inadequado para 

RCC 
- 

RSS Empresa Terceirizada Adequado - 

 

 



 

 

Tabela 14 - Serviços de limpeza urbana em Itajubá 

RESÍDUOS TIPO DE SERVIÇO PRESTADO 

NÍVEL DE ATENDIMENTO 

ÁREA URBANA E DISTRITO 
ÁREA 

RURAL 

RSU 

Coleta de RSD 100% 100% 

Coleta Seletiva Parcial n.d 

Varrição 100% 0% 

RCC Coleta 100% n.d 

 

Tabela 15 - Índices de reaproveitamento em Itajubá 

RESÍDUOS TIPO DE SERVIÇO PRESTADO 
ÍNDICE DE REAPROVEITAMENTO 

SEDE, DISTRITO E ÁREA RURAL 

RSD 
Reciclagem/Reaproveitamento 3,65% 

Compostagem n.d. 

RCC 100% 

 

Tabela 16 - Indicadores econômicos e de gestão em Itajubá 

INDICADOR VALOR AVALIAÇÃO FONTE 

Existência de Cobrança pelo 
Serviço de Limpeza Urbana 

SIM ADEQUADO 
PREFEITURA 
MUNICIPAL 

2015 
Existência de Cobrança pelo 
Serviço de Manejo de Resíduos 
Sólidos 

SIM ADEQUADO 
PREFEITURA 
MUNICIPAL 

2015 
Existência de Plano Municipal de 
Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos ou Plano Semelhante 

SIM ADEQUADO 
PREFEITURA 
MUNICIPAL 

2015 
Situação do Plano Municipal de 
Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos 

DESATUALIZADO INADEQUADO 
PREFEITURA 
MUNICIPAL 

2015 

Existência de Consórcio 
Municipal 

SIM ADEQUADO 
PREFEITURA 
MUNICIPAL 

2015 

 

De acordo com os indicadores acima apresentados, é possível concluir algumas 

premissas sobre o sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos em Itajubá: 

- O serviço de varrição no município tem sido realizado em 100% da área urbana, 

todavia verifica-se que tal serviço não está disponível na área rural. O cenário ideal 

futuro prevê que a varrição ocorra em sua totalidade também em todos os aglomerados 

rurais e, para tanto, o serviço deve ser mantido nas áreas urbanas e ampliado de forma 

a atender também as zonas rurais do município, além de ser avaliado continuamente 

para garantia de sua execução; 



 

 

- No município de Itajubá a coleta seletiva é praticada em parte da sede através de uma 

associação de catadores conveniada a Prefeitura, além de inúmeros catadores 

informais não cadastrados. Porém o nível de atendimento ainda é incipiente uma vez 

que não há coleta em todos os bairros do município, recolhendo assim uma quantidade 

ainda pequena de materiais recicláveis e ficando à coleta domiciliar a responsabilidade 

de coleta da maior parte dos resíduos gerados pelos moradores. Como objetiva-se a 

disposição em aterro apenas de resíduos não reaproveitáveis, por exigência da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), a coleta seletiva e posterior reaproveitamento 

dos resíduos passa a representar uma obrigação do município, que deverá, portanto, 

planejar e implantar um sistema de coleta seletiva efetivo, que compreenda todo seu 

território; 

- Os resíduos dos serviços de saúde (RSS) atualmente recebem a destinação correta, 

sendo de responsabilidade da empresa terceirizada contratada pelo município, que 

realiza todo o processo de coleta, transporte e destinação segundo o modelo específico 

para esse tipo de resíduo. Dessa forma, torna-se necessário apenas que o município 

realize acompanhamento e fiscalização da qualidade do modelo praticado; 

- Os resíduos de construção civil (RCC) estão sendo atualmente depositados em local 

inadequado, ou seja, depósitos clandestinos que promovem grande impacto ambiental.   

Visando adequar a situação, a Prefeitura Municipal de Itajubá vem implementando o 

Plano de Gestão de Resíduos Sólidos da Construção Civil, instituindo responsabilidade 

para o poder público e para população para descarte adequado dos RCC. Além disso, 

verificou-se a ocorrência de descartes de RCC em locais indevidos como terrenos 

baldios e margens de córregos por parte dos moradores, exigindo sensibilização dos 

munícipes; 

- Medidas devem ser tomadas por parte do município para que seja implantada uma 

infraestrutura adequada, que seja capaz de receber e triar os RCC e encaminhá-los 

para que sejam reaproveitados ou dispostos em aterro em conformidade com as normas 

técnicas específicas. Sendo assim, em fase posterior do trabalho, o município terá 

detalhamento de programas, projetos e ações, de forma a equacionar tal problema; 

- A manutenção do serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos tem como 

suporte as tarifas pagas pelos moradores. Em Itajubá a cobrança das taxas para esses 

serviços está vinculada ao pagamento de IPTU, e o grande déficit entre as receitas e 

despesas é coberto pelas contas públicas do orçamento geral da Prefeitura; 



 

 

- O município possui disponibilidade financeira pouco compatível com o valor requerido 

para a efetivação das ações do programa de controle de resíduos sólidos, em suma, 

devido ao seu porte e perfil socioeconômico.  Contudo, há a possibilidade de articulação 

para requerimento de recursos da União, uma vez que Itajubá possui documentação 

exigida para esse tipo de processo; 

- O município conta com Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos 

(PGIRS), elaborado e apresentado no ano de 2007. Contudo, o plano encontra-se 

inadequado para os propósitos da PNRS, uma vez que atualmente está desatualizado; 

- A inserção do município no consórcio microrregional corresponde a uma situação 

favorável para o alcance dos objetivos relacionados à limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos. Conforme estabelece o Art. 45 da PNRS, os consórcios públicos 

(fundamentados nos termos da Lei Nº 11.107/2005) têm como objetivo viabilizar a 

descentralização e a prestação de serviços públicos que envolvam resíduos sólidos, 

tendo prioridade na obtenção dos incentivos instituídos pelo Governo Federal.  

SISTEMA DRENAGEM URBANA 

O município de Itajubá está localizado no vale do rio Sapucaí, ou seja, o município se 

encontra numa área de APP naturalmente inundável. O crescimento município se deu 

nas planícies de inundações e, além disto, o mesmo apresenta construções de pontes 

ao longo do percurso natural do rio, obras que promovem o estreitamento da seção de 

escoamento. 

Tais características construtivas e de ocupação geram consequências diretas em alguns 

bairros como Santa Rosa, Imbel, Nossa Senhora de Fátima, Cantina, Santa Rita de 

Cássia, Varginha, São Sebastião, Porto Velho, Centro, Boa Vista e Santos Dumont. 

Salientando que as regiões que sofrem com o transbordamento da calha do Rio Sapucaí 

variam de acordo com a intensidade da chuva. 

Segundo dados levantados em fase de diagnóstico, desde sua fundação em 1819 até o 

ano de 2000, no município foram observados 74 eventos de cheia. Estando os mesmos 

dispostos após o ano de 1872, uma vez que se estipula a ausência de relatos das cheias 

ocorridas anteriormente. 

Além de o município ter se desenvolvido na planície de inundação dos corpos hídricos 

a pavimentação das vias dificulta a infiltração das águas e favorece o escoamento 

superficial, fazendo, assim, com que as águas das chuvas atinjam a calha mais 

rapidamente. Conforme a intensidade de chuva e a quantidade de dias de chuva, a calha 



 

 

do rio Sapucaí não é suficiente para escoar a vazão, havendo, assim, o extravasamento 

das águas atingindo os bairros adjacentes e influenciando no regime de vazões dos 

seus afluentes. 

No município de Itajubá não existe cadastro das redes de água pluviais. De acordo com 

a Prefeitura, está sendo feito um levantamento do sistema de microdrenagem e, 

atualmente, já se levantou a localização das bocas de lobo em cerca de 50% do 

município.  

Em visita realizada na fase de Diagnóstico, foi informado por funcionários da secretaria 

de obras, que em diversos locais existe sistema de microdrenagem, porém este não é 

suficiente para o correto escoamento das águas, ou seja, essas tubulações não 

possuem capacidade para escoar as águas nos períodos chuvosos. Tal falta de 

capacidade se dá, primordialmente, pela ausência de declividade nas tubulações 

instaladas, implicando no assoreamento das mesmas. 

Além disso, em função da ocupação da bacia (69% com alto CNs), pode-se dizer que 

grande parte do volume precipitado será transformado em escoamento superficial 

gerando vazões similares às vazões de pico estimadas em modelagem. 

Analisando a demanda para precipitação de projeto no cenário atual associados aos 

dados levantados em diagnóstico da microdrenagem como a ausência de cadastros, 

plano diretor destinado a drenagem, critérios de padronização para estruturas de 

drenagem, e a não existência de programas de investimentos em implantação ou 

ampliação da rede existente, torna-se caracterizável a drenagem atual como 

insuficiente.  

OBJETIVOS E METAS 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

As diretrizes do PMSB devem visar o aumento da eficiência para um melhor 

aproveitamento dos mananciais para fins de abastecimento de água, garantindo o 

abastecimento para o horizonte de projeto. As metas estabelecidas no PMSB para o 

município de Itajubá estão resumidas na Tabela 17 a seguir: 

Tabela 17 - Metas para Itajubá – abastecimento de água 

SEDE 

HORIZONTE CURTO MÉDIO LONGO 
ATENDIMENTO URBANO 100% 100% 100% 
ÍNDICE 
DE 
PERDAS  

OTIMISTA 10,90% 9,20% 4,10% 
MAIS PROVÁVEL 13,30% 11,60% 6,50% 
PESSIMISTA 15,70% 14,0% 8,90% 

EXISTÊNCIA DE TRATAMENTO SIM SIM SIM 



 

 

COBRANÇA PELO ABASTECIMENTO SIM SIM SIM 
ANO BOM 

HORIZONTE CURTO MÉDIO LONGO 

ATENDIMENTO URBANO 100% 100% 100% 

ÍNDICE 
DE 
PERDAS  

OTIMISTA 20,00% 18,10% 12,30% 

MAIS PROVÁVEL 31,30% 29,90% 24,20% 

PESSIMISTA 43,70% 41,80% 36,10% 

EXISTÊNCIA DE TRATAMENTO SIM SIM SIM 

COBRANÇA PELO ABASTECIMENTO SIM SIM SIM 
LOURENÇO VELHO 

HORIZONTE CURTO MÉDIO LONGO 

ATENDIMENTO URBANO 100% 100% 100% 

ÍNDICE 
DE 
PERDAS  

OTIMISTA 20,00% 18,10% 12,30% 

MAIS PROVÁVEL 31,90% 29,90% 24,20% 

PESSIMISTA 43,70% 41,80% 36,10% 

EXISTÊNCIA DE TRATAMENTO IMPLANTAR SIM SIM 

COBRANÇA PELO ABASTECIMENTO IMPLANTAR SIM SIM 

* Curto = 2021; Médio = 2025; Longo = 2037 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

No planejamento estratégico das metas específicas de esgotamento sanitário para o 

município de Itajubá, foram levantados 3 diferentes cenários que podem representar a 

evolução da realidade de origem até a situação futura do município.  A Tabela 18, a 

seguir, relaciona as metas para o sistema de esgotamento sanitário do município, 

destacando as diferenças entre cada um dos cenários estabelecidos. Também são 

relacionadas as metas para as áreas rurais do município, destacando as diferenças 

entre cada um dos cenários estabelecidos anteriormente.  

Neste estudo, as regiões urbanas dos distritos Sede e Lourenço Velho, o bairro Ano 

Bom e as comunidades rurais de Estância e Gerivá estarão sujeitas à rede de coleta e 

tratamento de esgoto. As áreas rurais do município serão atendidas por fossas sépticas, 

uma vez que o Plansab considera apropriado o tratamento dos esgotos por este tipo de 

sistema, mesmo que os impactos ambientais das fossas sépticas sejam semelhantes 

ao da rede pública de coleta sem tratamento de esgoto. Ressalta-se que as áreas rurais 

deverão contar com um programa de monitoramento do saneamento rural, que 

abrangerá tanto as soluções coletivas de tratamento de esgoto quanto as soluções 

individuais.  

Tabela 18 - Metas para Itajubá – esgotamento sanitário 

HORIZONTE ATUAL CURTO MÉDIO LONGO 

 SEDE    
ÁREA URBANA  

ECONOMIAS 
LIGADAS NO 
SISTEMA 

OTIMISTA 92% 93,5% 95% 100% 
MAIS PROVÁVEL 92% 93% 95% 98% 
PESSIMISTA 92% 89,8% 92% 96% 
OTIMISTA 91% 94% 97% 100% 



 

 

TRATAMENTO 
DO EGOTO 
COLETADO 

MAIS PROVÁVEL 91% 93% 95% 98% 

PESSIMISTA 91% 91% 92% 95% 

ÁREA RURAL 

FOSSAS 
SÉPTICAS 
MONITORADAS 

OTIMISTA S/I 60% 80% 100% 

MAIS PROVÁVEL S/I 40% 70% 93% 

PESSIMISTA S/I 0% 40% 80% 

ANO BOM 
ÁREA URBANA  

ECONOMIAS 
LIGADAS NO 
SISTEMA 

OTIMISTA 20% 90% 95% 100% 
MAIS PROVÁVEL 20% 70% 80% 93% 
PESSIMISTA 20% 19,3% 54% 74% 

TRATAMENTO 
DO EGOTO 
COLETADO 

OTIMISTA 0% 60% 80% 100% 
MAIS PROVÁVEL 0% 50% 72% 90% 
PESSIMISTA 0% 0% 42% 62% 

DISTRITO LOURENÇO VELHO 
ÁREA URBANA  

ECONOMIAS 
LIGADAS NO 
SISTEMA 

OTIMISTA 0% 85% 93% 100% 
MAIS PROVÁVEL 0% 60% 76% 98% 
PESSIMISTA 0% 0% 0% 65% 

TRATAMENTO 
DO EGOTO 
COLETADO 

OTIMISTA 0% 50% 75% 100% 
MAIS PROVÁVEL 0% 30% 50% 80% 
PESSIMISTA 0% 0% 0% 60% 

COMUNIDADE ESTÂNCIA 
ÁREA URBANA (SEDE) 

ECONOMIAS 
LIGADAS NO 
SISTEMA 

OTIMISTA 80,0% 95% 97% 100% 
MAIS PROVÁVEL 80,0% 83% 86% 93% 
PESSIMISTA 80,0% 77,2% 81% 86% 

TRATAMENTO 
DO EGOTO 
COLETADO 

OTIMISTA 0% 85% 100% 100% 
MAIS PROVÁVEL 0% 85% 94% 96% 
PESSIMISTA 0% 80% 81% 84% 

COMUNIDADE GERIVÁ 
ÁREA URBANA  

ECONOMIAS 
LIGADAS NO 
SISTEMA 

OTIMISTA 0% 85% 93% 100% 

MAIS PROVÁVEL 0% 60% 76% 93% 

PESSIMISTA 0% 0% 0% 65% 
TRATAMENTO 
DO EGOTO 
COLETADO 

OTIMISTA 0% 50% 75% 100% 
MAIS PROVÁVEL 0% 0% 30% 50% 
PESSIMISTA 0% 0% 0% 60% 

* Curto = 2021; Médio = 2025; Longo = 2037; S/I = sem informação 

 
 

LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Para o município de Itajubá, as metas foram estabelecidas a partir dos dados e 

informações obtidas no diagnóstico realizado em etapa anterior, levando em 

consideração as exigências e planos de metas da PNRS, conforme exposto 

anteriormente. De modo semelhante à proposta da política nacional, tais metas estão 

divididas em três cenários alternativos de evolução (otimista, mais provável e 

pessimista), e correspondem a estratégias norteadoras, devendo ser continuamente 

verificadas para manutenção do sistema de saneamento básico durante o plano de 

projeto.  



 

 

Vale citar que, como parte integrante de do Consórcio Intermunicipal dos Municípios da 

Microrregião do Alto Sapucaí para Aterro Sanitário (CIMASAS), a destinação final dos 

resíduos sólidos urbanos, comerciais (com características domiciliares) e públicos 

(derivados da limpeza urbana) de Itajubá exerce influência nos demais municípios 

integrantes do consórcio, uma vez que o aterro sanitário em Itajubá corresponde a uma 

solução compartilhada. As metas para o serviço de limpeza urbana e manejo de 

resíduos estão apresentadas, a seguir, na Tabela 19. 

Tabela 19 - Metas para Itajubá – limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 

HORIZONTE ATUAL CURTO MÉDIO LONGO 

RSU 
ÍNDICE DE 

REAPROVEITAMENTO 
DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

SECOS 

OTIMISTA 

3,65% 

70% 80% 90% 
MAIS 
PROVÁVEL 

50% 60% 70% 

PESSIMISTA 30% 40% 50% 
ÁREA URBANA 

COLETA RSD 

OTIMISTA 

100% 

100% 100% 100% 
MAIS 
PROVÁVEL 

100% 100% 100% 

PESSIMISTA 100% 100% 100% 

COLETA SELETIVA 

OTIMISTA 

Parcial 

70% 85% 100% 
MAIS 
PROVÁVEL 

60% 80% 100% 

PESSIMISTA 50% 70% 100% 

SERVIÇO DE VARRIÇÃO 

OTIMISTA 

100% 

100% 100% 100% 
MAIS 
PROVÁVEL 

100% 100% 100% 

PESSIMISTA 100% 100% 100% 
ÁREA RURAL 

COLETA RSD 

OTIMISTA 

85% 

100% 100% 100% 
MAIS 
PROVÁVEL 

100% 100% 100% 

PESSIMISTA 100% 100% 100% 

COLETA SELETIVA 

OTIMISTA 

0% 

70% 85% 100% 
MAIS 
PROVÁVEL 

60% 80% 100% 

PESSIMISTA 50% 70% 100% 

SERVIÇO DE VARRIÇÃO 

OTIMISTA 

0% 

100% 100% 100% 
MAIS 
PROVÁVEL 

70% 85% 100% 

PESSIMISTA 50% 70% 100% 
RSS (ÁREA URBANA) 

COLETA RSS 

OTIMISTA 

100% 

100% 100% 100% 
MAIS 
PROVÁVEL 

100% 100% 100% 

PESSIMISTA 100% 100% 100% 
RI 

COLETA E DESTINAÇÃO 
AMBIENTALMENTE 

ADEQUADA 

OTIMISTA 

S/I 

100% 100% 100% 
MAIS 
PROVÁVEL 

100% 100% 100% 

PESSIMISTA 100% 100% 100% 

PLANOS DE 
GERENCIAMENTO DE 

RESÍDUOS INDUSTRIAIS 

OTIMISTA 

S/I 

100% 100% 100% 
MAIS 
PROVÁVEL 

100% 100% 100% 

PESSIMISTA 100% 100% 100% 



 

 

E SISTEMA 
DECLARATÓRIO 

RCC 

COLETA RCC - URBANA 

OTIMISTA 

100% 

100% 100% 100% 
MAIS 
PROVÁVEL 

100% 100% 100% 

PESSIMISTA 100% 100% 100% 

COLETA RCC - RURAL 

OTIMISTA 

S/I 

100% 100% 100% 
MAIS 
PROVÁVEL 

100% 100% 100% 

PESSIMISTA 100% 100% 100% 
ELIMINAÇÃO DAS ÁREAS 

DE DISPOSIÇÃO 
IRREGULAR (BOTA-

FORAS) 

OTIMISTA 

S/I 

100% 100% 100% 
MAIS 
PROVÁVEL 

100% 100% 100% 

PESSIMISTA 100% 100% 100% 
IMPLANTAÇÃO DE 

ATERROS CLASSE A 
(RESERVAÇÃO DE 

MATERIAL) 

OTIMISTA 

S/I 

100% 100% 100% 
MAIS 
PROVÁVEL 

100% 100% 100% 

PESSIMISTA 100% 100% 100% 
PLANOS DE 

GERENCIAMENTO DE 
RESÍDUOS DA 

CONSTRUÇÃO E 
SISTEMA 

DECLARATÓRIO 

OTIMISTA 

S/I 

100% 100% 100% 
MAIS 
PROVÁVEL 

100% 100% 100% 

PESSIMISTA 100% 100% 100% 

REUTILIZAÇÃO E 
RECICLAGEM 

OTIMISTA 

100% 

100% 100% 100% 
MAIS 
PROVÁVEL 

100% 100% 100% 

PESSIMISTA 100% 100% 100% 
RSA 

COLETA E DESTINAÇÃO 
ADEQUADA 

OTIMISTA 

S/I 

100% 100% 100% 
MAIS 
PROVÁVEL 

100% 100% 100% 

PESSIMISTA 100% 100% 100% 

INVENTÁRIO DE 
RESÍDUOS 

AGROSILVOPASTORIS 

OTIMISTA 

S/I 

100% 100% 100% 
MAIS 
PROVÁVEL 

100% 100% 100% 

PESSIMISTA 100% 100% 100% 

AMPLIAÇÃO DA 
LOGÍSTICA REVERSA 

OTIMISTA 

S/I 

- 80% 80% 

MAIS 
PROVÁVEL 

- 80% 80% 

PESSIMISTA - 80% 80% 

* Curto = 2021; Médio = 2025; Longo = 2037; S/I = sem informação 

 

DRENAGEM PLUVIAL URBANA 

Tais metas referem-se principalmente a ações para evitar os alagamentos devido aos 

problemas na microdrenagem, bem como dos efeitos de inundações e enchentes, 

estando resumidas, segundo seus respectivos horizontes de planejamento, na Tabela 

20 a seguir: 

 



 

 

Tabela 20 - Metas propostas para drenagem urbana e manejo de águas pluviais 

QUESITO NATUREZA 
ABRANGÊNCIA 

DA 
INTERVENÇÃO 

PROGRAMA/ 
MEDIDA 

HORIZONTE 

E
M

E
R

G
E

N

C
IA

L
 

C
U

R
T

O
 

P
R

A
Z

O
 

M
É

D
IO

 

P
R

A
Z

O
 

L
O

N
G

O
 

P
R

A
Z

O
 

Microdrenagem/ 
alagamentos 

Operação e 
manutenção 

Todas as 
subbacias 

Programa 
contínuo de 

manutenção da 
microdrenagem 

X    

Ausência de 
Cadastro 
topográfico e 
estrutural da 
Rede de Micro e 
Macro Drenagem 

Operação e 
manutenção 

Todas as 
subbacias 

Realização de 
cadastro da rede 

de drenagem 
atual 

 X   

Ausência de 
Planejamento de 
drenagem 
integrado com 
urbanístico 

Planejamento Legal 

Criação e 
normatização 

que obriguem o 
controle na fonte 

para novas 
construções 

  X  

Ausência de 
Normatização 

Operação Institucional 

Elaboração de 
manual de 
Drenagem 

Urbana 

  X  

Melhoria do 
sistema 

Operação e 
manutenção 

Todos os 
distritos 

Implementação 
das medidas 
estabelecidas 

pelo plano diretor 
de drenagem 

urbana 

   X 

*Curto = 2021; Médio = 2025; Longo = 2037 

 

PROJEÇÃO DE DEMANDAS DOS SERVIÇOS 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Neste item, foi realizada a projeção da demanda pelo Serviço de Abastecimento de água 

em Itajubá para os três cenários. Para representar a projeção, foram elaborados 

gráficos, trazidos na Figura 29, Figura 30 e Figura 31. 



 

 

 

Figura 29 - Projeção da demanda total para os três cenários propostos para sede - Itajubá 

 

 

Figura 30 - Projeção da demanda total para os três cenários propostos para Ano Bom - Itajubá 
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Figura 31 - Projeção da demanda total para os três cenários propostos Lourenço Velho - Itajubá 

 

Com base nos dados levantados e projeções elaboradas, é possível chegar a 

conclusões e a diretrizes gerais relacionadas ao Plano Municipal de Saneamento 

Básico. Essas conclusões estão resumidas nas  

Tabela 21, Tabela 22 e Tabela 23,  contendo os dados atuais de cada sistema e as 

ações necessárias. 

 

Tabela 21 - Projeção de infraestrutura necessária para sistema de abastecimento de água para a 

sede de Itajubá. 

SETOR 

A
T

U
A

L
 

P
E

R
ÍO

D
O

 (
h

/d
ia

) 

C
A

P
A

C
ID

A
D

E
 

N
O

M
IN

A
L

 

CENÁRIO 

CONCLUSÂO 

O
T

IM
IS

T
A

 

M
A

IS
 

P
R

O
V

Á
V

E
L

 

P
E

S
S

IM
IS

T
A

 

Captação (L/s) 225 225 - 261 285 310 

Segundo os dados obtidos a 
vazão de captação não será 

suficiente para atender a 
demanda nos cenários propostos 

no fim do plano (2037). Dessa 
forma deverá ser planejado um 

aumento na captação para 
atender a demanda futura. 

Tratamento  
(L/s) 

192 300 450 261 285 310 

De acordo com os dados obtidos, 
o sistema atual tem capacidade 
de atender a demanda futura de 
água tratada nos três cenários 

propostos. 
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SETOR 

A
T

U
A

L
 

P
E

R
ÍO

D
O

 (
h

/d
ia

) 

C
A

P
A

C
ID

A
D

E
 

N
O

M
IN

A
L

 

CENÁRIO 

CONCLUSÂO 

O
T

IM
IS

T
A

 

M
A

IS
 

P
R

O
V

Á
V

E
L

 

P
E

S
S

IM
IS

T
A

 

Reservação 
(m³) 

12.720  12.720 12.720 8.802 9.578 10.378 

De acordo com a capacidade 
nominal de reservação, esta 
atende à demanda para os 

cenários propostos. No entanto 
pode haver necessidades técnicas 

de implantação de novos 
reservatórios a fim de atender 

futuras áreas de expansão. 

Taxa de 
atendimento 
urbano (%) 

100 - - 100 100 100 

Uma vez que 100% da população 
urbana já é atendida pelo sistema 

de abastecimento de água, os 
investimentos deverão ser 

direcionados para atender a nova 
população a fim de manter a taxa 
atual de atendimento e atender as 

metas estabelecidas. 

Índice de 
perdas (%) 

18,2 - - 4,1 6,5 8,9 

O índice de perdas atual é 
considerado adequado pelo 
PLANSAB para um primeiro 
momento. No entanto para a 

projeção feita nos três cenários 
propostos e suas respectivas 

metas, deverá haver constantes 
investimentos em melhorias na 

rede a fim de diminuir o índice de 
perdas na distribuição e atingir as 

metas propostas para cada 
cenário. 

Cobrança pelo 
abastecimento 

SIM - - SIM SIM SIM 

Como já existe a cobrança pelo 
abastecimento de água conforme 
meta do PLANSAB, esta situação 
foi mantida para todos os casos. 

Com exceção do distrito de 
Lourenço Velho que conforme 

diagnóstico realizado, possui SAA 
operado pela própria comunidade 

e os custos de reparo e 
manutenção nas redes ou 

reservatórios são divididos entre a 
população do local. 

 



 

 

Tabela 22 - Projeção de infraestrutura necessária para sistema de abastecimento de água para o 

Ano Bom 

SETOR 
A

T
U

A
L

 

P
E

R
ÍO

D
O

 (
h

/d
ia

) 

C
A

P
A

C
ID

A
D

E
 

N
O

M
IN

A
L

 

CENÁRIO 

CONCLUSÂO 

O
T

IM
IS

T
A

 

M
A

IS
 

P
R

O
V

Á
V

E
L

 

P
E

S
S

IM
IS

T
A

 

Captação (L/s) 3 3 - 3,1 3,9 4,7 

Segundo os dados obtidos a vazão de 
captação não será suficiente para 

atender as demandas de fim de plano 
nos cenários propostos. Dessa forma 

será necessário aumentar o volume de 
captação para atender a demanda, 

caso esta siga a tendência de 
crescimento atual. 

Tratamento (a) 

(L/s) 
2,23 2,9 - 3,1 3,9 4,7 

De acordo com as projeções, o 
sistema atual precisará ter um 

incremento de capacidade para 
atender a demanda futura de água 

tratada nos três cenários propostos. 

Reservação 
(m³) 

60 60 60 105 130 156 

De acordo com a capacidade nominal 
de reservação, esta não atende a 
demanda futura para os cenários 

propostos. Assim deverá ser planejada 
a ampliação da capacidade de 

reservação desse sistema, caso a 
demanda siga a tendência de 

crescimento prevista. 

Taxa de 
atendimento 
urbano (%) 

100 - - 100 100 100 

Uma vez que 100% da população 
urbana já é atendida pelo sistema de 

abastecimento de água, os 
investimentos deverão ser 

direcionados para atender a nova 
população a fim de manter a taxa atual 

de atendimento e atender as metas 
estabelecidas. 

Índice de 
perdas (%) 

38,7 - - 12,3 24,2 36,1 

O índice de perdas atual é 
considerado inadequado pelo 

PLANSAB.  Serão necessários 
investimentos em melhorias na rede a 
fim de diminuir o índice de perdas na 

distribuição e atingir as metas 
propostas para cada cenário. 

Cobrança pelo 
abastecimento 

SIM - - SIM SIM SIM 

Como já existe a cobrança pelo 
abastecimento de água conforme meta 

do PLANSAB, esta situação foi 
mantida para todos os casos.  



 

 

Tabela 23 - Projeção de infraestrutura necessária para sistema de abastecimento de água para o 

distrito Lourenço Velho 

SETOR 

A
T

U
A

L
 

P
E

R
ÍO

D
O

 (
h

/d
ia

) 

C
A

P
A

C
ID

A
D

E
 

N
O

M
IN

A
L

 

CENÁRIO 

CONCLUSÂO 

O
T

IM
IS

T
A

 

M
A

IS
 

P
R

O
V

Á
V

E
L

 

P
E

S
S

IM
IS

T
A

 

Captação 
(L/s) 

Sem 
dados 

Sem 
dados 

- 0,8 0,8 0,9 

Não á dados de volume de captação 
atuais, no entanto deverá ser 

planejado para o fim de plano uma 
captação de aproximadamente 1 L/s 

para atender a demanda nos 
cenários propostos. 

Tratamento 
(L/s) 

Não há -   0,8 0,8 0,9 

Atualmente não há nenhum tipo de 
tratamento. A fim de atender as 

metas propostas de universalização, 
deverão ser planejadas ações a fim 

de implementar o tratamento no 
sistema local. 

Reservação 
(m³) 

Pequen
a 

capaci-
dade 

Pequena 
capaci-
dade 

Pequen
a 

capaci-
dade 

26 28 30 

Atualmente a capacidade de 
reservação é pequena. Segundo 
informações a Prefeitura tem o 

projeto de instalar um reservatório de 
40m³ que atenderia a demanda 

futura para os três cenários 
propostos. 

Taxa de 
atendimento 
urbano (%) 

100 - - 100 100 100 

Uma vez que 100% da população 
urbana já é atendida pelo sistema de 

abastecimento de água, os 
investimentos deverão ser 

direcionados para atender a nova 
população a fim de manter a taxa 
atual de atendimento e atender as 

metas estabelecidas. 

Índice de 
perdas (%) 

Sem 
dados 

- - 12,3 24,2 36,1 

Não há dados de índice de perdas na 
distribuição. Ao implantar o 

tratamento e hidrometração este 
valor poderá ser levantado e ações 

deverão ser aplicadas a fim de 
atender as metas propostas, 

aumento a eficiência do sistema. 

Cobrança 
pelo 

abastecimen
to 

SIM - - SIM SIM SIM 

No  distrito de Lourenço Velho que 
conforme diagnóstico realizado, 
possui SAA operado pela própria 

comunidade e os custos de reparo e 
manutenção nas redes ou 

reservatórios são divididos entre a 
população do local.  

 

 

 



 

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Com base nos dados levantados e projeções elaboradas, é possível chegar a 

conclusões e diretrizes gerais relacionadas ao sistema de esgotamento sanitário do 

Plano Municipal de Saneamento Básico de Itajubá. Essas conclusões foram resumidas 

na Tabela 24 a Tabela 28, contendo dados atuais, dados projetados e ações 

necessárias, conforme os cenários de evolução estudados.  

Tabela 24 - Características atuais e prospecção futura do sistema de esgotamento sanitário - 

Sede  

SETOR 

A
T

U
A

L
 

CENÁRIO 

CONCLUSÃO 

O
T

IM
IS

T
A

 

M
A

IS
 

P
R

O
V

Á
V

E
L

 

P
E

S
S

IM
IS

T
A

 

Carga 
orgânica 

 (kg DBO5/dia) 
S/I 4.990,86 5.188,63 5.374,24 

É previsto um aumento na 
geração de carga orgânica 
decorrente do crescimento 

populacional das áreas 
urbanas e da universalização 
do serviço de esgotamento 

sanitário. 

Contribuição 
média (L/s) 

S/I 246,17 255,89 265,27 

É previsto um aumento na 
contribuição média de esgotos 

decorrente do crescimento 
populacional das áreas 

urbanas e da evolução do 
consumo per capita de água, 
de acordo com os cenários 

considerados. 

Índice de 
tratamento 

(%) 
91 100 98 95 

A Sede Municipal corresponde 
a única localidade com ETE 

atualmente operante em 
Itajubá, atendendo quase a 
totalidade da população do 
distrito. Tendo em vista a 

capacidade desta ETE e as 
demandas de contribuição de 
esgoto projetadas, observa-se 

que não há necessidade de 
modificações na estação de 

tratamento ao longo do plano 
(2017 – 2037), uma vez que a 
capacidade de atendimento 
supera a demanda projetada 
em 7.453,83 m³/dia (Cenário 

Otimista), 7.332,12 m³/dia 
(Cenário Mais Provável) ou 
7.459,57 m³/dia (Cenário 

Pessimista). 

Capacidade 
da ETE 
(m³/dia) 

26.523,94 - - - 

Incremento 
de tratamento 

(m³/dia) 
- 

0 
(superávit) 

0  
(superávit) 

0 
(superávit) 

Índice de 
atendimento 

(%) 
92 100 98 96 

Atualmente, 92% da população 
urbana da Sede de Itajubá 

possui ligação na rede coletora 



 

 

SETOR 

A
T

U
A

L
 

CENÁRIO 

CONCLUSÃO 

O
T

IM
IS

T
A

 

M
A

IS
 

P
R

O
V

Á
V

E
L

 

P
E

S
S

IM
IS

T
A

 

Extensão da 
rede coletora 

(km) 
327,97 407,03 395,67 384,83 

de esgoto. A expansão da rede 
e a ligação de novos pontos 

deverão acompanhar o 
crescimento populacional do 

distrito. 
Extensão da 

rede a 
implantar 

0 79,06 67,70 56,86 

Porcentagem 
de fossas 

monitoradas 
(%) 

0 100 93 70 

É previsto um aumento anual 
no número de fossas sépticas 

a serem monitoradas 
decorrente do crescimento da 

população rural. O controle das 
fossas sépticas corresponde a 
uma ferramenta do programa 

de monitoramento do 
saneamento rural proposto, 

sendo os valores apresentados 
correspondentes para todo 
município (Sede Municipal, 
distrito Lourenço Velho e 

demais áreas rurais). 

Número 
máximo de 

fossas a 
monitorar 

- 7.668 7.335 5.675 

S/I = sem informação 
 
 

Tabela 25 - Características atuais e prospecção futura do sistema de esgotamento sanitário – 

Ano Bom 

SETOR 

A
T

U
A

L
 

CENÁRIO 

CONCLUSÃO 

O
T

IM
IS

T
A

 

M
A

IS
 

P
R

O
V

Á
V

E
L

 

P
E

S
S

IM
IS

T
A

 

Carga orgânica 
 (kg DBO5/dia) 

S/I 60,07 74,48 74,08 

É previsto um aumento na geração 
de carga orgânica decorrente do 

crescimento populacional das áreas 
rurais e da universalização do 

serviço de esgotamento sanitário. 

Contribuição 
média (L/s) 

S/I 2,67 3,04 2,88 

É previsto um aumento na 
contribuição média de esgotos 

decorrente do crescimento 
populacional das áreas rurais e da 
evolução do consumo per capita de 
água, de acordo com os cenários 

considerados 

Índice de 
tratamento (%) 

0 100 90 62 

Atualmente, não há qualquer tipo de 
tratamento de esgoto coletado no 
bairro Ano Bom de Itajubá, sendo 
este lançado in natura em pontos 



 

 

SETOR 

A
T

U
A

L
 

CENÁRIO 

CONCLUSÃO 

O
T

IM
IS

T
A

 

M
A

IS
 

P
R

O
V

Á
V

E
L

 

P
E

S
S

IM
IS

T
A

 

Capacidade da 
ETE (m³/dia) 

0 - - - 

dispersos no Rio Lourenço Velho.  
Para redução da carga orgânica 

remanescente, deverá ser instalado 
um sistema de tratamento com 
capacidade máxima de 2,67 l/s 

(Cenário Otimista), 2,74 l/s (Cenário 
Mais Provável) ou 1,78 l/s (Cenário 
Pessimista), garantindo melhorias 

nas condições de vida da população 
do bairro e menores riscos 
ambientais para a região. 

Incremento de 
tratamento 

(m³/dia) 
- 230,85 236,65 154,13 

Índice de 
atendimento (%) 

20 100 93 74 
Atualmente, apenas 20% da 

população do bairro Ano Bom possui 
ligação na rede coletora de esgoto, 

operada pela concessionária 
COPASA. Torna-se necessária a 
expansão do serviço de coleta de 
esgoto, com a ligação de novos 

pontos acompanhando o crescimento 
populacional do bairro. 

Extensão da 
rede coletora 

(km) 
0,85 4,98 4,63 3,68 

Extensão da 
rede a implantar 

0 4,13 3,78 2,83 

Porcentagem de 
fossas 

monitoradas (%) 
0 100 93 70 

Vide valores para Sede Municipal na 
Tabela 24. 

Número máximo 
de fossas a 
monitorar 

- - - - 

S/I = sem informação 

 

Tabela 26 - Características atuais e prospecção futura do sistema de esgotamento sanitário – 

Lourenço Velho 

SETOR 

A
T

U
A

L
 

CENÁRIO 

CONCLUSÃO 

O
T

IM
IS

T
A

 

M
A

IS
 

P
R

O
V

Á
V

E
L

 

P
E

S
S

IM
IS

T
A

 

Carga orgânica 
 (kg DBO5/dia) 

S/I 15,06 16,83 12,54 

É previsto um aumento na geração 
de carga orgânica decorrente do 

crescimento populacional das áreas 
rurais e da universalização do 

serviço de esgotamento sanitário. 
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T
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E
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E
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S
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T
A

 

Contribuição 
média (L/s) 

S/I 0,69 0,78 0,59 

É previsto um aumento na 
contribuição média de esgotos 

decorrente do crescimento 
populacional das áreas rurais e da 
evolução do consumo per capita de 
água, de acordo com os cenários 

considerados. 

Índice de 
tratamento (%) 

0 100 80 60 

Atualmente, não há qualquer tipo 
de tratamento de esgoto coletado 

no distrito Lourenço Velho de 
Itajubá.  A baixa densidade 

populacional do distrito 
corresponde a um indício para a 

instalação de um sistema de ETEs 
compactas com capacidade 
máxima de 0,69 l/s (Cenário 

Otimista), 0,62 l/s (Cenário Mais 
Provável) ou 0,35 l/s (Cenário 

Pessimista). 

Capacidade da 
ETE (m³/dia) 

0 - - - 

Incremento de 
tratamento 

(m³/dia) 
- 59,88 53,69 30,58 

Índice de 
atendimento (%) 

0 100 98 65 
Atualmente, apenas 20% da 

população do bairro Ano Bom 
possui ligação na rede coletora de 

esgoto, operada pela 
concessionária COPASA. Torna-se 
necessária a expansão do serviço 
de coleta de esgoto, com a ligação 
de novos pontos acompanhando o 
crescimento populacional do bairro. 

Extensão da 
rede coletora 

(km) 
0 1,36 1,49 1,14 

Extensão da 
rede a implantar 

0 1,36 1,49 1,14 

Porcentagem de 
fossas 

monitoradas (%) 
0 100 93 70 

Vide valores para Sede Municipal 
na Tabela 24. 

Número máximo 
de fossas a 
monitorar 

- - - - 

S/I = sem informação 

 



 

 

Tabela 27 - Características atuais e prospecção futura do sistema de esgotamento sanitário – 

Estância 

SETOR 
A

T
U

A
L

 

CENÁRIO 

CONCLUSÃO 

O
T

IM
IS

T
A

 

M
A

IS
 

P
R

O
V

Á
V

E
L

 

P
E

S
S

IM
IS

T
A

 

Carga orgânica 
 (kg DBO5/dia) 

S/I 13,93 17,27 19,96 

É previsto um aumento na geração de 
carga orgânica decorrente do 

crescimento populacional das áreas 
rurais e da universalização do serviço 

de esgotamento sanitário. 

Contribuição 
média (L/s) 

S/I 0,81 0,88 0,94 

É previsto um aumento na contribuição 
média de esgotos decorrente do 

crescimento populacional das áreas 
rurais e da evolução do consumo per 

capita de água, de acordo com os 
cenários considerados. 

Índice de 
tratamento (%) 

0 100 96 84 

Atualmente, as duas ETEs compactas 
do bairro Estância encontram-se 

desativadas, porém possuem 
capacidade de tratamento de 1,0 l/s. 
Tendo em vista a reativação desse 
sistema, observa-se que as ETEs 

compactas podem servir a comunidade 
ao longo de todo o plano (2017 – 2037), 

uma vez que a capacidade de 
atendimento supera a demanda 

projetada em 0,19 l/s (Cenário Otimista), 
0,15 l/s (Cenário Mais Provável) ou 0,21 

l/s (Cenário Pessimista). 

Capacidade da 
ETE (m³/dia) 

86,4 - - - 

Incremento de 
tratamento 

(m³/dia) 
- 59,88 53,69 30,58 

Índice de 
atendimento (%) 

80 100 93 86 
Atualmente, cerca de 80% da população 

da comunidade rural Estância possui 
ligação na rede coletora de esgoto. 
Poucos metros de tubulações são 

necessários para o atingimento das 
metas, sendo que a expansão da rede e 

a ligação de novos pontos deverão 
acompanhar o crescimento populacional 

da comunidade. 

Extensão da 
rede coletora 

(km) 
1,4 2,09 1,95 1,80 

Extensão da 
rede a implantar 

0 0,69 0,55 0,40 

Porcentagem de 
fossas 

monitoradas (%) 
0 100 93 70 

Vide valores para Sede Municipal na 
Tabela 24. 

Número máximo 
de fossas a 
monitorar 

- - - - 

S/I = sem informação 

 



 

 

Tabela 28 - Características atuais e prospecção futura do sistema de esgotamento sanitário – 

Gerivá 

SETOR 
A

T
U

A
L

 

CENÁRIO 

CONCLUSÃO 

O
T

IM
IS

T
A

 

M
A

IS
 

P
R

O
V

Á
V

E
L

 

P
E

S
S

IM
IS

T
A

 

Carga orgânica 
 (kg DBO5/dia) 

S/I 4,54 5,63 4,92 

É previsto um aumento na geração 
de carga orgânica decorrente do 

crescimento populacional das áreas 
rurais e da universalização do 

serviço de esgotamento sanitário. 

Contribuição 
média (L/s) 

S/I 0,41 0,48 0,42 

É previsto um aumento na 
contribuição média de esgotos 

decorrente do crescimento 
populacional das áreas rurais e da 
evolução do consumo per capita de 
água, de acordo com os cenários 

considerados. 

Índice de 
tratamento (%) 

0 100 80 60 

Atualmente, não há qualquer tipo de 
tratamento de esgoto coletado na 

comunidade rural Gerivá.  Existe um 
projeto de esgotamento sanitário que 
prevê o lançamento dos efluentes no 
Rio Lourenço Velho. Contudo, o uso 
de ETEs compactas semelhantes ao 
sistema da comunidade Estância se 
mostra como solução mais razoável 
para Gerivá, uma vez que as vazões 

máximas exigidas são de 0,41 l/s 
(Cenário Otimista), 0,38 l/s (Cenário 
Mais Provável) ou 0,25 l/s (Cenário 

Pessimista). 

Capacidade da 
ETE (m³/dia) 

0 - - - 

Incremento de 
tratamento 

(m³/dia) 
- 35,15 32,98 21,89 

Índice de 
atendimento (%) 

0 100 93 65 

Atualmente, não há sistema de 
coleta de esgoto na comunidade 

rural Gerivá. As obras para 
instalação do sistema de 

esgotamento sanitário encontram-se 
paralisadas desde 2014, devendo ser 
retomadas para que a expansão da 

rede e ligação de novos pontos 
viabilize também o sistema de 

tratamento de esgoto. 

Extensão da 
rede coletora 

(km) 
0 1,4 1,58 1,40 

Extensão da 
rede a implantar 

0 1,4 1,58 1,40 

Porcentagem de 
fossas 

monitoradas (%) 
0 100 93 70 

Vide valores para Sede Municipal na 
Tabela 24. Número máximo 

de fossas a 
monitorar 

- - - - 

S/I = sem informação 

 



 

 

LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Verificou-se que a atual geração per capita de resíduos sólidos domiciliares para o 

município de Itajubá é próxima a 0,618 kg/hab.dia, valor considerado coerente com os 

padrões de municípios deste porte, que possuem uma geração per capita que varia 

entre 0,50 a 0,80 kg/hab.dia.  

A concepção inicial do aterro sanitário localizado na cidade de Itajubá tinha como 

objetivo atender a 6 municípios integrantes do consórcio CIMASAS, sendo, portanto, 

projetada uma vida útil de 18 anos a partir de 2011, estabelecendo o ano de 2027 como 

o último ano de funcionamento. No ano de 2014, 5 novos municípios passaram a dispor 

seus Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) neste aterro, reduzindo sua vida útil em 3 a 4 

anos, devido ao maior volume diário aterrado. Em 2016, mais 4 municípios estão em 

processo análogo ao anterior ocorrido em 2014, e passarão a realizar o descarte final 

de seus RSU neste aterro do consórcio no ano de 2017, ocasionando impactos na sua 

vida útil.  

O impacto na vida útil do aterro proporcionado pela deposição dos resíduos destes 

novos municípios teve como principal fonte os resíduos originados em Santa Rita do 

Sapucaí, cuja população no ano de 2016 é de aproximadamente 43 mil habitantes, e 

consequentemente, tem uma geração de RSU elevada em proporção aos demais, 

conforme pode ser verificado na Figura 32. 

 

Figura 32 - Contribuição de RSU destinados ao aterro sanitário por município 
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O município de Itajubá possui maior contribuição no total de resíduos aterrados. Desta 

forma, ações mais eficientes na gestão dos resíduos sólidos deste município, tais como 

reciclagem e compostagem, tem grande impacto sobre a expectativa de vida útil do 

aterro sanitário. Os demais municípios, apesar de apresentarem contribuições 

pequenas individualmente, no montante são significativos e, portanto, ações visando 

melhorar o gerenciamento dos resíduos também se tornam imprescindíveis.  

A Figura 33 traz um gráfico que apresenta o volume total de aterro necessário, para o 

período de horizonte de planejamento do PMSB, para cada um dos cenários, juntamente 

ao volume de capacidade do aterro sanitário, assim como o volume total necessário 

para a projeção de Tendência.  

 

Figura 33 - Gráfico de volume total de aterro necessário no horizonte de planejamento do PMSB 

 

A Figura 34 traz o gráfico que resume os resultados obtidos no que se refere a vida útil 

do aterro sanitário para cada um dos cenários desenvolvidos, juntamente com a vida útil 

de projeto do aterro sanitário bem como a vida útil segundo a projeção de Tendência, 

que são os parâmetros de comparação e análise. 

 500.000,00

 750.000,00

 1.000.000,00

 1.250.000,00

 1.500.000,00

 1.750.000,00

 2.000.000,00

Tendência Otimista Mediano Pessimista Capacidade

V
o

lu
m

e 
A

te
rr

ad
o

 (
m

³)

Cenário



 

 

 

Figura 34 - Gráfico de vida útil do aterro sanitário para cada um dos cenários segundo projeções 

Independente de que o comportamento futuro venha a se enquadrar nos cenários 

Otimista, Mais Provável, ou Pessimista, medidas visando viabilizar um novo aterro 

sanitário para o município devem ser planejadas. O cenário otimista possibilita que as 

ações sejam executadas ao longo do horizonte de Médio Prazo, diferente dos outros 

cenários que implicariam na necessidade de ações em Plano Emergencial, para que 

não haja assim a possibilidade de que o município de Itajubá realize o descarte de seus 

resíduos de forma inadequada por falta de planejamento. 

DRENAGEM PLUVIAL URBANA 

Para efeito de análise da ocupação gerada pela diferença entre as populações em 2017 

e 2037, foram propostos dois novos cenários futuros, o cenário pessimista e o cenário 

otimista, e o município foi dividido em sub-bacias, conforme a Figura 35. 
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Figura 35 - Delimitação Sub-Bacias Hidrográficas de Itajubá 

Em ambos os cenários o aumento populacional seria distribuído em domicílios de até 

500 m², justificados por tal tipo de ocupação apresentar maiores valores em seu 

coeficiente de escoamento superficial, ou CN. Sendo então, ambos cenários 

diferenciados pela quantidade de ocupantes por habitação. Onde, no cenário pessimista 

para efeitos de drenagem, fora considerado três moradores por habitação, 

caracterizando, assim, maior ocupação futura em área Urbana. Já para efeitos otimistas 

foram considerados cinco habitantes por domicílio. A Tabela 29 contém o resumo 

comparativo entre as populações nos anos de 2017 e 2037, bem como os cenários 

projetados estão representados a seguir: 

Tabela 29 - Previsão das áreas destinadas à ocupação urbana 

ANO 2017 2037 

POPULAÇÃO URBANA (hab) 31614.00 42175.00 

CRESCIMENTO POPULACIONAL (hab) 10561.00 

CENÁRIO OTIMISTA PESSIMISTA 

HABITANTES/DOMICÍLIO 5.00 3.00 

ÁREA DE OCUPAÇÃO URBANA PREVISTA (m²) 1056100.00 1760166.67 

 



 

 

A parir de métodos hidrológicos e modelagem em softwares consolidados 

academicamente, foram geradas vazões em três cenários de ocupação (Atual, 2037 

Otimista e 2037 Pessimista). Analisando os resultados, nota-se em destaque as vazões 

de pico referente as bacias 32 e 47. Sendo a bacia 32 ocupada pelos bairros São 

Vicente, Medicina e Avenida, caracterizando-se por apresentar uma ocupação 

estritamente Urbana, uma que vez que 76% da área é ocupada por residências com 

menos de 500 m², e por apresentar grande área de captação (1.327.373,00 m²), torna 

justificável o grande volume gerado.  

 

PROGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-

FINANCEIRA DOS SERVIÇOS 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Os sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário apresentam uma 

receita considerável para cobrir seus gastos. Além disso, ficou evidenciado que os 

cenários de projeção populacional não causam uma elevada variação entre as receitas 

e gastos. Desta forma a Figura 36 apresenta o resultado operacional para os sistemas 

apresentados. 

 

Figura 36 - Resultado operacional de água e esgoto 
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LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Através dos dados projetados é possível concluir que o sistema de limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos não apresentam uma receita considerável para cobrirem 

seus gastos, mesmo considerando a taxa de 0% de inadimplência. A Figura 37 

apresenta a projeção do resultado operacional do sistema de limpeza urbana e manejo 

de resíduos sólidos.  

 

Figura 37 - Resultado operacional do sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. 
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PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

 

  



 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

P
L

A
N

O
 “Os planos são as diretrizes mais amplas, onde podemos encontrar os 

princípios e finalidades para a ação, deve trazer como orientação 

fundamental: a ideologia que embasará os programas e os projetos.” 

(BARBOSA, 2013) 

 

P
R

O
G

R
A

M
A

 

“É um planejamento um pouco mais específico, que inclui 

objetivo e metas concretas, estratégias e políticas de 

abrangência e responsabilidades. O programa é o elo entre o 

planejamento e o orçamento.” 

(ELABORARPROJETOS, 2012) 

 

P
R

O
J
E

T
O

 

“É um empreendimento claramente planejado e 

delimitado pelos seus objetivos, suas atividades, 

sua abrangência temporal e financeira, seus 

benefícios diretos e indiretos. Constitui o nível mais 

específico do planejamento. O projeto, apesar de 

considerar os mesmos elementos de um programa, 

possui um nível bem maior de detalhamento.”  

(ELABORARPROJETOS, 2012) 

 

A
Ç

Õ
E

S
 

Instrumento de realização de planos, 

programas e projetos do qual 

resultam bens ou serviços. 

 

METAS 

As metas foram baseadas no Plano Nacional de Saneamento Básico – PLANSAB, 

elaborado pelo Ministério das Cidades. As metas para o Abastecimento de Água, 

Esgotamento Sanitário, Resíduos Sólidos e Drenagem do município foram 



 

 

estabelecidas conforme a diferenciação dos sistemas existentes em zonas urbanas e 

rurais. 

Tanto para as metas já atingidas quanto para as que precisam ser atingidas serão 

apresentadas no próximo tópico proposições de programas, projetos e ações para o 

cumprimento das mesmas. 

Para a proposição dos programas e ações foi considerado o cenário mais provável, 

porém deve ser observada a tendência de crescimento da população e analisado seu 

comportamento para a execução de determinados programas e ações.  

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Verifica-se que as metas para esse setor se referem às melhorias e implementação dos 

princípios do PLANSAB. Algumas metas já estão sendo atendidas no momento atual, 

logo Itajubá deve atuar na garantia do cumprimento dessas metas ao longo do horizonte 

de 20 anos para que não haja prejuízos no sistema de abastecimento de água. O 

resumo das metas para o sistema de abastecimento de água em Itajubá é apresentado 

na Tabela 30. 

Tabela 30 - Resumo das metas para o sistema de abastecimento de água 

 

HORIZONTE ATUAL CURTO MÉDIO LONGO 

ÁREA URBANA 

ATENDIMENTO 
URBANO 

100% 100% 100% 100% 

ÍNDICE 
DE 
PERDAS 

OTIMISTA 

18,25% 

12,20% 10,90% 4,10% 

MAIS 
PROVÁVEL 

14,60% 13,30% 6,50% 

PESSIMISTA 17% 15,70% 8,90% 

EXISTÊNCIA DE 
TRATAMENTO 

SIM SIM SIM SIM 

COBRANÇA PELO 
ABASTECIMENTO 

SIM SIM SIM SIM 

ÍNDICE DE 
HIDROMETRAÇÃO 

100% 100% 100% 100% 

POÇO MONITORADO 0% - - - 

ÁREA RURAL 

EXISTÊNCIA DE 
TRATAMENTO 

  NÃO NÃO NÃO 

POÇO MONITORADO 0% 100% 100% 100% 

ANO BOM 



 

 

ATENDIMENTO 
URBANO 

97% 100% 100% 100% 

ÍNDICE 
DE 
PERDAS 

OTIMISTA 

18,25% 

12,20% 10,90% 4,10% 

MAIS 
PROVÁVEL 

14,60% 13,30% 6,50% 

PESSIMISTA 17% 15,70% 8,90% 

EXISTÊNCIA DE 
TRATAMENTO 

SIM SIM SIM SIM 

COBRANÇA PELO 
ABASTECIMENTO 

SIM SIM SIM SIM 

ÍNDICE DE 
HIDROMETRAÇÃO 

100% 100% 100% 100% 

POÇO MONITORADO 0% - - - 

LOURENÇO VELHO 

ATENDIMENTO 
URBANO 

- 100% 100% 100% 

ÍNDICE 
DE 
PERDAS 

OTIMISTA 

- 

33% 32% 29% 

MAIS 
PROVÁVEL 

33% 32% 29% 

PESSIMISTA 33% 32% 29% 

EXISTÊNCIA DE 
TRATAMENTO 

NÃO SIM SIM SIM 

COBRANÇA PELO 
ABASTECIMENTO 

NÃO SIM SIM SIM 

ÍNDICE DE 
HIDROMETRAÇÃO 

- 20% 60% 100% 

POÇO MONITORADO 0% - - - 

* Curto = 2021; Médio = 2025; Longo = 2037 

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

A seguir, na Tabela 31, estão apresentadas as metas relacionadas ao esgotamento 

sanitário do município de Itajubá. 

Tabela 31 - Resumo das metas para o sistema de esgotamento sanitário 

HORIZONTE ATUAL CURTO MÉDIO LONGO 

ÁREA URBANA 

PORCENTAGEM DE 
ECONOMIAS 
LIGADAS NO 
SISTEMA 

OTIMISTA 

92% 

94% 95% 100% 

MAIS PROVÁVEL 93% 95% 98% 

PESSIMISTA 90% 92% 96% 

TRATAMENTO DE 
ESGOTO SANITÁRIO 

OTIMISTA 
91% 

94% 97% 100% 

MAIS PROVÁVEL 93% 95% 98% 



 

 

HORIZONTE ATUAL CURTO MÉDIO LONGO 

PESSIMISTA 91% 92% 95% 

ÁREA RURAL 

ATENDIMENTO E 
MONITORAMENTO 
DE FOSSAS 
SÉPTICAS 

OTIMISTA 

S/I 

60% 80% 100% 

MAIS PROVÁVEL 40% 70% 93% 

PESSIMISTA 0% 40% 70% 

ANO BOM 

PORCENTAGEM DE 
ECONOMIAS 
LIGADAS NO 
SISTEMA 

OTIMISTA 

20% 

90% 95% 100% 

MAIS PROVÁVEL 70% 80% 93% 

PESSIMISTA 50% 72% 90% 

TRATAMENTO DE 
ESGOTO SANITÁRIO 

OTIMISTA 

0% 

60% 80% 100% 

MAIS PROVÁVEL 50% 72% 90% 

PESSIMISTA 0% 42% 62% 

LOURENÇO VELHO 

PORCENTAGEM DE 
ECONOMIAS 
LIGADAS NO 
SISTEMA 

OTIMISTA 

0% 

85% 93% 100% 

MAIS PROVÁVEL 60% 76% 98% 

PESSIMISTA 0% 0% 65% 

TRATAMENTO DE 
ESGOTO SANITÁRIO 

OTIMISTA 

0% 

50% 75% 100% 

MAIS PROVÁVEL 30% 50% 80% 

PESSIMISTA 0% 0% 60% 

ESTÂNCIA 

PORCENTAGEM DE 
ECONOMIAS 
LIGADAS NO 
SISTEMA 

OTIMISTA 

80% 

95% 97% 100% 

MAIS PROVÁVEL 83% 86% 93% 

PESSIMISTA 77% 81% 86% 

TRATAMENTO DE 
ESGOTO SANITÁRIO 

OTIMISTA 

0% 

85% 100% 100% 

MAIS PROVÁVEL 85% 94% 96% 

PESSIMISTA 80% 81% 84% 

GERIVÁ 

PORCENTAGEM DE 
ECONOMIAS 
LIGADAS NO 
SISTEMA 

OTIMISTA 

0% 

85% 93% 100% 

MAIS PROVÁVEL 60% 76% 93% 

PESSIMISTA 0% 0% 65% 

TRATAMENTO DE 
ESGOTO SANITÁRIO 

OTIMISTA 

0% 

50% 75% 100% 

MAIS PROVÁVEL 30% 50% 80% 

PESSIMISTA 0% 0% 60% 

* Curto = 2021; Médio = 2025; Longo = 2037; S/I = sem informação 

RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

A seguir, na Tabela 32, estão apresentadas as metas relacionadas ao manejo de 

resíduos sólidos do município de Itajubá. 

Tabela 32 - Resumo das metas para o sistema de manejo dos resíduos sólidos 

HORIZONTE ATUAL CURTO MÉDIO LONGO 

COLETA SELETIVA NAS 
ÁREAS URBANAS E 
RURAIS 

OTIMISTA 

Parcial 

70% 85% 100% 
MAIS 
PROVÁVEL 

60% 80% 100% 

PESSIMISTA 50% 70% 100% 
OTIMISTA 14,2% 70% 80% 90% 



 

 

ÍNDICE DE 
REAPROVEITAMENTO DOS 
RESÍDUOS SÓLIDOS 
SECOS 

MAIS 
PROVÁVEL 

50% 60% 70% 

PESSIMISTA 30% 40% 50% 

ÍNDICE DE TRATAMENTO 
DOS RESÍDUOS 
ORGÂNICOS POR 
COMPOSTAGEM 

OTIMISTA 

1,6% 

70% 85% 90% 
MAIS 
PROVÁVEL 

40% 55% 70% 

PESSIMISTA 5% 10% 15% 

* Curto = 2021; Médio = 2025; Longo = 2037 

DRENAGEM 

A seguir, na Tabela 33, estão apresentadas as metas e suas análises relacionadas à 

drenagem do município de Itajubá. 

Tabela 33 - Metas e análise dos resultados do prognóstico do sistema de drenagem 
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MICRODRENAGEM
/ 
ALAGAMENTOS 

Operação e 
manutenção 

Todas as 
subbacias 

Programa 
contínuo de 

manutenção de 
microdrenagem 

N
ã
o

 

S
im

 

   

AUSÊNCIA DE 
CADASTRO 
TOPOGRÁFICO E 
ESTRUTURAL DA 
REDE DE MICRO E 
MACRODRENAGE
M 

Operação e 
manutenção 

Todas as 
subbacias 

Realização de 
cadastro da rede 

de drenagem 
atual 

N
ã
o

 

 

S
im

 

  

AUSÊNCIA DE 
PLANEJAMENTO 
DE DRENAGEM 
INTEGRADO COM 
URBANISMO 

Planejamento Legal 

Criação e 
normatização que 

obriguem o 
controle na fonte 

por novas 
construções 

N
ã
o

 

  

S
im

 

 

AUSÊNCIA DE 
NORMATIZAÇÃO 

Operação Institucional 

Elaboração de 
manual de 
Drenagem 
Municipal 

N
ã
o

 

  

S
im

 

 

MELHORIA DO 
SISTEMA 

Operação e 
manutenção 

Todos os 
distritos 

Implementação 
das medidas 

estabelecidas pelo 
plano diretor de 

drenagem pluvial 

N
ã
o

 

   

S
im

 

* Curto = 2021; Médio = 2025; Longo = 2037 

 



 

 

PROGRAMAS 

Nos tópicos a seguir, são apresentadas tabelados os programas referentes a cada 

setor do Saneamento Básico para a cidade de Itajubá. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Com base no prognóstico e as metas estabelecidas, serão dissertados os programas 

que buscam o cumprimento das metas, como apresentados na Tabela 34. 

Tabela 34 - Programas para o sistema de abastecimento de água 

CÓDIGO JUSTIFICATIVA 
RESULTADO 
ESPERADO 

RESPONSÁVEL 

PG01 
Aproveitamento 
de Água Pluvial 

O município não apresenta 
problemas com o 

abastecimento de água, tendo 
em vista um horizonte de 20 

anos. Entretanto, o 
aproveitamento da água das 
chuvas para usos comuns 

domésticos, visa uma política 
de sustentabilidade urbana a 
fim de evitar investimentos na 
área e propiciar uma cultura 
de valorização do recurso 

hídrico 

A diminuição da 
pressão no manancial 

de abastecimento, 
prolongando a vida útil 
do mesmo; diminuição 
da conta de água para 

a população; e o 
amortecimento do 

escoamento da chuva 
(melhoria na drenagem 

do município) 

Prefeitura 
Municipal 

PG02 
Redução de 

Perdas Físicas 

Atingir as metas estabelecidas 
no PLANSAB e garantir uma 
maior eficiência do sistema. A 

elaboração do projeto deve 
estabelecer a metodologia de 

identificação de perdas, 
posterior identificação das 

mesmas e as ações 
necessárias para as situações, 

visando diminuir os custos 
associados de tratamento de 

água não utilizada e a 
reservação excedente 

referente as perdas 

Planejamento das 
ações que devem ser 

tomadas para o 
comprimento das 
metas do plano 

Companhia de 
Abastecimento 

de Água 
 

PG03 
Cadastramento 

Georreferenciado 
da Rede 

Essa ação se baseia em 
cadastrar a rede de água 

existente em um Sistema de 
Informação Geográfica (SIG) 

para que se possa ter um 
controle mais eficiente das 

redes existentes para futuros 
reparos, substituições e 

melhorias 

Abastecimento 
contínuo da população 
urbana, com qualidade 
e quantidade, uma vez 
que com o banco de 
dados digital haverá 

atualização de acordo 
com modificações 

implantadas na rede 

Prefeitura 
Municipal 

PG04 
Melhoria do 
Sistema de 

Abastecimento 

Para o cenário mais provável, 
a Estação de Tratamento de 
Água (ETA) não terá mais a 
capacidade de tratamento da 
vazão captada, sendo então 
necessária a ampliação da 

mesma 

O abastecimento 
contínuo da população 

urbana, com 
quantidade e qualidade 

Companhia de 
Abastecimento 

de Água 



 

 

CÓDIGO JUSTIFICATIVA 
RESULTADO 
ESPERADO 

RESPONSÁVEL 

PG05 
Abastecimento 

Rural 
 
 

Esse programa busca adequar 
e garantir a manutenção da 
qualidade da água para a 

população da região rural e 
em casos específicos urbano, 
de acordo com os padrões de 

potabilidade 

Dar garantias à 
população quanto à 

qualidade da água para 
consumo humano 

Prefeitura 
Municipal 

PG07 
Fortalecimento 

da Gestão 
Hídrica Municipal 

Implantar no município um 
Sistema de Abastecimento 

Autônomo de Água e Esgoto – 
SAE para coordenar e 

monitorar os serviços de água 
e esgoto das áreas rurais de 

Itajubá. Adequando o sistema 
de cobrança pelo para que 

haja uma regulação do 
consumo per capita que 
atualmente encontra-se 

elevado 

Atender todo o 
município com 

abastecimento de água 
de forma sustentável e 
qualidade. Promover a 
redução do consumo 

per capita, e a 
sustentabilidade 

financeira do sistema 
de abastecimento de 

água 

Prefeitura 
Municipal 

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Com base no prognóstico e as metas estabelecidas, serão dissertadas os programas, 

projetos e ações que buscam o cumprimento das metas. 

Tabela 35 - Programas para o sistema de esgotamento sanitário 

CÓDIGO JUSTIFICATIVA 
RESULTADO 
ESPERADO 

RESPONSÁVEL 

PG08 
Pró-ligação 

Incentivar e facilitar o acesso 
da população de baixa renda 
ao sistema de esgotamento 

sanitário, através de incentivo 
técnico e financeiro 

Universalizar o serviço 
de coleta de esgoto, e 

obter melhoria da 
qualidade ambiental e 

saúde pública 

Prefeitura 
Municipal 

PG09 
Saneamento 

Rural 

Tendo em vista que se 
objetiva a universalização da 

cobertura do sistema de 
esgotamento sanitário, torna-

se necessário buscar soluções 
alternativas para as áreas 

rurais 

Garantir um adequado 
tratamento ao esgoto 

da zona rural, sem que 
haja prejuízo ao meio 
ambiente e a saúde 

pública 

Prefeitura 
Municipal 

PG10 
Cadastro 

Georreferenciado 
da Rede 

Essa ação se baseia em 
cadastrar a rede de 

esgotamento sanitário 
existente em um Sistema de 
Informação Geográfica (SIG) 

para que se possa ter um 
controle mais eficiente das 

redes existentes para futuros 
reparos, substituições e 

melhorias 

Reduzir as deficiências 
do sistema de 

esgotamento, uma vez 
que com o banco de 
dados digital haverá 

atualização de acordo 
com modificações 

implantadas na rede 

Prefeitura 
Municipal 

PG11 
Melhorias no 
Sistema de 

Tratamento e 

O município atualmente não 
possui coleta de esgoto na 

totalidade do município, assim 

Em concordância com 
o PLANSAB, 

universalizar o serviço 
de esgotamento, e 

Prefeitura 
Municipal 



 

 

CÓDIGO JUSTIFICATIVA 
RESULTADO 
ESPERADO 

RESPONSÁVEL 

Esgotamento 
Sanitário 

como não há serviço de 
tratamento de esgoto 

realizar o tratamento 
de todo o esgoto 

coletado 
PG12 

Destinação 
Correta dos 
Lodos dos 

Sistemas de 
Tratamento de 

Efluentes 

Os lodos provenientes das 
estações de tratamento, e das 
fossas sépticas necessitam de 

receber correta destinação 
com intuito de minimizar os 

impactos 

Proporcionar descarte 
adequado aos resíduos 

do tratamento de 
esgoto 

Prefeitura 
Municipal 

 

RESÍDUOS SÓLIDOS 

Com base no prognóstico e as metas estabelecidas, serão dissertadas os programas, 

projetos e ações que buscam o cumprimento das metas. 

Tabela 36 - Programas para o sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 

CÓDIGO JUSTIFICATIVA 
RESULTADO 
ESPERADO 

RESPONSÁVEL 

PG13 
Redução da 
Quantidade 
de Resíduos 

Sólidos 
Urbanos 

Aterrados 

De acordo com os cenários 
apresentados verifica-se uma 

redução de vida útil significativa do 
aterro sanitário decorrente da 

grande quantidade de resíduos 
aterrados. Com o intuito de 

prolongar a vida útil do aterro 
sanitário são necessários projetos 
que tenham como foco a redução 
do total de resíduos aterrados, de 

acordo com as metas estabelecidas 
pela PNRS 

Objetiva-se que sejam 
aterrados apenas os 

resíduos classificados 
como rejeitos, fato 

este que 
proporcionará ganho 
de vida útil ao aterro 

sanitário 

Prefeitura 
Municipal 

PG14 
Coleta 

seletiva 

O município atualmente apresenta 
Coleta Seletiva incipiente, muito 

abaixo do que propões as metas da 
PNRS. Além disso, a Coleta 

Seletiva consiste em um programa 
indispensável para o sucesso de 
projetos como a compostagem e 

reciclagem, pois dependem de uma 
coleta segregada de resíduos 

eficiente 

Atingir as metas da 
PNRS quanto ao 

atendimento de Coleta 
Seletiva no município, 

proporcionando 
condições para o 
reaproveitamento, 

reciclagem e 
compostagem de 

resíduos 

Prefeitura 
Municipal 

PG15 
Resíduos de 
Construção 

Civil 

As metas da PNRS determinam a 
eliminação das áreas de disposição 
irregular, assim como a reutilização 
e reciclagem dos RCC. O município 
atualmente não possui aterro e nem 

unidade para reaproveitamento 
para esta classe de resíduos 

Eliminar todas as 
áreas de disposição 

irregular e prever que 
sejam dispostos em 

aterro apropriado 
apenas a parcela de 

RCC não aproveitados 
para reutilização e 

reciclagem 

Prefeitura 
Municipal 

PG16 
Resíduos 

Industriais 

O gerenciamento dos RI é de 
incumbência do gerador, sendo 

assim é necessário que exista um 

Banco de dados com 
todos os geradores de 
RI, com informações 

relevantes para o 

Prefeitura 
Municipal 



 

 

CÓDIGO JUSTIFICATIVA 
RESULTADO 
ESPERADO 

RESPONSÁVEL 

controle de como as ações estão 
sendo executadas 

monitoramento e 
fiscalização do correto 

gerenciamento 

PG17 
Recuperação 
de Passivo 
Ambiental 

Existem diversas áreas no 
município que por algum momento 
receberam descarte inadequado de 

resíduos, sendo necessário que 
nestas áreas sejam providenciadas 

ações para recuperação 

Cessar os danos 
ambientais, e 
proporcionar a 
recuperação da 

qualidade ambiental 
das áreas 

CIMASAS 

PG18 
Viabilizar 
Uso de 
Reserva 
Técnica 

A vida útil do atual aterro sanitário 
tem prazo para um período inferior 
ao horizonte de planejamento do 
PMSB, sendo assim é necessário 
intervir no sentido de viabilizar o 

uso da área de reserva ténica para 
que o município não venha realizar 

descarte inadequado de seus 
resíduos 

Proporcionar a 
continuidade do 

descarte adequado 
dos resíduos do 

município de acordo 
com o que estabelece 

a legislação 

CIMASAS 

DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

Com base no prognóstico e as metas estabelecidas, serão dissertadas os programas, 

projetos e ações, que buscam o cumprimento das metas. 

Tabela 37 - Programas para o sistema de drenagem e manejo de águas pluviais 

CÓDIGO JUSTIFICATIVA RESULTADO ESPERADO RESPONSÁVEL 

PG19 
Marco Legal de 

Drenagem 

Estabelecer diretrizes 
que orientem a ação do 

Poder Público e da 
iniciativa privada na 

elaboração de projetos 
e na execução de obras 

de drenagem, bem 
como na promoção de 
ações preventivas e 

corretivas. 

Regulamentar as 
responsabilidades e 
direitos de ambas as 

partes, público e privado, 
estabelecendo 

mecanismos eficazes de 
gestão do sistema de 
drenagem buscando 
ações preventivas 

Prefeitura 
Municipal 

PG20 
Normatização 

Técnica 

Deve-se elaborar 
padrões para o sistema 
de drenagem, a fim de 

garantir o perfeito 
atendimento as 

necessidades da 
população 

Todo o sistema de 
drenagem do município 

capaz atender as premissas 
estabelecidas na Lei e nos 

critérios técnicos 

Prefeitura 
Municipal 

PG21 
Mapeamento das 
Áreas de Risco 

A definição das áreas 
de risco do município 

serve de auxílio para o 
planejamento do 
crescimento e a 

prevenção de desastres 

Identificar, monitorar todas 
as áreas de risco do 

município, para o 
planejamento de ações 

preventivas e corretivas nas 
áreas identificadas 

Prefeitura 
Municipal 

PG22 
Melhorias no 
Sistema de 
Drenagem 

Garantir o atendimento 
adequado a população 

evitando prejuízos 
econômicos, ambientais 

e sociais 

Garantir uma excelência no 
atendimento do serviço de 
drenagem, evitando assim 
transtornos a população 
devido a inexistência do 

serviço ou a má execução 

Prefeitura 
Municipal 



 

 

PG23 
Drenagem Rural 

Avaliar o sistema de 
drenagem rural a fim de 

identificar processos 
erosivos, interferências 

em acessos 

Identificar, monitorar todas 
as áreas de risco da zona 

rural do município, incluindo-
se vias de acesso, para o 
planejamento de ações 

preventivas e corretivas nas 
áreas identificadas 

Prefeitura 
Municipal 

PG24 
Planície 

Inundável 

A mancha urbana do 
município cresceu 
sobre uma APP 
inundável, sendo 

afetada por períodos de 
chuva intensa com 

enchentes e 
inundações. Com o 

objetivo de minimizar 
tais impactos sobre a 
população propõe-se 

esse programa 

Solucionar problemas em 
áreas que causem 

transtornos a toda ou parte 
da população do município 

Prefeitura 
Municipal 

 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE 

Na Tabela 38 é abordado o programa de educação ambiental, voltado para as diferentes 

vertentes do saneamento básico, além de ações gerais de educação ambiental.  

Tabela 38 - Programa para a educação ambiental 

JUSTIFICATIVA SISTEMA RESULTADO ESPERADO RESPONSÁVEL 

A Educação 
Ambiental é a base 
para o sucesso de 
toda a proposição 
de medidas 
visando adequar o 
cenário de todos os 
sistemas. Desta 
forma há a 
necessidade de 
sensibilizar a 
população quanto à 
necessidade de 
consumo mais 
consciente dos 
recursos 
ambientais e 
garantir um 
sucesso das ações 
com a participação 
de toda a 
comunidade. Para 
isso é necessária a 
definição de 
princípios, 
fundamentos e 
procedimentos 
para o 

Geral 
 

Nortear o desenvolvimento 
obrigatório da Educação 

Ambiental nos diferentes níveis e 
modalidades da Educação 

Básica, orientando a revisão e 
formulação de propostas 

curriculares constantes nos 
projetos político-pedagógicos 

escolares, bem como o trabalho 
docente 

Prefeitura 
Municipal 

Abastecimento 
de Água 

Redução do desperdício de 
recursos hídricos, assim como a 

melhoria de sua qualidade 

Companhia de 
Abastecimento de 
Água/ Prefeitura 

Municipal 

Esgotamento 
Sanitário 

Contribuir para a universalização 
dos serviços de esgotamento 

sanitário, assim como reduzir a 
necessidade de manutenção de 

rede coletora 

Companhia de 
Abastecimento de 
Água/ Prefeitura 

Municipal 

Resíduos 
Sólidos 

Conscientização da população 
quanto à necessidade de 

compartilhar com o município a 
responsabilidade para com o 
gerenciamento dos resíduos 

Prefeitura 
Municipal/           
CIMASAS 

Drenagem e 
Manejo de 

Águas 
Superficiais 

Promover a adequação das 
galerias de drenagem urbana a 
coleta somente de água pluvial, 
eliminando ligações de esgoto. 

Prefeitura 
Municipal 



 

 

desenvolvimento 
da Educação 
Ambiental 

Além de difundir a necessidade 
de um manejo correto da bacia 

 

MATRIZ DE HIERARQUIZAÇÃO DOS PROGRAMAS 

Com base na situação atual dos serviços no município, nas metas propostas, e no 

orçamento disponível, é necessário que fique definida com clareza a priorização de 

execução dos programas propostos. 

Para tanto é essencial que seja desenvolvida uma matriz de hierarquização, através da 

qual é possível detectar as prioridades. Foram utilizados os seguintes critérios: 

- Essencialidade ao funcionamento do sistema; 

- Impacto na salubridade ambiental; 

- Custo de implementação; 

- Efetividade da ação no cumprimento das metas. 

Cada critério foi pontuado em uma escala, assim como foi atribuída uma ponderação a 

cada um deles, conforme pode ser verificado na Tabela 39 e na Tabela 40. 

Tabela 39 - Escala de pontuação de cada um dos critérios 

PONTUAÇÃO ESSENCIALIDADE AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA 

4 Indispensável ao funcionamento 

3 Essencial ao funcionamento 

2 Relevante ao funcionamento do sistema 

1 Irrelevante ao funcionamento do sistema 

PONTUAÇÃO IMPACTO NA SALUBRIDADE AMBIENTAL 

4 Indispensável para garantia da salubridade ambiental 

3 Razoável impacto na salubridade ambiental 

2 Impacto indireto na salubridade ambiental 

1 Sem associação com a salubridade ambiental 

PONTUAÇÃO CUSTO DE IMPLANTAÇÃO/OPERAÇÃO 

4 Custos irrelevantes ao orçamento 

3 Investimento elevado, e baixo custo de operação 

2 Custos de operação muito elevados 

1 Necessidade de financiamento por recursos federais 

PONTUAÇÃO EFETIVIDADE DA AÇÃO NO CUMPRIMENTO DAS METAS 

4 Indispensável ao cumprimento das metas 

3 Relevante impacto no cumprimento das metas 

2 Relação direta com as metas 

1 Impacto indireto no cumprimento das metas 

 



 

 

Tabela 40 - Ponderação dos critérios de hierarquização dos programas 

CRITÉRIO PONDERAÇÃO JUSTIFICATIVA 

Essencialidade ao 
funcionamento do 

sistema 
4 

Determinadas intervenções no sistema 
devem ser previstas para que este não 

venha a sofrer interrupções, ou prejuízo na 
qualidade. Sendo assim apenas as ações 

de ordem de salubridade ambiental 
indispensável se tornam mais importantes 

Impacto na 
salubridade 
ambiental 

5 

O objetivo principal das ações de 
saneamento básico garantir a qualidade 
ambiental e saúde pública da população, 

sendo assim este critério consolida-se 
como sendo o mais importante dentre os 

considerados 

Custo de 
implantação/ 

operação 
4 

Grandes programas, com significativos 
impactos positivos só são efetivamente 

implantados se viáveis financeiramente ao 
município, desta forma este critério tem 

relevância importante 

Efetividade da 
ação no 

cumprimento das 
metas 

3 

É importante que as metas sejam 
cumpridas, entretanto as ações estão 

condicionadas a viabilidade financeira e ao 
impacto desta na salubridade. Sendo assim 

este critério está condicionado por outros 
que se tornam mais relevantes 

 

Em cada programa foram atribuídas notas de 1 a 4 para cada um dos critérios, de acordo 

com avaliação baseada na Tabela 39. Cada um dos critérios possui relevância 

diferenciada em função de sua importância. Sendo assim, cada recebeu um peso para 

que o resultado final quanto ao grau de prioridade fosse um resultado ponderado.  

Os pontos recebidos por cada programa podem variar de 14 (mínimo) e 56 (máximo), 

de forma que a prioridade de cada um deles foi determinada pela seguinte escala: 

- Prioridade Alta: Programas com pontuação total maior que 45; 

- Prioridade Média: Programas com pontuação total menor ou igual a 45 e superior a 
30; 

- Prioridade Baixa: Programas com pontuação total menor ou igual a 30. 

O resultado da hierarquização é trazido na Tabela 41, na qual é apresentada os 

programas por nível de prioridade.  

 

 

 



 

 

Tabela 41 - Matriz de priorização dos programas 
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PG01 Aproveitamento de Água Pluvial 1 1 4 1 17 BAIXA 

PG02 Redução de Perdas Físicas 2 2 3 4 35 MÉDIA 

PG03 Cadastro Georreferenciado da Rede 1 1 4 4 26 BAIXA 

PG04 Melhoria no Sistema de Abastecimento 2 1 2 4 29 BAIXA 

PG05 Abastecimento Rural 4 4 3 4 55 ALTA 

PG07 
Fortalecimento da Gestão Hídrica 

Municipal 
4 1 4 4 41 MÉDIA 

PG08 Pró-Ligação 2 4 4 4 46 ALTA 

PG09 Saneamento Rural 4 4 3 4 55 ALTA 

PG10 Cadastro Georreferenciado da Rede 1 1 4 4 26 BAIXA 

PG11 
Melhorias no Sistema de Tratamento e 

Esgotamento Sanitário 
4 4 1 4 53 ALTA 

PG12 
Destinação Correta dos Lodos dos 

Sistemas de Tratamento de Efluentes 
1 4 4 1 32 MÉDIA 

PG13 
Redução da Quantidade de Resíduos 

Sólidos Urbanos Aterrados 
3 4 2 4 49 ALTA 

PG14 Coleta Seletiva 4 4 3 4 55 ALTA 

PG15 Resíduos de Construção Civil 3 3 3 3 42 MÉDIA 

PG16 Resíduos Industriais 2 5 5 3 49 ALTA 

PG17 Recuperação de Passivo Ambiental 1 4 3 2 34 MÉDIA 

PG18 Viabilizar Uso de Reserva Técnica 4 4 2 4 54 ALTA 

PG19 Marco Legal de Drenagem 4 3 4 3 48 ALTA 

PG20 Normatização Técnica 3 2 3 3 37 MÉDIA 

PG21 Mapeamento das Áreas de Risco 4 2 4 4 46 ALTA 

PG22 Melhorias no Sistema de Drenagem 3 2 3 3 37 MÉDIA 

PG23 Drenagem Rural 1 2 4 2 25 BAIXA 

PG24 Planície Inundável 4 3 3 4 47 ALTA 

PEA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 4 4 4 4 56 ALTA 

 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

Foram elaborados os cronogramas, apresentados a seguir, para a execução dos 

programas apresentados anteriormente, levando em consideração a matriz de 

hierarquização desenvolvida e todos os aspectos envolvidos.  

 

 



 

 

Tabela 42 - Cronograma de execução dos programas propostos para o sistema de 

abastecimento de água 

APROVEITAMENTO DE 
ÁGUA PLUVIAL 

                               

                                

                               

REDUÇÃO DE PERDAS 
FÍSICAS 

                               

                                

                               

CADASTRO 
GEORREFERENCIADO DA 
REDE 

                               

                                

                               

MELHORIA NO SISTEMA DE 
ABASTECIMENTO 

                               

                                

                               

ABASTECIMENTO RURAL 

                               

                                

                               

FORTALECIMENTO DA 
GESTAO HÍDRICA 
MUNICIPAL 

                               

                                

                               

 2017  2019  2021  2023  2025  2027  2029  2031  2033  2035  2037 

   CURTO MÉDIO LONGO  

 

Tabela 43 - Cronograma de execução dos programas propostos para o sistema de esgotamento 

sanitário 

PRÓ-LIGAÇÃO 

                               

                                

                               

SANEAMENTO RURAL 

                               

                                

                               

CADASTRO 
GEORREFERENCIADO DA 
REDE 

                               

                                 

                               

MELHORIAS NO SISTEMA 
DE TRATAMENTO E 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

                               

                                

                               

DESTINAÇÃO CORRETA  
DO LODO DO TRATAMENTO 
DE EFLUENTE 

                               

                                

                               

 2017  2019  2021  2023  2025  2027  2029  2031  2033  2035  2037 

   CURTO MÉDIO LONGO  

 

 



 

 

Tabela 44 - Cronograma de execução dos programas propostos para o sistema de limpeza 

urbana e manejo dos resíduos sólidos 

REDUÇÃO DA QUANTIDADE 
DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
URBANOS ATERRADOS 

                               

                                

                               

COLETA SELETIVA 

                               

                                 

                               

RESÍDUOS DE 
CONSTRUÇÃO CIVIL 

                               

                                

                               

RESÍDUOS INDUSTRIAIS 

                               

                                

                               

RECUPERAÇÃO DE 
PASSIVO AMBIENTAL 

                               

                                

                               

VIABILIZAR USO DE 
RESERVA TÉCNICA 

                               

                                

                               

 2017  2019  2021  2023  2025  2027  2029  2031  2033  2035  2037 

   CURTO MÉDIO LONGO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabela 45 - Cronograma de execução dos programas propostos para o sistema de drenagem e 

manejo de águas pluviais 

MARCO LEGAL DE 
DRENAGEM 

                               

                                 

                               

NORMATIZAÇÃO TÉCNICA 

                               

                                

                               

MAPEAMENTO DAS 
ÁREAS DE RISCO 

                               

                                 

                               

MELHORIAS NO SISTEMA 
DE DRENAGEM 

                               

                                

                               

DRENAGEM RURAL 

                               

                                 

                               

PLANÍCIE INUNDÁVEL 

                               

                                 

                               

 2017  2019  2021  2023  2025  2027  2029  2031  2033  2035  2037 

   CURTO MÉDIO LONGO  

 

INVESTIMENTO 

Todos os Programas, Projetos e Ações apresentados são fundamentais para a 

integração dos objetivos do Plano, sendo assim é fundamental apresentar uma 

perspectiva da realidade financeira, técnica e operacional de execução das 

propostas para o município. 

Nesse contexto, a organização de execução e sua distribuição no horizonte de 

planejamento foram feitas a partir das prioridades estabelecidas, a fim de proporcionar 

o atendimento das demandas, e garantir a adequada integração e continuidade das 

ações ao longo desses vinte anos. 

Os valores finais de investimentos dos programas, considerando a inflação de 5,5% ao 

ano são apresentados a seguir. 

 

 



 

 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

PG01 R$ 33.852.766,92 

PG02 R$ 41.203.180,23 

PG03 R$ 55.892,50 

PG04 R$ 14.219.305,77 

PG05 R$ 4.170.344,87 

PG07 R$ 7.556.145,48 

TOTAL R$ 101.057.635,97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇÕES EMERGENCIAIS E DE CONTINGÊNCIA 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Nas Tabela 46 e Tabela 47 são apresentadas algumas ações contingenciais específicas 

relativas aos serviços de abastecimento de água. As falhas, apresentadas nessas 

tabelas, não foram encontradas durante o diagnóstico, mas apresentam grandes 

implicações para o sistema. Sendo assim, é necessário uma apresentação destas 

possíveis falhas, juntamente com a sua matriz de avaliação de risco. 

 

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

PG08 R$ 2.959.993,57 

PG09 R$ 36.525.409,71 

PG10 R$ 484.750,00 

PG11 R$ 32.363.493,38 

PG12 R$ 9.975,523,93 

TOTAL R$ 82,309,170,60 
RESÍDUOS SÓLIDOS 

PG13 R$ 51.028.203,69 

PG14 R$ 133.946,18 

PG15 R$ 3.182.545,56 

PG16 R$ 8.124.006,23 

PG17 R$ - 

PG18 R$ 557.471,09 

TOTAL R$ 63.026.172,76 

DRENAGEM URBANA 

PG19 R$ 189.350,00 

PG20 R$ 55.651,25 

PG21 R$ 391.219,00 

PG22 R$ 3.516.614,98 

PG23 R$ 3.516.614,98 

PG24 R$ 2.402.739,08 

TOTAL R$ 10.072.189,30 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL R$ 8.501.866,99 

TODOS OS SISTEMAS 

TOTAL R$ 264.967.035,61 



 

 

Tabela 46 - Matriz de avaliação de riscos e potenciais desvios operacionais do sistema de 

abastecimento para a captação 

 

 

Tabela 47 - Matriz de avaliação de riscos e potenciais desvios operacionais do sistema de 

abastecimento para a distribuição  

Unidade do Sistema: DISTRIBUIÇÃO 

FALHA CAUSAS CONSEQUÊNCIAS AÇÕES PREVENTIVAS 

Interrupções 
generalizada do 
abastecimento 

Problemas 
estruturais na 
captação, no 
tratamento 

Falta de água generalizada 
em todo o município 

Monitoramento contínuo 
das estruturas de 

captação e tratamento. 
Distribuição de 

reservatórios estratégicos 
para atender o consumo 

de água por tempo 
suficiente 

Interrupção 
Localizada no 
abastecimento 

Problemas 
estruturais em 

adutoras, estações 
elevatórias ou na 

rede de 
abastecimento 

Falta de água em 
determinados pontos do 

município. 

Monitoramento contínuo 
das estruturas das 

estações elevatórias e da 
rede de abastecimento. 

Concepção de um sistema 
de energia auxiliar para 

atender faltas pontuais de 
energia são necessários 

para evitar a interrupção do 
abastecimento 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Seguem nas Tabela 48, Tabela 49 e Tabela 50 algumas ações contingenciais 

específicas relativas aos serviços de esgotamento sanitário e possíveis falhas ou 

desvios operacionais identificados. 

 

Unidade do Sistema: CAPTAÇÃO 
FALHA CAUSAS CONSEQUÊNCIAS AÇÕES PREVENTIVAS 

Indisponibilidade 
de Água 

Estiagem 
Abastecimento 

público comprometido 

Delimitar um zoneamento da 
rede, de tal forma a agrupar 
áreas cujo perfil de consumo 
seja semelhante e intercalar 

os horários de corte de 
abastecimento, reduzindo o 

consumo per capita. 
Estabelecer tarifas para os 
usuários que ultrapassarem 

as quotas diárias 

Contaminação 
da água para 

Consumo 

Presença de 
substâncias que não 

são removidas no 
tratamento 

convencional na 
região de captação ou 
problemas na estação 

de tratamento 

Surtos de doenças 
de veiculação hídrica 

Consultar periodicamente os 
dados da vigilância 

epidemiológica 
Estabelecer uma rede de 

comunicação eficaz 
Padronização de um 

procedimento de tal forma a 
executar rapidamente as 

correções devidas e o 
reestabelecimento do 

sistema 



 

 

Tabela 48 - Matriz de avaliação de riscos e potenciais desvios operacionais do sistema de 

esgotamento para a rede coletora 

 

Unidade do sistema: REDE COLETORA 

FALHA CAUSAS CONSEQUÊNCIAS 
AÇÕES 

PREVENTIVAS 
Ligação de 

esgoto pluvial 
nas redes de 

esgoto sanitário 

Falta de conhecimento 
das normas ou 

irresponsabilidade dos 
usuários 

Redes 
superdimensionadas 

comprometendo o 
transporte de esgoto 

Fiscalização novas 
redes; fiscalização 

redes antigas 
clandestinas 

Formação de 
gases 

Decomposição 
anaeróbia da matéria 

orgânica pela 
sedimentação de 

sólidos no interior da 
rede coletora 

Gases inflamáveis 
que podem gera 

explosões, corrosão 
das estruturas e mau 

cheiro 

Limpeza dos poços 
de visita para evitar a 

sedimentação da 
matéria orgânica 

Lançamento de 
produtos 
químicos 

Acidentes ou 
irresponsabilidade nas 

indústrias da região 

Intoxicação do 
esgoto, prejudicando 

as etapas de 
tratamento 

Fiscalização dos 
pontos de 

lançamento de 
efluentes 

Enchentes e 
inundações 

Alto índice 
pluviométrico, 

entupimento das bocas 
de lobo, aumentos do 

nível dos corpos 
hídricos 

Contaminação das 
águas pelos esgotos 

sanitários 

Monitorar áreas 
susceptíveis à 

inundação; 
fechamento 

hermético das 
tampas e caixas de 

inspeção 

Assoreamento 
das redes 

Entrada de areia nas 
juntas e nos poços de 

visita 

Diminuição da 
capacidade de 

transporte e 
interferência no 

regime hidráulico 

Limpeza e inspeção 
frequentes das redes 
coletoras e dos poços 

de visita 

 

Tabela 49 - Matriz de avaliação de riscos e potenciais desvios operacionais do sistema de 

esgotamento para a estação elevatória 

 

Unidade do sistema: ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 

FALHAS CAUSAS CONSEQUÊNCIAS 
AÇÕES 

PREVENTIVAS 

Erro humano 

Erro de manutenção 
e instalação dos 
conjuntos motor-

bomba 

Dano total dos 
equipamentos; 

interrupção da operação 
momentaneamente com 
necessidade de uso de 
extravasamento, caso 

não haja equipamentos 
reserva 

Obter equipamento 
reserva para 
substituição e 

automação; inspeção 
periódica afim de 

verificar o 
funcionamento do 

equipamento reserva 
e o sistema de 

automação 

Sabotagem 

Sabotagem e 
danificação do 
conjunto motor-

bomba 

Estação elevatória fora 
de operação 

temporariamente com 
necessidade de uso de 
extravasamento, caso 
não seja equipamento 

reserva 

Instalação de 
dispositivos para 

segurança e 
monitoramento 24 

horas, contra 
violações 



 

 

Unidade do sistema: ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 

FALHAS CAUSAS CONSEQUÊNCIAS 
AÇÕES 

PREVENTIVAS 

Falta de 
energia 

Queda de postes 
elétricos ou cortes no 

fornecimento de 
energia 

Pode deixar a estação 
elevatória fora de 

operação, devido ao 
tempo de falta de 
energia, sendo 
necessário o 

extravasamento 

Manter um sistema 
alternativo para 

geração de energia; 
inspeção periódica 

verificando as 
condições de 

operação do sistema 

Enchentes e 
inundações 

Chuvas intensas; 
entupimento de 

bueiros, aumento do 
nível dos corpos 

hídricos da região 

Estação elevatória 
poderá ficar inoperante 

temporariamente. 
Contaminação da água 
pelos esgotos, e avaria 

dos equipamentos 

Monitorar as áreas 
susceptíveis à 

inundação, instalação 
de elevatórias em 

locais protegidos de 
inundação 

Presença de 
insetos e 
animais 

Falta de limpeza e 
manutenção nas 

estações elevatórias 

Transmissores de 
doenças e podem 

causar danos às partes 
constituintes da estação 

elevatória 

Realizar inspeção 
periódica nas 
instalações da 

estação elevatória 

Formação de 
gases 

Decomposição 
anaeróbia da matéria 

orgânica pela 
sedimentação de 

sólidos no interior dos 
poços da estação 

elevatória e/ou 
emissários de esgoto 

Gases resultantes da 
decomposição são 

inflamáveis, e podem 
causar explosões, 

corrosão ou cheiro forte 

Promover ventilação 
adequada ao poço 
úmido; limpeza dos 

poços de visita 
evitando 

sedimentação 

Entupimento 
das tubulações 

da linha de 
recalque 

Objetos descartados 
indevidamente no 

vaso sanitário podem 
causar entupimentos 

nas linhas de 
recalque 

Interrupção da operação 
das estações 
elevatórias 

Educação ambiental 
para a população, 

além de gradeamento 
na entrada dos poços 

úmidos 

Rompimento 
das tubulações 

da linha de 
recalque 

Mau funcionamento 
das bombas 
elevatórias 

ocasionando uma 
sobre pressão nas 
linhas de recalque. 

Desgaste das 
tubulações devido ao 

tempo de uso. 

Extravasamento de 
esgotos sanitários e 

interrupção da operação 
das elevatórias 

Verificação contínua 
das condições de 

operação das 
estações elevatórias. 

Manutenção e 
controle das 

tubulações das linhas 
de recalque 

 

Tabela 50 - Matriz de avaliação de riscos e potenciais desvios operacionais do sistema de 

esgotamento sanitário para tratamento de esgoto 

Unidade do sistema: TRATAMENTO DE ESGOTO 

FALHA CAUSA CONSEQUÊNCIAS 
AÇÕES 

PREVENTIVAS 

Erro 
humano 

Operação 
inadequada; 

modificação na 
operação sem o 

devido conhecimento 
da causa; instalação 

inadequada de 

Problemas na operação; 
interrupção na operação da 

ETE; lançamento dos 
efluentes fora dos padrões 

Instrução de todos os 
funcionários da ETE 



 

 

Unidade do sistema: TRATAMENTO DE ESGOTO 

componentes 
mecânicos da ETE 

Sabotagem 
Sabotagem e 

danificação das partes 
constituintes da ETE 

Poderá manter a ETE fora 
de funcionamento até a 

normalização das 
condições de operação 

Instalação dos 
dispositivos de 
segurança e 

monitoramento 24 
horas contra a 

violação 

Lançamento 
de produtos 

químicos 

Irresponsabilidade ou 
acidentes nas 

indústrias da região 

Dependendo do sistema de 
tratamento, a presença de 

compostos químicos 
liberados principalmente 

por indústrias pode conferir 
toxicidade ao esgoto 

afluente, comprometendo 
organismos responsáveis 

pela degradação da 
matéria orgânica e 

consequentemente a 
qualidade final do afluente 

Fiscalização dos 
pontos de lançamento 

do efluente das 
indústrias locais; 

realização de 
programas de 

controle de 
lançamentos não 

autorizados na rede 
de esgoto 

Falta de 
energia 

Queda de postes 
elétricos e cortes no 

fornecimento de 
energia 

Há sistemas de tratamento 
em que é necessário 

energia pois não podem 
inoperantes por longo 

tempo, além de prejudicar 
a biomassa pela falta de 
suprimento de matéria 

orgânica 

Manter um sistema 
alternativo de geração 
de energia; inspeção 

periódica para 
verificar se o sistema 
de energia alternativa 

está em boas 
condições 

Formação 
de gases 

Operação inadequada 
do sistema; presença 

de substâncias 
químicas que facilitam 
a formação de gases 

A formação de gases com 
mau cheiro causam 

incomodo às vizinhanças 
da ETE 

Instalação de uma 
cortina vegetal 
eficiente, e um 

controle de odores; 
monitoramento a 
concentração de 

ácido sulfídrico no 
entorno da ETE 

 

RESÍDUOS SÓLIDOS 

Um Plano de Contingência consiste em reduzir os riscos que um determinado 

procedimento pode ter quando alguma de suas funções é prejudicada por imprevistos, 

que podem causar danos à segurança dos serviços de saneamento. Também contribui 

para que haja manutenção e qualidade nos elementos do sistema, em casos de 

indisponibilidade funcional. Algumas situações caracterizam imprevistos nos serviços 

de limpeza urbana e, sendo assim, são necessárias propostas para controlar e sanar as 

condições de anormalidade. As medidas emergenciais são apresentadas na Tabela 51, 

enquanto os possíveis eventos e respectivas ações emergenciais são apresentados na 

Tabela 52. 

 



 

 

Tabela 51 - Medidas e ações emergenciais 

MEDIDAS 
EMERGENCIAIS 

DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS EMERGENCIAIS 

1 Paralisação completa dos serviços 

2 Paralisação parcial dos serviços 

3 Comunicação ao responsável técnico 

4 Comunicação à administração pública - secretaria ou órgão responsável 

5 Comunicação à defesa civil e/ou Corpo de Bombeiros 

6 Comunicação ao órgão ambiental e/ou Polícia Ambiental 

7 Comunicação à população 

8 Substituição de máquinas e equipamentos 

9 Substituição de funcionários 

10 Manutenção corretiva 

11 Uso de equipamentos ou veículo reserva/extra 

12 Solicitação de apoio a municípios vizinhos 

13 Isolamento de área e remoção de pessoas 

14 Manobra operacional 

 

Tabela 52 - Eventos emergenciais previstos para o sistema de resíduos sólidos 

EVENTOS 
ARMAZENA

MENTO 
COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO 

TRATAMENTO E 
DISPOSIÇÃO 

FINAL 

Precipitação 
intensa 

 1,3,4,5 1,3,4,5 1,3,4,5 1,3,4,5,12 

Enchente 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7,12 

Falta de energia    1,3,4,5,7  

Falha mecânica  1,3,4,8,10,11 1,3,4,8,10,11 1,3,4,8,10,11 1,3,4,8,10,11 

Escorregamento 
(aterro) 

    1,3,4,5,6,10,12 

Impedimento de 
acesso 

1,3,4,5 1,3,4,5,14 1,3,4,5,14 1,3,4,5,14 1,3,4,5,12 

Acidente 
ambiental 

  1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 

Vazamento de 
efluente 

  
1,2,3,4,5,6,7,8, 

10 
1,2,3,4,5,6,7,8,10 1,2,3,4,5,6,7,8,10 

Greve  1,3,4,7,9,14 1,3,4,7,9,14 1,3,4,7,9,14 1,3,4,7,9,14 

Depredação   3,4,5,6,7,8,10,11 3,4,5,6,7,8,10,11 3,4,5,6,7,8,10,11 

Incêndio   
1,2,3,4,5,6,7,8, 

10,11 
1,2,3,4,5,6,7,8,10,

11 
1,2,3,4,5,6,7,8,10,11 

12,13 

Explosão    
1,2,3,4,5,6,7,8,10,

11 
1,2,3,4,5,6,7,8,10,11 

12,13 

DRENAGEM URBANA 

As ações de contingência relacionadas à drenagem urbana são apresentadas na Tabela 

53. 

 



 

 

Tabela 53 - Ações de contingência direcionadas a cada evento 

EVENTOS AÇÕES 

Deslizamento 

Elaboração de um plano de emergência 

Definição dos pontos vulneráveis de deslizamento 

Definição das magnitudes dos eventos 

Definição do órgão responsável pela emissão de alerta e alarme 

Estabelecimento de pontos de comando durante o evento 

Definição de pontos de abrigo temporário 

Alagamento de 
microdrenagem 

Sinalização de local e indicação de rota alternativa 

Manutenção da microdrenagem 

Verificação de dano ao patrimônio público e/ou privado 

Verificação de pessoas afetadas, risco de propagação de 
doenças 

Registro do incidente e proposição de soluções 

Assoreamento de 
bocas de lobo, bueiros 
e canais 

Registro do incidente e solução do problema 

Verificação do cumprimento do cronograma de limpeza 

Identificação da fonte do material de obstrução 

Tomada de medidas para diminuição do aporte do material de 
obstrução 

Presença de materiais 
de grande porte 

Retirada do material 

Intensificação das ações de educação ambiental voltadas ao 
tema 

Presença de esgoto ou 
resíduos sólidos em 
águas pluviais 

Comunicação à fiscalização sobre o mau cheiro 

Interrupção do aporte de esgoto e/ou resíduos sólidos 

Intensificação das ações de educação ambiental sobre o tema 

Inexistência da rede de 
drenagem 

Verificação do uso do solo previsto para a região 

Comunicação à população sobre as possíveis soluções 

 

 



 

 

MECANISMOS E PROCEDIMENTOS DE 

MONITORAMENTO 

  



 

 

FORMULAÇÃO DE INDICADORES 

Conforme dispõe a Lei nº 11.445/2007, é necessário que o PMSB apresente indicadores 

técnicos, operacionais e financeiros a fim de se obter subsídios para avaliação e 

monitoramento dos componentes do saneamento básico (abastecimento de água, 

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

urbana e manejo de águas pluviais). 

 

Para cada um dos indicadores são definidos intervalos de classificação. Estes valores 

serão utilizados para caracterizar os serviços e monitorar a execução do PMSB. 

Vale ressaltar também que eles não representam metas estipuladas no horizonte de 20 

anos deste Plano, mas sim uma classificação e caracterização do serviço. No entanto, 

deve estar claro para o município que quanto mais perto de adequado um indicador 

estiver, melhor para a qualidade de vida de sua população.  

Além disso, o valor atual do indicador (referente ao ano de 2015 – apresentados no 

Produto 4) não interfere nos intervalos para classificação do mesmo. Portanto, 

independentemente da situação encontrada, a tabela de classificação apresentada no 

atual Produto deve ser padronizada para um dado indicador.  

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O abastecimento de água de Itajubá possui dois responsáveis: a concessionária 

(atualmente COPASA) como prestadora do serviço e operadora do sistema, e a 



 

 

Prefeitura como contratante. Para a área rural, a Prefeitura Municipal é a única 

responsável, visto que o contrato da concessionária não abrange tal região. 

Como apresentado no Produto 4 – Prognóstico, alguns indicadores já haviam sido 

considerados e analisados, em função de sua relevância e da existência de séries 

históricas.  Nas Tabela 9, Tabela 10 e Tabela 11, encontram-se reproduzidos os valores 

desses indicadores para a situação do município em 2015 com relação ao serviço de 

abastecimento de água, conforme informações obtidas junto à COPASA. 

Além disso, ainda no Produto 4 – Prognóstico, foram estabelecidas as metas para os 

indicadores apresentados neste produto. A Tabela 17 traz estas metas, estabelecidas 

para o serviço de abastecimento de água para o município de Itajubá. 

Os indicadores foram divididos em três categorias, a saber: 1 - Infraestrutura; 2 - 

Qualidade; 3 - Perdas. A Tabela 54Tabela 54 apresenta um resumo das informações os 

indicadores que deverão ser utilizados para acompanhamento do sistema de 

abastecimento de água nas áreas rurais e urbanas. 

Tabela 54 - Indicadores do serviço de abastecimento de água 

CATEGORIA INDICADOR OBJETIVO E FINALIDADE 

INFRAESTRUTURA 

CSAu 
Analisar a deficiência da cobertura da rede de 

abastecimento de água na zona urbana 

CSAr 
Avaliar a quantidade de residências que possuem 

fornecimento de água por poços 

CMA 

Analisar os hábitos da população, para verificar 
necessidade de campanhas de conscientização e 

aumento da base histórica para análise da demanda 
de água nos anos seguintes 

IDR 
Identificar a cobertura da rede de distribuição em vias 

urbanas 

IDH 
Analisar a oferta e demanda de água, podendo evitar 

futuras crises de abastecimento 

ICA 
Verificar o nível 

de prestação dos serviços, no que se refere à 
continuidade do fornecimento de água aos usuários 

QUALIDADE 

IET Avaliar se a água distribuída recebe tratamento prévio 

IQADu Verificar a eficácia do tratamento 

IQADr Verificar a qualidade da água nos poços da zona rural 

PERDAS IPSD 
Verificar se o índice de perdas está acompanhando 

as metas estabelecidas 



 

 

CATEGORIA INDICADOR OBJETIVO E FINALIDADE 

IPC 
Verificar a inadimplência dos consumidores 

representada pelas perdas comerciais 

CRH 
Quantificar a quantidade de casas que possuem 

hidrometração 

 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Assim como para o serviço de abastecimento de água alguns indicadores já haviam sido 

considerados e analisados na elaboração do Diagnóstico e Prognóstico do PMSB 

(Produtos 3 e 4), em sua maioria referentes ao último Diagnóstico Anual Água e Esgotos 

do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento Básico – SNIS 2014. Na Tabela 

12, encontram-se reproduzidos os valores desses indicadores para a situação do 

município em 2015 com relação ao serviço de esgotamento sanitário, conforme 

informações obtidas junto a COPASA. 

Além disso, ainda no Produto 4 – Prognóstico, foram estabelecidas as metas para os 

indicadores apresentados neste produto. A Tabela 18 traz estas metas, estabelecidas 

para o serviço de esgotamento sanitário para o município de Itajubá. 

Para possibilitar uma análise e monitoramento mais eficazes, além dos indicadores que 

já haviam sido abordados no Produto 4, novos indicadores foram estudados e serão 

melhor detalhados a seguir. As soluções para o esgotamento sanitário diferem conforme 

sua localização em área urbana (rede coletora e estação de tratamento de efluentes) ou 

em área rural (pequenas comunidades com ETE e fossas sépticas para casos isolados). 

A COPASA, como prestadora do serviço em Itajubá, é a responsável pela obtenção dos 

dados e informações para que os indicadores sejam realizados. Na Tabela 55 estão 

apresentados resumidamente os indicadores sugeridos.  

Tabela 55 - Indicadores do sistema de esgotamento sanitário 

CATEGORIA INDICADOR OBJETIVO E FINALIDADE 

INFRAESTRUTURA 

CSEu 
Analisar a deficiência da cobertura da rede de 

esgotamento sanitário na zona urbana 

CSEr 
Analisar a deficiência do sistema de esgotamento 

sanitário por fossas sépticas na zona rural 

IQET 
Buscar a diminuição do esgoto lançado in natura no 

meio ambiente 

IQLG 
Verificar quanto de lodo é enviado para o aterro e 

analisar quando uma nova vala precisará ser aberta 



 

 

ICT 
Analisar se a infraestrutura instalada será suficiente 

para atender demandas futuras 

QUALIDADE ICAE Avaliar a qualidade do tratamento realizado 

LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Para que as metas propostas para o sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos sejam alcançadas, é recomendado o uso de artifícios para acompanhamento e 

análise do desenvolvimento. Portanto, os indicadores aqui propostos devem ser 

utilizados. A Tabela 56 apresenta um resumo dos indicadores utilizados para o 

município de Itajubá. 

 

Tabela 56 - Indicadores do serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 

CATEGORIA INDICADOR OBJETIVO E FINALIDADE 

INFRAESTRUTURA 

CRSu 
Quantificar a eficiência da coleta de resíduos sólidos 

no município 

CRSr 
Quantificar a porcentagem rural do município atendida 

pelo serviço 

CCS 
Conhecer a área de atuação da coleta seletiva no 

município 

IGRSU 

Medir a eficácia das políticas de consumo consciente 

adotadas no município ao longo do horizonte de 

projeto do plano 

IGRR 

Avaliar o sistema de coleta seletiva, e o grau de 

conscientização da população em relação a 

separação dos resíduos recicláveis 

IQA 

Estimar a redução de resíduos enviados ao aterro, 

podendo analisar tanto o grau de efetividade da 

reciclagem como da compostagem 

CLVP 
Acompanhar o crescimento da área coberta pelo 

serviço de varrição 

DRCC 
Verificar se o município já possui aterro de RCC e se 

pratica a reciclagem 

IQE 

Aumentar da quantidade de ecopontos e de postos de 

entrega voluntária, como incentivo à população para 

contribuir com a coleta seletiva 

DRENAGEM URBANA E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

No processo da gestão dos serviços de drenagem serão utilizados indicadores 

relacionados com os serviços, somente em área urbana, os quais deverão ser 

consolidados para melhor avaliar os serviços e sua eficiência. Os serviços são prestados 

pela Prefeitura Municipal de Itajubá, que será responsável pela coleta de dados e 

informações. Na Tabela 57 são apresentados os indicadores do serviço de drenagem 

urbana e as classificações dos mesmos.  



 

 

Tabela 57 - Indicadores do serviço de drenagem urbana 

CATEGORIA INDICADOR OBJETIVO E FINALIDADE 

INFRAESTRUTURA 

CRD 
Analisar a deficiência da cobertura do sistema de 

drenagem de águas pluviais 

GPS 

Avaliar modificações do ambiente urbano através 

da impermeabilização do solo devido ao processo 

de urbanização 

CAPP 
Identificar a cobertura de vegetação nas APPs de 

mata ciliar da área urbana 

ILDG 
Verificar o sistema de limpeza das galerias de 

forma preventiva para problemas e gastos futuros 

ILDB 

Verificar o sistema de limpeza das bocas de lobo 

de forma preventiva para problemas e gastos 

futuros 

PMM 
Analisar a existência e avaliar a eficiência do plano 

de macro drenagem do município 

IOA 
Monitorar a quantidade de eventos extremos que 

atingiram o município 

QUALIDADE 

EM 

Quantificar as estações de monitoramento 

proporcional a área, para que haja adequada 

obtenção de dados qualitativos e quantitativos 

IQAD 

Avaliar a qualidade das águas de drenagem para 

alcançar os padrões de qualidade da água 

estabelecidos pelo CONAMA, de acordo com 

enquadramento do corpo hídrico 

SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 

Como em qualquer programa em que a Prefeitura e o setor de saneamento possuem 

despesas atreladas, torna-se essencial a formulação de indicadores econômico-

financeiros para auxiliar o gestor nas tomadas de decisão. Na Tabela 58, estão 

apresentados, de forma resumida, os indicadores financeiros e seus objetivos e 

finalidades e na  a classificação dos mesmos.  

Tabela 58 - Indicadores de sustentabilidade financeira 

CATEGORIA INDICADOR OBJETIVO E FINALIDADE 

DESPESAS 

 

VALORES 

ABSOLUTOS 

DTS 
Verificar a porcentagem dos gastos das prefeituras que 

foram repassados para o setor de saneamento básico 

DSA 
Relacionar o gasto com sistema de abastecimento de água 

com o total gasto com saneamento básico 

DSE 
Relacionar o gasto com sistema de esgotamento sanitário 

com o total gasto com saneamento básico 

DSD 
Relacionar o gasto com sistema de drenagem urbana com 

o total gasto com saneamento básico 

DRSU 
Relacionar o gasto com manejo de resíduos sólidos com o 

total gasto com saneamento básico 

DESPESAS 

 

VALORES 

PER CAPITA 

DSApc 
Apresentar os custos totais do sistema de abastecimento 

de água por cada habitante do município atendido 

DSEpc 
Apresentar os custos totais do sistema de esgotamento 

sanitário por cada habitante do município atendido. 



 

 

CATEGORIA INDICADOR OBJETIVO E FINALIDADE 

DSDpc 
Apresentar os custos totais do sistema de drenagem por 

cada habitante do município atendido 

DRSUpc 

Apresentar os custos totais do manejo de resíduos sólidos 

e/ou coleta seletiva por cada habitante do município 

atendido 

RECEITAS 

RSApc 

Apresentar a receita per capita arrecadada pelo município, 

oriunda de qualquer tipo de taxa pela prestação do serviço 

de abastecimento de água 

RSEpc 

Apresentar a receita per capita arrecadada pelo município, 

oriunda de qualquer tipo de taxa pela prestação do serviço 

de esgotamento sanitário 

RSDpc 

Apresentar a receita per capita arrecadada pelo município, 

oriunda de qualquer tipo de taxa pela prestação do serviço 

de drenagem 

RRSUpc 

Apresentar a receita per capita arrecadada pelo município, 

oriunda de qualquer tipo de taxa pela prestação do serviço 

de manejo dos resíduos sólidos 

INVESTIMEN

TO 

ET 
Indicar o gasto municipal com sua folha de funcionários do 

setor de saneamento 

CET Verificar se os funcionários estão recebendo treinamentos 

EA 
Atingir as metas e melhorias propostas com ações de 

educação ambiental para seus habitantes 

INDICADOR 

DE BALANÇO 

IBSA 
Balanço entre despesas e receitas para sistema de 

abastecimento de água 

IBSE 
Balanço entre despesas e receitas para sistema de 

esgotamento sanitário 

IBSD 
Balanço entre despesas e receitas para sistema de 

drenagem urbana 

IBRSU 
Balanço entre despesas e receitas para sistema de gestão 

de resíduos sólidos 

 

GESTÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Os indicadores de gestão, apresentados pela Tabela 59, consideram o número de 

profissionais com atividades definidas que trabalham para a prestação dos serviços de 

saneamento.  Eles são importantes para elaborar melhores planos de ação, objetivando 

as melhorias necessárias para todo o setor. 

Tabela 59 - Indicadores de gestão e prestação de serviços 

CATEGORIA INDICADOR OBJETIVO E FINALIDADE 

GESTÃO E 

PLANEJAMENTO 

IQET 
Conhecer o tamanho da equipe disponível para o setor 

de saneamento 

ICET Avaliar o crescimento da equipe do setor de saneamento 

RecSA 
Indicar a porcentagem de reclamações referentes aos 

serviços de abastecimento de água 

RecSE 
Indicar a porcentagem de reclamações referentes aos 

serviços de esgotamento sanitário 



 

 

CATEGORIA INDICADOR OBJETIVO E FINALIDADE 

RecSD 
Indicar a porcentagem de reclamações referentes aos 

serviços de drenagem urbana 

RecRSU 

 

Indicar a porcentagem de reclamações referentes aos 

serviços de manejo dos resíduos sólidos urbanos 

ÍNDICE DE 

EFICIÊNCIA DA 

PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS E NO 

ATENDIMENTO 

AO USUÁRIO 

IEPSA 
Indicar o desempenho do operador quanto a adequação 

do seu atendimento as solicitações dos usuários 

PA 
Retratar o cumprimento dos prazos de atendimento dos 

serviços requeridos 

EAP 
Avaliar a existência de estruturas de atendimento ao 

público 

AEAP 
Avaliar a adequação das estruturas de atendimento ao 

público 

EIL 
Medir a adequação das instalações do operador ao 

usuário característico da cidade 

Todos os serviços realizados no setor de saneamento e seus prazos estão descritos na 

Tabela 60. 

Tabela 60 - Prazos para realização de serviços 

SERVIÇO PRAZO 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Ligação de água ou esgoto 5 dias úteis 

Reparo de vazamentos na rede ou ramais de água 5 dias 

Reparo de vazamento na rede ou ramais de esgoto 4 dias 

Falta d’água local ou geral 24 horas 

Ausência ou má qualidade de repavimentação envolvendo redes de água e/ou 

esgoto 
5 dias úteis 

Reestabelecimento do fornecimento de água 24 horas 

Ocorrência de extravasamento de esgotos 24 horas 

DRENAGEM URBANA 

Atendimento a ocorrência de problema pontual 7 dias úteis 

Avaliação do sistema de drenagem existente 
30 dias 

úteis 

Limpeza de galerias e bocas de lobo após ocorrência de inundações 8 horas 

RESÍDUOS SÓLIDOS 

Atendimento a ocorrência de problema pontual 3 dias úteis 

SAÚDE PÚBLICA 

É sabido que deficiências no sistema de saneamento básico estão fortemente ligadas a 

casos de algumas doenças. As doenças de veiculação hídrica devem ser consideradas 

na formulação desses índices. É importante ressaltar, que o investimento em 

saneamento básico também é um investimento em saúde pública. Os indicadores de 

saúde pública estão descritos, de forma resumida, na Tabela 61. 

 

 



 

 

Tabela 61 - Indicadores de saúde pública 

INDICADOR EQUAÇÃO UNIDADE OBJETIVO E FINALIDADE 

IOD - 
Número de 

internações 

Verificar a melhoria da saúde 

pública devido às melhorias do 

saneamento básico 

IOO - 
Número de 

óbitos 

Verificar a melhoria da saúde 

pública devido às melhorias do 

saneamento básico 

 

O Índice de Ocorrência de Doenças – IOD – é dado pelo número de internações que 

ocorreram devido a falhas no saneamento básico. Algumas das doenças de veiculação 

hídrica estão descritas na Tabela 62, segundo o Código Internacional de Doenças. 

Tabela 62 - Doenças de veiculação hídrica. 

CID 10 DOENÇAS 

A00 Cólera 

A01.0 Febre tifoide  

A01.4 Febre paratifoide 

A09 
Diarreia e gastroenterite de origem infecciosa 

presumível  

A27 Leptospirose icterohemorrágica 

A27.8 Outras formas de leptospirose 

A27.9 Leptospirose não especificada 

A95 Febre Amarela 

A90 Dengue (Dengue Clássico) 

A91 Febre hemorrágica devido ao vírus da dengue 

B15 Hepatite aguda A 

B54 Malária 

B56 Tripanossomíase  

B65 Esquistossomose  

B76 Ancilostomíase 

 

MECANISMOS E FERRAMENTAS DE REPRESENTAÇÃO 

DA SOCIEDADE PARA ACOMPANHAMENTO DO PMSB 

O controle social consiste em um conjunto de mecanismos e procedimentos, 

assegurados pela Lei Nacional de Saneamento Básico, que garantem à população o 

acesso às informações, a voz participativa nas formulações de políticas públicas, e a 

representação técnica, de planejamento e de avaliação sobre a prestação de serviços 

relacionados aos setores do saneamento do município. 



 

 

MÉTODOS DE DIVULGAÇÃO DO PMSB 

A divulgação do Plano Municipal de Saneamento Básico de Itajubá, assim como suas 

revisões, que devem ser realizadas a cada quatro anos, deve ser publicada no site 

oficial da Prefeitura em local de fácil acesso.  

Apesar de serem sugeridas revisões de 4 em 4 anos, o PMSB é um documento 

dinâmico, principalmente em função das políticas públicas estaduais e federais, que 

sofrem mudanças eventuais. Desta maneira, é esperado que haja modificações no 

Plano fora do período previsto, em seus Projetos, Programas e Ações ou na adição de 

indicadores que por ventura se façam necessários. No entanto, qualquer modificação 

no documento deve passar por discussão e aprovação popular, através de encontros 

com a população, por exemplo por meio de Audiências Públicas. Somente após o crivo 

da população que qualquer modificação passa a valer.  

Ao fim da elaboração do Plano, deve ser prevista a impressão de cópias do Resumo 

Executivo (Produto 6 do PMSB) que deverão ser deixadas em escolas e bibliotecas do 

município, disponíveis para consulta pública.  

Assim que ocorrer a publicação do Resumo Executivo – ou das revisões do PMSB – a 

Prefeitura deverá publicar um anúncio nas redes sociais em que estiver presente, para 

que a população possa acessá-lo online ou ir até os locais onde o mesmo esteja 

disponível de forma impressa.  

Também é interessante para a divulgação do Plano a utilização da rádio e jornal locais, 

especialmente o Jornal Sul de Minas e Itajubá Notícias. Além da divulgação do Plano e 

suas revisões e/ou modificações, também devem ser divulgados os indicadores de 

melhoria do saneamento básico. Propõe-se que os mesmos sejam divulgados 

periodicamente no site da prefeitura, facilitando assim a troca de informações com a 

sociedade civil. 

Outra forma de trazer a população, para a discussão do PMSB, seria a realização de 

seminários, a cada dois anos, para apresentar os avanços obtidos e comparar a 

situação com os objetivos e metas preestabelecidos. Também é sugerida a realização 

de palestras com maior periodicidade, em parcerias com outros setores como educação, 

saúde, infraestrutura e assistência social. Dessa forma, garante-se a participação e o 

controle social. 



 

 

PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL 

De acordo com a Lei nº 11.445/2007, o plano de saneamento básico deve conter em 

todas as suas etapas a participação social, para que a mesma consiga expor suas 

necessidades, realidades e perspectivas sobre os sistemas do município.  

Para facilitar a interação da população com os agentes responsáveis pelo legislativo e 

prestadores de serviços, é proposta a criação de um Conselho Gestor, multidisciplinar. 

No início da elaboração do PMSB, foi sugerida a criação de um Conselho à nível 

regional, que pudesse atender a todos os municípios do consórcio, uma vez que nem 

todos os municípios possuem representantes de todas as áreas. A origem dos 

representantes poderia ser de qualquer um dos seis municípios. No Conselho Gestor é 

muito importante que estejam presentes representantes da sociedade civil, cidadãos 

oriundos de organizações sociais e comunitárias, entidades e associações, setores 

empresariais e técnicos e organizações não governamentais que atuem nestes 

municípios. Por isso, um dos grupo do Conselho Gestor foi o Comitê de Bacias do 

Sapucaí, por já contar, em sua composição, com membros da sociedade civil.  

 

A principal atribuição destes grupos é prover informações mais precisas e atuais da 

realidade dos municípios, bem como participar das reuniões e audiências públicas que 

pressupõem um convite à comunicação, informação, debate, discussão e avaliação. 



 

 

DIRETRIZES PARA O PROCESSO DE REVISÃO DO 

PMSB 

A evolução da cidade pode ser diferente do projeto no primeiro plano, o que demanda 

uma atualização nos valores apresentados. O crescimento populacional é um exemplo. 

Nesse sentido, pode ocorrer que devido a fatores externos, como a inserção de uma 

grande empresa no munícipio, muitos funcionários sejam atraídos para o local, fazendo 

com que a curva projetada não acompanhe o que é visto na prática. 

IMPLEMENTAÇÃO DO PMSB 

A análise e acompanhamento dos indicadores gerados, assim como um 

acompanhamento da situação e necessidade da população, são vitais para que o gestor 

saiba as deficiências de sua gestão, e então obtenha subsídios técnicos e financeiros 

para planejar meios de contorná-las e transformá-las em aspectos positivos e 

adequados quanto às metas estabelecidas. 

Porém, para a geração de indicadores é necessário que, concomitantemente com a 

implantação das ações, já se inicie a realização do monitoramento. 

REVISÃO DO PMSB 

Este item propõe identificar a relação entre o plano de saneamento e seu gestor, a fim 

de verificar se o mesmo está cumprindo com o requerido na Lei nº 11.445/2007, que 

demanda uma revisão e atualização do PMSB a cada 4 anos. 

Sobre este ponto é necessário verificar: 

- Data da primeira versão do PMSB; 

- Número de revisões já realizadas; 

- Em caso de não revisão ou atraso, a justificativa;  

- O crescimento populacional do município coincide com o crescimento projetado na 
última versão do plano; 

- Quais as metas não atingidas? Elas são justificáveis? 

 



 

 

DAS PENALIDADES 

Um dos fatores cruciais para alcançar o sucesso dos programas, projetos e ações 

previstas pelo Plano Municipal de Saneamento Básico é a definição dos objetivos e 

metas a serem atingidos pelo município. O cumprimento das obrigações será aferido 

através dos indicadores apresentados. Por fim, o não cumprimento ou cumprimento 

parcial das metas para os setores de saneamento básico ocasionará em penalidades 

aplicáveis ao respectivo agente responsável. 

 

A definição do valor da multa, com base na gravidade, segue a linha de cálculo 

apresentada na Tabela 63: 

Tabela 63 - Definição do valor da multa da parcela de gravidade 

CATEGORIA 
VALOR DA 

REMEDIAÇÃO 

PERCENTUAL DE 

ACRÉSCIMO 

VALOR FINAL DE MULTA 

DE GRAVIDADE (VMG) 

Leve x 50% de x (1,5)x 

Médio y 100% de y (2)y 

Grave z 150% de z (2,5)z 

Gravíssimo w 200% de w (3)w 

 

Exemplo: Uma determinada remediação de categoria leve, sendo a segunda vez 

que uma infração foi cometida, esta foi avaliada em R$ 600.000,00 (seiscentos 

mil reais), logo, o cálculo do valor final de multa de gravidade será feito da 

seguinte maneira: 

x = 600.000 

Percentual de acréscimo = 50% de x = 50% * 600.000 = 300.000 

VMG = 1,5 * x = 1,5 * 600.000 = 900.000 



 

 

Portanto, a parte da multa referente à gravidade resultou em R$ 900.000,00 

(novecentos mil reais). 

 

Além do valor de gravidade, há o valor a ser acrescido com base na reincidência. Trata-

se de um acréscimo percentual, conforme exemplifica a Tabela 64: 

Tabela 64 - Definição do valor da multa da parcela de reincidência 

REINCIDÊNCIA 
PERCENTUAL DE 

ACRÉSCIMO 

1ª vez 0% do VMG 

2ª vez 20% do VMG 

3ª vez 40% do VMG 

4ª vez 50% do VMG 

5ª vez 60% do VMG 

6ª vez 70% do VMG 

Observação: da sexta vez em diante, o acréscimo referente à parcela anterior, continua sendo 

de 10%. 

 

Exemplo: Continuando o cálculo, o valor de multa de reincidência (VMR) é 

determinado da seguinte maneira: 

2ª vez = 20% do VMG = 20% * 900.000 = 180.000 

Portanto, a parte da multa referente à reincidência resultou em R$ 180.000,00 

(cento e oitenta mil reais). 

Contudo, o valor final da multa (VM), é a somatória dos dois valores calculados 

previamente. 

VM = VMG + VMR = 900.000 + 180.000 = 1.080.000 

Por fim, o valor da multa, conforme o exemplo é de R$ 1.080.000,00 (um milhão 

e oitenta mil reais). 

 

No que diz respeito a penalidades que venham a ser aplicadas ao agente responsável, 

em detrimento do mau andamento dos indicadores de desenvolvimento do presente 

Plano, funcionará o mesmo sistema de construção de valores, porém, a definição das 

condições de autuação é distinta. Será caracterizada má condução ou mau 

desenvolvimento do Plano quando a análise dos indicadores não atingir os seus 

respectivos níveis aceitáveis, sendo tal avaliação realizada a cada dois anos. Essa 

prática é necessária para que as metas possam ser atingidas e os objetivos alcançados 

ao final do Plano, exigindo constante melhoria dos índices e indicadores, quando os 

mesmos ainda não estiverem em suas respectivas categorias ideais/adequadas. 



 

 

Exemplo: o indicador de cobertura da rede de hidrometração (CRH) obedece à 

classificação apresentada na . Supondo os seguintes resultados obtidos no 

decorrer de quatro anos, será demonstrada qual situação caracteriza infração e 

consequente penalidade, e qual situação não caracteriza infração. 

 

Tabela 65 - Resultados hipotéticos do indicador CRH para exemplificação 

ANO 
RESULTADO INDICADOR 

CRH 
CLASSIFICAÇÃO 

2010 62% Insatisfatório 

2011 76% Insatisfatório 

2012 84% Satisfatório 

2013 85% Satisfatório 

 

Considerando que as avaliações ocorram ao final de 2011 e de 2013, referentes 

ao período 2010-2011 e 2012-2013 respectivamente, com dados apresentados 

na Tabela 65, são criados então dois resultados. 

Resultado período 2010-2011: insatisfatório. Logo, é caracterizada infração e 

todo procedimento para aplicação de penalidade cabível deve ser aplicado. 

Resultado período 2012-2013: satisfatório. Apesar de ainda não ter atingido os 

níveis adequados, houve melhora do resultado quando comparado com o 

período anterior, indicando que houveram investimentos e esforços para 

melhoria da cobertura da rede de hidrometração. Logo, não é caracterizada 

infração no período avaliado. 

 

Um fundo será criado para arrecadação dos valores acima descritos, fazendo com que 

o montante referente a tais penalidades não seja agregado ao restante das 

arrecadações municipais. Isso possui o intuito de orientar sua utilização única e 

exclusivamente para as remediações necessárias, e seu excedente, para melhoria e 

desenvolvimento do sistema. Vale lembrar que, a constante melhoria do sistema é meta 

do presente Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Desta forma, fica garantida a remediação de quaisquer danos causados aos sistemas 

abrangidos pelo saneamento básico, não permitindo que o prejuízo causado perpetue 

e se agrave ao longo do tempo. 

  



 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Lei Federal nº 11.445/07 estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento 

básico, sendo um marco regulatório nas políticas do saneamento no Brasil. Dentre os 

princípios fundamentais estão a universalização do acesso aos serviços, a 

integralidade, a eficiência e sustentabilidade econômica, a integração das 

infraestruturas e serviços, entre outras. A lei, em seu Capítulo II, Art 9º, traz a 

responsabilidade da elaboração dos Planos de Saneamento Básico para o titular dos 

serviços, sendo a apresentação do Plano (até o fim de 2019) um pré-requisito para o 

acesso a recursos da União voltados ao saneamento. Sua importância, no entanto, não 

se dá só por este motivo, uma vez que o PMSB traz à tona a importante discussão do 

planejamento sanitário, englobando os quatro serviços do saneamento: o 

abastecimento de água, o esgotamento sanitário, o manejo dos resíduos sólidos e a 

drenagem urbana, envolvendo a participação do poder público, da sociedade civil e de 

uma equipe técnica capacitada.  

Na construção do diagnóstico, é necessária uma sólida base de dados do município, 

que tem importância na construção e utilização de indicadores que direcionam os 

esforços e políticas públicas. Durante a coleta de dados para a elaboração do presente 

Plano, constatou-se que a base de dados do município de Itajubá não é tão vaga como 

a dos demais municípios do consórcio CIMASAS, sendo suficiente para a construção 

tanto do cenário atual quanto do histórico de maneira satisfatória. 

Na elaboração do PMSB, os Projetos, Programas e Ações (Produto 4) tem 

embasamento nas duas fases que o precedem: o diagnóstico (Produto 2) e o 

prognóstico (Produto 3), como mostra o esquema a seguir. 

 

 



 

 

O diagnóstico do serviço de abastecimento de água de Itajubá destacou que, 

atualmente, o distrito de Lourenço Velho é aquele que apresenta os maiores desafios, 

sendo operado pelos próprios moradores sem que haja qualquer tratamento da água 

captada. Além disso, a ETA da Sede não possui sistema de tratamento de lodo dos 

decantadores e floculadores, nem sistema de recirculação das águas de lavagem dos 

filtros, de modo que tais resíduos são lançados em um córrego próximo. O prognóstico 

realizado para o sistema de abastecimento de água de Itajubá indicou que a vazão de 

captação da Sede não será suficiente para atender a demanda nos cenários propostos 

até o fim do plano (2037). Prevê-se, portanto, que sejam necessários investimentos na 

captação e também no sistema de reservação, uma vez que novos reservatórios serão 

necessários para atender a demanda futura da Sede. Quanto aos Programas sugeridos 

no Produto 4 deste PMSB, os de alta e média prioridade vinculados ao serviço de 

abastecimento de água são: o PG05 – Abastecimento Rural (implantação, 

cadastramento e monitoramento de poços), o PG02 -  Redução de Perdas Físicas 

(hidrometração, substituição de rede, alerta de vazamento) e PG07 – Fortalecimento da 

Gestão Hídrica Municipal.  

Em relação ao sistema de esgotamento sanitário, o bairro Ano Bom não possui ETE, 

sendo o esgoto lançado in natura em pontos dispersos do Rio Lourenço Velho. Além 

disso, ainda existem fossas negras no bairro. Quanto a Comunidade Estância, diversos 

tem sido os problemas com relação ao tratamento do esgoto. As ETEs existentes 

apresentam problema de emissão de gás sulfídrico devido a dificuldades operacionais 

e, por isto, estão atualmente estão desativadas. No Bairro Gerivá existe atualmente uma 

rede de pequena extensão e nenhum tratamento do esgoto, sendo o projeto existente 

para o bairro referente a uma rede que irá descartar o esgoto in natura no Rio Lourenço 

Velho. Quanto ao Prognóstico, prevê-se a necessidade de investimento na instalação 

de sistemas de tratamento de esgoto no Bairro Ano Bom, Distrito Lourenço Velho e 

Comunidade Estância, sendo os dois últimos preferencialmente ETEs compactas. Além 

disto, nestes mesmos bairros é prevista necessidade de investimentos na implantação 

e expansão da rede coletora, uma vez que os índices de coleta apresentam-se ainda 

muito baixos. Adicionalmente, é previsto um aumento anual no número de fossas 

sépticas a serem monitoradas nas áreas rurais. Na Sede, 92% da população urbana 

possui ligação na rede coletora de esgoto. Prevê-se, portanto, a expansão da rede e a 

ligação de novos pontos, de maneira a acompanhar o crescimento populacional do 

distrito. No Produto 4 do PMSB sugeriu-se para o serviço de esgotamento sanitário 3 

Programas de alta prioridade, sendo eles o PG08 - Pró-ligação (Lei municipal e 

adequação dos domicílios não conectados à rede), o PG09 - Saneamento Rural 



 

 

(implantação, cadastramento e monitoramentos de fossas sépticas, implantação de ETE 

compacta em distritos e comunidades rurais) e o PG11 - Melhorias no Sistema de 

Tratamento e Esgotamento Sanitário (implantação de estação de tratamento de esgoto 

e ampliação do sistema).  

Quanto ao serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, a coleta de lixo no 

município por serviço de limpeza atingiu, no ano de 2010, 99,30% dos moradores. O 

diagnóstico indicou ainda que o município possui 100% da área urbana e 85% da área 

rural atendida pelo serviço, possui coleta seletiva, conta com PGIRSU (2007) e 

PGRSCC (2015) e apresenta serviços terceirizados de coleta, transporte e tratamento 

de RSS. O prognóstico prevê como maior desafio para este serviço no município de 

Itajubá o aumento da vida útil do aterro sanitário do consórcio CIMASAS e ainda que 

sejam planejadas medidas visando viabilizar um novo aterro sanitário para o município. 

Os programas de alta prioridade do serviço de resíduos sólidos sugeridos para o 

município de Itajubá foram: PG13 - Redução da Quantidade de Resíduos Sólidos 

Urbanos Aterrados (compostagem, parceria com receptores para composto produzido 

e construção de centro de triagem de resíduos sólidos secos), PG14 - Coleta Seletiva 

(incentivo a cooperativa de catadores de materiais recicláveis, criação de postos de 

entrega voluntária e de ecopontos para resíduos diferenciados), o PG16 – Resíduos 

Industrias (cadastramento dos geradores de resíduos industriais) e Viabilização do Uso 

de Reserva Técnica. 

Para o serviço de drenagem urbana o diagnóstico destacou que o município possui 

plano Diretor (porém desatualizado), não possui Plano Diretor de Drenagem, não possui 

critérios e/ou padrões para dimensionamento das redes, não possui cadastro da rede e 

seus dispositivos nem dos projetos relacionados à drenagem no município. Existem 

diversos pontos de alagamento, estes muitas vezes com sistemas de drenagem, porém 

insuficientes devido a erros de dimensionamento ou de execução das redes, tubulações 

assoreadas e bocas de lobo obstruídas. O diagnóstico indicou ainda que as bocas de 

lobo encontradas pelo município não são padronizadas e muitas delas estão em 

condições precárias, existem ligações clandestinas de esgoto em diversos pontos da 

cidade, além de redes passando sob residências. Outros problemas detectados foram 

estrangulamentos em algumas seções dos rios, obstrução de calhas pela vegetação, 

presença de edificações nas margens dos cursos d’água (planícies de inundações não 

preservadas nem no perímetro urbano, nem na zona rural) e descartes das redes de 

drenagem afogadas durante as épocas de cheia. O prognóstico salienta a importância 

da adequação das redes de microdrenagem existentes nas bacias que apresentam altas 

taxas de ocupação, principalmente no que tange à padronização das estruturas como 



 

 

bocas de lobo, adequação de declividade das tubulações e manutenção das condições 

favoráveis à drenagem nas mesmas. Em relação aos programas de alta prioridade para 

este serviço sugeridos para o município de Itajubá, podem ser citados: o PG19 - Marco 

legal da drenagem (Lei Municipal e Plano Diretor), o PG21 - Mapeamento das áreas de 

risco (registro de incidentes, banco de dados pluviométricos e fluviométricos e 

mapeamento de áreas) e o PG24 – Planície Inundável (estudo de ocupação de planície 

inundável e gestão da área). 

Os programas propostos pelo PMSB estabelecem mecanismos para a execução de 

projetos e ações a fim de se atingir os objetivos e metas previstos pelo prognóstico. 

Seus projetos, em maioria, são extensos e complexos, demandando assim equipes e 

estruturas específicas para suas implementações. Os municípios de pequeno porte, em 

geral, não possuem tais requisitos, devendo-se, por isso, considerar uma preparação e 

estruturação adequada da Prefeitura para a execução dos programas de saneamento 

de forma satisfatória.  

No caso de Itajubá, diferentemente dos outros municípios consorciados ao CIMASAS, 

há capacidade operacional para desenvolver os programas através da COPASA, nos 

setores de abastecimento de água e esgotamento sanitário, e da Prefeitura Municipal, 

na área de drenagem urbana e resíduos sólidos. Ainda assim, recomenda-se que sejam 

previstas equipes, e disponibilizadas infraestruturas específicas para a atuação nos 

programas propostos.  

O monitoramento, tratado previamente neste atual Produto, é fundamental para avaliar 

se os objetivos e metas estabelecidos pelo PMSB estão sendo alcançados, além de 

averiguar a necessidade de se estabelecer novos programas e ações para o município. 

Esse monitoramento proposto é realizado através de indicadores, específicos para cada 

setor do saneamento. No entanto, a coleta de dados para os indicadores deve ser 

realizada de forma de simples e eficiente. Além disso, para formulação dos indicadores 

deve-se considerar a viabilidade financeira de aplicação dos mesmos, devido às 

condições orçamentárias dos responsáveis pelos setores, principalmente quando se 

trata da Prefeitura Municipal.  

O município de Itajubá, atualmente, não conta com uma equipe própria para setor de 

Saneamento Básico. Sugere-se, então, a criação de uma equipe responsável pelo 

gerenciamento e monitoramento dos programas, projetos e ações previstos nos PMSBs 

dos municípios integrantes do consórcio CIMASAS. O monitoramento realizado por um 

órgão externo é interessante porque a Prefeitura é, além da concessionária, responsável 

por executar os programas e apresentar os resultados. A distinção da equipe executora 

e da equipe fiscalizadora é uma maneira de evitar o conflito de interesses.  



 

 

 

 

Os governos estadual e federal, a fim de reduzir a acumulação de débitos, vêm 

pressionando os municípios a adotarem um sistema de saneamento economicamente 

sustentável, que além de pagar os custos, possibilite a realização de investimentos em 

melhorias na infraestrutura e qualidade do serviço existente. Cada setor apresenta 

particularidades nos diferentes municípios do consórcio CIMASAS, que devem ser 

tratadas e avaliadas de acordo com suas necessidades. 

A implantação de medidas e ações que garantam a sustentabilidade em sistemas de 

saneamento básico é essencial. O diagnóstico realizado demonstra que a situação 

econômico-financeira dos municípios, em que a administração do sistema é realizada 

pela concessionária, apresenta uma arrecadação superavitária, comprovando a 

sustentabilidade do mesmo.   

Vale ressaltar que os dados fornecidos pela COPASA referentes às despesas totais com 

os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário não são representativos, 

uma vez que consideram, em sua análise, um montante regional que é distribuído de 

maneira proporcional à população dos municípios. Assim sendo, os valores atribuídos 

a tais despesas para cada município não condizem, necessariamente, com a sua 

realidade e, portanto, não produzem uma análise eficiente da sustentabilidade financeira 

dos mesmos, exigindo uma outra forma de avaliação, tal como os indicadores propostos 

no presente produto. 

No município de Itajubá, os sistemas de abastecimento de água e de esgotamento 

sanitário em área urbana são administrados pela COPASA – Companhia de 



 

 

Saneamento Básico de Minas Gerais. Ambos os sistemas são autossustentáveis 

financeiramente, devido às arrecadações do sistema tarifário por classe de consumo e 

por serviço prestado. A cobrança pelo serviço prestado é essencial para cobrir os custos 

reais de tratamento e distribuição de água potável, bem como coleta e tratamento do 

esgoto sanitário. Em zona rural, o serviço é prestado pela própria Prefeitura Municipal, 

sem qualquer tipo de cobrança. Para essas áreas, recomenda-se um sistema de 

tarifação diferenciada com valores reduzidos, uma vez que os serviços prestados 

apresentam custos mais baixos. 

Para o sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, sob responsabilidade 

da Prefeitura Municipal, é cobrado uma taxa discriminada no IPTU para zona urbana, e 

no ITR para zona rural, cujo valor é simbólico. Sugere-se aplicar uma metodologia para 

tarifação pelo uso do serviço, como é aplicado nos sistemas de água e esgoto. No novo 

sistema de tarifação recomenda-se considerar as quantidades de resíduos gerados por 

residência, podendo haver discriminação na geração de resíduos não recicláveis e 

resíduos recicláveis. Nesse sistema, os resíduos não recicláveis contabilizam como 

débito, enquanto os recicláveis contabilizam como crédito para o usuário, como forma 

de incentivo à coleta seletiva. O mesmo se aplica para os serviços de manejo de 

resíduos sólidos na zona rural do município. Para áreas urbanas, recomenda-se 

também o acréscimo de uma taxa de limpeza urbana para conservação de áreas 

públicas. Essas sugestões visam à cobrança por serviço prestado, de modo que o 

usuário arque com os custos necessários para fornecimento do serviço, e ainda, visam 

alcançar a sustentabilidade orçamentária do sistema. 

Os serviços de drenagem urbana e manejo de águas pluviais, também são prestados 

pela Prefeitura Municipal, sem qualquer tipo de cobrança. A inexistência de 

arrecadações com os serviços de drenagem deixa explícita a insustentabilidade do 

setor. Os serviços custeados pelo município são, em sua maioria, para manutenção do 

sistema. No entanto, a drenagem urbana não é percebida como prioridade política, 

então seu financiamento sempre esbarra na restrição orçamentária. Recomenda-se, 

portanto, a utilização de um instrumento de cobrança individual, que seja baseado na 

impermeabilização dos lotes, ponderando as despesas totais do sistema pela 

sobrecarga de cada indivíduo no sistema de drenagem. O mecanismo de cobrança a 

ser adotado para drenagem urbana e manejo de águas pluviais tem por finalidade 

alcançar a sustentabilidade financeira do setor, e de forma indireta, estimular os 

usuários a adotarem medidas que aumentem áreas permeáveis em suas propriedades.   

A Política de Subsídios, citada na Lei nº 11.445/07, se refere ao instrumento econômico 

de política social que visa garantir a universalização do acesso ao saneamento básico. 



 

 

Existem diversas formas de facilitar esse acesso, tarifárias e não-tarifárias. O 

instrumento mais comum é denominado Tarifa Social, que se trata de um subsidio direto 

conferido aos consumidores, que reduz de forma significativa o valor da tarifa.  

A Política de Subsídios tem fundamento legislativo federal, mas é conferida aos estados 

a forma de execução. Desta forma cabe aos governos estaduais determinar os 

protocolos e os critérios para executar e adotar a tarifação. 

É válido ressaltar que, no estado de Minas Gerais, o acesso a tarifa social é permitido 

apenas para consumidores que atendem os requisitos impostos pela legislação 

estadual, conforme a resolução nº 20/2012, da Agência Reguladora de Serviços de 

Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais – 

ARSAE-MG. 

De acordo com a referida lei, os subsídios poderiam englobar todas as grandes áreas 

do saneamento básico, mas no caso, a tarifa trata apenas dos serviços de água e 

esgotamento. Como os serviços de manejo de resíduos sólidos e drenagem urbana são 

realizados pelos municípios, é possível a adoção de tarifas sociais para esses serviços, 

ficando a cargo das prefeituras esta decisão. 

Deve-se enfatizar que não foi objetivo do PMSB desenvolver metodologias de cobrança, 

mas sim dar sugestões e recomendações. O desenvolvimento de metodologias de 

cobrança é um assunto complexo e envolve muitos outros fatores. Salienta-se que, 

durante as Audiências Públicas, foram apresentadas as sugestões e recomendações 

para cobrança, estando os presentes cientes da possibilidade de implantação de 

cobranças. 

A participação popular na elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico é 

essencial para que se produza um planejamento eficiente. A troca de informações entre 

a comunidade e a equipe técnica deve acontecer em todas as etapas da elaboração. 

A comunidade precisa estar ciente das alterações que ocorrerão em seu município, e, 

principalmente, entendê-las. Cabe à equipe responsável pela elaboração do Plano esse 

esclarecimento, que, por sua vez, deve abrir espaço para que a comunidade possa 

dialogar e questionar, além de expor suas realidades e experiências. Esse diálogo 

permite que a equipe técnica possa integrar informações sociais ao desenvolvimento do 

Plano, não se limitando apenas ao uso de dados e informações técnicas, levando em 

consideração a realidade em que está inserido cada município. 

Em Itajubá, a participação popular foi mediana, tendo participado das Audiências 

Públicas, a polícia ambiental, representantes da comunidade rural, parte da comunidade 



 

 

acadêmica, alguns dos vereadores e funcionários públicos da secretaria municipal do 

meio ambiente. Apesar de estarem presentes representantes de alguns setores sociais, 

considerando o tamanho do município, a participação social não foi totalmente 

satisfatória.  

Desta maneira, faz-se necessário pensar em outras formas de trazer a população para 

discussão. A utilização da radio e jornal locais, por exemplo, pode ser utilizada para o 

convite para as Audiências Públicas que ainda venham a acontecer, em função das 

revisões e das modificações do PMSB.  

Ao final dos trabalhos pode-se concluir que foi desenvolvido um produto robusto e 

representativo, que poderá ser uma ferramenta muito útil para a população e seus 

principais atores, munindo a sociedade, como um todo, de subsídios técnicos no que 

tange o saneamento ambiental do município. Vale a pena frisar que este documento 

não é um estudo estático. Conforme a sociedade utiliza seus preceitos, ele deve ser 

avaliado e atualizado, sempre de forma participativa, de modo a atender demandas 

municipais para melhor a gestão dos sistemas abordados.  


