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O presente trabalho constitui o Plano Municipal de Saneamento do município de Capitólio,
abrangendo a sede municipal, e a zona rural do município como um todo, ele será totalmente
definido e baseado na Lei nº 11.445/2007, levando-se em consideração todos os serviços,
infraestruturas e instalações operacionais dos temas abaixo relacionados:
• Abastecimento de água potável;
• Esgotamento sanitário;
• Manejo e resíduos sólidos;
• Drenagem e manejo de águas pluviais urbanas.
Este plano foi elaborado a partir de levantamentos realizados pelo Departamento Municipal
de Agricultura, Pesca e Meio Ambiente, Departamento Municipal de Educação,
Departamento Municipal de Saúde, Departamento Municipal de Obras e Departamento
Municipal de Engenharia, com o apoio da equipe técnica da COPASA – Companhia de
Saneamento de Minas Gerais, reuniões setoriais promovidas em todos os bairros do
município, ouvindo a população, procurando definir critérios para implementação de políticas
públicas que promovam a universalização do atendimento e a eficácia das intervenções
propostas.
Prevê-se a implantação de subsídios auxiliares de planejamento relativos a ações que
envolvam a adequação e modernização dos sistemas existentes, obtendo-se o maior benefício
ao menor custo. Com isso, espera-se aumentar os índices de satisfação da população e
contribuir para a melhoria dos serviços, diminuindo perdas, melhoria da qualidade de vida da
população, bem como à busca permanente por uma gestão eficiente dos recursos hídricos.
Em assim sendo, o Plano Municipal de Saneamento Básico objetiva atender as legislações
vigentes que tratam do assunto, comtemplando basicamente os tópicos abaixo citados:
a) Diagnóstico da situação e de seus impactos nas condições de vida, utilizando sistema de
indicadores de saúde, epidemiológicos, ambientais, inclusive hidrológicos, e sócio
econômicos e apontando as causas das deficiências detectadas.
b) Metas de curto, médio e longo prazos, com o objetivo de alcançar o acesso universal aos
serviços, admitidas soluções graduais e progressivas e observada a compatibilidade com
os demais planos setoriais para a universalização dos serviços de saneamento básico,
com integralidade, qualidade e prestados de forma adequada à saúde pública, à proteção
do meio ambiente e à redução das desigualdades sociais.
c) Programas, projetos e ações necessários para atingir os objetivos e as metas, de modo
compatível com os respectivos planos plurianuais e com outros planos governamentais
correlatos, identificando possíveis fontes de financiamento.
d) Ações para situações de emergências e contingências.
e) Mecanismos e procedimentos para avaliação sistemática da eficiência e eficácia das
ações programadas.
f) Identificação dos obstáculos de natureza político-institucional, legal, econômico
financeira, administrativa e tecnológica que se interponham à consecução dos objetivos e
das metas propostas, formulando estratégias para a superação dos obstáculos
identificados.

2 - Fundamentação

10

PMSB – Plano Municipal de Saneamento Básico

Município de Capitólio
O Processo de elaboração de um Plano Municipal de Saneamento Básico nas suas definições
de conteúdo, desde as diretrizes e os objetivos, até os instrumentos metodológicos do
processo de participação e formulação, deve pautar-se pelos princípios e instrumentos
definidos na legislação aplicável e nos Programas e Políticas Públicas do desenvolvimento
urbano, econômico e social, em particular:
Lei nº 10.257/2001 – Estatuto das Cidades.
Lei nº 11.445/2007 – Lei Nacional de Saneamento Básico.
Lei nº 11.107/2005 – Lei de Consórcios Públicos.
Lei nº 8080/1990 – Lei Orgânica da Saúde
Lei nº 11.124/2005 – Lei que Dispõe sobre o Sistema Nacional de Habitação de Interesse
Social e cria o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social.
Lei nº 9.433/1997 – Política Nacional de Recursos Hídricos.
Portaria nº 518/2004 e Decreto nº 5.440/2005 – Que, respectivamente, define os
procedimentos para o controle de qualidade da água de sistemas de abastecimento e institui
mecanismos e instrumentos para divulgação de informação ao consumidor sobre a qualidade
da água para consumo humano.
Resoluções nº 25 e 34, de 2005 do Conselho das Cidades sobre participação e controle social
na elaboração e acompanhamento do Plano Diretor do Município.
Resolução CONAMA nº 307/2002 - Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestão dos resíduos da construção civil.
Resolução CONAMA nº 283/2001 - Dispõe sobre o tratamento e a destinação final dos
resíduos dos serviços de saúde.
Resoluções e outras definições dos conselhos de saúde, de meio ambiente, de recursos
hídricos que impactam a gestão dos serviços de saneamento básico.
Lei nº 12.305/2010 – Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos.
Além desses dispositivos, devem ser considerados, quando já formulados, os seguintes
normativos de âmbito local e regional:
O Plano Diretor do Município e o Plano Local de Habitação de Interesse Social.
As Resoluções da Conferência da Cidade e das Conferências Municipais de Saúde, de
Habitação e de Meio Ambiente.
Os Planos das Bacias Hidrográficas onde o Município está inserido.
O Plano Municipal de Saneamento Básico é a principal ferramenta da política pública de
saneamento, sua função e definir objetivos, metas e instrumentos de controle e
regulamentação definindo a prestação dos serviços e as ações de entidades fiscalizadoras e
reguladoras ligadas ao cumprimento das diretrizes nele contidas.

3 - Caracterização do Município de Capitólio
3.1 - História
A história de Capitólio, em Minas Gerais, começou a ser desenhada por volta de 1800,
quando surgiram, na região de Capitólio, conhecida como “Mata do Rio Piumhi”, dois
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portugueses, Machado de Faria e Gonçalves de Morais. O potencial das matas, praticamente
intocadas, chamou a atenção dos estrangeiros que foram os primeiros exploradores da região.
Após alguns anos de investimentos, na agricultura do lugar, pelas famílias dos primitivos
portugueses e dos tropeiros, as matas do Rio Piumhi já haviam se transformado em bonitas e
produtivas fazendas, nas primeiras décadas do século XIX. O movimento e o comércio na
região aumentavam de forma galopante.
Por volta de 1830, vieram os primeiros moradores para a região onde se desenvolveu a cidade.
Tratava-se de três irmãos: João Francisco, Manoel Francisco e Antônio Francisco,
considerados os fundadores do povoado que originou Capitólio. A partir de então um
povoado foi surgindo, nascendo assim o “Arraial dos Franciscos”, primeiro nome dado ao
lugar onde está a cidade de Capitólio, em homenagem aos antigos donos das terras. Esse
Arraial era conhecido, também, como “Arraial dos Cabeças”, não somente porque os
“Francisco” eram os principais líderes (cabeças) do lugar, como também, ao que diziam, eram
homens de cabeças muito grandes.
Em 1893, chegou ao Arraial dos “Franciscos” o fazendeiro Pedro Messias da Cunha, que
se instalou nas imediações do arraial, adquirindo grandes proporções de terra. Em1895, doou
à comunidade um terreno para construção de uma capela, que ele mesmo ergueu em honra a
São Sebastião, padroeiro da cidade. Daí em diante o arraial ficou com o nome de “Arraial de
São Sebastião dos “Franciscos”.
São Sebastião dos “Franciscos” foi elevado à categoria de distrito em 7 de setembro de
1923, por uma lei que criou o Distrito de Capitólio, desmembrando-o do município de Piumhi
e o anexou ao de Guapé.
Em 1939, o Distrito de Capitólio foi elevado à categoria de vila, Vila de Capitólio.
Depois de uma tentativa fracassada, em 1943, Capitólio conseguiu sua independência
político-administrativa no dia 27 de dezembro de 1948, transformando-se em Município de
Capitólio.

Figura 1: Foto Histórica do município de Capitólio – 1935
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Figura 2: Foto Histórica Município de Capitólio – 1948 Ano de sua
emancipação
O município de Capitólio originalmente de vocação agrícola, após a instalação da UHE de
Furnas, teve que se adequar a uma nova vocação, hoje o turismo detém a maior parte da renda
total do município, alavancado principalmente por Escarpas do Lago, bairro de Capitólio, com
o nome de Engenheiro José Mendes Junior, fica a 7km do centro da cidade. Idealizado pelo
empreendedor Marcos Valle Mendes, as primeiras casas foram construídas em 1979. A partir
daí, iniciou-se a atividade turística em Capitólio. O Balneário possui mais de 1.000 casas de
segunda residência, gerando renda, emprego e negócios para o Município.

Figura 3: Foto aérea de Capitólio
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Figura 4: Bairro Engenheiro José Mendes Júnior (Escarpas do Lago)
Capitólio teve nos últimos anos um considerável avanço na expansão urbana, novos bairros
foram criados com melhores infraestruturas, com uma reorganização das características
urbanas, o que o faz uma das melhores opções para se viver e trabalhar de todas as cidades da
região.

Figura 5: Sede Administrativa do Município
A cidade de Capitólio possui 8.648 habitantes de acordo com o IBGE, situada na região
Centro Oeste do Estado, entre as bacias do São Francisco, Entorno do Lago de Furnas e
Médio Rio Grande. A cidade tem seu ponto mais alto no Morro do Chapéu e parte do
município é integrante do Parque Nacional da Serra da Canastra.
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Figura 6: Localização geográfica do Município de Capitólio

3.2 - Referências Geográficas
Capitólio está localizado no Estado de Minas Gerais, Mesorregião Sul/Centro Oeste do
Estado e na Microrregião de Passos, as margens da Rodovia MG 050. Nas coordenadas
geográficas 20°36’54,5’’ S e 46°03’00’’ O.
Com uma área de 522 Km², Capitólio faz divisa com os municípios de Guapé, Pimenta,
Piumhi, São João Batista do Glória, São José da Barra e Vargem Bonita, está localizada a 274
Km da Capital do Estado, Belo Horizonte. A altitude máxima do município é o morro do
chapéu com 1.278 metros e a mínima é a lagoa da Prainha com 747 metros.
Distância com as principais capitais:

Capitólio Belo Horizonte 284 Km
Capitólio São Paulo
475 Km
Capitólio Rio de Janeiro 620 Km
Capitólio Vitória
799 Km
Capitólio Brasília
800 Km
Quadro 1: Distâncias de Capitólio e as principais capitais
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3.3 - Clima
O clima é subtropical úmido com temperaturas variando de 9° a mínima e podendo chegar a
máxima de 32°, com as estações do ano bem definidas.

3.4 - Relevo
A topografia do município é formada por terrenos planos, ondulados e montanhosos.
Apresentando ainda feições de escarpas, maciços e cânions, esses últimos quase sempre as
margens do Lago de Furnas, os principais corpos hídricos do município são os córregos do
Virgílio e Ambrósio a lagoa do Rio Piumhi que fica na entrada da cidade e o Lago de Furnas.

3.5 - Bacia Hidrográfica
O município de Capitólio tem seu território dividido entre duas Bacias Hidrográficas, a parte
menor faz parte da Bacia Hidrográfica dos Afluentes do Alto São Francisco – ASF1 e quase a
totalidade de seu território faz parte da Bacia Hidrográfica do Entorno do Lago de Furnas –
GD3.

3.5.1 - Bacia Hidrográfica do Alto São Francisco
A Unidade de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos (UPGRH) SF1, denominado Alto
São Francisco, possui uma área de 14.200 Km², população em torno de 210.369 habitantes,
área correspondente a 2,41% total território de mineiro. Localizada nas regiões central e oeste
de Minas Gerais, a bacia abrange 29 municípios, representando 2% da área da bacia do rio
São Francisco.

3.5.2 - Bacia Hidrográfica do Entorno do Lago de Furnas
A Unidade de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos (UPGRH) GD3, compreende uma
área de aproximadamente 16.507 km2, composta por 48 municípios com uma população
estimada de 842.260 de habitantes (IBGE – 2009). A Unidade de Gestão GD3 consiste em
uma sub-bacia do Rio Grande, abrangendo praticamente todo o reservatório da Usina
Hidroelétrica de Furnas (UHE FURNAS). Desta forma, a hidrografia desta unidade de gestão
é composta pelo reservatório, abastecido por rios de maior porte, como o Rio Grande, Rio
Sapucaí, Rio do Jacaré e Rio Verde, que não fazem parte da unidade de gestão e diversos rios
de pequeno e médio porte integralmente localizados nos limites da unidade, configurando a
rede de drenagem.
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Figura 7: Bacia Hidrográfica do Alto São Francisco

Figura 8: Bacia do Entorno do Lago d e Furnas

3.6 - Turismo
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Conhecida como a cidade Rainha dos Lagos e a Capital do Lago de Furnas, Capitólio conta
com diversos condomínios instalados as margens do lago de Furnas, sendo o mais famoso
destes o Bairro Engenheiro José Mendes Júnior (Escarpas do Lago), que impulsiona o turismo
da região, bem como pousadas, campings e hotéis que são ocupados durante todo o ano por
turistas do Brasil inteiro e até do exterior, que buscam principalmente os passeios náuticos
que visitam os Cânions do Lago de Furnas, e outros atrativos, outro atrativo da região de
Capitólio são as cachoeiras que são acessadas tanto por água, como por trilhas onde o contato
com a natureza privilegiada da região encanta a todos.

Figura 9: Cânions do Lago de Furnas

Figura 10: Cascata

3.7 - Educação
O município de Capitólio tem no total 07 escolas, 02 creches, 01 creche/pré-escola, 01escola
de Educação Especial e 01 Centro de Convivência da Criança e do Adolescente, totalizando
1667 alunos matriculados. Dessas escolas, 02 na zona rural e 01 na zona urbana atende no
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período integral. As escolas da rede pública do município, tem número de vagas suficientes
para atender os alunos que já residem no município como também os alunos que chegam
transferidos de outros municípios, atendendo assim toda a demanda.

3.8

– Saúde

O setor de Saúde do município de Capitólio, segundo o Ministério da Saúde (SUS 2010),
conta com 01 hospital (Santa Casa de Caridade de Capitólio) 04 Unidades básicas de
Saúde, 01 Farmácia Popular, 04 Postos de Saúde, 02 Unidades de Diagnóstico e a
Secretária de Saúde do Município
Tipo de estabelecimento
Tipo de estabelecimento
Filantropico
Central de Regulação de Serviços de Saude
Centro de Atenção Hemoterápica e ou Hematológica
Centro de Atenção Psicossocial
Centro de Apoio a Saúde da Família
Centro de Parto Normal
Centro de Saude/Unidade Básica de Saúde
4
Clinica Especializada/Ambulatório Especializado
Consultório Isolado
Cooperativa
Farmácia Medic Excepcional e Prog Farmácia Popular
1
Hospital Dia
Hospital Especializado
Hospital Geral
1
Laboratório Central de Saúde Pública - LACEN
Policlínica
Posto de Saúde
4
Pronto Socorro Especializado
Pronto Socorro Geral
Secretaria de Saúde
1
Unid Mista - atend 24h: atenção básica, intern/urg
Unidade de Atenção à Saúde Indígena
Unidade de Serviço de Apoio de Diagnose e Terapia
1
Unidade de Vigilância em Saúde
Unidade Móvel Fluvial
Unidade Móvel Pré Hospitalar - Urgência/Emergência
Unidade Móvel Terrestre
Tipo de estabelecimento não informado
Total
11
1
Fonte: CNES. Situação da base de dados nacional em 10/04/2010.
Nota: Número total de estabelecimentos, prestando ou não serviços ao SUS

Privado
1
1

Sindicato
-

Total
4
1
1
4
1
2
13

Quadro 2: Estabelecimentos de Saúde de Capitólio
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Dez/2009
Plano de Saúde
Serviço prestado
SUS
Particular Público Privado
Internação
1
1
Ambulatorial
9
1
Urgência
1
1
Diagnose e terapia
2
2
Vig. epidemiológica e sanitária
1
Farmácia ou cooperativa
1
Fonte: CNES. Situação da base de dados nacional em 10/04/2010.

Quadro 3: Serviços do SUS prestados em Capitólio
De acordo com dados Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES 2010), o
município de Capitólio contava com 3,7 leitos por 1000 habitantes.
Leitos de internação por 1.000 habitantes
Dez/2009
Leitos existentes por 1.000 habitantes:
3,7
Leitos SUS por 1.000 habitantes
3,2
Fonte: CNES. Situação da base de dados nacional em 10/04/2010.
Nota: Não inclui leitos complementares

Quadro 4: Leitos por habitantes em Capitólio

4 - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
4.1 - Contextualização de Sistema de Abastecimento de Água
Como explicito na Lei 11445/2007 em seu artigo 3°, inciso I, um sistema de abastecimento de
água, são todas as atividades, infraestruturas e instalações necessárias ao abastecimento
público de água potável, desde a captação até as ligações prediais e os respectivos
instrumentos de medição. Desta forma um sistema eficiente de abastecimento deve visar
principalmente a eliminação de todo e qualquer risco de que a água fornecida a população não
seja de boa qualidade. No Brasil a Lei nº 9.433/97, serviu como marco legal para a gestão desse
bem tão precioso e fundamental a vida humana, com ela surgiram vários outros instrumentos
e ferramentas para nos nortear e assessorar sobre a melhor forma de uso e conservação da
água, dentre eles podemos citar o PNRH (Plano Nacional de Recursos Hídricos), que trouxe
consigo o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, as Câmaras Técnicas, os Comitês de
Bacias e por fim os Planos gestores das Bacias. É nessa linha que se incorpora ao Plano
Municipal de Saneamento Básico o Diagnóstico do sistema de abastecimento de água:

4.2 - Os serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento
sanitário e a Agência Reguladora – ARSAE-MG
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O Governo Mineiro, ao estabelecer normas relativas ao serviço de abastecimento de água e de
esgotamento sanitário, objeto da Lei Estadual Nº 18.309, de 3 de agosto de 2009, nela
decidiu, também, criar a Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de
Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais (ARSAE-MG), na condição de autarquia
especial:
Art. 4º Fica criada a Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de
Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais - ARSAE-MG -, autarquia especial
vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana – SEDRU,
com sede e foro na Capital do Estado e prazo de duração indeterminado.
Art. 5º A ARSAE-MG tem por finalidade fiscalizar e orientar a prestação dos serviços
públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, bem como editar normas
técnicas, econômicas e sociais para a sua regulação, quando o serviço for prestado:
I - Pelo Estado ou por entidade de sua administração indireta, em razão de convênio celebrado
entre o Estado e o Município;
II - Por entidade da administração indireta estadual, em razão de permissão, contrato de
programa, contrato de concessão ou convênio celebrados com o Município;
III - Por Município ou consórcio público de Municípios, direta ou indiretamente, mediante
convênio ou contrato com entidade pública ou privada não integrante da administração
pública estadual;
IV - Por entidade de qualquer natureza que preste serviço em Município situado em região
metropolitana, aglomeração urbana ou em região onde a ação comum entre o Estado e
Municípios se fizer necessária;
V - Por consórcio público integrado pelo Estado e por Municípios.
§ 1º A regulação e a fiscalização, pela ARSAE-MG, dos serviços de abastecimento de água e
de esgotamento sanitário dependem de autorização expressa do Município ou do consórcio
público.
§ 2º A autorização prevista no § 1º não será necessária se o Município ou o consórcio público
tiverem aderido, antes da publicação desta Lei, à regulamentação dos serviços pelo Estado,
caso em que a regulação e a fiscalização, inclusive tarifárias, passarão a ser exercidas pela
ARSAE-MG.
Outro aspecto relevante na legislação da ARSAE-MG é a contida no Capítulo II,
Seção II, relacionado com a as tarifas:
Art. 8º O reajuste e a revisão das tarifas cobradas pelos prestadores sujeitos à regulação e à
fiscalização da ARSAE-MG serão autorizados mediante resolução da ARSAE-MG e
objetivarão assegurar o equilíbrio econômico-financeiro do ajuste e a modicidade e o controle
social das tarifas, observada, em todos os casos, a publicidade dos novos valores.
O Decreto Estadual Nº 45.871, de 30 de dezembro de 2011, contém o Regulamento da
Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do
Estado de Minas Gerais.

4.3 - Plano Diretor
Em seu artigo 14, o Plano Diretor de Capitólio traz a seguinte redação sobre o tema:
Art. 14 - As diretrizes quanto ao Saneamento Básico são:
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I – Manter a qualidade e quantidade da água potável dentro dos padrões legalmente
estabelecidos, de forma universal;
II – Universalizar os serviços de saneamento básico;
III – Viabilizar o tratamento dos esgotos sanitários da sede do Município;
IV – Exigir a construção de fossas sépticas nos imóveis não servidos por rede coletora de
esgoto, especialmente nos aglomerados urbanos e unidades habitacionais nos imóveis
situados ás margens do Lago de Furnas;
V – Incentivar a construção de fossas sépticas nos imóveis rurais, notadamente os situados às
margens de cursos d´água;
VI - Promover a despoluição dos cursos d´água, garantindo a separação das redes de esgoto e
drenagem;
VII – Proibir o lançamento direto ou indireto de vinhaça, conhecido como vinhoto, nos cursos
de água;
VIII – Garantir o escoamento das águas pluviais, a recarga dos aquíferos, a segurança e
conforto dos seus habitantes;

4.4 - Abastecimento de Água Potável
Este item compreende o levantamento da situação e descrição do sistema de abastecimento de
água do município de Capitólio no ano de 2014. O trabalho teve como objetivo realizar o
diagnóstico dos aspectos relacionados à prestação de serviços, caracterização dos sistemas de
abastecimento de água (SAA) e descrição da cobertura do atendimento à população para a
demanda atual e futura de água.
A prestação de serviço de abastecimento de água em toda a sede do Município é realizada
pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais COPASA, assim como no bairro
Engenheiro José Mendes Júnior (Escarpas do Lago) e Pontal das Escarpas, já no bairro Ponta
do Sol o sistema é operado a partir da iniciativa dos próprios moradores, não havendo uma
associação estruturada e sim alguns moradores que se uniram para divisão das despesas de
instalação e manutenção do sistema.
A concessão para execução e exploração dos serviços de abastecimento de água em Capitólio
foi autorizada pela Lei Municipal Nº 801 de 10 de agosto de 1990. O contrato de concessão
dos serviços para a Companhia de Saneamento de Minas Gerais foi assinado em 21 de
novembro de 1990. O contrato de concessão prevê o direito de exploração por um período de
30 anos com término previsto para 21 de novembro de 2020.
Estrutura organizacional
A Companhia Mineira de Água e Esgotos (COMAG) foi criada em julho de 1963 e teve seu
nome alterado para COPASA, em 1974, por meio da Lei Estadual Nº 6.475. Sua principal
atividade é a prestação de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento
sanitário, compreendendo desde as atividades de planejamento e elaboração de projetos até
sua execução, ampliação, remodelagem e exploração dos serviços de saneamento. Atuou
como uma empresa estatal até 2006, quando promoveu a abertura do seu capital acionário,
passando a ser uma sociedade de economia mista. Atualmente, atende mais de 14 milhões de
clientes em municípios de Minas Gerais e sua atuação é pautada pelos seguintes itens:
 Visão
 Ser reconhecida como referencial de excelência empresarial.
 Missão
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Prover soluções em abastecimento de água, esgotamento sanitário e resíduos
sólidos, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico e ambiental.
 Princípios e Valores
 Diálogo permanente com o poder concedente;
 Crescimento sustentável;
 Responsabilidade socioambiental;
 Preservação dos recursos hídricos;
 Alto nível de Governança Corporativa;
 Atenção aos interesses dos acionistas;
 Valorização dos empregados;
 Foco na satisfação do cliente;
 Qualidade dos serviços prestados;
 Parceria no relacionamento com os fornecedores.
De forma macro a estrutura organizacional da COPASA é apresentada na Figura

Figura 11: Estrutura organizacional da COPASA
A estrutura organizacional da empresa em Capitólio é constituída por um escritório e 06
funcionários, sendo três operadores de estação de tratamento de água, um leiturista, um
funcionário administrativo e um encarregado responsável pela manutenção do sistema. A
COPASA de Capitólio está submetida ao Distrito de São Sebastião do Paraiso (28) com
escritório central no município de São Sebastião do Paraíso.
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Figura 12: Estrutura organizacional da COPASA em Capitólio
Em Capitólio não há uma autarquia ou órgão específico responsável pela prestação dos
serviços de abastecimento de água nas regiões não atendidas pela COPASA, o que dificulta o
atendimento da população por serviços com qualidade adequada. As demandas de
abastecimento de água são atendidas pelos próprios moradores através de captação direta de
poços artesianos, captação superficial em rios ou nascentes e captação subterrânea (cisternas).
Segundo dados do SNIS (2013), o município de Capitólio apresenta 3448 ligações ativas de
água, 3265 de economias residenciais ativas de água e extensão de rede de água equivalente a
56,36 km. A tarifa média de água no município de Capitólio corresponde a R$16,70/m³.
ITEM
População total atendida
Quantidade de Ligações Ativas de Água
Quantidade de Economias Ativas de Água
Quantidade de ligações ativas de água micro
medidas
Extensão da rede de água
Volume de água produzido
Volume de água tratada em ETAs
Volume de água micromedido
Volume de água consumido
Volume de água faturado
Volume de água macromedido
Quantidade de economias residenciais ativas
de água
Quantidade de economias ativas de água
micromedidas
Volume de água tratada por simples
desinfecção

DEZ/2014
6.813
3.448
3.719
3.448

UNIDADE
Habitantes
Ligações
Economias
Ligações

56,36
926,2
926,2
690,75
690,75
719,75
926,2
3.265

Km
1.000 m³/ano
1.000 m³/ano
1.000 m³/ano
1.000 m³/ano
1.000 m³/ano
1.000 m³/ano
Economias

3.719

Economias

0

1.000 m³/ano
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Volume de água bruta exportado
0
1.000 m³/ano
Volume de água tratada importado
0
1.000 m³/ano
Volume de água tratada exportado
0
1.000 m³/ano
Volume micromedido nas economias 602,84
1.000 m³/ano
residenciais ativas de água
Quantidade de ligações totais de água
3.448
Ligações
Quantidade de economias residenciais ativas 3265
Economias
de água micromedidas
Volume de serviço
4,63
m³/ano
População
urbana
atendida
com 6.813
Habitantes
abastecimento de água
Volume de água fluoretada
926,2
1.000 m³/ano
Consumo total de energia elétrica nos 687,02
Kwh/ano
sistemas de água
Quadro 5: Indicadores técnicos operacionais SNIS 2014
Nas comunidades remanescentes, não abastecidas por rede geral de distribuição de água da
COPASA e nem por soluções alternativas coletivas, o abastecimento de água é realizado por
soluções individuais, tais como captação superficial em rios ou nascentes e captação
subterrânea por meio da perfuração de poços artesianos individuais.

4.5 -Avaliação do Sistema
Diante dos resultados das pesquisas sócio participativo aplicado no município, notou-se que
73% da população entrevistada e atendida pelo Sistema de Abastecimento de Água do
município de Capitólio classificam a qualidade da água como boa e 31% apontaram que
sofrem da falta de água em suas residências (Figuras 13 e 14).

Há falta de água potável nas residência?
Sim
31%

Não
69%

Não

Sim

Figura 13: Falta de água nas residências
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Qualidade da água
Ruim; 9%
[NOME DA
CATEGORIA]r;
[PORCENTAGEM]

Boa; 73%

Boa

Regula

Ruim

Figura 14: Qualidade da água

4.6. - Sistema de Abastecimento de Água da Sede
O SAA (Sistema de Abastecimento de Água) da cidade de Capitólio é relativamente simples e
representa o "conjunto de obras, equipamentos e serviços destinados ao abastecimento de
água potável de uma comunidade para fins de consumo doméstico, serviços públicos,
consumo industrial e outros usos", já citados anteriormente, esse sistema é composto por
várias etapas até que a água chegue às torneiras dos consumidores. A água bruta é captada
nos mananciais superficiais (Ambrósio e Lago de Furnas), a água captada nos mananciais é
bombeada até as ETAs (Estações de Tratamento de Água) para que possa ter tratamento
adequado (desinfecção), através de uma série de processos químicos e físicos, a água bruta é
tornada potável para que possa ser distribuída à população, depois de tratada, a água é
bombeada até reservatórios para que fique à disposição da rede distribuidora, a parte final do
sistema, onde a água é efetivamente entregue ao consumidor, pronta para ser consumida.
Abaixo o croqui da SAA de Capitólio.
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Figura 15: Croqui do SAA de Capitólio

As captações 1 e 2 do Morro do Chapéu, são feitas por gravidade até a EEAB (Estação
Elevatória de Água Bruta), estando a captação 1 distante 5 Km e a 128 metros acima do nível
da Estação, sua vazão é de 5 l/s, durante um período de 18 horas diárias, totalizando um total
de 324 m³ dia. A captação 2 dista em 5 Km da ETA, 56 metros acima do nível da Estação,
com vazão de 5 l/s, durante um período de 18 horas diárias, totalizando também 324 m³ dia.
Das captações do Morro do Chapéu a água é bombeada, através da EEAB, até a ETA, pois
sua posição é 19 metros abaixo do nível da Estação, estando a aproximadamente 500 metros e
a vazão de captação é de 8 l/s, esse processo é feito por 2 motobombas de 10 CV cada uma,
durante um período de 9 horas diárias, totalizando 259,2 m³ dia. Já a captação 4, Dique, está
distante cerca de 5,5 Km da ETA, a agua é levada por bombeamento até a estação, com vazão
de 7 l/s, durante um período de 24 horas, totalizando 345,6 m³ dia. Somando as 4 captações da
sede do município chegamos a um total de 1.500 m³ de água que é consumido diariamente em
Capitólio.
É importante salientar que segundo os funcionários da COPASA, esses valores podem ser
alternados de uma captação para outra em determinadas épocas do ano devido a demanda
hídrica de cada manancial, podendo ser disponibilizado uma carga maior de captação em um
determinado ponto por deficiência ou escassez de outro, toda vez que é detectada a
necessidade de diminuir a demanda em qualquer das captações, outra é acionada para dar
sustentação ao sistema e evitar o transtorno da falta de água.
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Figura 16: Sede da COPASA de Capitólio

4.6.1 - Captação
As captações de água bruta que abastecem o município de Capitólio, são em um total de 4 e
estão subdivididas com consta no quadro 03 abaixo, estão localizadas no Morro do Chapéu
(2), no leito do Córrego do Ambrósio e no Dique (Lago de Furnas).
O manancial do Morro do Chapéu sempre foram o único ponto de captação de água para
consumo da população do município, durante décadas esse manancial foi suficiente para
suprir a necessidade hídrica da cidade, o que vem a vários anos mudando gradativamente e no
ano de 2015 a COPASA teve que optar por construir uma nova adutora, com
aproximadamente 5km de extensão captando agua do Lago de Furnas para a complementação
deste abastecimento.
CAPTAÇÃO
TIPO
Morro do Chapéu (Captação 1)
Gravidade
Morro do Chapéu (Captação 2)
Gravidade
Córrego do Ambrósio (Captação 3)
Bombeamento automático
Dique (Lago de Furnas) (4)
Bombeamento Manual *
Quadro 06: Captações de água do SAA Capitólio

VAZÃO
6 l/s
5 l/s
3 l/s
7,5 l/s

*A Captação do Lago de Furnas (Dique), não conta com sistema automatizado, pois como
consta na foto ... e segundo a COPASA, por se tratar de um sistema emergencial e provisório,
não foi possível a instalação de um padrão de energia e seu funcionamento é através de um
gerador.
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** O sistema de tratamento e fornecimento do Bairro Engenheiro José Mendes Júnior
(Escarpas do Lago) será descrito em um item exclusivo.
A Captação I é feita através de um barramento de concreto no leito do córrego do Ambrósio,
que corre em gravidade até a ETA. Ocorrem pontualmente problemas de assoreamento nos
períodos de chuva, com isso há que se efetuar manutenções pontuais no local.

Figura 17: Barragem da Captação I – Córrego do Ambrósio - Morro do Chapéu
A Captação II, também é feita por barramento de concreto no leito do córrego do Ambrósio e
por gravidade, sofre com os mesmos problemas de assoreamento que a captação I e tem a
cada ano perdido sua capacidade de fornecimento de água.

Figura 18: Barragem da Captação II – Córrego do Ambrósio – Morro do Chapéu
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O SAA de Capitólio conta ainda com uma Estação Elevatória de Água Bruta, instalada as
margens do córrego do Ambrósio, a EEAB I, que usa 2 motobombas de 10 CV, para levar
água até a ETA, o bombeamento é automatizado e funciona em média 18 horas por dia.

Figura 19: Estação Elevatória de Água Bruta – Córrego do Ambrósio
A EEAB I, recebe a agua das captações I e II e é responsável por bombear esta água até a
ETA.

Figura 20: Chave de energia Da EEAB I
I

Figura 21: Painel de Automação EEAB
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Figura 22: Conjunto de motobombas da EEAB I
A captação do Dique (4), ainda está funcionando em caráter provisório, segundo a COPASA,
uma balsa será colocada no local tornando mais eficiente e de fácil manutenção o sistema.

Figura 23: Captação Lago de Furnas (Dique)
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Figura 24: Gerador da Captação Lago de Furnas (Dique)
Ainda não foi instalado um padrão de energia na captação do Dique (4), desta forma a energia
para o funcionamento do sistema que bombeia a agua para a ETA é fornecida por um gerador.

4.6.2 - Tratamento

Figura 25: Processo Convencional de Tratamento de Água (COPASA)
Após o processo de captação, o tratamento da água é feito respeitando uma série de fatores
básicos e seguindo alguns critérios, o primeiro passo é oxidar os metais presentes na água,
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principalmente o ferro e o manganês, que normalmente se apresentam dissolvidos na água
bruta. Para isso, injeta-se cloro ou produto similar, pois tornam os metais insolúveis na água,
permitindo, assim, a sua remoção nas outras etapas de tratamento.

Figura 26: ETA de Capitólio
A remoção das partículas de sujeira se inicia no tanque de mistura rápida com a dosagem de
sulfato de alumínio ou cloreto férrico. Estes coagulantes, têm o poder de aglomerar a sujeira,
formando flocos. Para otimizar o processo adiciona-se cal, o que mantém o pH da água no
nível adequado. Na floculação, a água já coagulada movimenta-se de tal forma dentro dos
tanques que os flocos, misturam-se, ganhando peso, volume e consistência. Na decantação,
os flocos formados anteriormente separam-se da água, sedimentando-se, no fundo dos
tanques. A água ainda contém impurezas que não foram sedimentadas no processo de
decantação. Por isso, ela precisa passar por filtros constituídos por camadas de areia ou areia e
antracito suportadas por cascalho de diversos tamanhos que retêm a sujeira ainda restante. A
água já está limpa quando chega a esta etapa. Mas ela recebe ainda mais uma substância: o
cloro. Este elimina os germes nocivos à saúde, garantindo também a qualidade da água nas
redes de distribuição e nos reservatórios. Para proteger as canalizações das redes e das casas
contra corrosão ou incrustação, a água recebe uma dosagem de cal, que corrige seu pH.
Finalmente a água é fluoretada, em atendimento à Portaria do Ministério da Saúde, esse
processo consiste na aplicação de uma dosagem de composto de flúor (ácido fluo silícico).

33

PMSB – Plano Municipal de Saneamento Básico

Município de Capitólio

Figura 27: 01- sistema automático de cloração; 02- Correção de PH;
03- Entrada de água bruta; 04- Dosadores de produtos químicos.

Figura 28: Unidade de tratamento e conjunto de motobombas
Após os processos de Captação e tratamento da água através dos processos acima descritos, a
água segue para o sistema de reservação e distribuição, que será explicado a seguir:

4.6.3 - Reservação e Distribuição
Segundo informações da COPASA, o SAA de Capitólio possui 2.704 ligações, para 3.061
economias, totalizando uma população final de 4778.
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Figura 29: Estação elevatória I
O primeiro passo após o final do tratamento da água é bombeá-la até os reservatórios que
farão o processo de distribuição e reservação da água para o consumo final. Este processo é
feito por 2 bombas com motores de 40 CV cada, que da estação elevatória I FOTO (28),
levam a água, (por uma adutora de PVC, de 150 mm) para os reservatórios I, II, III e IV, que,
por sua vez fazem quase toda a distribuição para o sistema, estes reservatórios estão
localizados em posições estratégicas que explicaremos na sequência e são de fundamental
importância para o abastecimento de agua do município.
Reservatório

Volume
Material
Tipo
m³
Reservatório I
250
Concreto
Escavado
Reservatório II
200
Concreto
Escavado
Reservatório III
50
Concreto
Escavado
Reservatório IV
200
Concreto
Escavado
Reservatório V
25
Concreto
Elevado
Reservatório VI
10
Metal
Elevado
Reservatório VII
30
Metal
Elevado
Reservatório VIII 50
Metal
Apoiado
Reservatório IX
50
Metal
Elevado
Reservatório X
70
Metal
Apoiado
Quadro 7: Características dos reservatórios da COPASA

Localização (Bairro)
Bela Vista
Bela Vista
Bela Vista
Centro
Ambrósio
N. S. de Fátima
N. S. de Fátima
N. S. de Fátima
Cidade Jardim
Cidade Jardim

Como mencionado anteriormente, sistema de distribuição e armazenamento de água do
município de Capitólio é feito de forma a aproveitar suas características geográficas, por se
tratar de uma cidade pequena e com um relevo relativamente acidentado, esse fator foi
preponderante no planejamento da rede de distribuição. Os reservatórios de I a IV, fazem
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parte do que podemos chamar de Centro de Distribuição de agua tratada, estão localizados na
parte mais alta da cidade, a uma altitude de aproximada de 802 metros os reservatórios I, II e
III, o reservatório IV a uma altura de 783 metros e o reservatório V, próximo à praça da Rádio
Criativa, a 831 metros de altitude, o que proporciona uma condição muito favorável ao
abastecimento dos outros reservatórios pelo processo de gravidade e proporciona uma
economia de energia e equipamentos considerável.

Figura 30: EEAT II e Reservatório I

Figura 31: Reservatório I

Figura 32: Reservatório II
Os reservatórios I e II, recebem a água vinda EEAT I, e por gravidade abastecem o
reservatório IV (através de uma tubulação de amianto 100 mm), deste reservatório a agua é
levada a Estação Elevatória IV instalada no Bairro Ambrósio, que com duas bombas com
motores de 1,5 CV cada, abastecem o Reservatório VII por uma tubulação de PVC 75mm. Os
Reservatórios I e II, são ainda responsáveis pelo abastecimento de parte do Bairro Centro.
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Figura 33: Reservatório IV – Bairro Centro
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Figura 34: Estação Elevatória IV - Ambrósio

Figura 35: Reservatório VII - Ambrósio
O reservatório II é também responsável por abastecer o Reservatório V, essa operação é feita
de forma automatizada por 2 motores de 7,5 CV, por uma tubulação de 75 mm. O reservatório
V, abastece parte dos Bairros Centro, Bela Vista e Nossa Senhora de Fátima.
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Figura 36: Reservatório V – Bela Vista
O reservatório I faz ainda o abastecimento (por gravidade) de todo o Bairro Nossa Senhora
Aparecida, dos reservatórios III, por uma tubulação de 150 mm em gravidade, do reservatório
VI, através da EAT III, com duas motobombas de motores de 5 CV e tubulação que varia de
150 a 75 mm, cada uma. Esta elevatória é responsável pelo abastecimento de agua de parte
dos Bairro Nossa Senhora de Fátima e Nova Capitólio.
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Figura 37: Reservatório III – Sede da COPASA
O reservatório III é usado basicamente para o abastecimento de parte do bairro centro, o que é
feito totalmente por gravidade.

Figura 38: Estação Elevatória III – Nossa Senhora de Fátima
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Figura 39: Reservatório VI – Nossa Senhora de Fátima
A EEAT IV é responsável por levar água ao reservatório VIII com 02 bombas de 4,5 CV e
tubulação de 100 mm, para abastecer o restante do Bairro Nova Capitólio.

Figura 40: Reservatório VIII – Nossa Senhora de Fátima
Recentemente foram instalados no bairro Cidade Jardim uma elevatória (EEAT V), com a
função de abastecer os reservatórios IX e X, que abastecem o referido bairro, como mostram
as fotos ... e ....
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Figura 41: Elevatória de Agua Tratada V – Bairro Cidade Jardim

Figura 42: Reservatórios IX e X: Bairro Cidade Jardim
No Reservatório do Bairro Cidade Jardim existe ainda um booster com motor de 1,5 CV, para
bombear a água do reservatório apoiado para o reservatório elevado.
Em relação às redes adutoras e de distribuição da Sede de Capitólio, as principais
características são a sua durabilidade. De acordo com os técnicos da COPASA, há
rompimentos esporádicos, sem local específico e foi informado um índice de perdas de
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aproximadamente 22% durante várias visitas de campo foram observados, rompimentos de
rede, vazamentos superficiais.

4.6.4 - Qualidade da agua
Para o controle da qualidade da água, são realizadas as análises de cor, turbidez, pH, cloro
residual, flúor, ferro, manganês, coliformes totais, Escherichia coli e bactérias heterotróficas.
Como preconizado pela Portaria Nº 2.914/2011, também são feitas análises de mercúrio e
agrotóxicos, substâncias orgânicas e inorgânicas, desinfetantes e produtos secundários de
desinfecção e radioatividade.

Figura 43: Laboratório de análises físico químicas de agua da COPASA de Capitólio

4.7 - Sistema de Abastecimento de Água de Escarpas do Lago
Escarpas do Lago possui um sistema de abastecimento de água, independente do sistema da
sede do município, porém este não é muito diferente do serviço prestado na sede, algumas
diferenças básicas que podemos citar neste item são algumas particularidades do Bairro
Engenheiro José Mendes Júnior (Escarpas do Lago). O bairro é quase em sua totalidade de
casas de segunda moradia, ou seja, casas de fim de semana ou veraneio, por este motivo há
uma sazonalidade nas ocupações de tais residências e por consequência no consumo de água,
podendo este consumo variar muito de um período para outro. Normalmente nos dias de
semana o bairro é habitado por não mais que 15 famílias, quando o consumo de água é muito
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baixo, porém em finais de semana e feriados a lotação aumenta consideravelmente, elevando
assim o consumo.

Figura 44: Sede da COPASA no Bairro Engenheiro José Mendes Junior

4.7.1 - A captação
CAPTAÇÃO
TIPO
Lago de Furnas
Bombeamento Automático
Jatobá
Bombeamento Manual
Quadro 8: Captação de Água do SAA Escarpas do lago

VAZÃO l/s
20 l/s
8 l/s

A Captação de água em Escarpas do Lago é feita em 2 pontos, sendo o primeiro e mais usado,
no Lago de Furnas, feita por uma pequena balsa com 2 moto bombas automáticas, de 75 CV e
capacidade de vazão de 25 l/s cada uma, essa captação hoje opera como a principal de
Escarpas, ficando a captação do Jatobá apenas para um eventual apoio ou caso de emergência.
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Figura 45: Captação Lago de Furnas
A segunda captação é chamada de captação do Jatobá, por conta da praça existente ao lado
que é popularmente conhecida como praça do Jatobá, instalada no leito do lago de piscicultura
I. Essa captação conta com uma moto bomba de 10 CV, com vazão de 10 l/s e é usada sempre
quando a lotação do bairro aumenta e o sistema do lago de Furnas não consegue suprir a
demanda. Segundo Funcionários da COPASA, desde que a capacidade da captação do Lago
de Furnas foi aumentada o sistema do Jatobá está desativado.

Figura 46: Captação de Agua Bruta do Jatobá
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4.7.2 - Tratamento
O SAA de Escarpas conta com duas ETA’s, uma pressurizada, com capacidade de
processamento (vazão) de 20 l/s, que normalmente faz a operação do sistema de Escarpas do
Lago.

Figura 47: ETA Pressurizada de Escarpas
O sistema conta ainda com uma segunda Estação de Tratamento, esta convencional, com
capacidade de processamento (tratamento de água) de 12 l/s, acionada sempre que o fluxo de
ocupação no bairro aumenta.
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Figura 48: ETA Convencional de Escarpas

4.7.3 - Reservação e Distribuição
Após o processo de tratamento, a água e levada a um TC (Tanque de Contato), equipado com
2 motores de 40 CV, responsável por distribuir a água para o sistema de reservação de
Escarpas, que conta com nove reservatórios somando um total de 1425 m³ de água.
Reservatório

Volume
Material
Tipo
Localização
m³
Reservatório I
100
Concreto
Escavada
Escarpas do Lago
Reservatório II
100
Concreto
Escavada
Escarpas do Lago
Reservatório III
300
Concreto
Escavada
Escarpas do Lago
Reservatório IV
500
Concreto
Escavada
Escarpas do Lago
Reservatório V
150
Fibra
Apoiada
Escarpas 2
Reservatório VI
150
Fibra
Apoiada
Escarpas 2
Reservatório VII
25
Concreto
Elevada
Pontal de Escarpas
Reservatório VIII 50
Metal
Elevada
Lago Vitória
Reservatório IX
50
Metal
Apoiada
Mirante Escarpas
Quadro 09: Características dos reservatórios da COPASA em Escarpas
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Do tanque de contato, através de bombeamento a água é levada ao Reservatório II e III, destes
a água é bombeada por uma elevatória com conjunto de 2 moto bombas de 10 CV instaladas
no Reservatório IV que recebe a água e bombeia para o Reservatório IX no Mirante do Lago.

Figura 49: Reservatório II – Escarpas do Lago

Figura 50: Reservatório III – Escarpas do Lago
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Figura 51: Reservatório IV – Escarpas do Lago
Ainda faz parte do sistema uma caixa de passagem para auxiliar na distribuição da água
tratada em feriados onde é grande o fluxo de pessoas no Bairro Engenheiro José Mendes
Júnior (Escarpas do Lago).
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Figura 52: Caixa de Passagem Escarpas do Lago
Recentemente foi instalada o Reservatório IX para abastecer o condomínio Mirante do Lago
que se localiza dentro do Bairro Engenheiro José Mendes Júnior.
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Figura 53: Reservatório IX – Mirante do Lago
Da caixa de passagem instalada dentro da sede da COPASA de Escarpas do Lago, a água
abastece o Reservatório I, instalado Também dentro das dependências da COPASA.

Figura 54: Reservatório I – Escarpas do Lago

Através de um booster, equipado com 2 moto bombas de 10 CV, a água é bombeada para os
Reservatórios V e IV, instalados no alto do Escarpas 2.
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Figura 55: Elevatória de água tratada – Escarpas 2

Figura 56: Reservatórios V e IV – Escarpas 2
Os Reservatórios IIV e IIIV, também recebem a água da ETA de Escarpas, porém estas são
abastecidas por gravidade dada a condição de desnível que ambas se encontram da Caixa de
Passagem da COPASA de Escarpas.
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O Reservatório IIV, está instalado na portaria do bairro Pontal de Escarpas e abastece aquela
localidade.

Figura 57: Reservatório IIV – Pontal de Escarpas

O Reservatório IIIV, abastece o Residencial Lago Vitória e está instalado as margens da
avenida que liga Capitólio e Escarpas do Lago.
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Figura 58: Reservatório IIIV – Residencial Lago Vitória

4.8 - Considerações
Todo o sistema de captação do município de Capitólio é feito por captação superficiais, esses
mananciais estão a cada dia mais comprometidos. Entre as situações que causam degradação
das áreas de mananciais, podemos destacar: ocupação desordenada do solo, em especial áreas
vulneráveis como as APP; práticas inadequadas de uso do solo e da água; falta de
infraestrutura de saneamento (precariedade nos sistemas de esgotamento sanitário, manejo de
águas pluviais e resíduos sólidos); super exploração dos recursos hídricos; remoção da
cobertura vegetal; erosão e assoreamento de rios e córregos; e atividades industriais que se
desenvolvem descumprindo a legislação ambiental.
É preciso trabalharmos na formulação de ações que visem a minimização de impactos sobre
os mananciais de abastecimento intensificando as ações nas áreas densamente urbanizadas;
buscando firmar parcerias entre União, estados e municípios facilitando projetos de gestão das
águas; e incentivando a gestão ambiental urbana, capacitando os gestores públicos para um
intenso enfrentamento das questões voltadas para o tema.

4.9 - Principais deficiências do Sistema





Descaso e falta de investimento na preservação e conservação dos mananciais de
captação;
Ineficiência no controle de qualidade da água (análises laboratoriais físico-química e
bacteriológica);
Falta de manutenção corretivas do sistema (troca de rede e equipamentos)
Administração burocrática e voltada ao lucro;
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Incoerência entre valor cobrado, oferta hídrica e serviços prestado.

5 - SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO
Esgoto ou efluente é a denominação de todo e qualquer despejo do resultado do uso da água,
seja ele industrial, comercial, agropecuário ou doméstico. Cerca de 80% de toda a água usada
nos diversos usos transforma-se em esgoto, na maioria dos casos contaminando mananciais, e
poluindo recursos hídricos.
Investimentos em saneamento, principalmente no tratamento de esgotos, diminui a incidência
de doenças e internações hospitalares e evita o comprometimento dos recursos hídricos de
determinada cidade. A coleta, o tratamento e a disposição ambientalmente adequada do
esgoto sanitário são fundamentais para a melhoria do quadro de saúde da população do
município. Sabe-se que inúmeras doenças graves estão relacionadas à poluição da água, o que
justifica a utilização de todos os instrumentos possíveis para combatê-la, não só por razões
ambientais, mas também por razões de saúde pública
Este item compreende o levantamento da situação e descrição do sistema de esgotamento
sanitário do município de Capitólio, sendo apresentados as condições da prestação dos
serviços, caracterização dos sistemas identificados e os percentuais da população atendida por
coleta e tratamento de esgotos sanitários.

5.1Plano Diretor
Como apresentado anteriormente, a Política Nacional de Saneamento Básico prevê a
regulação dos serviços de saneamento, para que esse seja prestado com qualidade, e também
diz que os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade econômicofinanceira assegurada com a cobrança por serviços prestados, preferencialmente na forma de
tarifas e outros preços públicos, sempre que possível.
No município de Capitólio não há uma política tarifária para os serviços de esgotamento
sanitário prestado pela Prefeitura Municipal, nem tampouco nenhuma instituição que faça a
regulação dos mesmos. Não há também no município uma lei ou decreto que regulamente o
setor, apenas, o Plano Diretor de Capitólio que em seu artigo 14, traz a seguinte redação:
Art. 14 - As diretrizes quanto ao Saneamento Básico são:
I – Manter a qualidade e quantidade da água potável dentro dos padrões legalmente
estabelecidos, de forma universal;
II – Universalizar os serviços de saneamento básico;
III – Viabilizar o tratamento dos esgotos sanitários da sede do Município;
De acordo com dados do SNIS (2014), o município de Capitólio apresenta 2873 ligações
ativas de esgoto, porém não há informação sobre economias residenciais ativas de esgoto, a
extensão de rede de esgoto é equivalente a 23 km.
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ITEM
DEZ/2014
População total atendida com esgotamento sanitário 8574
Quantidade de ligações ativas de esgotos
2873
Quantidade de economias ativas de esgotos
NI
Extensão da rede de esgotos
23
Volume de esgotos coletado
423
Volume de esgotos tratado
0
Volume de esgotos faturado
0
Quantidade de economias residenciais ativas de NI
esgotos
Quantidade de ligações totais de esgotos
2910
Volume de esgoto bruto exportado
0
Volume de esgotos bruto importado
0
Volume de esgoto importado tratado nas instalações 0
do importador
Volume de esgoto bruto exportado tratado nas 0
instalações do importador
População urbana atendida com esgotamento 6813
sanitário
Consumo total de energia elétrica nos sistemas de NI
esgotos
Quadro 10: Indicadores técnicos operacionais Esgoto SNIS 2014

UNIDADE
Habitantes
Ligações
Ligações
Km
1.000 m³/ano
1.000 m³/ano
1.000 m³/ano
Economias
Ligações
1.000 m³/ano
1.000 m³/ano
1.000 m³/ano
1.000 m³/ano
Habitantes
1.000 kWh/ano

5.2 - Descrição do Sistema de Coleta de Esgoto
A prefeitura Municipal de Capitólio, é que faz a prestação dos serviços de esgotamento
sanitário, através do Departamento Municipal de Obras.
O município possui rede coletora de esgotos como principal fonte de destinação do efluente
gerado pela população, entretanto, o esgoto é despejado, sem tratamento na Lagoa do Rio
Piumhi, na entrada da cidade. Não há Estação de Tratamento de Esgotos, porém existe um
projeto em andamento, no momento paralisado, que será tratado adiante. De acordo com
informações do Departamento de Obras, não existem registros ou documentos oficiais
relacionados ao cadastro das solicitações dos serviços de esgotamento sanitário.
As demandas de instalação e operação da rede coletora são executadas pelos funcionários do
Departamento Municipal de Obras. As solicitações são recebidas presencialmente na
Prefeitura Municipal, sendo que as principais solicitações são de ligações da rede coletora,
entupimento e manutenção na rede. Contudo, não há controle das solicitações realizadas pela
população, o que dificulta o monitoramento e planejamento de ações para melhoraria do
atendimento.
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Figura 59: Visão geral da sede do município de Capitólio

5.3 - Características do Sistema de esgotamento Sanitário de Capitólio
As principais características do sistema de esgotamento sanitário de Capitólio que serão
descritos nesse item foram conseguidas principalmente através de relatos de funcionários da
prefeitura e outras são partes do projeto da ETE que se encontra paralisada.
Nos levantamentos realizados no sistema de Esgotamento sanitário, foi possível observar uma
série de fatores que nos ajudam a nortear os principais problemas existentes no sistema, que
vão desde o lançamento individual diretamente no manancial, até lançamentos irregulares
através de redes mistas (esgoto mais pluvial), tudo isso por conta principalmente da idade da
maior parte da rede coletora do município, dificultando assim a instalação de rede separadora.
No município de Capitólio não é permitido a construção de rede mista, ou seja, rede pluvial e
de esgotamento em um só sistema, em alguns casos já foram detectadas tais ligações e estas
foram ligadas de forma correta, a adoção dessa pratica evita alguns problemas como:
- Tubulações com dimensões exageradas;
- Ocorrência de mau cheiro em bocas de lobo e PV’s do sistema
- Em épocas de chuvas constantes o esgoto pode retornar as residências devido as cheias do
manancial receptor do esgoto;
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Figura 60: Pontos de Lançamento de esgoto na Lagoa do Rio Piumhi
Não é prática comum da administração pública realizar analise de água nos corpos receptores
de esgoto do município.
Mesmo sendo praticamente todo o município coberto por rede coletora de esgoto, há
ocorrências de lançamentos irregulares como tratado no item anterior.
Os principais pontos receptores de esgoto sanitário do município de Capitólio são, a Lagoa do
Rio Piumhi e os Córregos do Ambrósio e do Virgílio que por sua vez desaguam ambos
também na Lagoa, portanto, podemos dizer que toda a carga de Esgoto sanitário da cidade é
lançada na Lagoa do Rio Piumhi. A seguir ilustraremos alguns desses pontos de lançamentos
de esgoto.
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Figura 61: Córrego de Virgílio
É comum em todo o percurso do córrego do Virgílio se observar ligações de esgoto jogadas
direto no corpo hídrico, o que não poderia ocorrer, uma vez que todos deveriam ser ligados no
emissário de esgoto.

Figura 62: Pontos de ligações individuais
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Figura 63: Esgoto lançado com a rede pluvial
Outro problema recorrente é o esgoto ligado à rede de drenagem, o que muitas vezes causa
mal cheiro e transtornos em épocas de chuvas.

Figura 64: solapamento da estrutura do canal
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Figura 65: Esgoto “in natura” entre a vegetação

Figura 66: Rede de água passando sobre o córrego
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Figura 67: Esgoto lançado entre a vegetação

Figura 68: Ponto de Lançamento sob a ponte da Rua Maria Inácia

62

PMSB – Plano Municipal de Saneamento Básico

Município de Capitólio

Figura 69: Esgoto do Córrego do Virgílio jogado na Lagoa do Rio Piumhi

Figura 70: Esgoto do Córrego do Ambrósio jogado na Lagoa do Rio Piumhi

63

PMSB – Plano Municipal de Saneamento Básico

Município de Capitólio

Figura 71: Lagoa do Rio Piumhi

A vazão doméstica do esgoto sanitário é calculada de acordo com o consumo médio diário de
água de cada indivíduo. Estima-se que para cada 100 litros de água consumida são lançados
aproximadamente 80 litros de esgoto na rede coletora. No município de Capitólio, o consumo
per capita de água é em torno de 283 litros por habitante, sendo assim são lançados
aproximadamente 226 litros de esgoto, por habitante, na rede coletora.
Outra situação detectada que chama muito a atenção é o uso de fossa negra no Bairro
Engenheiro José Mendes Júnior (Escarpas do Lago), e na maioria dos loteamentos turísticos
instalados as margens do Lago de Furnas. Nessas localidades não há rede coletora, por se
tratar de um condomínio da década de 70 e seu projeto, por conta da proximidade com o Lago
e para evitar a poluição direta do principal atrativo turístico da região, seus projetistas e
idealizadores optaram pela solução da fossa negra ou rudimentar.
Fossas negras, segundo Barros et al (1995), podem funcionar de forma satisfatória nos casos
em que as habitações forem esparsas e o solo apresentar boas condições de infiltração e ainda,
se o nível da água subterrânea se encontrar em uma profundidade adequada, de forma a evitar
o risco de contaminação por microrganismos transmissores de doenças.
Porém, não é o caso de Escarpas e por isso o Departamento de Engenharia e o Departamento
de Agricultura Pesca e Meio Ambiente, Através do Conselho da Cidade e do CODEMA, vem
já a alguns anos recomendando que se instale nas novas construções e ou reformas o sistema
de fossas sépticas como solução para o tratamento de esgoto doméstico nesses loteamentos
turísticos, sob pena do não fornecimento do “habite-se”.
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Figura 72: Fossa séptica e Fossa Negra
Considerando que os esgotos coletados pelas redes não passam por tratamento, sendo
lançados in natura nos cursos d’água, que há um predomínio do uso de fossas negras ou
rudimentares nos loteamentos e condomínios turísticos do município de Capitólio, e que não
há dados disponíveis sobre o número de fossa sépticas existentes, pode-se considerar que
quase a totalidade da população do município de Capitólio não recebe tratamento de esgotos.

5.4 - Contaminação dos corpos hídricos
A matéria orgânica é a causa do principal problema de poluição das águas, visto que, para a
sua estabilização, os microrganismos decompositores consomem o oxigênio dissolvido na
água, podendo causar uma redução da concentração desse gás no meio. Dessa forma,
dependendo da magnitude do fenômeno, pode ocorrer a mortandade de diversos organismos
aquáticos, inclusive de peixes. Caso o oxigênio seja completamente consumido, têm-se as
condições anaeróbias, que podem gerar maus odores (VON SPERLING, 2005).
Para avaliar a carga poluidora associada ao esgoto sanitário, gerada e lançada nos cursos
d’água que entrecortam o município de Capitólio, trabalhou-se com as seguintes informações:
número total de habitantes do município (segundo projeção populacional do IBGE para o ano
de 2016) e contribuição de cada indivíduo em termos de matéria orgânica presente nos
esgotos domésticos. Segundo von Sperling (2005), esse valor correspondente a 0,054 Kg
DBO.hab-1.d-1. Dessa forma, a carga orgânica gerada no município foi calculada
multiplicando-se a sua população total (em nº de habitantes) pela carga per capita (equivalente
a 0,054 Kg DBO.hab-1.d-1), como mostrado na Equação 1.
Carga gerada (Kg DBO/dia):
= população total x carga per capita (Equação 1)
= 8.648 hab x 0,054 kg DBO/dia
= 466,992 kg DBO/dia
Como não há tratamento de esgoto gerado pela população a maior parte dessa demanda é
despejada diretamente na Lagoa do Rio Piumhi, causando sua degradação.
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5.5 - Estação de Tratamento de Esgoto
A Prefeitura Municipal de Capitólio foi contemplada pela CODEVASF (Companhia de
Desenvolvimento dos Vales São Francisco e do Parnaíba, no ano de 2009, com a construção
de uma Estação de Tratamento de Esgoto, firmada a parceria através do Contrato
0.00.09.0077, Publicado em 28/09/2009 e com período de vigências de 21/09/2009 a
07/04/2012, a obra teve várias etapas de sua construção realizadas, estando atualmente com
60% de seu total efetuados, ocorre porém que no ano de 2012 por problemas da empresa
contratada as obras foram paralisadas e se encontram assim até hoje.
O projeto previa a construção de rede coletora mestre, interceptores, emissários, estação
elevatória e tratamento do esgoto em nível secundário, pela associação de reatores anaeróbios
tipo UASB, de filtros biológicos percoladores e decantadores secundários.

Figura 73: Obra paralisada de ETE de Capitólio
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Figura 74: Obra paralisada da ETE de Capitólio

Figura 75: Obra paralisada da ETE de Capitólio
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Figura 76: Obra Paralisada da ETE de Capitólio
Depois de várias tentativas e tratativas, no ano de 2014 a CODEVASF enviou ao município
uma equipe de técnicos e engenheiros para uma avaliação nas instalações e condições da obra
visando orçar todo o processo de retomada do projeto, reuniões e visitas foram feitas, e
realizada uma auditoria em todo o processo da obra, porém até o presente momento nenhuma
novidade foi trazida a administração do município de Capitólio no intuito de retomada das
obras.
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Foto 77: Visita de técnicos da CODEVASF e engenheiros da Prefeitura

Figura 78: Obra paralisada de ETE de Capitólio

5.6 - Considerações
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Diante das informações apresentadas sobre o serviço de esgotamento sanitário no município
de Capitólio, podemos considerar que:
Com relação ao sistema de Esgotamento Sanitário, o serviço prestado no Município pela
Prefeitura se restringe à coleta dos esgotos e manutenção das redes;
Parte da população (especialmente dos bairros e loteamentos ditos turísticos) utilizam fossas
negras e rudimentares como principal forma de destinação dos esgotos, o que pode levar à
contaminação do solo e da água subterrânea e favorecer a prevalência de doenças de
transmissão feco-oral. No entanto, a Prefeitura Municipal não possui informações
relacionadas ao número de residências da área urbana e rural que utilizam fossas rudimentares
vem fazendo um grande esforço para minimizar essa prática.
Segundo a Prefeitura Municipal, a ausência de legislação municipal que obrigue a população
a se ligar na rede coletora de esgotos é um fator que dificulta a ampliação da coleta e do
tratamento de esgotos no município;
O esgoto coletado atualmente em Capitólio é lançado sem nenhum tratamento na Lagoa do
Rio Piumhi através dos Córregos do Virgílio e Ambrósio. Sendo assim, se faz necessário o
tratamento do efluente gerado no Município;
Não há cobrança de tarifa pela prestação dos serviços, há cobrança apenas da taxa de
instalação;
Foi diagnosticado locais com lançamentos clandestinos de esgotos na rede pluvial e não há
um controle e notificação dos moradores que optam por este tipo de destinação dos esgotos.
Identificado como o maior problema do eixo de saneamento, senão da administração pública
de Capitólio a ETE, que se encontra paralisada é um grande desafio a ser enfrentado, tanto
pela questão ambiental, pela proteção dos córregos do Virgílio e Ambrósio, da lagoa do Rio
Piumhi, cartão postal da entrada da cidade, quanto pela questão de saúde pública.

6 - SISTEMA DE DRENAGEM URBANA E MANEJO DE ÁGUAS
PLUVIAIS

A drenagem urbana é o conjunto de medidas que tenham como objetivo minimizar os riscos
que a população está sujeita, diminuir os prejuízos causados por inundações e possibilitar o
desenvolvimento urbano de forma harmônica, articulada e sustentável. Ou seja, a drenagem
nada mais é do que o gerenciamento da água da chuva que escoa no meio urbano.
O sistema de drenagem faz parte do conjunto de melhoramentos públicos existentes na área
urbana e é conveniente que seja planejado de forma integrada, ou seja, abrangendo as redes de
água, de esgotos sanitários, pavimentação de ruas, guias e passeios, parques, áreas de
recreação e lazer, entre outros. Em relação aos outros melhoramentos urbanos, o sistema de
drenagem tem uma particularidade: o escoamento de águas pluviais sempre ocorrerá
independente de existir ou não sistema de drenagem adequado. A qualidade desse sistema é
que determinará se os benefícios ou prejuízos à população serão maiores ou menores.

70

PMSB – Plano Municipal de Saneamento Básico

Município de Capitólio
Outro fator predominante no âmbito da drenagem urbana diz respeito a delimitação
geográfica dos municípios, que não acompanham a delimitação das sub–bacias de
contribuição, podendo um mesmo município estar inserido em bacias diferentes e contribuir
na drenagem de municípios próximos a ele. Por isso é extremamente importante que a gestão
dos recursos hídricos seja feita de forma integrada, conforme preconizado na legislação,
proporcionando o ganho em ações de preservação e de melhoria da qualidade de vida da
população. No entanto, atualmente a gestão das águas pluviais tem sido realizada de forma
desintegrada e com pouco foco no conjunto das cidades, concentrando–se em problemas
pontuais e raramente refletindo–se sobre o desenvolvimento de um planejamento preventivo.

6.1 - Plano Diretor
A lei 11.445 preconiza drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização
preventiva das respectivas redes urbanas como o conjunto de atividades, infraestruturas e
instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou
retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas
pluviais drenadas nas áreas urbanas;
O Plano Diretor de Capitólio em seu artigo 12, traz a seguinte redação:
As diretrizes quanto à Drenagem Urbana são:
I - Incorporar os cursos d´água ao sistema de drenagem sem que haja sua canalização;
II – Implantar redes pluviais onde se fizer necessário, priorizando o local de urbanização mais
antigo;
III - Os córregos a céu aberto terão recuperação e tratamento paisagístico permanente, em
especial os Córregos do Virgílio e Ambrósio, constituindo espaço para a criação de parques
lineares.
Parágrafo Único - Para efeito da presente Lei, são considerados fundos de vale sujeitos à
recuperação e intervenção urbanística, os correspondentes aos seguintes córregos desde suas
nascentes, e respectivos afluentes:
a) – Córrego do Virgílio;
b) - Córrego do Ambrósio.

6.2 - Canal do Rio Piumhi
No final dos anos 1950, as águas do rio Piumhi fluíam num pequeno trecho para o Nordeste,
deslocando-se para o Leste, em seguida para o Sudeste e finalmente para o Sul, que passava a
ser sua direção geral até a foz. Em parte de seu percurso, atravessava uma região de planície
alagada com mais de 38 quilômetros de extensão, denominada antigamente como o pantanal
do rio Piumhi. À margem esquerda desse rio, está localizada a cidade de Capitólio, onde as
águas do rio Piumhi continuavam rumando ao Sul, por volta de 760 metros de altitude, onde
situava-se sua foz, na margem direita do rio Grande. Até o fechamento das comportas da
Usina Hidrelétrica de Furnas, em 1963, o rio Piumhi pertencia à bacia do rio Grande.
Visando a não inundar a cidade de Capitólio quando da construção da Usina Hidrelétrica de
Furnas, o rio Piumhi, afluente do rio Grande, foi transposto para a bacia hidrográfica do rio
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São Francisco em 1963. A bacia do rio Piumhi possui 22 afluentes e drena uma área de 700
quilômetros quadrados, que passaram, a fluir para o rio São Francisco. Atualmente,
pesquisadores da Universidade Federal de São Carlos e da Universidade Federal do Rio de
Janeiro desenvolvem pesquisas na região.
Com isso outro grande e eminente problema enfrentada pelo município de Capitólio é o
assoreamento do Canal do Rio Piumhi que em épocas de muitas precipitações alagam parte da
cidade.

Figura 79: Assoreamento do Canal do Rio Piumhi
Como podemos notar pela figura (80), toda a drenagem da sede do município é feita pelos
córregos do Ambrósio e Virgílio, micro bacias que são afluentes do Rio Piumhi. Através da
Lagoa da entrada de Capitólio que recebe por sua vez dos córregos acima citados toda a carga
da drenagem urbana do município toda a água é levada pelo canal do Rio Piumhi até o Rio
São Francisco, o que não era dessa forma até 1963.
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Figura 80: Micro bacia de Drenagem do município de Capitólio

6.3 - O sistema de Drenagem
O município de Capitólio, assim como a grande maioria dos municípios brasileiros não possui
o PDDU (Plano Diretor de Drenagem Urbana), dessa forma faltam mecanismos para
administrar a infraestrutura relacionada à gestão das águas pluviais urbanas e dos rios e
córregos, fazendo-se necessário incorporar ao planejamento urbano da cidade a questão da
drenagem e dos recursos hídricos.
Capitólio, possui aproximadamente 20 mil metros de rede pluvial espalhadas por toda a
cidade, porém como na maioria das cidades brasileiras esse total ainda é pouco para suprir a
carência no setor, além disso várias outras situações contribuem para a fragilidade do sistema
de drenagem urbana do município. O setor carece de obras tanto de macro como micro
drenagem, contudo, para novos loteamentos, seja na sede do município ou nas áreas de
interesse turístico, o Departamento de Municipal de Engenharia, recomenda que o
empreendedor realize tais obras e fiscaliza o cumprimento das recomendações.
Como mencionado anteriormente, um dos grandes obstáculos do escoamento das águas de
chuva da área urbana de Capitólio é o assoreamento do Canal do Rio Piumhi, dessa forma, há
que se pensar numa solução para essa macrodrenagem, que segundo os técnicos de Furnas,
que efetuaram por duas vezes visitas a região para uma avaliação mais precisa da situação,
sem o total desassoreamento do canal e uma efetiva manutenção da área no intuito de impedir
a progressão desse assoreamento, Capitólio continuará sofrendo, tanto com os alagamentos
em períodos chuvosos quanto com o despejo de esgoto na Lagoa do rio Piumhi.
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Figura 81: Visita do Técnico de Furnas ao Canal do Rio Piumhi
Outro problema observado, que causa muito transtorno a população, principalmente os
moradores das áreas lindeiras a Lagoa do Rio Piumhi é o fato de esgoto e a drenagem pluvial
do município são depositadas nesse curso d’água e levados pelos córregos do Virgílio e
Ambrósio, contudo em épocas de chuvas mais intensas e fortes não só é preocupante o
alagamento de vias e casas da área citada, como a preocupação com a veiculação de doenças
que pode ocorrer.
Apesar de ter uma microdrenagem relativamente grande e efetiva, podemos dizer que o maior
problema da drenagem de Capitólio seja sua macrodrenagem.

6.3.1- Sistema de Macrodrenagem
Resumidamente o sistema de macrodrenagem, são galerias de grande porte, canais e rios
canalizados (Gois, 1998); sendo assim, a macrodrenagem compreende a rede de drenagem
natural, existente antes da ocupação; São obras de retificação ou de embutimento dos corpos
aquático, são de grande vulto, dimensionadas para grandes vazões e com maiores velocidades
de escoamento.
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Figura 82: Canalização do Córrego do Virgílio

6.3.2 – Sistema de Micro drenagem
Os sistemas de micro drenagem incluem a coleta e afastamento das águas superficiais ou
subterrâneas através de pequenas e médias galerias, fazendo ainda parte do sistema todos os
componentes do projeto para que tal ocorra, como guias, sarjetas, poço de visita, etc., essas
obras são fundamentais para preservar a integridade das infraestruturas viárias e urbanas
como num todo.

Figura 83: Pontos de drenagem urbana

Figura 84: pontos de drenagem urbana

6.4 - Fragilidades do Sistema
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Há problemas pontuais em todo o sistema conforme foi verificado nas visitas técnicas
realizadas inclusive em dias de chuva, e podemos citar como principais, o entupimento de
bueiros e pequenas galerias por resíduo urbano jogado nas vias públicas, ligações de esgoto
nas redes pluviais, transbordamento em alguns pontos da cidade, e pontualmente ineficiência
das redes de drenagem muitas vezes causadas pelo dimensionamento insuficiente devido ao
crescimento da cidade.

Figura 85: Resíduo de construção depositado próximo a ponto de escoamento

Figura 86: Bueiro parcialmente assoreado
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Figura 87: Acumulo de água em ponto da cidade

6.5 - Áreas sujeitas à inundação, enchentes e alagamentos
Todo Curso d’água possui uma área nos limites de suas margens para as quais extravasam a
sua vazão durante alguns períodos de fortes chuvas. O problema é que, devido à expansão
urbana acelerada, algumas dessas áreas de inundação são ocupadas de forma irregular,
causando inundações que podem deixar muitas residências debaixo d’água. Podemos também
dizer que nem sempre este fator é antrópico, ou causados pelo ser humano, este fato pode
ocorrer por causas naturais e a ocupação urbana desordenada só faz intensificar este processo,
que na maioria das vezes culmina em alagamento, inundações e enchentes, citados tais
eventos é importante saber a diferença entre os três:
Inundação representa o transbordamento das águas de um curso d’água, atingindo a planície
de inundação ou área de várzea.
As enchentes ou cheias são definidas pela elevação do nível d’água no canal de drenagem
devido ao aumento da vazão, atingindo a cota máxima do canal, porém, sem extravasar.
O alagamento é um acúmulo momentâneo de águas em determinados locais por deficiência no
sistema de drenagem.
Apesar de raros os eventos de enchente em Capitólio acontecem sempre no período chuvoso,
de Novembro a fevereiro e por algumas vezes já trouxe muitos transtornos e perdas para a
população que mora na entrada da cidade, área mais suscetível a enchentes devido ao
assoreamento do Canal do Rio Piumhi (anteriormente citado), que faz com que as águas dos
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córregos Virgílio e Ambrósio tenham sua vazão bloqueada e diminuída, transbordam e
atingem, não só as ruas como as casas próximas a Lagoa do Rio Piumhi.

Figura 88: Rua Cirilo Gonçalves Machado e Rua São Sebastião – alagadas
pelas chuvas de dezembro de 2008

Figura 89: Praia Artificial parcialmente alagada - 2008
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Figura 90: Rua Coronel José Leite com Dr. Avelino de Queiroz - 2008

Figura 91: Estrada de acesso a MG- 050
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6.6 - Áreas de fragilidade e áreas de risco
Cada vez mais as cidades vão crescendo e este crescimento quase sempre desordenado, aliado
a falta de planejamento faz com que as áreas mais frágeis e sujeitas a riscos naturais vão
sendo ocupadas, os riscos de desabamentos e inundações por conta da intervenção antrópica é
eminente, essas áreas são identificadas como áreas de fragilidade e áreas de risco devido a sua
declividade, por serem encostas ou topo de morro, e por estarem próximas a leitos de rios as
conhecidas APP’s.
Essas áreas são proibidas de serem ocupadas pela lei 6766/79, por conta do risco que denotam
para seus ocupantes. Muitas vezes o próprio poder público é responsável por levar serviços
públicos e infraestrutura a essas áreas, contribuindo, assim, para o adensamento da ocupação.
Muitas são as situações onde construções são feitas nessas áreas de risco sem o menor
critério, quase sempre por negligencia ou com a conivência do poder público.
Segundo dados da Prefeitura, esse crescimento desordenado contribuiu para a construção de
algumas moradias em Áreas de Preservação Permanente em algumas ruas do município,
segue abaixo uma relação de tais construções:
Rua José Pereira Machado
32 residências
Rua Mário José de Oliveira
65 residências
Rua Maria Inácia
07 residências
Rua Bertolino Gonçalves da Silva 06 residências

Figura 92: Casas próximas ao Córrego do Virgílio
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6.7 - Considerações finais
Apesar do município de Capitólio não possuir um plano de manutenção do seu sistema de
drenagem, ficando suscetível a falhas e consequentemente levando a riscos de eventos como
alagamentos; apesar do sistemas de drenagem encontrar-se em estado razoável, com alguns
sinais de entupimento e deterioração; da manutenção desses sistemas feita apenas de forma
corretiva e haver a necessidade de uma vistoria periódica afim de evitar futuros problemas, de
existirem lugares onde o uso e ocupação do solo são realizados de forma inadequada, a
exemplo moradias presentes em área de APP. O fato que mais chama a atenção no eixo
drenagem urbana da cidade de Capitólio, é sem dúvida a limpeza do Canal do Rio Piumhi,
este é um segundo desafio a ser encarado pelo poder público do município, muitos dos
problemas de drenagem de Capitólio poderiam ser minimizados com esta ação.

7 - SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS
De acordo coma Lei Federal Nº. 12.305/2010 Resíduo sólido se classifica como: “material,
substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja
destinação final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados
sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas
particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos
d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor
tecnologia disponível.”
A temática do resíduo sólido urbano tem sido amplamente discutida pela sociedade brasileira,
tendo a busca de soluções para a destinação final como grande desafio, várias áreas vêm
tentando usar seus conhecimentos na busca por soluções para inserção social e econômica dos
processos de triagem e reciclagem dos materiais e o aproveitamento energético dos gases
provenientes dos aterros. A busca por soluções para a destinação final dos resíduos tem se
constituído em grande desafio, principalmente no que tange a poluição dos solos, do ar e dos
recursos hídricos, assim como o conhecimento da composição do lixo e sua influência no
comportamento dos aterros. Esta abordagem permite o desenvolvimento de técnicas mais
eficientes a gestão dos aterros e de seus efluentes líquidos e gasosos, além de promover
melhor aproveitamento das áreas disponíveis para destinação final dos resíduos sólidos.
Somos num horizonte de quase 5.500 municípios no Brasil, a maioria absoluta de municípios
com menos de 25.000 habitantes, destes a maioria fazem também a disposição inadequada de
seus resíduos sólidos urbanos gerados. A falta de mão de obra técnica e assistência
especializada para trabalhar o setor traz a estes municípios uma série de problemas que vão
desde problemas ambientais, passando por saúde pública e terminam na ineficiência
administrativa.
De acordo com o Art. 3° da Lei Nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, os serviços de limpeza
pública e manejo de resíduos sólidos são definidos como o conjunto de atividades (serviços),
infraestruturas e instalações operacionais, neste item vamos abordar a gestão do resíduo sólido
urbano em Capitólio.
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7.1 - Plano Diretor
A lei 12.305/ estabelece em seu artigo 4º que:
A Política Nacional de Resíduos Sólidos reúne o conjunto de princípios, objetivos,
instrumentos, diretrizes, metas e ações adotados pelo Governo Federal, isoladamente ou em
regime de cooperação com Estados, Distrito Federal, Municípios ou particulares, com vistas à
gestão integrada e ao gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos.
Por sua vez através de seu plano diretor o município de Capitólio traz em seu artigo 13 a
seguinte redação:
Art. 13 - As diretrizes quanto à Limpeza Pública são:
I – Garantir a correta destinação dos resíduos sólidos gerados no município: resíduo urbano,
de saúde, industrial e entulhos de construção etc.;
II – Viabilizar parcerias com o setor empresarial, entidades e organizações não
governamentais visando à redução do desperdício e a reciclagem de materiais;
III – Implantar a coleta seletiva e instalar lixeiras para o lixo seletivo nos locais públicos;
IV – Elaborar e manter atualizado um Plano Municipal de Resíduos Sólidos, de forma
participativa.

7.2 - Descrição do sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos
Sólidos
Os serviços de coleta, transporte e manejo dos resíduos sólidos domiciliares no Município de
Capitólio são de reponsabilidade da Prefeitura Municipal, que através do Departamento
Municipal de Obras faz a coleta, transporte e destinação final dos RSD gerados no município.

7.3 - Estrutura da prestação de serviço
A coleta na sede do município é feita todos os dias da semana, em Escarpas e outros bairros
afastados da sede essa coleta é feita 2 ou 3 vezes na semana. Para essa coleta a prefeitura de
Capitólio dispõe de 02 veículos próprios, 01 Caminhão compactador e 01 caminhão caçamba
para eventuais problemas que possam ocorrer e em períodos de manutenção do caminhão
compactador. Na coleta trabalham 09 funcionários sendo 4 coletadores, 02 motoristas e um
operador para as ações no Aterro controlado, e recentemente com o lançamento do Programa
de Coleta Seletiva, mais um motorista foi inserido a equipe para auxiliar na coleta seletiva,
que teve início recentemente no município.
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Figura 93: Caminhão compactador da Prefeitura
Os funcionários responsáveis pela coleta do resíduo solido domiciliar não trabalham
uniformizados, apenas usam um colete para melhor visualização, pois o período de coleta na
sede do município é noturno, porém é fornecido todo o EPI (Equipamento de Proteção
Individual) dos trabalhadores.

Figura 94: Mutirão da Limpeza
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A população faz o acondicionamento dos RSD em sacolas ou sacos plásticos e o armazena,
sempre em local de livre acesso e fácil visualização, em lixeiras individuais ou coletivas, que
por sua vez são fornecidas pela prefeitura. Essas lixeiras são ao mesmo tempo que funcionais
e práticas, motivo de preocupação e muitas vezes reclamações por parte dos próprios usuários,
que reclamam na maioria das vezes das formas irregulares que são usadas como por exemplo:
- Transbordamento das lixeiras;
- Animais mortos e vísceras depositadas nas lixeiras;
- Mudança de local (o usuário tira a lixeira de perto de sua casa e a coloca na porta do
vizinho);
- Vandalismo, Lixeiras quebradas que vazam o lixo;
- Lixeiras reviradas por animais.
Com o intuito de sanar possíveis deficiência do sistema de coleta de RSD, a Prefeitura realiza
o “Mutirão da Limpeza”, que consiste em retirar das residências ruas e lotes vagos, todo o
entulho e inservíveis e dar destinação correta aos mesmos. No início do projeto o mutirão
acontecia 4 vezes ao ano e era considerável o volume de Resíduo e objetos estragados
recolhidos, no decorrer do projeto, observou-se que esse volume reduzia gradativamente a
medida que o projeto evoluía, hoje já se pode programar o mutirão para 2 vezes no ano com
um volume muito menos que no início do projeto.

Figura 95: Lixeira na calçada

7.4 - Dificuldades encontradas pelos trabalhadores do setor
As grandes dificuldades encontradas para a realização do serviço de coleta do RSD é o
acondicionamento inadequado dos sacos e sacolas plásticas, quando as residências ou
localidades não possuem lixeiras adequadas. Estes são dispostos em calçadas ou no chão das
vias públicas, locais de fácil acesso de animais que por sua vez rasgam e espalham os RSD e
as condições de uso do equipamento da coleta (caminhão), o caminhão compactador já possui
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um tempo de uso considerável e muitas vezes isso prejudica o andamento da atividade, e
quando se usa outro caminhão ou equipamento para a coleta, a situação é ainda pior.

7.5 - Caçambas
Por conta de sua realidade turística com muitos loteamentos e ranchos construídos a beira do
lago de Furnas e por não possuir mão de obra nem equipamento para realizar a coleta de lixo
em todos esses pontos, muito por conta do grande volume de resíduo gerado e a distância
geográfica entre um ponto de coleta e outro (o que afetaria muito a logística da coleta em todo
o município) a prefeitura optou por realizar o serviço de coleta através de locação de
caçambas que são dispostas em diversos pontos do município e recolhidas periodicamente,
abaixo segue a tabela com o resumo do serviço prestado:
Quantidade de Caçambas
Capacidade 5m³
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

Localização
Ambrósio – próximo a Sossegada
Centro Comunitário Espalhinhas
Centro Comunitário Mata dos Santos
Centro Comunitário Vista Alegre
Centro Comunitário do Grotão
Condomínio Chevrolet
Entrada Cantinho do Céu
Entrada Loteamento Gatão
Estrada Capitólio/Biboca – Ponta do Sol
Funil
Lixão
Localidade Barreiro
Localidade Macaúbas
Localidade Mata dos Santos
Mata Velha – Próximo antiga escolinha
Turvo Vila Santa Clara
Loteamento Ilha
Loteamento do Hortêncio
Ponta do Sol – margens da represa
MG 050- Condomínio Passarinho
MG 050 – Entrada Dique
MG 050 – Entrada Grotão
MG 050 – Entrada Neném Guerra
MG 050 – Entrada para Socorro
MG 050 – Entrada Fazenda da Mendes
MG 050 – Frente do Bar Murcegão
MG 050 – Escola João Batista Trindade
MG 050 – Ponte do Turvo
MG 050 –Califórnia
MG 050 – Beira Rio

Retirada por
semana
01
01
01
01
01
01
02
02
01
01
03
05
01
01
01
02
02
01
01
01
02
01
02
01
01
02
02
02
01
01
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01
MG 050 –Mirante do Lago
01
MG 050 – Pousada do Rio Turvo
01
Ponta do Sol
01
Praia Artificial
01
Próximo ao Balneário do Lago Hotel
01
Próximo ao Hotel Obbá Coema
01
Próximo ao Rancho Pega Nada
01
Ponte Divisa com Guapé
01
Próximo ao Kanto da Ilha
01
MG 050 – Entrada Tamborete
01
Quadro 11: Tabela das caçambas dispostas pela Prefeitura

01
01
02
01
02
02
01
01
01
01
58

Figura 96: Caçamba locada pela Prefeitura
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Figura 97: Uso irregular da Caçamba

7.5 - Resíduos de Serviço de Saúde – RSS
Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) são todos os rejeitos produzidos por estabelecimentos
prestadores de assistência médica, de enfermagem, odontológica, laboratorial, farmacêutica,
veterinária e instituições de ensino e pesquisa médica que possuem potencial de risco à saúde
humana ou ao meio ambiente. Esse tipo de lixo pode se tornar fonte de disseminação de
doenças e de prejuízos ambientais, caso não seja adequadamente gerenciado.
A Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA, RDC nº 306, de 07 de dezembro de 2004,
que dispõe sobre o regulamento técnico para o gerenciamento de RSS, o armazenamento e o
transporte dos RSS devem estar de acordo com as NBR’s n° 12.810 de 1993 e nº 14.652 de
2013, devemos ainda observar a Resolução CONAMA Nº 358, de 29 de abril de 2005, que
traz diretrizes para o tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de saúde. Desta
forma, o gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde no Município de Capitólio deve ser
orientado por essas e outras normas relacionadas.
O município de Capitólio conta com 01 (um) Hospital Santa Casa de Caridade de Capitólio,
04 (três) Unidades Básicas de Saúde, 01 Clínica de Especialidades, 06 consultórios
odontológicos, 01 Laboratório de análises clinicas e 05 Farmácias particulares, não
conseguimos informação se todos possuem PGRSS – Planos de Gerenciamento de Resíduos
de Serviço de Saúde, em todas as Unidades Públicas de Saúde (com exceção da Santa Casa de
Caridade De Caridade) Os RSS – Resíduos de Serviço de Saúde gerados são coletados pela
empresa Ambientec Soluções de Resíduos Ltda-ME, nos demais essa coleta é feita pela
empresa Serquip – Tratamentos de Resíduos MG, onde são destinados para tratamento e
disposição adequados.
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Figura 98: Disposição do RSS na Santa Casa

Figura 99: Disposição do RSS em Posto de Saúde

7.5.1 - Acondicionamento, segregação e Armazenamento
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Nas unidades de saúde da Prefeitura visitadas foi possível verificar sobre a segregação e
acondicionamento dos RSS gerados nelas. Observou-se que as unidades seguem as normas
vigentes em relação a segregação e acondicionamento dos RSS. Quanto aos recipientes de
acondicionamento no momento de geração do RSS, todas as unidades visitadas possuíam
material adequado, sendo utilizados sacos plásticos branco leitoso para resíduos infectantes;
recipiente rígido para resíduos perfurantes ou cortantes (Caixa “Safe Pack”); recipiente
compatível com as características físico-químicas dos resíduos farmacêuticos e químicos
perigosos; saco plástico para resíduos comum. Foi observado também que as condições de
armazenamento seguem as mesmas normas e na maioria das vezes trabalham como preconiza
a legislação.

7.6 - Resíduo da Construção e Demolição:
A resolução CONAMA em seu artigo 2° Inciso I, classifica os Resíduos Sólidos da
Construção Civil como, provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras
de construção civil, e os resultantes da preparação e da escavação de terrenos, tais como:
tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas,
madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros,
plásticos, tubulações, fiação elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras, caliça
ou metralha.”
Em vigor desde janeiro de 2003, a Resolução 307 do Conselho Nacional do Meio Ambiente
(Conama) estabelece diretrizes para a gestão dos resíduos gerados pela construção civil, com
o objetivo de disciplinar as ações necessárias de forma a minimizar os impactos ambientais.
Também determina a elaboração de plano integrado de gerenciamento de resíduos (PIGRCC),
de responsabilidade dos municípios.
Em Capitólio não há um instrumento normativo que regulamente o manejo desses resíduos,
que na maioria das vezes é feito pelo próprio gerador através de contratação de empresas de
caçamba, através de carretos particulares e até o descarte indiscriminado em terrenos
particulares, públicos, calçadas, e até nas margens de cursos d’água, o que pode configurar
crime por estar depositando resíduos inertes em área de APP.
A Prefeitura de Capitólio não faz a coleta de RCD, como dito anteriormente, esse serviço é
feito por prestadores de serviço do ramo que depositam o material em terrenos particulares,
em locais onde se pretendem aterrar, porém muitas vezes esse resíduo é depositado em bota
foras clandestinos e terrenos que não podem ser usados para este fim.
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Figura 100: Resíduo de Construção e demolição
Segundo um estudo recente específico para o tema, Capitólio tem uma geração de mais de
500 toneladas de RCD mensalmente, esse fato se dá pelas características turísticas do
município e a vultuosa oferta no ramo da construção civil que a cidade e todo seu entorno
fornece.

Figura 101: RCD disposto irregularmente
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7.7 - Resíduos de Poda e Varrição
A gestão e o gerenciamento de resíduos sólidos de varrição, poda e capina dependem
principalmente de fatores climáticos e sazonais, além de aspectos econômicos, culturais e
sociais da população ali existente. A destinação adequada destes resíduos é de grande
importância principalmente quanto à estética, higiene e saúde, além da prevenção de
enchentes devido aos entupimentos de vias de escoamento de águas. Isto resulta em
deslizamentos, transmissão de enfermidades, maus odores, poluição do solo, ar, água
superficial e subterrânea e paisagem esteticamente indesejável.
Há uma preocupação relevante com este tema, que em muitos municípios poderiam não
causar tanto impacto, porém Capitólio como anteriormente já foi dito, tem uma realidade um
pouco diferente das cidades com o mesmo porte que o seu, por conta do seu atrativo turístico
principal, o Lago de Furnas, onde muitos empreendimentos foram construídos e hoje se
consolidaram como verdadeiras cidades dentro do município. Em Capitólio há ao menos 7
empreendimentos turísticos que por conta de suas residências de alto padrão com grandes
jardins, o volume de Resíduo de poda e varrição se torna significativo. A prefeitura vem desde
2013 firmando parcerias com prestadores de serviço, jardineiros e empresas do ramo de
jardinagem e paisagismo no intuito de resolver o grave problema do descarte indiscriminado
desse tipo de resíduo, e boa parte desse material vem sedo depositado em um terreno da
Prefeitura.

Figura 102: Terreno para disposição dos resíduos de poda e varrição
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7.7.1 – Varrição
“Varrição é o ato de varrer de forma manual e/ou mecânica as vias, sarjetas, escadarias, túneis
e logradouros públicos em geral pavimentados. O projeto específico de varrição deve ser
resultado das discussões setoriais”, NBR 12.980 (ABNT, 1993).
Em Capitólio a varrição de ruas e praças, basicamente da sede do município, realizada por 6
funcionários, em dias úteis, obedecendo os horários de funcionamento da prefeitura.
A Prefeitura fornece equipamentos como carrinhos, vassouras, pás e sacos plásticos para a
realização das atividades. A Prefeitura também disponibiliza os EPI´s como botas, luvas etc.,
mas uniforme não é fornecido atualmente.

Figura 103: Funcionário da Varrição

7.7.2 - Capina, poda e roçada
O serviço de Capina e roçada é feito em todo o território do município de Capitólio, porém
não há uma programação efetiva para a realização de tal serviço, ele é feito de acordo com a
necessidade de cada região do município e tipo de pavimentação. 6 funcionários sã
responsáveis pela execução desta tarefa, todos equipados com EPI’s e com as seguintes
ferramentas: roçadeira, enxada, foice, ancinho, vassoura e soprador.
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Figura 104: Funcionários da capina e poda
O serviço de poda de árvores, Assim como a capina e roçada não possui programação ou
planejamento para execução, sendo realizado apenas quando se verifica a necessidade
(manutenção da urbanização, árvores em contato com a fiação de energia, etc.). A equipe
empregada na execução desse serviço é mesma empregada na execução da capina e roçada. A
destinação os resíduos provenientes desse serviço atualmente é o local de disposição final de
resíduos de poda e varrição do município, como descrito anteriormente, neste trabalho.

Figura 105: Serviço de limpeza de praças, Jardins e logradouros
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7.8 - Coleta Seletiva
A coleta seletiva, compreende a etapa entre a separação de materiais e o processo industrial de
reciclagem, consiste na separação e recolhimento de materiais potencialmente recicláveis
como: papéis, plásticos, vidros, metais e biodegradáveis.
O sucesso do programa de coleta seletiva em qualquer região ou situação que seja implantado
está diretamente ligado a mobilização social e ao processo de educação ambiental escolhido
para nortear o mesmo, buscando atrair através da informação, sensibilização, participação e
responsabilização, o gerador de resíduos, que é o cidadão, para que o mesmo perceba seu
verdadeiro papel neste contexto.

7.8.1 - Programa de Coleta Seletiva de Capitólio
A prefeitura Municipal de Capitólio lançou recentemente o Programa de Coleta Seletiva do
município com um plano piloto a ser desenvolvido no bairro Nossa Senhora Aparecida, que
será gradualmente estendido a todos os bairros da cidade de acordo com o desenvolvimento
do programa e a adesão da população.

Figura 106: Caminhão da Coleta Seletiva
O primeiro passo para a implantação do Programa de coleta seletiva foi efetivar e capacitar a
ACAMARC (Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Capitólio), que existe
desde 2013, para esta ação foi firmada uma parceria com o INSEA (Instituto Nenuca de
Desenvolvimento Sustentável) e com o Projeto Novo Ciclo, uma iniciativa da Danone.
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Diversas oficinas de capacitação foram e estão sendo feitas com os catadores no sentido de
que a ACAMARC gerencie o programa de coleta seletiva assim que este estiver estabelecido
em todo o município e em pleno funcionamento. A parte organizacional do Programa é feita
pelo Grupo Gestor que conta com representante de vários Departamentos da administração
pública e vem trabalhando para efetivar o Programa, contando com algumas experiências
exitosas como a aquisição do Caminhão gaiola para a coleta porta a porta dos recicláveis,
aquisição também de todo o equipamento para o trabalho de separação, prensagem e
armazenamento do material coletado. O programa de Coleta Seletiva de Capitólio tem como
foco principal a educação ambiental da população para a devida separação do RSD gerado
pela comunidade, a coleta desse material e destinação correta através da ACAMARC,
trazendo melhores condições de trabalho e dignidade a esses “agentes ambientais”.

7.9 - Resíduos especiais
Porém tais ações não se resumem as elencadas anteriormente, a amplitude do programa vai
além, e prevê ações de coleta de vários outros tipos de resíduos gerados no município que
hoje são descartados de forma irregular e contribuem para uma série de problemas para a
administração pública e principalmente para os geradores e a população em geral, abaixo
podemos nominar alguns destes resíduos:




Resíduos agrotóxicos: Em relação aos resíduos de embalagens e produtos de
agrotóxicos é de responsabilidade do produtor rural providenciar a correta destinação
ou as empresas que vendem tais produtos e embalagens são as responsáveis por
providenciar a coleta destes materiais e recipientes junto aos compradores.
Resíduos pneumáticos: Da mesma forma que as embalagens de agrotóxicos os
pneumáticos fazem parte da chamada logística reversa, e cabe aos geradores a
destinação final, porém não são raras as ocasiões onde as caçambas locadas pela
Prefeitura servem de descarte para esse tipo de material.

Figura 107: Descarte de pneus em caçamba da Prefeitura
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Devido a deficiência de instrumentos legais ou técnico-normativos, não há no
município de Capitólio, nenhum tipo de coleta normal ou dados que possam ser
tomados como parâmetro da geração e gerenciamento destes resíduos.
Resíduos Automotivos: Em Capitólio, as oficinas mecânicas, de lanternagem e
pintura automotiva, postos de gasolina e empresas do ramo, não estão sujeitos a
elaboração de plano de gerenciamento, não existe também um cadastro de uso desse
tipo de produto, o que torna difícil estimar o volume desse resíduo descartado.
Óleo de cozinha: Para efeito de expedição de alvará os estabelecimentos geradores
fazem a destinação adequada conforme as exigências do órgão.
Pilhas e Baterias: Alguns poucos pontos na cidade tem postos de entrega desse tipo
de produto que por conta da logística reversa é de responsabilidade do fabricante sua
destinação final correta.

7.10 - Aterro Controlado
Existem diferentes formas para tratamento e disposição de resíduos sólidos urbanos, sendo
lixão, aterro controlado, aterro sanitário, usina de triagem e compostagem, entre outros.
Atualmente a maioria dos municípios mineiros dispõe seus resíduos em lixão ou aterro
controlado (FEAM, 2013).
A disposição final dos resíduos sólidos domiciliares – Classe II A de Capitólio é feita no
Aterro Controlado do Município, situado na Fazenda Silêncio, Estrada Capitólio/Serra, Km 5,
possui 23 ha, porém apenas 4 aproveitados para a disposição de RSD O terreno onde está
localizado o aterro é de propriedade da Prefeitura Municipal de Capitólio, está em operação
desde 2010, distante do centro da cidade cerca de 5 quilômetros, a estrada de acesso tem um
estado de conservação de razoável a bom e o curso d’água mais próximo passa a
aproximadamente 500 metros do aterro.
O aterro que recebe cerca de 7,8 t/dia, opera de segunda a sexta, recobrindo o resíduo 2 vezes
por semana tem uma declividade de cerca de 30%, com vegetação predominante de cerrado,
porém apesar de preencher a maioria dos requisitos legais, concluímos que Capitólio não
possui local adequado para disposição final dos RSU gerados no município, sendo utilizadas
valas secas do aterro controlado para aterrá-los.

Figura 108: Aterro Controlado Capitólio

Figura 109: Galpão no Aterro com área verde
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Foto 110: Aterro Controlado de Capitólio

7.11 - Consórcio Intermunicipal CICANASTRA
O município de Capitólio é integrante desde o dia 1 de abril de 2013 do Consórcio
Intermunicipal da Serra da Canastra, Alto São Francisco e Médio Rio Grande –
CICANASTRA, criado a época com fins específicos para a gestão de resíduos sólidos dos
municípios da região, por conseguinte transformado em consórcio multifinalitário. Através de
uma parceria com o governo estadual o Cicanstra recebeu no mês de junho de 2016 o
“Documento - Base para a elaboração de Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do
Consórcio Intermunicipal de Manejo de Resíduos Sólidos da Microrregião de Piumhi –
CIMARES”, que tem por objetivo elaborar proposições que visam a melhorar a gestão dos
resíduos sólidos numa ação conjunta dos municípios consorciados.
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Foto111: Entrega do Documento Base na Cidade Administrativa

7.12 - Considerações
Na sequência estão algumas considerações sobre o sistema de Limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos:
- Capitólio não usa local adequado para a destinação do RSD (Aterro Sanitário), os resíduos
são destinados para um aterro controlado o que acaba por prejudicar a operação do mesmo e
aumenta consideravelmente os riscos ambientais;
- Foram observados pontos de descarte irregulares e uso indevido das caçambas estacionadas
em diversos pontos do município;
- Falta de pessoal habilitada para efetuar notificações e multas por lotes e terrenos sujos e se
transformando em deposito de resíduo;
- Disposição incorreta dos RSD para a coleta convencional, principalmente fora dos horários;
- Resíduos de Construção Civil depositados em lotes vagos, calçadas, beira de córrego e até
em áreas de APP.
- Falta de um programa de educação ambiental voltado para o esclarecimento da logística
reversa integrado com a coleta seletiva;
- Falta de campanhas de capacitação dos servidores do setor no sentido de minimizar
acidentes e tornar a coleta convencional mais eficiente;
- Falta de campanha voltadas a sensibilização do turista da importância de se recolher o lixo
usado preservando assim o atrativo turístico;
- Sucateamento dos equipamentos da coleta;

8 - Conclusão do Diagnóstico
Capitólio vem ao longo dos últimos anos mudando a concepção de administração pública,
atento as necessidades dos munícipes e procurando atender as condições mínimas de acesso a
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todos os serviços públicos e não poderia ser diferente nos eixos do Saneamento Básico aqui
abordados, as falhas encontrada no sistema, bem como a baixa qualidade operacional dos
funcionários do sistema de saneamento, são pontos que devem ser observados criteriosamente
na elaboração do prognóstico que deve prever um sistema de regulação minimamente
eficiente, aliado a um sistema de controle de gestão com todos os gestores responsáveis por
cada área participando efetivamente das decisões e ouvindo a população. As informações aqui
apresentadas servirão como plano de ação e previsão de custos para o documento final do
Plano Municipal de Saneamento Básico de Capitólio.

9. PROGNÓSTICO E PROPOSIÇÕES
9.1. Projeção de Demandas: Estimativa de Crescimento Populacional
Neste PMSB do município de Capitólio, a projeção de demanda populacional de fim de plano
foi executada para um horizonte de 20 anos, com base nos dados censitários do IBGE
mediante utilização da equação matemática do método geométrico.
Este método pressupõe que o crescimento da população é proporcional a população existente
em um determinado ano. A sua formulação matemática pode ser apresentada da seguinte
forma:

( )

;

√

Em que:
P (T): População estimada para determinado ano;
Po: População inicial;
q: Taxa de crescimento geométrico;
T: Ano n;
To: ano inicial.
Para a projeção populacional do município de Capitólio, calculou-se separadamente a
população urbana e rural. A Tabela abaixo apresenta a evolução da população do município
nos anos de 1991, 1996, 2000, 2007 e 2010.
Ano
1991
1996
2000
2007
2010
População
6.823
7.263
7.737
7.634
8.183
Quadro 12: Evolução urbana da população de Capitólio
A partir do cálculo da taxa de crescimento geométrico, calculou-se e elaborou-se a tabela de
projeção populacional apresentado a seguir:
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Ano
População Urbana População Rural População Total
2017
6914
1783
8697
2018
6953
1792
8745
2019
6992
1802
8794
2020
7029
1814
8843
2021
7070
1823
8893
2022
7111
1832
8943
2023
7150
1843
8993
2024
7189
1854
9043
2025
7231
1863
9094
2026
7271
1874
9145
2027
7311
1885
9196
2028
7351
1896
9247
2029
7393
1906
9299
2030
7435
1916
9351
2061
7467
1937
9404
2032
7513
1939
9452
2033
7562
1947
9509
2034
7602
1960
9562
2035
7645
1971
9616
2036
7688
1982
9670
Quadro 13: Estimativa de crescimento populacional urbana e rural do município de
Capitólio
Dessa forma, segue abaixo o a população urbana e rural estimada para início e fim de plano
(2037).
População (hab.)
Urbana
Rural
Início do Plano
8.648
1.681
Fim do Plano
9.670
1.982
Quadro 14: População estimada para início e final do plano do município de Capitólio.

Neste estudo, foi adotado o mesmo comportamento demostrado pelos dados do IBGE.
Ressalta-se que este estudo se trata, somente, de uma estimativa, levando em consideração
apenas os poucos dados do município, o que não proporciona uma margem confiável, além de
considerar comportamento decrescente para zona rural, fasto que depende do
desenvolvimento econômico da região. Tais dados devem ser considerados com cautela, em
virtude de tais motivos apresentados.

9.2. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
9.2.1. Demanda Futura do Abastecimento de Água
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Com base nas informações resultantes do diagnóstico do Sistema de Abastecimento de água e
na projeção populacional para o horizonte de planejamento, foi determinada a demanda de
produção de agua afim de atender toda a população do município.
A demanda de agua potável no município de Capitólio foi calculada com base nas
informações coletadas in loco (2014), bem como na projeção populacional para o meio
urbano e rural, considerando o ano de 2037 como final do plano, conforme estimativa
populacional apresentada no item anterior.
O desenvolvimento dos cálculos para a zona urbana e rural foi realizado com base na projeção
apresentada por Tsutiya (2006), afim de dimensionar a demanda por produção de água.

•

Demanda máxima diária

Sendo:
Q = demanda de água (L/s);
P = população a ser atendida com abastecimento de água (hab.); K1 = coeficiente do dia de
maior consumo = 1,2;
K2 = coeficiente da hora de maior consumo no dia de maior consumo = 1,5;
qm = consumo per capita de água no município = 148,08 L/hab.dia.
Com base nos dados acima, estabeleceram-se dois cenários para o sistema de abastecimento
de água em Capitólio. O primeiro levando referente a população atendida pela sede municipal
(população urbana), e o segundo considerando a demanda nas regiões rurais.

9.2.1.1. Área de abrangência na Sede Municipal
Neste primeiro cenário calculou-se a demanda do sistema somente para os locais atendidos
pela sede municipal, na qual abastece possui representatividade equivalente a 49,20% do SAA
geral do município. A tabela abaixo apresenta as demandas (máxima diária, pico horário e
média) do sistema ao longo do período de abrangência do plano.
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Ano

População Demanda
máxima
diária
(L/s)

Demanda
Demanda
máxima
média
pico
(L/s)
horário
(L/s)
2017
6914
14,50
18,87
12,07
2018
6953
14,64
19,06
12,19
2019
6992
14,79
19,25
12,31
2020
7029
14,94
19,45
12,44
2021
7070
15,09
19,64
12,56
2022
7111
15,24
19,84
12,69
2023
7150
15,39
20,04
12,82
2024
7189
15,55
20,24
12,94
2025
7231
15,71
20,44
13,08
2026
7271
15,86
20,65
13,21
2027
7311
16,02
20,85
13,34
2028
7351
16,18
21,06
13,47
2029
7393
16,35
21,28
13,61
2030
7435
16,51
21,49
13,75
2031
7467
16,68
21,70
13,88
2032
7513
16,84
21,92
14,02
2033
7562
17,01
22,14
14,17
2034
7602
17,19
22,36
14,31
2035
7645
17,36
22,59
14,45
2036
7688
17,53
22,82
14,60
Quadro 15: Estimativa da necessidade de demanda de água na área atendida
pela sede municipal ao longo do horizonte do plano.
Fim de Plano

Meio de Plano

Início de Plano

Etapas

Considerando a vazão outorgada e a produção dos mananciais, em um regime de
bombeamento de 24 horas por dia, posse apontar que não haverá déficit de capacidade de
produção no período considerado neste plano. Todavia, considerando a vazão horária de pico,
o sistema de captação atual da Sede se tornará insuficiente a partir do ano de 2033, se mantido
o tempo de operação atual. Isso se caracteriza quando o volume captado se torna inferior ao
volume necessário para suprir o consumo, sendo necessário, como possíveis soluções, o
aumento do regime de bombeamento de cada ponto de captação, ou o aumento da vazão
captada e redimensionamento das bombas, sendo indicado executar paralelamente com este
dimensionamento do sistema a ampliação a rede de distribuição. A opção por alternativa fica
a cargo dos órgãos responsáveis, bem como também do aprofundamento de estudos e
projetos.
Vale apontar que as demais soluções dos problemas encontrados no município são:




Monitoramento constante da qualidade da água (análises laboratoriais físico-química
e bacteriológica);
Controle / tratamento adequado da água de abastecimento humano;
Monitoramento quanto às manutenções (especialmente corretiva);
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Adequação e proteção dos pontos de captação e áreas de recarga;
Interligação dos sistemas de captação de Escarpas e Capitólio;
Conclusão total do sistema de captação de água bruta do Lago de Furnas (Dique).

9.2.1.2. Área de abrangência na zona rural do município
A fonte utilizada para abastecimento de água para a população rural são os mananciais
subterrâneos e superficiais.
Pode-se concluir que, mediante os dados coletados que a falta de água na zona rural
provavelmente não caracterize um problema futuro durante a vigência do plano, considerando
a vazão outorgada e a produção de cada manancial. Todavia, ressalta-se a importância da
manutenção periódica no sistema, bem como a efetivação do plano de emergência e
contingência. Caso haja a necessidade, novos pontos de captação poderão ser estudados para
atender a população, desde que sejam feitos estudos para garantir que a recarga hídrica do
manancial seja satisfatória, bem como processos de outorgas.

9.2.2. Plano de Contingência e Emergência para o SAA
A partir dos elementos levantados no município e nos cálculos de demanda, considerando
ainda a busca constante pela melhoria no serviço, garantido água em qualidade e quantidade
suficiente para a população atendida pela sede municipal, são propostas algumas ações para
operação, manutenção e ampliação do sistema. São listadas na tabela a seguir alguns riscos
potenciais ao sistema de abastecimento de água potável e suas respectivas medidas de
contingências, para as zonas urbana e rural.
Ocorrência

Origem
Plano de Contingência e Emergência
Deficiência de água nos Comunicação à população, instituições,
mananciais em períodos de autoridades, defesa civil
estiagem
Deslocamento da frota de caminhões
tanque
Interrupção temporária de Comunicação à operadora em exercício
energia elétrica as instalações de energia elétrica
de produção de água
Acionar gerador alternativo de energia
Interrupção temporária de Comunicação à operadora em exercício
energia em setores de de energia elétrica
Falta de água distribuição
Acionar gerador alternativo de energia
parcial
Danificação de estruturas de Transferência de água entre setores de
ou localizada
reservatórios e elevatórias de abastecimento
água
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Rompimento de redes e linhas Controle de água disponível em
adutoras de água tratada
reservatórios.
Implantação de rodízio
Reparo das linhas danificadas
Ações de vandalismo
Comunicação à Polícia Militar e a
responsável pela prestação de serviço

Monitoramento da demanda

Plano de Comunicação
Aumento
demanda
temporária

de

Estratégia de operação

Reparo das instalações danificadas
Registro estatístico do afluxo da
população flutuante
Registro dos consumos e da
distribuição
espacial do mesmo
Alerta a população para controle do
consumo e reservação domiciliar de
água
Articulação dos diferentes órgãos
envolvidos nos eventos
Plano de manobras e atendimento às
áreas de maior demanda
Disponibilidade de frota de caminhões
tanque
Equipamento
reserva
e
de
contingencias para falta de energia (uso
de geradores).

Mecanismo tarifário
demanda temporária

Paralisação
ETA

para Sistematização
dos
custos
e
investimentos necessários para cobrir a
demanda
Calculo tarifário e quantificação das
receitas e subsídios necessários

Negociação com as partes interessadas
para cobrança temporária dos serviços
da Vazamento de cloro nas Reparo das instalações
estações de tratamento de
água
Acionamento de pessoal treinado e
capacitado para o uso de máscaras e
outros equipamentos necessários para
corrigir a situação
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Ações de vandalismo

Comunicação à Polícia Militar e a
responsável pela prestação de serviço

Reparo das instalações danificadas
Interrupção temporária do Comunicação à operadora em exercício
fornecimento
de
energia de energia elétrica
elétrica na ETA
Acionar gerador alternativo de energia
Comunicar
à
responsável
pela
prestação de serviço
Danificação de equipamentos Comunicar
à
responsável
pela
eletromecânicos ou estruturas prestação dos serviços
Instalar equipamentos reservas
Rompimento das adutoras de Comunicar
à
responsável
pela
água bruta ou água tratada
prestação dos serviços
Executar reparo da área danificada com
urgência
Controle de mananciais
Controle das áreas de recarga de
mananciais subterrâneos: níveis de
rebaixamento,
tempo
diário
de
funcionamento

Controle das instalações

Limitações aos usos do solo na bacia de
captação superficial: registro de
produtos químicos utilizados, controle
de
atividades
humanas e das descargas de água
residuais
Fiscalização
regular
na
bacia
hidrográfica
contra
atividades
poluidoras
Realização de medição na captação,
entrada e saída da ETA
Monitoramento
a
distância
do
bombeamento da captação
Monitoramento a distância dos
principais pontos de controle da ETA e
do bombeamento da elevatória de água
tratada
Qualidade nos mananciais e controle
sanitário da bacia a montante
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Qualidade
da
água
distribuída
conforme
legislação vigente
Controle dos equipamentos
Horas trabalhadas e consumo de
energia
Corrente,
tensão,
vibração
e
temperatura
Controle de equipamentos reservas
Monitoramento do sistema Vazões encaminhadas aos setores
distribuidor
Pressão e regularidade na rede
Programação de limpeza e desinfecção
periódica dos reservatórios
Gestão da manutenção
Cadastro de equipamentos e instalações
Programação
de
manutenção
preventiva, manutenção preditiva em
equipamentos
críticos,
limpeza
periódica da captação, inspeção
periódicas em tubulações, adutoras e
limpeza periódica na ETA
Registro histórico das manutenções
Prevenção de acidentes nos Plano de ações nos casos de incêndios
sistemas
Plano de ação nos casos de vazamento
de cloro
Plano de ação no caso de outros
produtos
químicos
Gestão de riscos ambientais em
conjunto com órgãos do meio ambiente
Quadro 16: Riscos potenciais ao sistema de abastecimento de água potável e suas respectivas
medidas de contingência, para as zonas urbana e rural.

9.2.3. Programas, Projetos e Ações para o SAA
Faz-se necessários a aplicação de alguns programas sociais, de cunho educacional e/ou de
conscientização ambiental, que promovam a mobilização da sociedade urbana e rural quanto à
preservação dos recursos hídricos, redução de consumos, economia e conceito de
sustentabilidade. Sendo assim, os itens a seguir foram desenvolvidos baseados nesta
metodologia de pensamento, seguindo a tendência primordial de que a minimização dos
impactos negativos gerados pela ação humana e consequente preservação ambiental tem
relação intrínseca e direta com a educação e mudança de comportamento.
Será descrito a seguir, os programas de cunho educacional assim como o os projetos e ações
necessárias que devem ser desenvolvidas no município para o horizonte de 20 anos. Entendese como projetos, propriamente ditos, os trabalhos de engenharia, e ações como medidas a
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serem tomadas, seja por execução de obras ou atuações diretas em um dado setor e período.
Na tabela a seguir será apresentado os Programas, Projetos e Ações adequando cada projeto e
ação num dado programa, com o intuito de universalizar as medidas necessárias.

9.2.3.1. Infraestrutura de Abastecimento de Água
Programa Consumo Consciente da Água - PCCA
Deverá ser implantado no município um programa para o uso consciente da água, através de
ações que tenham como público alvo a comunidade em geral, urbana e rural, alunos,
professores e comerciantes.
Este programa deverá promover no município de Capitólio:





A sensibilização e consequente conscientização de todos os segmentos da sociedade
sobre a importância de racionar a água, estimulando a mudança de atitude dos
consumidores;
Otimização dos serviços de distribuição da água, motivando a manutenção preventiva
para reduzir o desperdício;
Incentivo ao reuso da água, dependendo da finalidade para qual vai ser reutilizada;
Redução do consumo de água e promoção a preservação e conservação dos
mananciais, melhorando a quantidade e qualidade dos recursos hídricos.

Esse programa deverá tratar o problema com uma responsabilidade social, tendo toda a
população envolvida para encontrar e promover a realização da solução.
A divulgação do programa na zona urbana e rural deverá ser realizada através de panfletos
deixados nos comércios (como exemplo tem-se: supermercados e farmácias), unidades de
saúde, e escolas, na qual terá como foco o uso racional da água. Outra maneira de divulgação
do programa será através de mensagens deixadas na rádio comunitária, além de carros de
som. Tal mensagem terá como principal objetivo atuar na demanda de consumo de água,
incentivando o uso racional por meio de ações tecnológicas e medidas de conscientização da
população para enfrentar e evitar a escassez de recursos hídricos.
Na zona rural, a divulgação deverá ser realizada através da distribuição de panfletos pelos
agentes de saúde em suas visitas, sendo que os agentes prestarão tal serviço como forma de
ajudar na divulgação do projeto na zona rural.
Para que ocorra a sensibilização da população e posterior mudança de atitude, é necessário
que este programa seja contínuo e, portanto, deverá conscientizar a população em geral para o
não lançamento de esgoto sanitário nos corpos hídricos do município e sobre o não
desperdício de água. Para conscientização da população em geral, deverá ser realizada
palestra com tema “Uso Consciente da Água”, na qual os principais pontos a serem abordados
será o debate sobre soluções viáveis de reuso e medidas individuais para a economia de água.
Ainda, sob a questão ambiental, abordando o tema sob o “Reuso da Água”, visando mudanças
de hábitos e eliminação de vícios de desperdícios, com foco na conservação e consequente
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aumento da disponibilidade do recurso. O reaproveitamento de água de menor qualidade (que
não necessitam de altos níveis de potabilidade) faz com que, de maneira geral, se reduzam os
gastos com o tratamento da água, já que a água anteriormente utilizada para apenas uma
finalidade pode ser também utilizada para outra, como por exemplo, lavagem de carro, de
calçadas, aproveitando da água do chuveiro para reutilização em descargas sanitária, entre
outros. As palestras deverão ser administradas em locais públicos para que toda a população
possa estar envolvida.

Ampliação do sistema
A partir da identificação da zona de expansão, será elaborado o projeto de ampliação do
sistema de abastecimento de água potável para zona urbana, caso se comprove a real
necessidade de ampliação a partir de um dado período também verificado, com
dimensionamento de todos os componentes, como sistema de captação, tratamento,
reservação e demais.

Verificação do teor de cloro
O teor de cloro na água deve ser monitorado, de forma a atender os padrões estabelecidos
conforme Portaria 2.914, de 12 de dezembro de 2011 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011), a
qual fixa que o teor máximo de cloro residual livre em qualquer ponto do sistema de
abastecimento seja de 2 mg/L. Desta forma, faz-se necessário solucionar e problemas de
reclamações quanto ao teor de cloro na água.

Inspeções e adequação do sistema de abastecimento de água
Deve-se realizar manutenções contínuas no sistema de captação, unidade de tratamento,
reservação e distribuição de água tanto no sistema da zona urbana quanto na rural. Os pontos
de captação devem se enquadrar conforme recomendações das NBRs estabelecidas. De
acordo com a NBR 12.211 (Estudos de concepção de sistemas públicos de abastecimento de
água), o local de instalação da estação de bombeamento deve ser dotado de condições
sanitárias como por exemplo a proteção de seu entorno feita com alambrados, o que não
ocorre em alguns dos pontos de captação de Capitólio. Segundo o Manual de Saneamento
Básico da FUNASA, um ponto de captação de água para abastecimento humano deve ser bem
protegido devido ao risco de contaminação.

Monitoramento físico-químico e bacteriológico
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Recomenda-se a análise laboratorial trimestral ou, no máximo, semestral, da água bruta,
conforme indicações e orientação no Cap. VI, Art. 40 da Portaria 2.914, de 12 de dezembro de
2011 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011).
Na tabela a seguir será apresentado os Programas, Projetos e Ações adequando cada projeto e
ação num dado programa, com o intuito de universalizar as medidas necessárias.

Item

Programas

Projetos e Ações

Prazo/Priori
dade
Programa
Divulgação por panfletos deixados nos Contínuo/de
uso comércios escolas, rádio comunitária e
consciente
carro de som na zona urbana
da
Divulgação por panfletos na zona rural, Contínuo/água
- pelos agentes de saúde
PCCA
Palestras ministradas
Contínuo/Programas
Proteção dos mananciais de captação Contínuo/de melhoria conforme recomendações das NBRs
da
especificas
gestão
da Cadastro técnico de rede de distribuição Imediato/2
prestação
existente Capitólio
dos
Cadastro técnico de rede de distribuição Imediato/1
serviços de existente Escarpas do Lago
água
Cadastro técnico de rede de distribuição Imediato/2
Abastecimento
potável na existente Pontal de Escarpas
de água
Sede (zona Cadastro técnico de rede de distribuição Imediato/3
urbana)
existente Lago Vitória
Cadastro técnico de rede de distribuição Imediato/2
existente Ponta do Sol
Cadastro técnico de Equipamentos Contínuo/existentes
Programas
Proteção dos mananciais de captação Contínuo/de melhoria conforme recomendações das NBRs
da
especificas
gestão
da Cadastro técnico de rede de distribuição Imediato/2
prestação
existente
dos
Estudo Técnico para identificação das Imediato/1
serviços de zonas de expansão
água
Instalação do hidrômetro nas residências
Imediato/1
potável nos Manutenção nos reservatórios
Imediato/2
distritos
Manutenção periódica e análise trimestrais Contínuo/Quadro 17: Programas, projetos e ações SAA
A seguir apresenta-se a tabela com o resumo de todos os investimentos necessários para os
serviços de abastecimento de água para o final de plano.

109

PMSB – Plano Municipal de Saneamento Básico

Município de Capitólio
Programas

Projetos/Ações

Divulgação por panfletos deixados nos comércios
e
escolas, rádio comunitária e carro de som na zona
urbana

Custo
estimado
da ação

6.000,00

Programa de uso
conciente da
água - PUCA

Programas de
melhoria da
gestão da prestação
dos
serviços de água
potável nos
distritos

Palestras ministradas
Proteção dos mananciais de captação conforme
recomendações das NBRs especificas
Estudo técnico para identificação das zonas de
expansão

Prazo/Prioridade

Contínuo/-

12.800,00
Divulgação por panfletos na zona rural, pelos
agentes
de saúde

Programas de
melhoria da
gestão da prestação
dos
serviços de água
potável na
Sede (zona urbana)

Custo
Fonte de
estimado
financiamento
do programa

Responsável
pela
execução

Parcerias

Prefeitura

Rádio
Comunitária e
Departamento
Municipal de
Saúde

FUNASA,
Recursos
do FGTS,
BNDES,
FHIDRO

2.800,00

Contínuo/-

Prefeitura

Rádio
Comunitária e
Departamento
Municipal de
Saúde

4.000,00

Contínuo/-

Prefeitura

Copasa

610.000,00

Contínuo/-

Prefeitura

Copasa

Imediato/1

Prefeitura

Copasa

Imediato/2

Prefeitura

Deprtamento
de
Obras

Contínuo/-

Prefeitura

Deprtamento
de
Obras e Copasa

Contínuo/-

Prefeitura

Copasa

Imediato/2

Prefeitura

Copasa

Imediato/1

Prefeitura

20.000,00

Manutenção nos reservatórios

100.000,00

Manutenção períodica e análises trimestrais

80.000,00

810.000,00

Proteção dos mananciais de captação conforme
500.000,00
recomendações das NBRs especificas
Cadastro técnico de rede de distribuição existente 40.000,00
Estudo Técnico para identificação das zonas de
40.000,00
expansão
Manutenção nos reservatórios

50.000,00

Manutenção períodica e análises trimestrais

20.000,00

650.000,00

FUNASA,
Recursos
do FGTS,
BNDES,
FHIDRO

FUNASA,
Recursos
do FGTS,
BNDES,
FHIDRO

Imediato/2

Prefeitura

Contínuo/-

Prefeitura

Copasa
Departamento
de
Obras
Departamento
de
Obras e
Copasa

Quadro 18: Investimentos necessários para os serviços de abastecimento de água para o final
do plano.
Ao término deste capítulo é importante ressaltar o caráter contratual do abastecimento de agua
de Capitólio, que tem validade até novembro de 2020, portanto todas os planos, projetos e
ações constantes nesse plano, só poderão ser efetivados pela Prefeitura se não houver a
renovação do contrato de prestação de serviço com a COPASA, ficando até então a critério da
empresa as aplicações das mesmas, contudo a Prefeitura Municipal de Capitólio, estará
sempre atenta ao cumprimento de tais medidas junto a empresa.

9.3. Sistema de Esgotamento Sanitário
9.3.1. Prospectiva e Planejamento Estratégico
A diretriz geral é garantir a universalização dos serviços de esgotamento como forma de
resguardar condições adequadas de saúde pública e conservação do meio ambiente.
Assim como para o sistema de abastecimento de água, a Lei 11.445 de 5 de janeiro de 2.007
será a base para nortear as propostas para o sistema de esgoto. Quanto a este sistema, iremos
considerar que o atendimento adequado se dá por coleta seguida de tratamento ou o uso de
fossa séptica. Serão propostos sistemas coletivos nos locais onde há maior adensamento
populacional, enquanto que em outros locais as soluções deverão ser individuais.
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9.3.2. Cenários, objetivos e metas
I. Promover a retomada e finalização das obras da Estação de Tratamento de Esgoto do
município;
II. Promover a expansão da rede de esgoto em consonância com o programa de
universalização dos serviços;
III. Promover a implantação da rede interceptora no Córrego do Virgílio e seus afluentes na
área urbana.
IV. Eliminar as ligações de águas pluviais em redes coletoras de esgotos sanitários;
V. Eliminar as ligações de esgotos sanitários nas redes de drenagem de águas pluviais, quando
houver redes separadoras;
VI. Implantar programa/serviço de apoio à instalação e manutenção de sistemas individuais de
tratamento de esgoto (Fossas sépticas), onde não houver sistema coletivo, como é o caso do
Bairro Engenheiro José Mendes Júnior e outros loteamentos turísticos do município.
VII. Criar instrumentos legais visando a erradicação da prática de uso de fossas negras ou
rudimentares, principalmente nos loteamentos e condomínios turísticos do município, fixando
prazos para a troca das existentes por estações de tratamento de esgoto compactas ou fossas
sépticas.
VIII. Qualidade de atendimento ao usuário, com respeito a prazos estabelecidos;
IX. Qualidade dos produtos (atendimento aos padrões de lançamento – Resolução CONAMA
357/05, Resolução CONAMA 430/11 e Lei Estadual COPAM/CERH-MG n.º 01/2.008); IX.
Conclusão das obras da Estação de Tratamento de Esgoto;

9.3.3. Estimativa da geração de esgoto
Conforme estudo de projeção populacional já apresentada anteriormente, observou-se a
estimativa da vazão de geração de esgotos na área urbana de Capitólio, baseado no projeto da
Estação de Tratamento de Esgoto, por um horizonte de 20 anos.

9.3.4. Alternativas técnicas de atendimento e tratamento
As alternativas aqui apresentadas, passam obrigatoriamente pelo término das obras da ETE de
Capitólio, somente podemos tratar do eixo esgotamento sanitário se houver previsão de
tratamento do esgoto gerado, somente dessa forma evitaremos um colapso no sistema e a total
degradação do manancial receptor do esgoto do município.
Como alternativas técnicas para o sistema de esgotamento sanitário são propostas algumas
medidas a seguir, que devem passar desde a implantação do sistema de tratamento de
efluentes até a manutenção periódica do mesmo, visando uma operação adequada e o
atendimento pleno das metas propostas por este plano:




Projetar novos trechos de rede coletora e interceptora de esgotos, realizado ainda a
substituição daquelas tubulações que apresentam frequentes problemas, com o intuito
de sanar as sobrecargas ocorridas pelos seguintes fatores: Aumento populacional em
eventos festivos e ligações de águas pluviais no sistema de esgotamento sanitário;
Retomada e finalização das obras da Estação de tratamento de Esgoto possibilitando o
tratamento dos efluentes gerados na sede do município.
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Adequar o sistema de gerenciamento e as instalações de esgotamento sanitário ás
condições mínimas exigidas pela legislação.
Erradicar lançamentos em fossas negras e a céu aberto existentes, incentivando o uso
de fossas sépticas.

9.3.5. Plano de Contingência e Emergência para o SES
A carência parcial das redes coletoras de esgoto e o elevado número de fossas podem
comprometer a qualidade dos recursos hídricos na zona rural. Os problemas ambientais como
fossa podem atingir grandes magnitudes, caso não haja tratamento adequado e, além de
contaminar os recursos de água subterrâneas e superficiais, podem gerar transtorno para a
população e à saúde pública.
A tabela abaixo apresenta detalhadamente as ações de contingência e emergência para o
esgotamento sanitário nas zonas urbanas e rural.
Deve ser realizado pela prefeitura o monitoramento das fossas, com visitas anuais de
fiscalização, disponibilizando ainda mão de obra e equipamentos necessários como o
caminhão limpa-fossa para a realização da limpeza nas fossas.
Devido às variáveis geográficas presentes em algumas comunidades rurais, e devido ainda à
sua baixa concentração demográfica, serão propostos para os mesmos sistemas individuais de
tratamento composto por fossas sépticas e sumidouros.
Ocorrência

Retorno de esgoto

Origem
Ligações clandestinas (esgoto
pluvial e sanitário)

Erosão de fundo de Vale
Rompimento das
redes

Saturação das redes

Entupimento e
transbordo de fossas

Plano de Contingência e Emergência
Separação das redes coletoras e interceptoras das
redes de drenagem
Ampliar o monitoramento possibilitando a identificação
do mau uso do sistema
Comunicar a prefeitura e órgão de controle ambiental

Obstrução das redes

Reparo das instalações danificadas e medidas de
remediação
Atenção redobrada quanto a extrapolação da
capacidade da ETE; caso necessário e, na ausência de
mecanismos como tanques pulmões, extravasar o
contingente
Executar trabalho de limpeza e desobstrução

Falta de Manutenção

Comunicar a prefeitura

Acidentes ou problemas técnicos
Eventos festivos na cidade que
aumentam o contingente
populacional

Utilização de produtos que
obstruam os encanamentos

Contratação de empresa desentupidora de fossa e
limpezas de tanques sépticos
Evacuar a área atingida caso seja necessário

Quadro 19: Plano de Contingência e Emergência para o SES
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9.3.6. Metas de Atendimento, Projetos e Ações
Item

Programas

Projetos e Ações
Prazo/Prioridade
1.1 Cadastro técnico de rede coletora Imediato/1
existente
Programa de 1.2 Elaboração do projeto executivo de Imediato/1
ampliação / ampliação da rede coletora, implantação
implantação dos interceptores e do sistema de
do sistema tratamento dos efluentes.
de
esgotamento
1.3 Ampliação da rede coletora, Imediato/2
sanitário
implantação dos interceptores
na sede do
município
1.4 Execução de Ligações Domiciliares
Imediato/2
1.5 Execução de rede interceptora
Imediato/2
Esgotamento
Sanitário
1.6 Substituição das redes deterioradas Imediato/2
ou
que
apresentam
frequentes
entupimentos.
1.7 Conclusão das obras da ETE Imediato/2
Paralisada
Programa de 2.1 Cadastro técnico da rede coletora Imediato/1
ampliação / existente
implantação 2.2 Projetos básicos e executivos
Imediato/1
do sistema 2.3 Execução de rede coletora
Imediato/2
de
2.4 Execução de Ligações Domiciliares
Imediato/2
esgotamento 2.5 Substituição de redes danificadas
Imediato/2
sanitário
2.6 Implantação de fossas sépticas
Imediato/1
rural
e
loteamentos 2.7 Analise Bioquímica para verificação Contínuo/das fossas
turísticos
2.8 Manutenção e limpeza das fossas Contínuo/sépticas
Quadro 20: Programas, projetos e ações.

9.3.6.1. Metas de atendimento para o Município
Não existe, atualmente, um cronograma oficial com metas de atendimento quanto ao sistema
de esgotamento sanitário. Como visto no diagnóstico, o atendimento atual com rede coletora
de esgoto é de 96% da população da sede, não havendo nenhum tipo de tratamento dos
efluentes.
Será proposto um cronograma de metas do índice de atendimento, conforme a seguir.
Para o Município de Capitólio, são necessários projetos para reforma, melhorias e ampliação
do atual sistema de esgotamento sanitário. A rede coletora de esgoto atende cerca de 96% da
população do município, podendo a mesma ser ampliada para 98%. Os 02% restantes devem
ser atendidos por soluções de tratamento individuais. Para isto será necessário a elaboração de
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projetos básicos e executivos e seus valores também podem ser estimados em 3% do total dos
serviços a serem executados.
- Ações necessárias para atendimento das metas:
 Verificação da capacidade das redes coletoras
De posse do projeto das redes interceptoras e da ETE, deve ser feita a conferência se
realmente as redes coletoras comportam a vazão apontada de esgoto sanitário, para tal,
inicialmente, deve ser feito o levantamento topográfico cadastral de todas as redes coletoras
na zona urbana, com dados de localização, diâmetros e declividades. Feito isso, processam -se
os dados em um escritório de engenharia sanitária que, a partir das vazões calculadas,
dimensiona-se todas as redes coletoras, segundo a observação das normas técnicas em relação
ao diâmetro e declividade mínimos.
Recomenda-se que tal estudo seja feito antes da retomada das obras da ETE pois, em caso de
aumento dos diâmetros das redes coletoras, o diâmetro da interceptora não seja
comprometido.
Caso observado pela análise dos resultados, os trechos de redes coletoras em desconformidade
com os projetados deverão ser refeitos.


Obrigatoriedade de tratamento em cada residência, com instalação de fossas sépticas
ou outras medidas, onde a solução atual for fossa negra ou rudimentar
Projeto para dimensionamento de fossas para todas as residências das localidades onde não há
outras alternativas, as quais podem ser quantificadas através do número de residências sem
tratamento adequado ou sem nenhum tipo, conforme Diagnostico Técnico Participativo. O
custeio do projeto e da execução das fossas será de responsabilidade dos proprietários,
podendo a prefeitura arcar com parte da despesa uma vez comprovada a falta de condição do
mesmo.
- Infraestrutura

de Esgotamento Sanitário de Escarpas do Lago



Obrigatoriedade de tratamento em cada residência, com instalação de fossas sépticas
ou outras medidas similares
Deverão ser implantadas em Escarpas assim como em todos loteamentos para fins turísticos
ou não, que estejam inseridos em área de interesse turístico, ás margens do Lago de Furnas e
em áreas de risco a APP, fossas sépticas, para que, desta forma, não haja descarte do efluente
direto no curso d'água. Esta implantação deverá ser precedida de um projeto para fins de
obtenção de financiamento e devida aprovação pelo Departamento de Engenharia da
Prefeitura.
 Manutenção e limpeza nas fossas
Deve-se prever manutenção periódica das fossas existentes, afim de se obter a eficiência
máxima do sistema e maior controle da qualidade do tratamento. Fica a critério da Vigilância
Sanitária a definição da periodicidade das manutenções, mediante ao comprimento das
legislações vigentes.
Segue, a seguir, os custos necessários para os serviços de esgotamento sanitário para o final
do plano.
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.
Item

Programas

Projetos / Ações

Custo estimado
da ação

1.1 Cadastro técnico de
101.750,00
rede coletora existente
1.2 Elaboração do projeto
executivo de ampliação
da rede coletora,
implantação dos
240.000,00
interceptores e do
sistema de tratamento
dos efluentes.
1.3 Ampliação da rede
coletora, implantação 200.000,00
Programa de
dos interceptores
ampliação /
1.4 Execução de Ligações
implantação do
240.000,00
Domiciliares
sistema de
1.5 Execução de rede
esgotamento
1.800.000,00
interceptora
sanitário na Sede
1.6 Substituição das
redes deterioradas ou
que apresentam
875.000,00
frequentes
entupimentos.
1.7 Término das obras da
4.000.000,00
ETE Paralisada

Custo estimado Fonte de
do programa financiamento

Imediato

Prefeitura

Depto. De
Obras

FUNASA, Recursos Imediato
do FGTS, BNDES,
FHIDRO, CODEVASF
Imediato

Prefeitura

Depto. de
Obras

Imediato

Prefeitura

Imediato

Prefeitura

Depto de
Obras

Imediato

Prefeitura

Depto de
Obras

Receitas municipais
ou concessionária Contínuo
de serviços

Prefeitura

Depto de
Obras

Imediato

Prefeitura

Depto de
Obras

Imediato
FUNASA, Recursos
do FGTS, BNDES, Imediato
FHIDRO, CODEVASF
Imediato

Prefeitura

Imediato

Prefeitura

Imediato

Prefeitura

Receitas municipais
ou concessionária Contínuo
de serviços

Prefeitura

Depto de
Obras

40.000,00

Receitas municipais
ou concessionária Contínuo
de serviços

Prefeitura

Depto de
Obras

24.000,00

Receitas municipais
ou concessionária Contínuo
de serviços

Prefeitura

Depto de
Obras

R$ 9.216.750,00

4.500,00

2.2 Projetos básicos e
35.000,00
executivos
2.3 Execução de rede
50.000,00
coletora
2.4 Execução de Ligações
25.000,00
Domiciliares
Programa de
2.5 Substituição de redes
ampliação /
25.000,00
implantação do danificadas
2.6
Implantação
de
fossas
sistema de
367.320,70
esgotamento sépticas
sanitário rural
2.7 Operação e
120.000,00
manutenção do sistema
2.8 Analise Bioquímica
para verificação das
fossas
2.9 Manutenção e
limpeza das fossas
sépticas

Responsável pela
execução do Parcerias
programa
Depto. de
Prefeitura
Obras

Imediato

1.8 Operação e
manutenção do sistema 760.000,00
de esgotamento sanitário
2.1 Cadastro técnico da
rede coletora existente

Meta de
execução

Prefeitura

Prefeitura
Prefeitura

690.820,70

Depto. de
Obras
Depto de
Obras

Depto de
Obras
Depto de
Obras
Depto de
Obras
Depto de
Obras
Depto de
Obras

Quadro 21: Custos necessários para os serviços de esgotamento sanitário para o final do
plano.
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9.4. Drenagem pluvial
9.4.1. Planejamento estratégico
No tópico drenagem de águas pluviais, propôs-se a divisão entre dois cenários: atual e futuro
que são mostradas as principais deficiências e setores que necessitam de intervenção, e sobre
os quais são definidos objetivos e metas para sanar as deficiências do cenário atual.
No quesito drenagem de águas pluviais destaca-se:
• O assoreamento do Canal do Rio Piumhi;
• A existência de redes mistas (efluentes sanitários e pluvial juntos no mesmo coletor);
• Equipamentos de drenagem entupidos, assoreados e subdimensionados; manutenção e
limpeza ineficientes;
• Deficiência mecanismos de drenagem em diversos bairros da cidade, e zona rural;
• Transbordamento de canal e vazões de cheia, com alagamento de áreas; áreas degradadas
por processos erosivos na zona rural.
Para fins de obtenção de financiamento, deve ser apresentado um projeto definindo a
existência das redes mistas e suas localizações através de um levantamento cadastral
incompleto na prefeitura. Basicamente, seria uma planta topográfica demonstrando a situação
atual e proposta, iluminando as redes separadas.
Para o projeto deve-se observar que é uma medida complementar a readequação das redes
coletoras de esgoto sanitário que estejam em desconformidade. Sendo assim, mediante a
execução das novas.
A maior bacia contribuinte do município de Capitólio é a Lagoa do Rio Piumhi, o escoamento
ocorre dos pontos a montante da cidade em direção a jusante para os córregos Virgílio e
Ambrósio, existentes na área urbana lançando em quase sua totalidade na Lagoa da entrada da
cidade.
Com redução da área permeável, os córregos do Virgílio e Ambrósio que fluem cortando a
cidade, passaram a ter um aumento expressivo do escoamento superficial das águas pluviais
que, atualmente, se dão através das poucas sarjetas existentes e canalizações até serem
lançadas nos corpos hídricos.
A ineficiência da implantação de uma estrutura consistente de coleta, bem como o
gerenciamento de forma não planejada e sustentável, acabou gerando vários problemas, como:
inundações, enxurradas e consequente contaminação dos córregos, resultando em diversos
impactos socioambientais, como:






Alteração da qualidade das águas dos córregos provenientes da carga de poluentes,
assim como de drenagem urbana lançados juntamente com as águas pluviais.
Surgimento de pontos de erosões com escorregamento de encostas;
Eventos de enchentes e inundações;
Problemas relacionados à saúde pública (com veiculação de doenças);
Interdições de vias públicas com prejuízo ao trânsito de veículos.
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9.4.2. Medidas mitigadoras e de controle para impactos ambientais e
diretrizes.
Os Córrego Virgílio e Ambrósio, desaguando na Lagoa do Rio Piumhi, principal corpo
receptor de todos os efluentes de esgotos domésticos e águas pluviais, recebendo a
contribuição de seus afluentes, sendo os principais fundos de vale do município.
Para o funcionamento do sistema pluvial e mitigação dos impactos dos mesmos, indica- se as
seguintes medidas:


Necessidade de coleta de resíduos sólidos eficiente, com um planejamento dos
serviços;
 Disciplina da população tendo como prioridade a educação ambiental, visando o não
entupimento de “bocas de lobo”, bueiros e galerias;
 Priorizar utilização blocos vazados e pavimentos intertravados de concreto, que
permitam a absorção das águas pluviais, visando a diminuição da carga hidráulica de
montante;
 Criar projetos bem dimensionados do sistema de captação de águas pluviais, sempre
que possível, com baixas declividades, visando diminuir velocidade das águas e seus
impactos nos cursos de água (mini bacias de contenção, piscinões etc);
 Realizar a vegetação de taludes evitando os lixiviamento nos corpos hídricos;
 Conscientizar e incentivar a população a construir residências com alguma parcela de
área verde, para infiltração das águas de chuva.
Observou-se “in loco” que as principais causas do assoreamento de cursos d’água, tanto na
zona urbana e rural estão relacionadas ao desmatamento de matas ciliares de demais
coberturas vegetais nas bacias hidrográficas que naturalmente protegem o solo. Verificou-se a
exposição do solo para práticas agrícolas, ocupação populacional, causando processos
erosivos, como voçorocas, que são carreados para os rios e córregos.
Recomenda-se a criação de legislações municipais que visam a fiscalização adequada da
disposição dos resíduos da construção civil, entulhos, podas, bagulhos volumosos;
implantando políticas e ações públicas visando a gestão e fiscalização de todos os resíduos
gerados pela cidade de Capitólio; O apoio aos órgãos municipais ligados ao planejamento e
execução de serviços de saneamento e meio ambiente, no que tange a correta destinação dos
resíduos sólidos urbanos. Evidencia-se que grande parte dos problemas de drenagem pluvial
está associada ao gerenciamento incorreto dos resíduos sólidos urbanos. Elaboração de
campanhas publicitárias é uma ferramenta importante para conscientização da população
como um todo.
Verificou-se que as populações rurais não são tão atingidas com as deficiências da drenagem
pluvial, como os centros urbanos.

9.4.3. Infraestrutura de Drenagem Pluvial
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Uma parte considerável da cidade possui sistema de drenagem, ainda assim muito ainda a que
se fazer para atingir o ponto ideal, para os novos loteamentos o Departamento de Engenharia
da Prefeitura somente aprova os empreendimentos com um completo projeto de drenagem.
Será necessário o redimensionamento das redes de drenagem de algumas ruas, como é o caso
das ruas: Passos Maia, César Maia, Pedro Messias e Antônio Candido de Oliveira; e a revisão
de projetos aprovados de recapeamentos de vias na sede municipal, que incluem o sistema de
implantação de drenagem urbana.
Identificou-se pontos de alagamento na entrada da cidade, transbordamentos dos córregos do
Virgílio e Ambrósio e pontos de estrangulamento na rua Arcemino Rodrigues da Cunha.
Deve se dimensionar projetos de drenagem para as estradas vicinais, da zona de drenagem
rural/urbana, contemplando sarjetas, bocas coletoras ou outros dispositivos de dissipação de
energia, como mini bacias de contenção.
Tabela 10. Estimativa da extensão de galerias de drenagem pluvial existentes no município de
Capitólio
QUANTIDADE EM
METROS
Concreto DN 100 mm
480 m
Concreto DN 200 mm
1600 m
Concreto DN 300 mm
4000 m
Concreto DN 400 mm
4500 m
Concreto DN 600 mm
2800 m
Concreto DN 800 mm
2300 m
Concreto DN 1000 mm
2000 m
Quadro 22: Estimativa da extensão de galerias de drenagem pluvial existentes
no município de Capitólio
Fonte: Levantamento "in loco" e Prefeitura 2015.
TIPO DE MATERIAL (MATERIAL E DIÂMETRO (mm))

9.4.4.Objetivos e Metas
SITUAÇÃO
DA OBJETIVOS
INFRAESTRUTURA
DE
DRENAGEM
PLUVIAL
Capacidade do Sistema Separação das redes de esgoto
e pluvial; Desassoreamento e
limpeza
dos
elementos
de microdrenagem; Projeto de
redimencionamento
do
sistema;

METAS
(CURTO,
MÉDIO
LONGO
PRAZO)
Imediato.

PRIORIDADE
E

Média

118

PMSB – Plano Municipal de Saneamento Básico

Município de Capitólio
Transbordamento
Alagamentos

e Projeto
de
Limpeza
e Imediato.
redimensionamento do Canal
do Rio Piumhi.
Inexistência
de Implantação de dispositivos de Imediato.
Drenagem
drenagem
em toda a sede e nos distritos.
Quadro 23: Objetivos e metas-Drenagem urbana

Alta

Média

9.4.5. Programa, Projetos e Ações
Item

Programas

Drenagem
Pluvial

Programa
ampliação
implantação
sistema
drenagem pluvial
Sede

Projetos / Ações
de
/
do
de
na

Programa
de
ampliação
/
implantação
do
sistema
de drenagem pluvial
na zona rural e nos
loteamentos turísticos
do município

Prazo
/
Prioridade
1.1 Elaboração do projeto executivo Imediato / 1
de ampliação da rede de drenagem
urbana.
1.2 Ampliação da rede coletora de Imediato / 2
escoamento de águas de chuva.
1.3
Substituição
das
redes Imediato / 2
deterioradas ou que apresentam
frequentes entupimentos.
1.4 Operação e manutenção do Contínuo / sistema de drenagem pluvial
1.1 Elaboração do projeto executivo
de ampliação da rede de drenagem
urbana.
1.2 Ampliação da rede coletora de
escoamento de águas de chuva.
1.3
Substituição
das
redes
deterioradas ou que apresentam
frequentes entupimentos.
1.4 Operação e manutenção do
sistema
de
drenagem
pluvial

Contínuo / -

Imediato / 1
Imediato / 2

Contínuo / -

Quadro 24: Metas e Prazos para execução das ações de drenagem pluvial.
Segue, a seguir, os custos estimados, fontes de financiamento, metas para a drenagem pluvial
no município.
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Item

Programas

Programa de otimização do
gerenciamento dos serviços
de escoamento pluvial
Drenagem Pluvial

Responsável
Custo estimado Custo estimado
Fonte de
Meta de
pela execução
da ação (R$)
do programa financiamento execução
do programa
Cadastro técnico de rede coletora existente R$ 120.000,00
Imediato
Projetos / Ações

Separação das redes mistas de efluentes
sanitários e águas pluviais,
aproximadamente
15 km

Redimencionamento da micro e
macrodrenagem na sede urbana
Construção de bacias de contenção
Desassoriamento do Canal do Rio Piumhi

FUNASA,
Recursos
do FGTS,
BNDES,
FHIDRO

Médio

R$ 200.000,00

Departamento
Municipal de
Engrnharia,
Prefeitura
Obras
Municipal de
Públicas,
Imediato
Capitólio
Meio
Ambiente e
Imediato
Defesa Civil

R$ 100.000,00

Imediato

R$ 770.000,00
Desssassoreamento, limpeza de corregos e
revegetação ciliar dos cursos dágua

Programa de Revitalização
do Canal do Rio Piumhi

R$ 200.000,00

Parcerias

R$ 150.000,00

FUNASA,
R$ 2.000.000,00 R$ 2.000.000,00 Furnas, BNDES, Imediato
FHIDRO

Quadro 25: Estimativa de custos das ações, fontes de financiamento, responsáveis e parcerias.

9.5. Limpeza Urbana e Gerenciamento dos Resíduos
Conforme apresentado no diagnóstico técnico-participativo do município foi possível
identificar as seguintes situações do cenário atual, para cada vertente do saneamento:
- Capitólio não usa local adequado para a destinação do RSD (Aterro Sanitário), os resíduos
são destinados para um aterro controlado o que acaba por prejudicar a operação do mesmo e
aumenta consideravelmente os riscos ambientais;
- Foram observados pontos de descarte irregulares e uso indevido das caçambas estacionadas
em diversos pontos do município;
- Falta de pessoal habilitada para efetuar notificações e multas por lotes e terrenos sujos e se
transformando em deposito de resíduo;
- Disposição incorreta dos RSD para a coleta convencional, principalmente fora dos horários;
- Resíduos de Construção Civil depositados em lotes vagos, calçadas, beira de córrego e até
em áreas de APP.
- Falta de um programa de educação ambiental voltado para o esclarecimento da logística
reversa integrado com a coleta seletiva;
- Falta de campanhas de capacitação dos servidores do setor no sentido de minimizar
acidentes e tornar a coleta convencional mais eficiente;
- Falta de campanha voltadas a sensibilização do turista da importância de se recolher o lixo
usado preservando assim o atrativo turístico;
- Sucateamento dos equipamentos da coleta;
Sendo assim, faz-se necessário que haja a construção de um novo cenário sob perspectivas de
uma visão sistêmica, integradora e assim, sustentável, que leve em conta os diferentes níveis
de realidade, conhecimento dos fatores envolvidos para cada item do saneamento e adoção de
medidas voáveis e possíveis. O ponto de partida é a necessidade de uma visão holística do
município, especificamente pelo estabelecimento de relações de causa e efeito entre
saneamento, saúde e meio ambiente.
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Diante do cenário atual encontrado, serão determinados e propostos os objetivos e metas para
a vigência do plano e bem-estar à sociedade Capitolina, mediante a promoção da saúde,
segurança e proteção do meio ambiente no que se refere às questões pertinentes ao
saneamento básico, conforme tópicos que se seguem.

9.5.1. Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos
Verificou-se que as deficiências no sistema de limpeza urbana do município estão
relacionadas à falta de marcos legais que orientem a gestão e gerenciamento ambientalmente
adequado de resíduos sólidos gerados, contudo a administração possui uma organização
estrutural, que colabora para fazer obedecer estes serviços.
As deficiências também se baseiam na dificuldade instantânea que a Prefeitura tem para obter
os equipamentos e estruturas adequadas para realização dos trabalhos.
Observando a projeção de crescimento populacional de Capitólio e, consequentemente, de
resíduos sólidos urbanos, observa-se que não se verifica nos próximos anos, um aumento
significativo na geração de resíduos, fazendo com que os impactos a serem gerados não sejam
tão diferentes dos atuais e que os mesmos não serão alterados de forma expressiva.
Isto faz com que os serviços de limpeza urbana possam ser ajustados de maneira tal que os
impactos tendam a diminuir. Porém, devem ser observados aspectos técnicos, materiais e de
recursos humanos apresentados nas proposições.
Nesse contexto, a adequação da destinação final dos resíduos sólidos e a implantação da
coleta seletiva surgem como ações urgentes para progresso do quadro atual.
Quanto à destinação final de resíduos, este se torna o item mais preocupante, uma vez que a
degradação ambiental vem ocorrendo de fato, já que os resíduos são descartados ainda sem o
devido tratamento, gerando grandes impactos ambientais.
No que diz respeito à coleta seletiva, a falta desta no município, ocasiona o descarte de
materiais em locais impróprios, aumentando assim os vetores de doenças.

9.5.2. Proposições para o gerenciamento de resíduos sólidos
Considerando a situação atual do sistema de limpeza urbana e gerenciamento dos resíduos
sólidos urbanos de Capitólio, apresentada no Diagnóstico e o Prognóstico para o sistema, caso
não sejam adotadas medidas técnicas corretivas, apresentar-se-á neste capítulo um conjunto
de proposições que visam promover uma melhoria na execução dos serviços do município,
bem como são sugeridas a adoção de programas que têm como objetivo tornar a prática da
limpeza urbana e gestão de resíduos urbanos mais participativa.
As proposições apresentadas foram elaboradas baseando-se na análise dos resultados obtidos
no levantamento realizado, onde foi possível traçar um diagnóstico preliminar em função
basicamente de indicadores de limpeza pública existentes.
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Destaca-se que as propostas apresentadas neste capítulo visam uma melhoria do sistema,
considerando que o período de alcance deste PGRSU é de 20 anos, devendo ser realizada uma
revisão 5 anos após a sua implantação.

9.5.2.1. Geração de resíduos
Para alcançar uma eficiente Gestão dos Resíduos Sólidos em um município visando a sua
universalização, ou pelo menos o caminho desta, faz-se necessária a previsão da geração
desses resíduos em um horizonte mínimo de trabalho.
Para isso, tomou-se como base os dados históricos dos Censos Demográficos do IBGE
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística onde foram realizadas estimativas da
população a ser beneficiada no Município de Capitólio. Considerou-se a evolução da
população total no período 2000 – 2010.
População

População Total

Estimativa
de
Geração de RSU

2017

8697

7740,3

2018

8745

7783,0

2019

8794

7826,6

2020

8843

7870,2

2021

8893

7914,7

2022

8943

7959,2

2023

8993

8003,7

2024

9043

8048,2

2025

9094

8093,6

2026

9145

8139,0

2027

9196

8184,4

2028

9247

8229,8

2029

9299

8276,1

2030

9351

8322,4

2031

9404

8369,5

2032

9456

8415,8

2033

9509

8463,0

2034

9562

8510,1

2035

9616

8558,2

2036

9670

8606,3

Quadro 26: Projeção da População Urbana e Estimativa de Geração
de Resíduos de Capitólio
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Baseado nesta projeção populacional e na estimativa de resíduos a serem gerados nos
próximos 20 anos, foi possível estimar a massa de resíduos a serem aterrados considerando a
técnica de destinação final utilizada atualmente pelo município.
Assim, para essas estimativas adotaram-se os seguintes valores:
a) Per capita de 0,89 kg/dia, sendo o parâmetro dia de acordo com o dia de coleta;
b) Atendimento de coleta de 97 a 100%;
c) Volume de cobertura de solo correspondente à 15% do volume de resíduos;
d) Peso Específico dos resíduos de 0,7 ton. /m³;
e) 288 dias de trabalho no ano, conforme dados atuais do município estudado.

9.5.2.2. Caracterização dos resíduos sólidos domiciliares
O conhecimento dos parâmetros técnicos do sistema de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
de uma cidade, torna-se de extrema importância para a definição das técnicas de manejo,
acondicionamento, coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos.
No serviço de limpeza urbana necessita-se identificar as características físicas, químicas e
biológicas dos resíduos sólidos urbanos para auxiliar na determinação do melhor tipo de
tratamento e destinação final, na melhor tecnologia a ser empregada e no sistema mais
adequado à realidade local.
Considerando que as cidades se transformam sem parar e com o decorrer dos anos a
população se modifica em relação aos hábitos e costumes em função das atividades
econômicas, comerciais, industriais etc., infere-se que as características dos resíduos sólidos
também se modificam, por isto, tornam-se necessários levantamentos e pesquisas visando à
atualização dos dados e informações em periodicidade frequente.
Dessa forma, foram levantados dados referentes aos resíduos sólidos de Capitólio, como per
capita de 0,89kg/hab. dia que estão dentro dos valores nacionais, e composição gravimétrica,
conforme Figuras a seguir.

Composição RSU
Contaminado
Vidro 6%
8%
Plástico
13%

Matéria orgânica
42%

Papel/Papelão
22%
Trapos
6%

Diversos
3%

Figura112: Composição do RSU em Capitólio
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Analisando o referido estudo junto dos dados levantados in loco na cidade de Capitólio,
evidencia-se a necessidade de tratar os resíduos sólidos de maneira diferenciada desde o
manejo, o acondicionamento, transporte, tratamento e o destino final.
Tal fato resulta na redução mais de 70% da quantidade de resíduos sólidos que serão aterrados
e, consequentemente, na redução dos problemas e incômodos ambientais gerados pelos
mesmos.

- Estrutura Administrativa
Verifica-se que apesar de existir uma estrutura especifica para os serviços relacionados aos
RSU, esta deve ser sempre aprimorada. Criar ao menos uma coordenadoria de limpeza
urbana, com divisões para as áreas específicas conforme segue quadro abaixo:

Coordenadoria

Setor

1.1. COLETA

1. LIMPEZA
PÚBLICA

Subsetor
1.1.1. Domiciliar
1.1.2. Públicos
1.1.3. Seletiva

1.2. LIMPEZA DE VIAS,
LOGRADOUROS E
EQUIPAMENTOS PÚBLICOS

1.2.1. Varrição
1.2.2. Capina
1.2.3. Roçada
1.2.4. Poda

1.3. DESTINAÇÃO FINAL

1.3.1. Aterro Sanitário
1.3.2. Unidade de Triagem e
Compostagem (se houver)
1.3.3. Aterro de Inertes (se
houver)

1.4. MOBILIZAÇÃO SOCIAL

1.4.1. Coleta Seletiva
1.4.2. Educação Ambiental
1.4.3. Mobilização Social
1.4.4. Apoio a Catadores

1.5. MULTITAFERAS

1.5.1. Limpeza de bocas de lobo
1.5.2. Pintura de meios-fios
1.5.3. Limpeza de feiras livres
1.5.4. Manutenção de praças

Quadro 27: Proposta de Estrutura Administrativa
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Sistema de Gestão
Visando otimizar os serviços reduzindo os excessos e aproveitando o potencial econômico
dos resíduos, deve-se haver novos incentivos por parte do poder público quanto ao aumento
das ações de coleta seletiva, solicitando apoio técnico e financeiro às esferas estaduais e
federais e desenvolvendo ações de mobilização e conscientização junto à população.
Outra saída consiste em desenvolver medidas consorciadas, aproveitando o consórcio já
existente, onde ganha-se através da economia de escala, além de troca de experiências.

9.5.3. Programas, projeções e ações
SITUAÇÃO DA
LIMPEZA URBANA
E MANEJO DE RSU

OBJETIVOS

Divulgação através de meios de
comunicação, informando quando
Programa de
da necessidade de
otimização da Limpeza
acondicionamento, separação e
Urbana e
correta operação dos serviços,
Gerenciamento
incluindo a zona rural. Promover a
Integrado de Resíduos
entrega voluntária de resíduos
Sólidos Urbanos
especiais, visando a logística
reversa
Utilizar datas importantes
Programa de Educação
comemorativas no município para
Ambiental,
estimular o programa. Utilizar
Mobilização Social e
escolas, instituições e templos
sustentabilidade
religiosos.
Projeto e execução de Aterro
Sanitário devidamente licenciado;
Projeto e Implantação de Galpão
de triagem e comercialização de
recicláveis para inserção de
catadores; Projeto e Implantação
Programa de melhoria
de Aterro de Inertes; Projeto e
de serviços prestados.
Implantação de Usina de Triagem
e Compostagem de Resíduos
Sólidos Urbanos; Aquisição de
equipamentos e
Redimensionamento do quadro de
funcionários.
Quadro 28: Programa, projeções e Ações.

METAS
(CURTO,
MÉDIO E
LONGO
PRAZO)

PRIORIDADE

Continuo

Média

Continuo

Média

Imediato

Alta
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9.5.4. Prognostico, custo estimado, fontes de financiamento, Metas
para Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos
Item

Custo Total
Estimado em
(R$)

Projetos / Ações

Custo estimado do
programa

Programa de
Adequação da
Limpeza Urbana e
Gerenciamento
Integrado de
Resíduos Sólidos
Urbanos

Divulgação através de meios de
comunicação,
informando quando da necessidade de
acondiconamento, separação e correta
operação dos serviços, incluindo a zona
rural.
Promover a entrega voluntária de resíduos
especiais, visando a logístiva reversa

R$ 35.000,00

Imediato

R$ 20.000,00

Media

Programa de Educação Utilizar datas importantes comemorativas no
Ambiental,
município para estimular o programa. Utilizar
Mobilização Social
escolas, instituições e templos religosos.
Limpeza Urbana e e sustentabilidade
Cocursos diveros e eventos sobre o tema.
Manejo de
Resíduos Sólidos
Projeto e execução de Aterro Sanitário
Urbanos
devidamente licenciado e remediação do
atual
depósito de lixo;
Projeto e Implantação de Galpão de triagem
Programa de melhoria,
e
adequação e
comercialização de recicláveis para inserção
implantação de
de
serviços pretados.
catadores;
Projeto e Implantação de Aterro de Inertes;
Projeto e Implantação de Usina de Triagem e
Compostagem de Resíduos Sólidos Urbanos;

R$ 4.585.000,00

Fonte de
financiamento

Responsável
Meta de
pela execução
execução
do programa

Programas

FUNASA, Recursos
do FGTS, BNDES,
FHIDRO

Prefeitura

R$ 2.600.000,00

Alta

R$ 710.000,00

Alta

R$ 310.000,00

Alta

R$ 910.000,00

Alta

Quadro 29: Custo estimado, fontes de financiamento, Metas para Limpeza Urbana e Manejo
de Resíduos Sólidos Urbanos

9.5.5 Considerações
De acordo com os fatos elencados, verifica-se que o município de Capitólio, possui
considerável preocupação e compromisso com a questão dos resíduos sólidos. Medidas
importantes foram adotadas pelo município, onde merece destaque a implantação da coleta
seletiva, a existência de Associação de Catadores regularizada, a formação de consórcio
intermunicipal, entre outras.
Tal situação pode ser considerada como satisfatória, tendo em vista a realidade da maioria dos
municípios brasileiros. Porém, quando se enfatiza os sérios problemas ambientais oriundos
dos resíduos sólidos junto com os desafios para a ideal Gestão Integrada dos RSU, à luz da
Política Nacional de Resíduos Sólidos, são verificadas diversas ineficiências no referido
município.
Problemas como tratamento e disposição final ainda insuficiente, quadro de funcionários
inadequado e ausência de gerenciamento de alguns resíduos especiais, foram elencados como
os principais obstáculos enfrentados pelo poder público.
Sendo assim, torna-se urgente a solução dos problemas através da ampliação e aprimoramento
da Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos existente, visando os princípios da eficiência e
eficácia.
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Para isso, como explanado na fase de Prognóstico e Proposições, a Prefeitura deve adotar
medidas com caráter de mitigação, aprimorando e ampliando em primeiro lugar a reciclagem
e reutilização de materiais e, posteriormente, a disposição adequada dos resíduos que não
sejam passíveis de reaproveitamento.
No entanto, para que isto ocorra, a Prefeitura deve contar com novos instrumentos jurídicos
que embasem e permitam essas medidas, dando suporte legal a essa Gestão através de um
marco regulatório.
Somado a esta ação, o município deverá desenvolver novas campanhas de conscientização
com o intuito de levar informações técnicas à população a respeito dos problemas causados
pelos resíduos com as devidas soluções, sempre pautadas pelas ações de não geração,
redução, reutilização/reciclagem, tratamento e disposição final, respectivamente.
Considerando os prazos legais e a disponibilidade financeira da Prefeitura, a Parceria Público
Privada – PPP surge como uma opção para o município no prazo de 20 (vinte) anos, desde
que a mesma seja pautada nos aspectos jurídicos necessários para a sua implantação, assim
como todo o processo seja transparente.

10.
INDICADORES DE DESEMPENHO E SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO
Com o intuito de fomentar os objetivos levantados neste PMSB, faz-se necessário o
acompanhamento das atividades, obras e serviços por meio de indicadores que permitam uma
análise simples e objetiva do desempenho dos serviços de abastecimento de água,
esgotamento sanitário, drenagem pluvial e resíduo sólidos.
Ressalta-se que, além dos indicadores citados, deverão ser registrados dados operacionais e de
desempenho financeiro dos serviços, para que seja possível gerar os indicadores definidos
pelo Sistema Nacional de Informações de Saneamento (SINISA), conforme instituído no
artigo 53 da Lei 11.445/2007, que prevê:
“I – Coletar e sistematizar dados relativos às condições da prestação dos serviços públicos de
saneamento;
II – Disponibilizar estatísticas, indicadores e outras informações relevantes para a
caracterização da demanda e da oferta de serviços públicos de saneamento básico;
II – Permitir e facilitar o monitoramento e avaliação da eficiência e da eficácia da prestação
dos serviços de saneamento básico;
§ 1º As informações do SINISA são públicas e acessíveis a todos, devendo ser publicadas por
meio da internet;
§ 2º A união apoiará os titulares dos serviços a organizar sistemas de informação em
saneamento básico, em atendimento ao disposto no inciso VI do caput do art. 9º desta lei.
O sistema de informações é uma ferramenta de gestão integrada, com foco no
acompanhamento dos programas, projetos e ações do Plano de Saneamento, objetivando
reunir todas as informações referentes ao município de Capitólio, fornecendo interfaces para
cadastro e manipulação de dados, bem como consultas e análises posteriores, por meio de
indicadores.
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Os indicadores foram definidos a partir do SNIS, sendo os indicadores de primeiro nível
voltados para avaliação direto dos índices de cobertura e atendimento dos serviços, enquanto
que os indicadores de segundo nível focam na qualidade e melhoria dos serviços prestados.
A geração desses indicadores ocorre por meio da coleta anual de dados, conforme datas
determinadas pelo SNIS, sendo cada prestador de serviço responsável pelo envio das
informações. Em alguns casos, o fornecimento dos dados exigirá a cooperação de pessoas
alocadas em diferentes unidades do órgão prestador dos serviços, como por exemplo de áreas
administrativas e técnicas.
As tabelas, apresentam a descrição, fórmulas de cálculo e demais informações para os
indicadores de desempenho indicados, segundo eixo pertinente do saneamento básico, que
servirão para avaliação focada no desempenho dos objetivos e metas imediato, curto e de
longo prazo para alcance da universalização dos serviços, compreendido pela ampliação
progressiva do acesso ao saneamento básico. As tabelas são formadas por indicadores que
foram divididos em dois níveis (nível político e estratégico), voltados para a avaliação dos
programas e/ou projetos, os quais no cenário futuro serão tratados apenas por indicadores de
primeiro e segundo níveis, respectivamente. O acompanhamento das ações de cada projeto
deverá ser feito diretamente em cadastro próprio com atualizações periódicas (SNIS, 2014).
Os indicadores referentes a drenagem pluvial não foram estabelecidos neste PMSB, haja vista
que a base de informação utilizada (SNIS) não possui referencias para esta vertente do
saneamento. Fica a cargo do Departamento de Obras do município de Capitólio levantar as
informações relacionadas ao sistema de drenagem urbana e, juntamente com os registros de
reclamações recebidos, compilar e ordenar as obras e ações a serem efetuadas.

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo do PMSB estabelece as ações para universalização e integração das vertentes do
saneamento básico.
A partir do diagnóstico, das ações de mobilização social, análises técnicas e resultados
obtidos, pretende-se que as formulações propostas permitirão o atendimento a todos os
objetivos levantados em escopo técnico e a necessidade da população.
O PMSB constitui ainda objeto de análise e aprovação, por audiência pública e pelo
legislativo municipal. O mesmo deve ser revisado com periodicidade mínima de quatro anos,
com avaliação anual para verificação do andamento das metas propostas e retornos obtidos.
Com esta rotina, se garante a efetividade deste documento como instrumento de
planejamento, bem como mecanismo para melhoria da qualidade de vida da população e
preservação da qualidade ambiental.
O Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB terá ampla divulgação por todos os meios
de comunicação disponibilizados pela Prefeitura Municipal de Capitólio. Cópias do PMSB
deverão ser disponibilizadas aos Centros de Ensino e Cultura do Município, às Bibliotecas,
Associações de Classe, entre outras.
O processo tem por objetivo divulgar as características, critérios e procedimentos
recomendados pelo Plano, bem como, em fases posteriores, os resultados de desempenho
físico- financeiro e gestão para subsidiar uma nova etapa de planejamento, quando da revisão
do documento.
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Os conteúdos e estratégias levarão em conta os seguintes conteúdos mínimos necessários:






Estratégias e políticas federais, estaduais e municipais sobre Saneamento Básico;
Princípios, objetivos e diretrizes do PMSB;
Objetivos específicos e metas de cada Setor do PMSB;
Programas e projetos a serem implantados para a operacionalização do Plano, e;
Procedimentos, avaliação e monitoramento do PMSB.
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