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1 - APRESENTAÇÃO GERAL 

O Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e o Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) de forma conjunta, constituindo em um 

único instrumento, tem como objetivo atender aos dispositivos da Política Nacional de 

Saneamento Básico (PNSB) – Lei Federal nº 11.445/2007 e da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS) – Lei nº 12.305/2010. A Política e o Plano são condições 

essenciais para que o Município possa obter recursos do governo federal para 

investimentos em programas e projetos de saneamento básico, bem como planejar, 

desenvolver e implementar uma gestão eficiente. 

O Plano de Saneamento Básico (PMSB e PMGIRS) constitui-se como pilar central da 

gestão dos serviços de abastecimento e tratamento de água, coleta e tratamento de 

esgoto, drenagem e manejo de águas pluviais, limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos. Desta forma, os trabalhos têm como objetivo o aperfeiçoamento do sistema 

de saneamento, indicando caminhos a serem seguidos para sua melhoria, 

implementação e universalização. 

Neste sentido, a MYR Projetos Sustentáveis (MYR), é a consultoria contratada pela 

Prefeitura Municipal de Patos de Minas para elaborar o Plano de Saneamento Básico 

(PMSB e PMGIRS) conforme as especificações e os produtos indicados no Termo de 

Referência – TDR, a saber: 

➢ Produto 1 – Plano de Trabalho  

➢ Produto 2 – Mobilização Social 

➢ Produto 3 – Diagnóstico do Saneamento Básico 

➢ Produto 4 – Prognóstico, Objetivo e Metas 

➢ Produto 5 – Programas, Projetos e Ações 

➢ Produto 6 – Monitoramento e Avaliação 

➢ Produto 7 – Proposta de Anteprojeto de Lei ou de Decreto para aprovação do 

Plano Municipal de Saneamento Básico 

➢ Produto 8 – Plano Municipal de Saneamento Básico 
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Este relatório corresponde a versão preliminar do Produto 3 – Diagnóstico do 

Saneamento Básico, que se refere a 3ª etapa de construção do PMSB de Patos de 

Minas. 

O Diagnóstico do Saneamento Básico tem como objetivo geral apresentar o retrato do 

Municípios, principalmente quanto aos serviços de saneamento básico em seus 

quatro pilares: drenagem, água, esgoto e resíduo sólido. Essa realidade foi construída 

tendo como referência dados secundários e vistorias de toda as infraestruturas, 

realizadas entre meses de agosto e dezembro de 2020. Outro meio de captar as 

características do cenário atual do saneamento básico e gestão dos resíduos sólidos 

de Patos de Minas foi através da realização de oficinas públicas, sendo feita uma por 

região do distrito sede e contato com as lideranças das comunidades rurais 

pertencentes ao município. 
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2 - INFORMAÇÕES GERAIS 

2.1IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR 

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS 

CNPJ: 18.602.011/0001-07 

RESPONSÁVEL: GUSTAVO AUGUSTO CAIXETA BURGO 

TELEFONE:  (34) 992114278 

ENDEREÇO: 
RUA DOUTOR JOSÉ OLYMPIO DE MELLO, Nº 151 – B. ELDORADO 

– PATOS DE MINAS/MG – CEP: 38700-900 

E-MAIL: gustavo@patosdeminas.mg.gov.br 

 

2.2IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA CONSULTORA 

EMPRESA: MYR PROJETOS ESTRATEGICOS E CONSULTORIA LTDA-EPP 

CNPJ: 05.945.444/0001-13 

RESPONSÁVEL: SERGIO MYSSIOR / MARINA GUIMARÃES PAES DE BARROS 

TELEFONE: (31) 32456141 / (31) 25550880 

ENDEREÇO: 
RUA CENTAURO, Nº 231 / 6º ANDAR – B. SANTA LÚCIA – BELO 

HORIZONTE/MG – CEP: 30360-310 

E-MAIL: saneamento@grupomyr.com.br  
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PGIRS – Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 
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PGRCC – Planos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

PGRS – Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

PGRSS – Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde 

PIB – Produto Interno Bruto 

PLANSAB – Plano Nacional de Saneamento Básico 

PLHIS – Plano Local de Habitação de Interesse Social 

PMCD – Programa Municipal de Combate à Dengue 

PMGIRS – Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos  

PMGRCC – Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil 

PMSB – Plano Municipal de Saneamento Básico  

PNRS – Política Nacional de Resíduos Sólidos 

PNSB – Política Nacional de Saneamento Básico  

PPDF – Assistência à Pessoa Portadora de Deficiência Física  

PPP – Parceria Público-Privada 

PRFV – Plástico com Reforço de Fibra de Vidro 

PSF – Programa de Saúde da Família 

QCM – Quadro de Comando de Motores 

QICA – Quadro de Interface, Comando e Automação 

RAS – Rede de Atenção à Saúde 

RCC – Resíduos da Construção Civil 

RCCV – Resíduos da Construção Civil e Volumosos 

RCD – Resíduos de Construção e Demolição 

RDC – Resolução da Diretoria Colegiada 

RMBH – Região Metropolitana de Belo Horizonte 

RPPN – Reserva Particular do Patrimônio Natural 

RSD – Resíduos Sólidos Domiciliares 

RSI – Resíduo Sólido Industrial 

RSS – Resíduos de Serviços de Saúde 

RSU – Resíduos Sólidos Urbanos 

RV – Resíduos Volumosos 

SAE – Serviço de Atendimento Especializado 

SAMU – Unidade de Atendimento Móvel de Urgência 

SBAL – Sub-bacia Córrego Água Limpa 
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SBCAZ – Sub-bacia do Córrego do Arroz 

SBCD – Sub-bacia Córrego da Cadeia  

SBCL – Sub-bacia do Córrego do Limoeiro  

SBCMJ – Sub-bacia do córrego do Monjolo 

SBCN – Sub-bacia Cidade Nova 

SBLC – Sub-bacia do Limoeiro 

SBNSF – Sub-bacia Nossa Senhora de Fátima  

SBRF – Sub-bacia do Ribeirão da Fábrica 

SBSL – Sub-bacia Santa Luzia 

SBST – Sub-bacia Santa Terezinha 

SEDRU – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana 

SEMMA – Semana Municipal de Meio Ambiente 

SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 

SEPLAN – Secretaria de Planejamento 

SES – Serviço de Esgotamento Sanitário 

SINDEC – Sindicato dos Empregados no Comércio  

SINGREH – Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

SINIR – Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos 

SINISA – Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico 

SISNAMA – Sistema Nacional de Meio Ambiente 

SIUP – Serviços Industriais de Utilidade Pública  

SMOP – Secretaria Municipal de Obras Públicas 

SMP – Secretaria Municipal de Planejamento 

SMS – Secretaria Municipal de Saúde 

SNIS – Sistema Nacional de Informação Sobre o Saneamento 

SNUC – Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

SNVS – Sistema Nacional de Vigilância Sanitária 

SUASA – Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária 

SUS – Sistema Único de Saúde 

TAC – Temo de Ajuste de Conduta 

TCEMG – Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais 

TDR – Termo de Referência 

TP – Tratamento Preliminar 
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UBS – Unidade Básicas de Saúde 

UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina 

UFU – Universidade Federal de Uberlândia  

UNART – União dos Artistas Plásticos de Patos de Minas 

UNIPAM – Centro Universitário de Patos de Minas 

UNOE – Unidade de Negócio Oeste 

UPA – Unidade de Pronto Atendimento 

UPGRH – Unidades de Planejamento e Gestão dos Recursos Hídricos 

USP – Universidade de São Paulo 

UTC – Unidade de Triagem e Compostagem 

UTI – Unidade de Terapia Intensiva 

ZA – Zona de Adensamento 

ZAP – Zona de Adensamento Preferencial 

ZCH – Zona de Chacreamento 

ZI – Zona Industrial 
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3 - EQUIPE TÉCNICA 

NOME COMPONENTE FORMAÇÃO 

Sérgio Myssior Coordenação Geral Arquiteto, M.Sc. 

Marina Guimarães Paes 

de Barros 

Coordenação  

Executiva e Mobilização Social 
Cientista Social, M.Sc. 

Thiago Igor Ferreira 

Metzker 
Profissional de Nível Superior Biólogo, Dr. 

Raquel de Oliveira Silva Profissional de Nível Superior Geógrafa, Esp. 

Ana Paula de São José Profissional de Nível Superior 
Eng. Sanitarista e 

Ambiental, Esp. 

Arthur Oliveira Hilário Profissional de Nível Superior Eng. Ambiental 

João Paulo Porto 

Melasipo 

Profissional de Nível Superior e 

Mobilização Social 
Geógrafo, Esp. 

Victor Hugo de 

Carvalho 
Profissional de Nível Superior Eng. Ambiental, Esp. 

Marcelo Alencar Pereira Profissional de Nível Superior Arquiteto 

Nelly Eugênia Dutra Profissional de Nível Superior Eng. Civil, Esp. 

Ricardo Martins Profissional de Nível Superior  Economista, Dr. 

Vivian Martins Profissional de Nível Superior Advogada, M.Sc. 

Raquel Queiroga Profissional de Nível Superior Cientista Social, Est. 

Bernardo Souza Profissional de Nível Superior Eng. Ambiental, Est. 

Isabela de Matos Gestão / Financeiro Administradora, Esp. 

Bruna Perocini Ribas Gestão / Financeiro Administradora 

Tayná Lima Conde Acervo Técnico 
Gestora Ambiental, 

Esp. 
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4 - FOLHA DE APROVAÇÃO 

R14 14/09/2021 Diagnóstico do Saneamento Básico  

R11 05/07/2021 Diagnóstico do Saneamento Básico  

R07 02/03/2021 Diagnóstico do Saneamento Básico  
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5 - INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO 

No Brasil, o saneamento básico é um direito assegurado pela Constituição Federal de 

1988 e definido pela Lei nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007 como o conjunto dos 

serviços, infraestrutura e instalações operacionais de (i) abastecimento de água; (ii) 

esgotamento sanitário; (iii) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; e (iv) 

drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. Um dos princípios da Lei nº. 

11.445/2007, que institui a Política Nacional de Saneamento Básico, é a 

universalização dos serviços de saneamento básico, para que todos tenham acesso 

ao abastecimento de água de qualidade e em quantidade suficientes às suas 

necessidades, à coleta e tratamento adequado do esgoto e dos resíduos sólidos, e ao 

manejo correto das águas pluviais (TRATA BRASIL, 2012). 

O saneamento básico é ainda o conjunto de ações socioeconômicas que têm por 

objetivo alcançar salubridade ambiental, por meio de abastecimento de água potável, 

coleta e disposição sanitária de resíduos sólidos, líquidos e gasosos, promoção da 

disciplina sanitária de uso do solo, drenagem urbana, controle de doenças 

transmissíveis e demais serviços e obras especializadas, com a finalidade de proteger 

e melhorar as condições de vida urbana e rural (FUNASA, 2007). 

Ressalta-se que o Plano de Saneamento Básico de Patos de Minas contemplará os 

quatro componentes do saneamento básico, observadas as diretrizes, exigências e 

conteúdo estabelecidos pela Lei nº 11.445/2007, que compreende o conjunto de 

serviços, infraestruturas e instalações operacionais de:  
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Adicionalmente, tem-se o marco legal do saneamento básico, Lei Federal nº 

14.026/2020 – Novo Marco do Saneamento, como objetivo de centralizar a regulação 

dos serviços de saneamento na esfera federal, instituir a obrigatoriedade de licitações 

e regionalizar a prestação a partir da montagem de blocos de municípios (Agência 

Senado Federal).  

O PMSB é o instrumento para integrar a necessidade do município à Política Nacional 

de Saneamento Básico - PNSB, pois ele é usado para nortear as decisões sobre a 

prestação dos serviços e orientá-las. Além de contemplar a ação das entidades 

reguladoras e fiscalizadoras voltadas ao cumprimento de suas diretrizes.  

É um instrumento de planejamento que auxilia o município a identificar os problemas, 

providenciar melhoria dos serviços, estudar alternativas de solução, bem como 

estabelecer objetivos e investimentos necessários aos serviços de saneamento. 

Vale citar que o PMSB deve estar em consonância com o Plano Diretor, planos de 

recursos hídricos, de resíduos sólidos, legislação ambiental, legislação de saúde e 

educação, devendo ser compatível e integrado com todas as demais políticas 

públicas, planos e disciplinamentos do município relacionados ao gerenciamento do 

espaço urbano.  
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6 - CARACTERIZAÇÃO GERAL 

O Município de Patos de Minas está localizado na mesorregião Triângulo Mineiro e 

Alto Paranaíba do estado de Minas Gerais, sendo considerado polo econômico 

regional. Vários fatores contribuem para o sucesso econômico e social do município. 

Um dos fatores é a localização estratégica, que liga a cidade a grandes centros 

urbanos, como São Paulo e Belo Horizonte, facilitando o intercâmbio comercial, o 

desenvolvimento ordenado e a qualidade de vida da população (CMPT, 2020). 

Conforme informações do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – 

DNIT, Patos de Minas é atravessada por quatro rodovias federais e uma estadual, a 

saber: 

➢ BR-365: Liga o município a região do norte de minas e ao nordeste brasileiro; 

➢ BR-146: Nasce próximo à comunidade patense de Santana de Patos e segue 

pela região do sul de minas até o estado de São Paulo; 

➢ BR-352: possui uma parte coincidente à BR-354 até a região de Carmo do 

Paranaíba, passando pelos municípios de Tiros e Abaeté até chegar na Região 

Metropolitana de Belo Horizonte – RMBH; 

➢ BR-354: como mencionado, uma parte é coincidente à BR-352 até a região de 

Carmo do Paranaíba, onde segue sozinha a partir do município de Luz, 

encontrando com a BR-262, que dá acesso a Belo Horizonte; 

➢ MG-354: é muito utilizada para acessar o município de Presidente Olegário e 

como parte do caminho até Brasília. 

Os principais acessos podem ser visualizados na Figura 1. 
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FIGURA 1 – MAPA DE LOCALIZAÇÃO DE PATOS DE MINAS 
Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2020
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Segundo IBGE (2016), a extensão territorial do município compreende área total de 

3.189,771 km². O perímetro urbano da cidade de Patos de Minas, segundo Lei 

Complementar n° 437 de 16 de dezembro de 2013, ocupa área de 83,85 km², 

enquanto o perímetro da área urbana (distrito sede somado aos demais distritos) é de 

89,06 km².  

O município de Patos possui sete distritos urbanos distribuídos ao longo do território, 

que são: Sede, Santana de Patos, Chumbo, Bom Sucesso de Patos, Major Porto, 

Pindaíbas, Pilar e Alagoas. Por meio da Figura 2 pode-se observar a localização 

geográfica do município e a distribuição da ocupação no mesmo, aspecto importante 

para a avaliação estratégica do saneamento. 



 

 

Página: 39 / 566                                                                                                                  
Arquivo: 245-P3-DIAGNOSTICO-R14-210914 

 

FIGURA 2 – MAPA DE DISTRITOS E LOCALIDADES DE PATOS DE MINAS. 
Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2020. 
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6.1 FÍSICO-TERRITORIAL 

Neste capítulo será apresentada as principais características físicas do território 

de Patos de Minas, onde serão abordados o relevo e topografia, a hidrografia, a 

geologia e a geomorfologia, além do clima. Todas essas características físicas 

guardam relação direta com os serviços de saneamento, seja para conhecimento 

dos recursos hídricos para captação, das bacias de conformação e drenagem, 

na capacidade de infiltração e fragilidade do solo, nas condições pluviométricas 

etc.    

6.1.1 Relevo e topografia 

De forma geral, o município de Patos de Minas possui os seguintes padrões de 

relevos:  

• Superfícies aplainadas retocadas ou degradadas, caracterizados por 

superfícies planas a levemente onduladas, geradas por processo de 

arrasamento geral do terreno.  

• Relevos residuais, relevos isolados destacados na paisagem aplainada, 

remanescentes do arrasamento geral dos terrenos.  

• Planícies fluviais, planícies de inundação e baixadas inundáveis.  

O relevo de Patos de Minas é considerado ondulado, com trechos planos e 

montanhosos. O relevo presente neste litotipo encontra-se inserido no domínio 

das unidades denudacionais, constituído por colinas amplas e suaves. Este 

padrão de relevo tem como principais características os topos amplos e 

alongados, com amplitude variando entre 20 a 50m e vertentes alternando de 

inclinação entre 3 a 10º na região norte do perímetro urbano.  

O relevo dissecado, preponderante nesta unidade é constituído por topo de 

morro alongado onde estão presentes as nascentes dos córregos do Limoeiro e 

Monjolo. Já o relevo da porção Norte-Nordeste e Leste-Sudeste (NNO- ESSE) 

do município tem como características formas acidentadas, constituído por topos 

levemente arredondados.  
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As colinas amplas e suaves estão presentes na porção noroeste (NO) do 

perímetro urbano de Patos de Minas, com cotas variando entre 780 e 880 m. 

Este domínio está presente sobre o conjunto de rochas do Subgrupo Paraopeba, 

tendo como características formas pouco dissecadas com vertentes convexas e 

topos amplos (BAPTISTA et al.,2010). O rio Paranaíba e o córrego Limoeiro são 

os principais cursos d’água na região, constituídos por planícies aluviais. As 

planícies aluviais são bem expressivas junto à calha do rio Paranaíba, onde é 

possível observar grandes extensões de áreas de pastagem.  

As superfícies aplainadas degradadas ocupam grande parte do perímetro 

urbano de Patos de Minas. Segundo Baptista et al. (2010), esta região abrange 

superfícies planas a levemente onduladas, não chegando a constituir um 

ambiente colinoso, devido à baixa amplitude do relevo.  

A geologia e solos de Patos de Minas são semelhantes em toda a extensão do 

município, de modo que a sede e os distritos seguem esse mesmo padrão. 

Quanto às principais formações de relevo presentes nas regiões dos distritos de 

Patos de Minas, podemos citar:  

• Morro Agudo e a Serra Grande, na região do Distrito de Chumbo;  

• a formação de Serra de Santa Maria em Bom Sucesso, que corta o distrito 

no sentido norte/noroeste;  

• as formações Serra Grande, a Serra da Quina, o Morro da Pedra e a 

Chapada dos Tavares, nas regiões do Distrito de Major Porto; e  

• as formações de Serra Grande, Espigão Mestre, Morro da Chácara, Serra 

dos Cabritos e Serra do Leal, na região do distrito de Pindaíbas, 

destacando-se as altas concentrações de tufito nas formações dessa 

região. 

O distrito de Santana de Patos é constituído de terrenos em sua maioria planos 

a ondulados, o que, hoje, facilita a exploração da agricultura. No seu relevo, 

destaca-se a Serra da Picada no Noroeste, divisa com o município de 

Guimarânia, e o Morro do Pião, no extremo sudeste, marco de divisão dos 

municípios de Patos de Minas, Lagoa Formosa e Carmo do Paranaíba. 
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No distrito de Chumbo há ocorrências de rochas mesozóicas, dotadas de 

Cretáceo, pertencentes a Formações Areado e Mata da Corda. Predominam 

estas rochas na maior parte do prolongamento leste-município, justamente na 

região do distrito do Chumbo. Partindo do Espigão Mestre, ao norte, está a Serra 

Grande, caminhando para o sul. Próximo à divisa do distrito de Major Porto acha-

se o Morro Agudo e não muito distante da sede distrital, rumo oeste, localiza-se 

a Serra dos Vianas. O relevo apresenta áreas planas propícias a agricultura, 

onduladas a montanhoso. Algumas regiões se destacam com alta fertilidade 

natural do solo. 

No distrito de Bom Sucesso de Patos, na região leste, há topos aplainados e 

vertentes convexas. A drenagem encontra-se mais encaixada, dissecado em 

espigões. Tem destaque maior no relevo a Serra de Santa Maria, que corta do 

Norte para o Noroeste. De maneira geral a topografia vai de ondulada a 

fortemente ondulada, com solos de fertilidade natural, variando de baixa a alta. 

No distrito de Major Porto o relevo é constituído de colinas tabuliformes, topos 

aplainados e dissecação no centro/sul, com a Chapada dos Tavares e na região 

da Serra da Quina. Marcante é a presença da Serra Grande, ao norte, limitando 

o distrito com o município de Varjão de Minas e com trecho do distrito de Bom 

Sucesso de Patos ao noroeste. No Sudoeste, próximo da Vila está o Morro da 

Pedra e, no extremo sudeste, destaca-se a Serra da Quina. A topografia é 

composta por relevos ondulados a montanhosos, com solos de fertilidade natural 

variável e necessidade de conservação em algumas regiões. 

O distrito de Pindaíbas tem um relevo bastante ondulado e com terras férteis, 

principalmente no trecho da Mata da Corda, possuidora de alto teor de tufito. 

Também se destacam no relevo a Serra Grande, o Espigão Mestre, o Morro da 

Chácara, a Serra dos Cabritos e a Serra do Leal. 

A sede do distrito de Pilar fica entre três serras: Barbosa, Rochedo, Paciência, 

como se fossem três pilastras, donde o seu nome de Pilar. Destacam em seu 

relevo a Serra do Barbosa, o Morro dos Três Irmãos, a Serra do Pântano, que 

faz divisa com o município de Coromandel, a Serra do Canastreu, a Serra da 

Paciência, a Serra do Casquilho e o Morro do Toá. 
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A região do distrito de Alagoas se caracteriza por áreas onduladas a fortemente 

onduladas. Há também áreas muito acidentadas na Serra Pântano e Guariroba. 

A vegetação nativa de Cerrado em grande parte foi substituída por áreas de 

pastagens, lavouras de soja, café, milho, eucalipto e horticultura. 

6.1.2 Hidrologia 

O município de Patos de Minas está inserido em duas importantes bacias 

hidrográficas brasileiras: Bacia do Rio São Francisco e a Bacia do Rio Paranaíba. 

A Figura 3 apresenta o mapa da rede hídrica do município.  

A porção leste do Município, onde estão localizados os distritos de Pindaíbas, 

Chumbo, Major Porto e Bom Sucesso, integram a Bacia do São Francisco. Nesta 

região estão localizados o Rio da Prata, o Córrego das Posses, o Rio Abaeté, o 

Ribeirão Areado, o Ribeirão da Extrema e o Córrego Lajeado. 

O município de Patos de Minas está inserido na região do Alto São Francisco, 

que compreende desde a nascente do Velho Chico, na Serra da Canastra (MG), 

cobrindo todo o estado de Minas Gerais, parte de Goiás e do Distrito Federal, e 

uma parcela do extremo sul da Bahia.  

A porção centro-oeste do município, onde estão localizados os distritos Sede, 

Pilar, Alagoas e Santana de Patos, pertence à Bacia Hidrográfica do Rio 

Paranaíba. Nessa região, estão localizados os Córregos Pilar, Engenho, 

Ribeirão do Barreiro e Ribeirão das Alagoas. 
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FIGURA 3 – MAPA DE HIDROGRAFIA. 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021. 
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Na escala intraurbana, a cidade possui grande presença hídrica composta por 

afluentes do rio Paranaíba, que margeia toda a porção oeste do perímetro 

urbano, sendo composta por dez sub-bacias: sub-bacia do córrego do Limoeiro 

(1), sub-bacia Nossa Senhora de Fátima (2), sub-bacia córrego Água Limpa (3), 

sub-bacia córrego da Cadeia (4), sub-bacia Santa Teresinha (5), sub-bacia 

Santa Luzia (6), sub-bacia córrego do Monjolo (7), sub-bacia ribeirão da Fábrica 

(8), sub-bacia Cidade Nova (9), sub-bacia córrego do Arroz (10). 

A sub-bacia do ribeirão da Fábrica abrange o córrego do Monjolo e o córrego do 

Canavial. São cursos d’água de pequeno porte que cortam a mancha urbana. A 

sub-bacia do córrego Água Limpa apresenta um curso d’água de pequeno porte 

que corta um tecido urbano com alto adensamento construtivo e populacional. 

Quase toda a integralidade da sub-bacia encontra-se ocupada por tecidos 

impermeáveis, mas ainda existem um fragmento de vegetação e um corredor 

vegetado no fundo do vale que se encontra encravado no relevo. A ocupação 

dessa sub-bacia ocorre a montante para jusante. Inicia-se pelo trecho mais alto, 

com a construção de importantes avenidas, que ocupam as áreas de divisa da 

bacia. A bacia do córrego do Limoeiro está localizada na região norte da cidade. 

Os canais são estreitos, com pouco volume de água e encravados no relevo 

levemente ondulado. As margens encontram-se preservadas na maior parte de 

sua extensão, e formam um corredor vegetado.  

O rio Paranaíba está localizado ao lado esquerdo do perímetro urbano da cidade, 

região bastante degradada por pastagens e urbanização, possuindo uma Área 

de Preservação Permanente (APP) não conservada, ocasionando alagamentos 

da região durante o período chuvoso. 

Em Patos de Minas, o rio Paranaíba corta o município ao meio e é o manancial 

responsável pelo abastecimento público, recebendo como afluentes o ribeirão 

da Mata, o ribeirão da Fábrica (também conhecido como Ribeirão do Monjolo), 

o rio Espírito Santo, o ribeirão das Contendas, o ribeirão da Cota e o ribeirão do 

Mata Burro. O córrego do Monjolo corta o perímetro urbano do município, sendo 

canalizado em parte por concreto e em parte por gabião. Na parte canalizada, 

com extensão de 3 km, verifica-se o lançamento de esgoto sanitário, águas 

pluviais e córregos não canalizados. Na área urbana da cidade, destacamos 
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também, o córrego do Limoeiro, córrego Água Limpa e o córrego da Cadeia, que 

conta com toda a sua extensão canalizada em concreto armado.  

Conforme dados de monitoramento do IGAM de 2016, o rio Paranaíba é 

enquadrado como Classe 2. Ao longo dos anos, o IQA médio ou ruim vem 

caracterizando a má qualidade do rio Paranaíba à jusante da cidade de Patos de 

Minas, apresentando coliformes termotolerantes, fósforo total e manganês total 

em desconformidade com o limite estabelecido pela legislação para corpos de 

água de Classe 2. 

Segundo Resumo Executivo da Qualidade das Águas Superficiais de Minas 

Gerais, publicado em 2016, a qualidade da água é considerada de razoável a 

ruim, tendo sido observado nos anos de 2014 e 2015 contaminações por E. Coli, 

devido a possíveis fontes poluidoras tais como: lançamento de esgotos 

sanitários, carga difusa, erosão, industrial. O distrito de Santana de Patos faz 

parte da bacia do rio Paraná e é cortado pelo rio Paranaíba rumo norte-sul. 

Grande parte do rio Paranaíba é divisa natural entre o distrito e o município de 

Lagoa Formosa.  

O rio Espírito Santo é um dos principais e banha a sede do distrito, corta de oeste 

rumo a leste. É o maior afluente do Paranaíba, desaguando na sua margem 

esquerda, dentro do próprio distrito. Na região centro-noroeste é divisa natural 

do município de Patos de Minas com o de Guimarânia. 

A região do distrito de Chumbo está compreendida na Bacia do São Francisco 

tendo como principal curso de água o rio da Prata, que tem como afluente, à 

margem direita, o córrego Moreira ou Jacuba, divisa natural do distrito com o 

município de Presidente Olegário. A oeste destaca-se o Córrego das Posses, 

divisa natural com o Distrito-sede que, com o córrego Bebedouro, forma o 

córrego da Confusão, afluente à esquerda do córrego do Areado. Em sua junção, 

também à esquerda, com o ribeirão das Pindaíbas, forma o rio Areado. Aponta-

se também, os córregos do Chumbo e do Arroz, Areadinho, ribeirão da Mata, 

Vertentes. 
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Na hidrografia do distrito de Bom Sucesso de Patos sobressai o ribeirão da 

Extrema, ao norte, divisa natural com Varjão de Minas. Ao Sul, o rio Areado, 

divisa natural com o município de Carmo do Paranaíba e principal afluente à 

esquerda do rio Abaeté. Ao Leste, o rio Abaeté, divisa natural com o município 

de Tiros, que recebe, à esquerda, o córrego Santo Antônio, córrego do 

Bebedouro ou córrego D’Anta, divisa natural com o distrito de Major Porto e 

afluente, à esquerda, do rio Areado.  

Na hidrografia do distrito de Major Porto, cabe destaque para o rio Areado, 

correndo ao sul como divisa natural entre os municípios de Lagoa Formosa e 

Carmo do Paranaíba. Os principais afluentes à esquerda, são córregos das 

Batatas e Bebedouro, limite natural com o distrito de Bom Sucesso de Patos. Em 

seu território devem ser mencionados o ribeirão do Chumbo, correndo do Oeste 

para o centro, no Oeste, os córregos Capivara e Capivarinha; do Norte para o 

Sul, o córrego Lageado, o córrego da Boa Esperança e o córrego Santa Maria. 

O distrito de Pindaíbas faz parte da Bacia do Rio São Francisco e tem o córrego 

das Posses e o Ribeirão das Pindaíbas como divisas naturais com o distrito de 

Chumbo; córrego do Bauzinho, que passa próximo à Vila; córrego do Buracão 

ou Cabocla, afluente à esquerda do Rio Areado; córrego da Gameleira (divisa 

natural com Lagoa Formosa) e córrego da Cachoeira, (divisa natural com Lagoa 

Formosa) e afluente do Rio Areado. 

A hidrografia do distrito de Pilar é constituída pelo ribeirão de Santo Antônio das 

Minas Vermelhas (divisa natural, no Noroeste, com o município de Coromandel). 

Os córregos da Estiva e da Divisa, divisores naturais do Distrito do Pilar e Distrito-

sede, e afluentes, à direita, do Ribeirão Santo Antônio das Minas Vermelhas. O 

córrego Três Irmãos, divisa natural com o município de Coromandel. Rio 

Paranaíba, divisa natural, ao norte com os municípios de Coromandel, Lagamar 

e Presidente Olegário. Córrego São Luiz, divisa natural com o distrito-sede. E 

ainda os córregos do Carvão, da Rocinha, da Restinga, de Sussuarana e do 

Cabral. 
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O distrito de Santana de Patos é cortado pelo Rio Paranaíba rumo norte-sul. 

Grande parte do Paranaíba é divisa natural entre o distrito e o município de 

Lagoa Formosa. 

A rede hídrica do município é composta por: 

• Cursos d’água existentes na Sede: 

o Córrego do Monjolo 

o Córrego Limoeiro 

o Córrego Canavial 

o Córrego Arroz 

o Córrego Estreito 

o Córrego Água Limpa 

o Córrego do Rodrigues (Laranjeiras) 

o Córrego da Cadeia 

o Ribeirão da Fábrica (continuidade do Canavial) 

o Córrego da Caixa d’água (Mocambo: deságua Monjolo)  

• Principais Cursos d’água existentes nos Distritos: 

o Pindaíbas: 

o Córrego Bauzinho 

o Córrego Pindaíbas 

o Chumbo: 

o Ribeirão Areado 

o Córrego do Moinho 

o Rio da Prata 

o Major Porto: 

o Córrego Capivara 

o Córrego Batatas 

o Córrego Lajeado 

o Bom Sucesso: 

o Córrego Bom Sucesso 

o Córrego Santa Catarina 

o Ribeirão Areado 

o Ribeirão da Extrema 
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o Córrego Santo Antônio 

o Santana de Patos: 

o Ribeirão do Barreiro 

o Córrego do Engenho 

o Rio Espírito Santo 

o Alagoas: 

o Ribeirão das Alagoas 

o Pilar: 

o Rio Paranaíba 

o Córrego Pilar 

O córrego Monjolo é representado por diversas cabeceiras de drenagens 

formando um anfiteatro, composto por vertentes que constituem feições 

côncavas e convexas, com declividades por volta de 6,53%. Está inserido na 

sub-bacia do Monjolo e pertence às regiões centro, leste e nordeste da cidade. 

O curso d’água tem parte em seu leito natural, porém maior parte é canalizada 

com um sistema de canal aberto e fechado. A região da cabeceira encontra-se 

parcialmente recoberta por espécies remanescentes de cerrado em meio às 

áreas pastagens.  

O córrego do Monjolo se une ao córrego Canavial e forma o ribeirão da Fábrica. 

Suas nascentes estão localizadas em área declivosa não edificante. É 

considerado pela equipe da Diretoria de Meio Ambiente como uma importante 

área de recarga hídrica, além de formar uma área de corredor ecológico com o 

Parque Mirante do Alto da Colina. 

O córrego do Limoeiro é constituído apenas por uma cabeceira de drenagem, 

composta por vertentes que constituem feições suavemente côncavas, retilíneas 

e convexas com declividades por volta de 5,45%. Inserido na sub-bacia do 

córrego do Limoeiro, situado ao longo das regiões norte, nordeste e noroeste do 

perímetro urbano, constitui um dos afluentes diretos do rio Paranaíba, no 

perímetro urbano. Todo o trecho do córrego do Limoeiro está inserido no 

perímetro urbano, desde sua a nascente até sua foz, no rio Paranaíba. Deve-se 

observar o raio de 50 metros de preservação da nascente, que atualmente 

encontra-se bem preservada. Contudo, em seu trecho intermediário já existe 
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degradação, com pontos de assoreamento e acesso de animais. Atualmente, as 

cabeceiras de drenagens presentes neste domínio se encontram recobertas por 

espécies remanescentes de cerrado em meio às áreas pastagens. 

O ribeirão da Fábrica está inserido na sub-bacia do ribeirão da Fábrica, e 

pertence às regiões sul e sudeste da cidade. Recebe toda a contribuição da sub-

bacia do córrego do Monjolo e da sub-bacia do córrego Canavial. Tanto as 

margens da APP, quanto a área inundável, estão ocupadas por usos diversos 

como pastagens e edificações consolidadas e irregulares. Existem vários 

indicadores de degradação e poluição: ausência de vegetação ciliar, invasão por 

espécies exóticas e invasoras, erosão, assoreamento e presença de esgoto não 

tratado, conforme verificado em visita técnica (2020). A Figura 4 apresenta o 

mapa de uso da terra da bacia do ribeirão da fábrica. 

 

FIGURA 4 – MAPA DE USO DA TERRA E COBERTURA VEGETAL NATIVA 
DO RIBEIRÃO DA FÁBRICA 

Fonte: NOGUEIRA, 2017 
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A microbacia do córrego Canavial está situada entre as coordenadas geográficas 

com latitude 18º 34’ 06” a 18º 38’18” S e longitude 46º 23’32” a 46º30’12” O, 

limitada a sul pela BR- 365 e a oeste pela área urbana de Patos de Minas, ao 

norte pela estrada do Sumaré, na mesorregião Noroeste de Minas. Pertence ao 

bioma Cerrado, o qual possui extensas áreas que foram substituídas por culturas 

anuais, perenes e pastagens, atividades essas que predominam no município. É 

composta, na parte rural, por aproximadamente 83 nascentes. 

O córrego da Cadeia está localizado na sub-bacia do córrego da Cadeia, 

abrange as regiões nordeste, centro e oeste da cidade. O córrego da Cadeia tem 

sua nascente e maior parte do seu trecho canalizado. A porção aberta próximo 

ao deságue no rio Paranaíba encontra-se degradada, principalmente em sua 

margem direita, onde existe erosão significativa, assoreamento e presença de 

espécies invasoras. O córrego recebe esgoto sem tratamento (reclamação 

constante da população de odor próximo às lagoas da cidade e de pontos da 

rede pluvial no bairro Centro), que é consequentemente despejado no rio 

Paranaíba.  

O córrego da Água Limpa está inserido nas regiões nordeste, centro e oeste da 

cidade. Tem sua nascente na região próxima ao Parque da Lagoinha e sua foz 

é no Rio Paranaíba. A maior parte do seu trecho está degradada, detectando-se 

erosão significativa, depósitos irregulares de resíduos da construção civil, lixo, 

assoreamento e presença de espécies invasoras e exóticas. 

6.1.3 Geologia 

O município de Patos de Minas se localiza no extremo leste da unidade Cráton 

do São Francisco, no limite com a unidade Faixa Brasília. A geologia do 

município é representada pelo Grupo Bambuí - Subgrupo Paraopeba 

(Neoproterozóico) - fazendo-se presente com a Formação Serra da Saudade 

(CPRM, 2013). Esta Formação ainda é acompanhada de Coberturas Detríticas 

Cenozoicas Indiferenciadas e pelo Grupo Mata da Corda Indiviso (Mesozoico), 

o qual é constituído de rochas vulcânicas alcalinas. Essas rochas predominam 

nas porções centro-orientais, centro-norte, proximidades do Ribeirão do 
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Curraleiro e, principalmente, na maior parte do prolongamento leste do 

município. Sobre superfícies sobrelevadas, localizadas a oeste, ocorrem 

pequenas áreas de cobertura detritolaterítica, datadas do terciário.  

A Formação Serra da Saudade constitui-se de siltitos, arenitos e argilitos. Já as 

Coberturas Detríticas Cenozoicas Indiferenciadas são marcadas pela presença 

de sedimentos arenosos, areno-argilosos e argilo-siltososinconsolidados, com 

ocorrência local de canga e níveis de cascalho (CPRM, 2013). Tais Coberturas 

Detríticas Cenozoicas estão localizadas em áreas de topo e alta/médias 

vertentes, estando sobrepostas à Formação Serra da Saudade, que aflora nas 

médias/baixas vertentes. 

Entre os minerais encontrados no município cita-se: fosfato, mármore, calcário, 

granito, areia, cascalho e diamante. Patos de Minas encontra-se em uma zona 

de transição entre dois grandes domínios morfoestruturais: o prolongamento do 

Planalto do Sul de Minas, também denominado Planalto do Alto Rio Grande, e 

os Chapadões da Vertente Ocidental do São Francisco. 

A geologia e solos de Patos de Minas são semelhantes em toda a extensão do 

município, de modo que a sede e os distritos seguem esse mesmo padrão. 

Quanto às principais formações de relevo presentes nas regiões dos distritos de 

Patos de Minas, podemos citar: O Morro Agudo e a Serra Grande, na região do 

Distrito de Chumbo; a formação de Serra de Santa Maria em Bom Sucesso, que 

corta o distrito no sentido norte/noroeste; as formações Serra Grande, a Serra 

da Quina, o Morro da Pedra e a Chapada dos Tavares, nas regiões do Distrito 

de Major Porto e ainda as formações de Serra Grande, Espigão Mestre, Morro 

da Chácara, Serra dos Cabritos e Serra do Leal, na região do distrito de 

Pindaíbas, destacando-se as altas concentrações de tufito nas formações dessa 

região. 

6.1.4 Geomorfologia 

De acordo com Baptista et al. (2010) o relevo presente no perímetro urbano está 

inserido em três domínios distintos: unidades denudacionais em rochas 

sedimentares litificadas que constituem os planaltos e baixos platôs; unidades 
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denudacionais em rochas cristalinas ou sedimentares que compreendem os 

degraus estruturais/rebordos erosivos e colinas amplas e suaves; relevos de 

aplainamento, que corresponde às superfícies aplainadas retocadas ou 

degradadas.  

O relevo da porção Norte-Nordeste e Leste-Sudeste (NNO- ESSE) do município, 

de domínio do Grupo Areado, tem como características formas acidentadas, 

constituído por topos levemente arredondados.  

As colinas amplas e suaves estão presentes na porção noroeste (NO) do 

perímetro urbano de Patos de Minas, com cotas variando entre 780 e 880 m. 

Este domínio está presente sobre o conjunto de rochas do Subgrupo Paraopeba, 

tendo como características formas pouco dissecadas com vertentes convexas e 

topos amplos (BAPTISTA et al.,2010). O rio Paranaíba e o córrego Limoeiro são 

os principais cursos d’água na região, constituídos por planícies aluviais. As 

planícies aluviais são bem expressivas junto à calha do rio Paranaíba, onde é 

possível observar grandes extensões de áreas de pastagem.  

No âmbito pedológico, os solos predominantes no município são classificados 

como latossolos, cujas principais características são a profundidade e o bom 

desenvolvimento. Os tipos de latossolos comumente encontrados nesta unidade 

litológica são: latossolo vermelho-escuro distrófico e latossolo roxo distrófico.  

Os latossolos vermelhos escuros distróficos estão sobre o domínio das colinas 

amplas e suaves, próximas ao córrego Limoeiro e rio Paranaíba, localizados na 

porção norte do perímetro urbano. Nas áreas aplainadas presentes na porção 

central e sul do perímetro urbano, em sua grande maioria, há predominância do 

latossolo roxo distrófico.  

No geral, os latossolos apresentam baixa erodibilidade. Entretanto, quando 

submetidos à concentração de água proveniente da ocupação antrópica, podem 

desenvolver ravinas profundas e, quando interceptado o lençol freático, 

voçorocas. 
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6.1.5 Clima 

O clima de Patos de Minas é estabelecido pelos padrões de Koppen e 

caracteriza-se como clima tropical com estação seca – AW com inverno seco e 

verão chuvoso. Considerando os dados disponíveis das Estações Climáticas 

CEMIG (Patos de Minas 1) e INMET e ANA (Patos de Minas), referentes ao 

período de 1960-2012 (Figura 5), a distribuição das chuvas na região ocorre nos 

meses de janeiro, fevereiro e março (JFM) e durante o bimestre de novembro e 

dezembro (ND), apresentando a precipitação superior a 154,16 mm. O mês de 

dezembro foi o que apresentou maior acúmulo de água, 172,4 mm. O período 

seco, que ocorre entre os meses de maio a setembro, apresenta índices de 36,0 

a 58,7 mm/mês. 

A temperatura média anual é de 21,1ºC, média máxima anual de 27,6ºC e média 

mínima anual de 16,6ºC. O período em que são registradas as temperaturas 

mais altas é compreendido entre os meses de setembro e março. No período 

entre junho e agosto são registradas as menores médias térmicas, 

correspondendo à estação mais seca do ano, o inverno. O índice médio anual 

pluviométrico está em 1.473,75mm, o período de maior pluviosidade ocorre de 

outubro a maio, correspondendo à estação chuvosa do ano, o verão. A 

pluviosidade é maior nos meses de janeiro, maio e novembro, sendo que a maior 

precipitação dessa série foi de 140 mm, enquanto a menor foi de 1 mm, 

justamente nos meses de inverno (Figura 6). 
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FIGURA 5 – PRECIPITAÇÃO (MM) ANUAL REGISTRADO DURANTE O 
PERÍODO DE 1979 A 2012 

Fonte: Plano Diretor Patos de Minas, 2018. 

 

FIGURA 6 – DADOS METEOROLÓGICOS DE PRECIPITAÇÃO 
Fonte: Plano Diretor Patos de Minas, 2018. 

A umidade do ar é mais baixa no período de julho a setembro, apresentando 

percentual de 50-25% e a mínima já registrada para este período foi de 27%. 

Nos meses de outubro a junho apresenta seu percentual mais elevado entre 60-

90%, com máxima já registrada de 88% para esse período (Figura 7). 
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FIGURA 7 – DADOS METEOROLÓGICOS DE UMIDADE 
Fonte: Plano Diretor Patos de Minas, 2018. 

Os ventos são, em geral, fracos, mas podem ter pequena variação de 3-5 m/s, 

principalmente em agosto, com maior velocidade já registrada desta série de 

4m/s (Figura 8). 

 

FIGURA 8 – DADOS METEOROLÓGICOS DE VELOCIDADE 
Fonte: Plano Diretor Patos de Minas, 2018. 

 

6.1.6 Biomas 

O município de Patos de Minas está inserido em um ambiente de Cerrado, com 

resquícios de remanescentes de Mata Atlântica (Figura 9). 
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FIGURA 9 – MAPA DE BIOMAS. 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021. 
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A Floresta Tropical Latifoliada, regionalmente conhecida como Mata da Corda, 

cobriu originalmente a maior parte do município de Patos de Minas. O intenso 

desmatamento verificado ao longo do tempo, com vistas à utilização dos solos 

férteis pela agropecuária, reduziu drasticamente a antiga cobertura vegetal. 

Hoje, existem pequenos remanescentes dispersos pelo município, em sua 

maioria degradados sob a forma de capões de mata e capoeiras.  

Ao longo de córregos e ribeirões ocorrem pequenas matas galerias, muitas 

vezes ocupando, inclusive, as partes mais altas das vertentes, protegendo 

nascentes de cursos de água.  

O cerrado ocorre alternadamente com as áreas da antiga Mata Tropical. Essa 

vegetação predomina, por exemplo, nas regiões dos distritos de Bom Sucesso 

de Patos e Santana de Patos, e nas áreas rurais de Aragão, Rocinha, São Luís, 

Potreiros e Paciência. É comum também nos limites com o município de 

Guimarânia, sobre superfícies sobrelevadas, ocorrem campos limpos.  

As árvores do Cerrado que compõem a vegetação permanente são muito 

peculiares, com troncos tortuosos, cobertos por uma cortiça grossa, cujas folhas 

são geralmente grandes e rígidas.  

Há grande variação na relação entre a quantidade de árvores e de herbáceas, 

formando um gradiente estrutural que vai do Cerrado completamente aberto 

denominado de Campo Limpo, que é a vegetação dominada por gramíneas sem 

a presença dos elementos lenhosos, até o Cerrado fechado, chamado Cerradão, 

que possui aspecto florestal devido à grande quantidade de árvores e formação 

de dossel. As formas intermediárias são o Campo Sujo, o Campo Cerrado e o 

Cerrado “Sensu Stricto”, de acordo com uma densidade crescente de árvores.  

6.1.7 Características bióticas 

O Estudo de Concepção para gestão das águas pluviais (2014) realizou um 

amplo levantamento do meio no qual se insere o território municipal, no intuito 

de contribuir para a efetiva elaboração do diagnóstico da situação das áreas 

afetadas, alagadas e bacias contribuintes. A descrição do estado de 
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conservação dos ambientes ocorrentes no município permite subsidiar a 

preservação e recuperação da vegetação nativa das Áreas de Preservação 

Permanente (APPs) dos rios, córregos, contribuintes e lagoas artificiais inseridos 

nesse contexto. Assim, a partir de tais dados, é possível estabelecer diretrizes 

para a conservação e, onde couber, recuperação de matas ciliares e áreas 

adjacentes às nascentes e de captação de água, sendo abordado tal estudo na 

presente análise de forma suscinta (PATOS DE MINAS, 2014). 

O diagnóstico em questão se baseou em projetos e programas existentes e/ou 

em elaboração para a Preservação e Recuperação de Áreas de Preservação 

Permanente em Patos de Minas e Região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. 

As informações abrangeram a área das sub-bacias inseridas na área urbana e 

área de entorno do município, coincidente, neste caso, com os limites da zona 

rural. 

Assim, foram priorizadas as observações em campo com relações diretas com 

as faixas de APP: fitofisionomias dominantes, áreas prioritárias para 

conservação, identificação de Unidades de Conservação, composição antrópica 

do município, vulnerabilidade ambiental, continuidade dos fragmentos florestais 

remanescentes no entorno, dentre outros aspectos correlatos com o objetivo do 

estudo. Portanto, para a análise dos ambientes naturais – biótopos, considerou-

se o aspecto da vegetação atual, preponderantemente, suas formações 

florestais nativas. Da mesma forma, observou-se os graus de perturbações 

antrópicas moderadas, atividades agropecuárias, ocupação por monocultura 

agrícola, reflorestamento por espécies exóticas e nativas. (PATOS DE MINAS, 

2014). 

Segundo o estudo, a Mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba se 

inserem no grupo denominado “Cerrado Periférico”, formado por distintos biomas 

brasileiros. 
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6.1.7.1 Contextualização ambiental da mesorregião do triângulo mineiro e alto 
Paranaíba 

No enquadramento fitogeográfico do Triângulo Mineiro foram identificadas as 

seguintes formações: 

✓ Formações Florestais Nativas 

 

• Mata Atlântica, ou, neste caso, Floresta Estacional Semidecidual, ou, 

ainda, Floresta Semidecídua. Estas formações representam os 

ecossistemas florestais neotropicais mais estudados e conhecidos, além 

de compreender a maior das áreas remanescentes, com espécies 

descritas e níveis de endemismos do Domínio Atlântico (Athayde 1997). 

O conceito ecológico da floresta semidecídua relaciona-se ao clima de 

duas estações, uma chuvosa e outra seca. 

• Formações Savânicas. O Cerrado brasileiro se localiza no cinturão 

tropical mundial ocupado pela savana (Sarmiento, 1985), nesse caso, 

representando um aspecto puramente fisionômico desse ecossistema, de 

acordo com Eiten (1994), Sarmiento (1985) e Sano & Almeida (1998). 

 

✓ Formas Originais do Cerrado na Região do Triângulo Mineiro 

De maneira sucinta, a cobertura vegetal original da região do Triângulo Mineiro 

tratava-se de um complexo vegetacional heterogêneo, variando de acordo com 

as condições edáficas, composto por formações campestres até formações 

florestais. Originalmente, a região era dominada pelas fitofisionomias de campo 

limpo, campo sujo, campo cerrado, cerrado propriamente dito (sensu stricto) e 

cerradão. Ressalta-se que em meio às formações vegetacionais dominantes, 

ocorrem ainda inclusões de outros ecossistemas, como as matas de galeria, 

matas ciliares, as florestas estacionais e as veredas. Assim, com o intuito de usar 

estes dados para caracterizar, representar e ilustrar as áreas estruturais de uma 

vegetação do bioma Cerrado buscou-se no estudo tratar essa composição 

vegetacional como modelo de distribuição ao longo do município de Patos de 

Minas (PATOS DE MINAS, 2014). 

A seguir, apresenta-se breve descrição das formações supracitadas: 



 

 

Página: 61 / 566                                                                                                                  
Arquivo: 245-P3-DIAGNOSTICO-R14-210914 

• Campo limpo: caracteriza-se pelo revestimento maciço por gramíneas e 

outras espécies herbáceas, apresentando, às vezes, pequenos arbustos 

muito afastados entre si. Árvores são ausentes nessa fitofisionomia. 

• Campo sujo: caracteriza-se pelo predomínio de gramíneas e inúmeras 

espécies herbáceas entremeadas por arbustos e árvores espaçadas. 

• Campo cerrado: fisionomia intermediária entre o campo sujo e o cerrado 

propriamente dito. Os elementos arbóreos são menos espaçados e não 

tão altos como no cerrado. 

• Cerrado propriamente dito: caracteriza-se pela presença de árvores 

tortuosas, de cascas grossas e gretadas, interrompidas ocasionalmente 

por árvores emergentes de porte mais ereto. Frequentemente, é 

composto por três estratos: o arbóreo, que é aberto e mais ou menos 

contínuo (as árvores de 5 a 6 metros de altura às vezes se tocam pelas 

copas); o arbustivo e subarbustivo, que se mostra muito denso e de 

composição florística muito variável; o herbáceo, constituído 

principalmente por gramíneas. 

• Cerradão: difere do cerrado propriamente dito pelo seu aspecto florestal, 

pois, além de possuir maior densidade, as árvores não são tão 

ramificadas quanto neste. É composto por três estratos: o arbóreo, que é 

denso e a altura média das árvores varia ente 6 a 12 metros; o arbustivo, 

nítido e não raro denso; e o herbáceo, ralo e constituído por poucas 

gramíneas. 

• Mata de galeria e mata ciliar: situam-se ao longo dos cursos d'água, 

constituindo, geralmente áreas de preservação permanente. Quando 

ocorre o encontro/toque das copas das árvores situadas nas duas 

margens do curso d'água, utiliza-se a denominação mata de galeria. 

Quando não ocorre o toque das copas e a vegetação apresenta apenas 

o aspecto de cílios nas margens, utiliza-se a denominação mata ciliar. 

• Floresta estacional: formações florestais associadas ao ritmo estacional, 

que se traduz pela queda das folhas de árvores durante a estação seca. 

Na floresta estacional semidecidual, a porcentagem de árvores 

caducifólias no conjunto florestal situa-se entre 20 e 50%. Na floresta 
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estacional decidual, a porcentagem de árvores caducifólias no conjunto 

florestal é acima de 50%. 

• Vereda: ocorre em áreas de nascentes ou em depressões onde se 

localizam pequenos córregos, em que o solo se encontra encharcado 

praticamente durante todo o ano. Formação predominantemente 

campestre, com denso estrato herbáceo graminoso, onde um dos 

elementos arbóreos mais ocorrentes é Mauritia flexuosa (buriti). 

Constituem-se áreas de preservação permanente. 

 

✓ Cerrado stricto sensu  

Para a caracterização do Bioma Cerrado junto ao território em estudo, 

considerou-se sua fisionomia mais comumente (originalmente) ocorrente na 

região do Triângulo Mineiro: o Cerrado Sentido Restrito (Figura 10). O Cerrado 

stricto sensu ocupa cerca de 70% do bioma Cerrado, tratando-se de formação 

savânica caracterizada pela presença de árvores baixas, inclinadas, tortuosas, 

com ramificações irregulares e retorcidas, e geralmente com evidência de 

queimadas (RIBEIRO e WALTER, 1998).  

 

FIGURA 10 – FEIÇÃO TÍPICA DO CERRADO STRICTU SENSU, 
OCORRENTE NO MUNICÍPIO 

Fonte: Patos de Minas, 2014. 
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✓ Cerrado antropogênico 

Segundo Felfili et al. (2002), o Cerrado sentido restrito, por ocupar terrenos 

planos de solos profundos, que são propícios à agricultura mecanizável, está 

desaparecendo, tendo em vista as boas condições físicas do solo para abrigar 

construções civis e outras atividades antrópicas. As diversas interferências 

agrícolas atingiram as formas nativas do cerrado. Os elementos arbóreos e as 

arvoretas podem ter sido os mais explorados entre os vários estratos, 

principalmente pela utilização como lenha, cercas, carvoaria e construções 

diversas ao longo dos anos. Além das modificações do estrato arbóreo, houve 

uma intervenção das formas subarbustivas e herbáceas conhecida como Campo 

Sujo, havendo ao longo dos anos uma drástica substituição do estrato herbáceo 

natural por formas intensivas a semi-intensivas de plantio de gramíneas, 

principalmente para a formação de pastagens agropecuárias. 

Assim, para realização da caracterização regional e local, as formas alteradas 

de cerrado foram consideradas como “cerrado antropogênico”, ocasionadas 

pelas várias atividades humanas (Figura 11). 

 

FIGURA 11 – IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO EM 
ÁREA ORIGINALMENTE COBERTA PELO CERRADO. 

Fonte: Patos de Minas, 2014. 
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✓ Matas Ciliares 

As Matas Ciliares são vegetações características das margens dos rios, córregos 

e lagos, e de ampla distribuição. Elas apresentam espécies adaptadas, 

tolerantes, ou indiferentes a solos encharcados e, ou sujeitos a inundações 

temporárias, com algumas espécies exclusivas, sendo importante habitat para 

animais e fonte de alimento para peixes (KAGEYAMA, 1986). E recebem 

distintas denominações, sendo popularmente conhecidas como “floresta de 

galeria”, “vegetação ribeirinha”, “mata ripária”, dentre outras sinonímias. As 

matas ciliares ou formações ripárias são assim denominadas, respectivamente, 

por assemelharem-se, na sua função, aos cílios que protegem os nossos olhos 

e na sua forma por ocorrerem em faixas estreitas em formato de “ripas”. 

✓ Matas de Galeria 

As matas de galeria podem ser definidas como formações florestais associadas 

aos cursos d'água, as quais podem estender-se por dezenas de metros a partir 

das margens, e apresentam marcantes variações na composição florística e 

estrutura da comunidade, dependendo das interações estabelecidas entre o 

ambiente aquático e sua vizinhança.  

As florestas de galeria podem ainda circundar lagos, veredas, córregos e 

pequenos rios e ter estrutura e composição diferente das florestas ripárias que 

margeiam os grandes e médios rios, devendo, nesse caso, ser entendidas como 

matas ciliares, visto que a terminologia da formação florestal denominada mata 

ciliar é o resultado da combinação desses dois conceitos (ciliar e galeria), 

referindo-se às áreas cobertas por florestas situadas entre um rio e os sítios 

adjacentes, devendo assim ser manejada para manter a integridade ecológica e 

hidrológica dos cursos d'água (SCOLFORO e OLIVEIRA, 2005). 

✓ Funções ambientais 
 
Consideradas como Áreas de Preservação Permanente (APP), as matas ciliares 

desempenham importantes funções junto ao meio e seus efeitos não são apenas 

locais, mas refletem na qualidade de vida de toda a população sob influência de 
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uma bacia hidrográfica. Entre os seus benefícios e funções ao ambiente, 

destaca-se: 

• Qualidade da água – As matas ciliares possuem função de tamponamento 

entre os cursos d'água e as áreas adjacentes cultivadas, melhorando a 

qualidade da água e retendo uma grande quantidade de produtos tóxicos 

e sedimentos, nutrientes (cerca de 80% do fósforo e 89% do nitrogênio) 

que, em excesso, podem alterar o nível do oxigênio, provocando 

mortalidade de peixes e outras formas de vida aquática. 

• Estabilização das margens dos rios – devido à grande malha de raízes 

que dá estabilidade aos barrancos. Funciona como uma esponja, retendo 

e absorvendo o escoamento superficial, auxiliando na infiltração da água 

e retenção das partículas do solo que são carreadas pelas águas 

superficiais. 

• Habitat para a fauna silvestre - as matas ciliares proporcionam uma 

provisão de água, alimento e abrigo para um grande número de espécies 

de pássaros e pequenos animais, além de funcionarem como corredores 

de fauna. 

• Habitat aquático – a vida aquática dos rios e lagos é profundamente 

beneficiada pela presença de matas ciliares, que proporcionam 

sombreamento para as águas, o que é um importante fator para 

manutenção da temperatura destas. Variações bruscas de temperatura 

da água podem afetar grande variedade de seres aquáticos e reduzir a 

reprodução e sobrevivência dos peixes. 

6.1.8 Unidades de conservação / Áreas de preservação permanente (APP) 

A Lei Federal n° 12.651/2012 - Novo Código Florestal, trouxe diversas diretrizes 

relacionadas à proteção da vegetação que abrange o solo de todo o território 

nacional. Cada bioma, com suas particularidades, foi previsto no texto conforme 

as respectivas características. Basicamente, as florestas estão protegidas pelo 

Código Florestal em duas categorias: as Áreas de Preservação Permanente 

(APPs) e as Áreas de Reserva Legal (ARL). De acordo com as diretrizes dessa 

lei, considera-se APP, em zonas rurais ou urbanas: 
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As faixas marginais de qualquer curso d’água natural, desde a borda 
da calha do leito regular, com distância de 30 (trinta) metros, para os 
cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de largura;  

As áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura 
mínima de: 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo 
d’água com até 20 (vinte) ha de superfície, cuja faixa marginal será de 
50 (cinquenta) metros; e 30 (trinta) metros, em zonas urbanas;  

As áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, na faixa 
definida na licença ambiental do empreendimento;  

As áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água, qualquer que 
seja a sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) 
metros;  

As encostas ou partes destas, com declividade superior a 45°, 
equivalente a 100% (cem por cento) na linha de maior declive;  

As bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, 
em faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais;  

No topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima 
de 100 (cem) metros e inclinação média maior que 25°, as áreas 
delimitadas a partir da curva de nível correspondente a 2/3 (dois terços) 
da altura mínima da elevação sempre em relação à base, sendo essa 
definida pelo plano horizontal determinado por planície ou espelho 
d’água adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota do ponto de sela 
mais próximo da elevação; 

As áreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, 
qualquer que seja a vegetação; 

Em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, com largura 
mínima de 50 (cinquenta) metros, a partir do espaço permanentemente 
brejoso e encharcado. 

As APPs são áreas que, de acordo com sua localização, devem ser mantidas 

protegidas, não sendo permitido o corte ou a exploração da “floresta” ou da 

“vegetação” que a cobre.  

6.1.8.1 Resoluções CONAMA relativas às APPs 

Na esfera federal, há diversas Resoluções relativas ao tema, para a efetiva 

definição, parâmetros, projetos de recuperação e controle de uso da faixa de 

preservação permanente. Dentre as principais Resoluções do Conselho 

Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), cita-se: 

• Resolução CONAMA nº 302/2002 - "Dispõe sobre os parâmetros, 

definições e limites de Áreas de Preservação Permanente de 

reservatórios artificiais e o regime de uso do entorno" - Data da legislação: 

20/03/2002. 
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• Resolução CONAMA nº 303/2002 - "Dispõe sobre parâmetros, definições 

e limites de Áreas de Preservação Permanente". - Data da legislação: 

20/03/2002. Revoga a Resolução nº 04, de 1985. Alterada pela Resolução 

nº 341, de 2003. 

• Resolução CONAMA nº 369/2006 - "Dispõe sobre os casos excepcionais, 

de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, que 

possibilitam a intervenção ou supressão de vegetação em Área de 

Preservação Permanente - APP - Data da legislação: 28/03/2006. 

• Resolução CONAMA nº 425/2010 - "Dispõe sobre critérios para a 

caracterização de atividades e empreendimentos agropecuários 

sustentáveis do agricultor familiar, empreendedor rural familiar, e dos 

povos e comunidades tradicionais como de interesse social para fins de 

produção, intervenção e recuperação de Áreas de Preservação 

Permanente e outras de uso limitado. 

• Resolução CONAMA Nº 429/2011 - "Dispõe sobre a metodologia de 

recuperação das Áreas de Preservação Permanente – APPs".  

6.1.8.2 Áreas protegidas no território municipal 

Dentre as áreas de proteção ambiental e áreas de fragilidade, destacam-se os 

cursos d’água, as unidades de conservação e as faixas de inundações do 

principal curso d´água que perpassa pelo distrito sede. 

Todos os cursos d’água devem ter a faixa mínima de proteção, que é conforme 

largura e delimitação especificada pelo Código Florestal (Lei 12651/2012). A 

faixa de área de preservação permanente (APP) para cada margem de cursos 

d’água varia de 30m a 500m, como pode ser visualizado na Figura 12. 
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FIGURA 12 – VARIAÇÕES DO TAMANHO DA APP DE ACORDO COM A 
LARGURA DO CURSO D'ÁGUA 

Fonte: Cartilha do código florestal, 2021. 

 

Os principais rios do município são:  

• Rio Paranaíba  

• Rio Santo Antônio das Minas Vermelhas  

• Rio Espírito Santo  

• Rio Abaeté  

• Rio Areado  

• Rio da Prata  

• Ribeirão dos Vieiras  

• Ribeirão da Mata  

• Ribeirão do Chumbo  

Apenas o rio Paranaíba e o rio Abaeté possuem APP de 50 metros, enquanto os 

demais possuem APP de 30 metros. O Rio Paranaíba é o único de domínio 

Federal, sendo o restante de domínio Estadual. A calha do rio Paranaíba 
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abrange as regiões setoriais do perímetro urbano sul, sudoeste, oeste e 

noroeste.  

Em relação à calha do rio Paranaíba, essa abrange as regiões setoriais do 

perímetro urbano sul, sudoeste, oeste e noroeste. Seguindo o estabelecido no 

Código Florestal, as áreas de preservação permanente do rio devem possuir 

uma faixa mínima de preservação de 50 metros em cada margem delimitada a 

partir do leito regular, por se tratar de rio de largura entre 10 e 50 metros.  

Conforme descrito na revisão do Plano Diretor municipal, em 2018, o elemento 

natural estruturador da paisagem de Patos de Minas, que exerce maior 

influência, é a hidrografia, com a sua riqueza de corpos hídricos, compostos pelo 

Rio Paranaíba (pertencente à bacia do Rio Paraná) limitador do perímetro urbano 

a oeste, pelos córregos presentes na mancha urbana (canalizados e canalizados 

a céu aberto) e pelas lagoas (temporais e perenes). Em especial, as lagoas, são 

destaque na paisagem da Sede Urbana, apesar de, dada a ocupação no 

território, algumas terem desaparecido. Porém, boa parte permanece 

preservada, sendo delimitadas, por meio de Leis Municipais, como Áreas de 

Preservação Permanente ou Parques Municipais, a fim de garantir sua 

conservação, conforme listado a seguir: 

• Parque Recreativo Dr. Itagiba Augusto da Silva, “Lagoa do Japonês”, 

conhecida popularmente como Lagoa Grande. 

• Parque João Luiz Redondo, conhecido popularmente como Lagoinha. 

• Área de Preservação Permanente da Lagoa da Vargem Fria. 

• Área de Preservação Permanente da Lagoa do Patão. 

• Área de Preservação Permanente do Córrego e Nascentes do Monjolo e 

Água Limpa. 

• Área de Preservação Permanente do Rio Paranaíba. 

• Parque Municipal do Mocambo. 

• Parque Municipal Mirante do Alto da Colina. 

• Parque Municipal de Preservação Mata do Catingueiro. 

• Parque Ecológico Rio Paranaíba 
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Algumas dessas áreas ainda não são utilizadas como locais de lazer e não 

têm seu potencial paisagístico/turístico explorado, o que deve ser avaliado 

com cautela, de modo a garantir sua conservação e função ambiental. Na 

planta base antiga da Secretaria Municipal de Planejamento, os parques 

constavam como áreas verdes. Uma vez que possuem áreas passíveis de 

proteção pelo Código Florestal, foram adequados como APP, devido ao maior 

grau de proteção dessa categoria.  

6.1.8.3 Unidades de Conservação 

Os parques municipais de Patos de Minas ainda não constam cadastrados no 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), não possuem Plano 

de Manejo, Conselho Gestor e também não recebem ICMS Ecológico. É 

possível também serem enquadrados como Unidades de Conservação 

Municipais, desde que se adequem às normas do Estado de Minas Gerais, 

podendo inclusive receber ICMS Ecológico após sua regularização. 

Atualmente, nenhum dos Parques do município possui esse enquadramento 

ou cadastro no Sistema Estadual de Unidades de Conservação. 

Sendo assim, em Patos de Minas existe apenas uma Unidade de Conservação 

na categoria de RPPN – Reserva Particular do Patrimônio Natural. Seguem os 

dados conforme o Sistema do Zoneamento Ecológico e Econômico de Minas 

Gerais: 

✓ RPPN Reserva Sucury 

Proprietário: Chalet Agropecuária Ltda. 

Área: 280 hectares 

Bioma: Cerrado 

Portaria: nº 099 de 27/05/2008 

Publicada em: 18/06/2008. 
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6.1.8.4 Áreas de proteção ambiental e áreas de fragilidade 

A inundação é um problema que o município está sempre sofrendo. A cota 780 

metros de que trata a Lei Municipal nº 2870/91 foi considerada área de risco de 

inundação, tendo como base a máxima cheia do rio Paranaíba ocorrida 

historicamente até então no município, que compreende o período chuvoso entre 

os anos de 1982 e 1983. 

A área contemplada pela cota 782 metros (Figura 13) consta como área de 

preservação ambiental na Lei Municipal nº 320/2008. Portanto, constitui também 

uma área não edificante. 
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FIGURA 13 – MAPA DE ÁREAS DE RISCO 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021. 
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Algumas áreas do município possuem restrições ambientais ou estão 

degradadas, portanto possuem condicionantes quanto ao uso. Abaixo estão as 

áreas restritas do município: 

• Área inundável do Rio Paranaíba e sub-bacias (perímetro urbano): cota 

782 metros. Risco de inundação, o que pode acarretar doenças de 

veiculação hídrica e danos físicos e materiais.  

• APPs Fluviais e de nascentes, parques e áreas protegidas por Lei.  

• Áreas com declividade maior que 30% (áreas não edificantes): incluem 

porções com declividade maior que 45% (chamadas de APP’s pelo 

Código Florestal). O risco é de desmoronamento, com danos físicos, 

materiais e ambientais.  

• Barragens de rejeito, mesmo que desativadas: risco de rompimento e 

potencial risco físico, material e de danos ambientais. Localizada na área 

interna da Fosfértil “Rocinha”, é mantida sob constante monitoramento do 

Corpo de Bombeiros. Próxima ao distrito de Pilar, às margens da BR 352 

Patos – Coromandel.  

• Erosão localizada no bairro Céu Azul: processo erosivo desencadeado 

pela drenagem pluvial, onde existiam algumas invasões e moradias 

irregulares, realocadas para preservação da integridade humana. A área 

é considerada de risco e até o momento não foram tomadas medidas para 

reversão da situação. Há esgoto e deficiência na drenagem, afluente do 

Córrego Canavial.  

• Pontos de degradação nas margens do Paranaíba: alguns pontos estão 

degradados pela drenagem hídrica ineficiente, em sua maioria resultado 

da ação antrópica. Os projetos de drenagem não estão prevenindo de 

maneira eficaz a erosão, o assoreamento e os demais danos ambientais 

que deveriam ser prevenidos. Os lançamentos da COPASA também 

estão erodidos.  

6.1.9 Sistema viário 

A trama viária da cidade de Patos de Minas se desenvolveu acompanhando o 

traçado dos antigos caminhos dos tropeiros e trilhas naturais. O sistema viário 
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básico originou-se a partir do antigo “Largo da Igreja Matriz”, com o crescimento 

da malha viária ocorrendo naturalmente a partir do prolongamento das ruas 

iniciais. A topografia plana do sítio, juntamente com as preocupações em se ter 

um bom traçado urbano, contribuíram para o desenvolvimento de uma rede viária 

ortogonal e regular, com as caixas das ruas com boas larguras e leitos 

carroçáveis.  

O sistema viário precursor estruturou-se a partir de dois eixos principais que se 

cruzam na área central, tornando-se os corredores preferenciais de penetração 

e distribuição do fluxo urbano e interurbano. O primeiro eixo é formado pela Rua 

Major Gote, que se apresenta como principal via de acesso no sentido norte-sul, 

enquanto o segundo eixo é o da Avenida Brasil, importante via de ligação Leste-

Oeste (bairros e zona rural). Nas áreas periféricas, há predominância do sistema 

de ruas resultantes do planejamento com desenho em traçado ortogonal, porém 

com as caixas menores. Esta malha caracteriza-se por ser de acesso a novos 

bairros e da trama viária dos loteamentos mais recentes.  

Em 1981 foi elaborado um novo projeto para atualizações e melhorias do tráfego 

na área central da cidade, através do programa de atendimento a cidades de 

porte médio, do ministério dos transportes / empresa brasileira de planejamento 

de transportes – GEIPOT. Nesta reestruturação, implantou-se o sistema de 

“binários”, composto principalmente pelas ruas Major Gote e Doutor Marcolino, 

eixos de entrada/saída da cidade e corredores de circulação urbana e 

interurbana para as áreas rurais. A implantação dos binários e a colocação de 

mão única em muitas ruas centrais, fez com que a Avenida Getúlio Vargas se 

tornasse uma via receptora e distribuidora de grande parte do fluxo de tráfego, 

tanto aquele oriundo ou destinado à área central, como o de ligação aos bairros.  

Foi realizada uma categorização das vias do município de acordo com o Art. 60 

do Código de Trânsito Brasileiro, o qual as designa como “vias urbanas” e “vias 

rurais”. As vias urbanas dividem-se em: ligação regional, arteriais, coletoras, 

transposição e locais e as vias rurais são compostas por rodovias e estradas, e 

se caracterizam em:  
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• Rodovias: são aquelas pavimentadas, geralmente com asfalto ou 

concreto.  

• Estradas: são aquelas sem pavimento  

Destacam-se algumas rodovias passam pelo município, onde formam dois eixos 

principais, sendo elas:  

• BR-365: em um sentido liga a cidade de Patos de Minas a Montes Claros, 

cruzando a BR-040. No outro, faz a ligação com Uberlândia, passando 

por Patrocínio. Assume o importante papel de via de escoamento da 

produção ao nordeste do país, além de fazer conectar à BR–050 / São 

Paulo;  

• BR-354: no sentido sul é a via de interligação com a BR-262 (Vitória – 

Cuiabá), passando por Lagoa Formosa, São Gotardo, dentre outros 

municípios. Depois se interliga a BR-381 (Belo Horizonte – São Paulo), 

facilitando o acesso a capital mineira, ao sul do estado e ao litoral norte 

paulista. No sentido contrário, é continuada pela MGT-354, que se 

interliga a MG-188. Seguindo nesse sentido, passa pelos municípios de 

Presidente Olegário, Lagamar e Vazante.  

• MG-354: faz a ligação de Patos de Minas à MG-188 que, por sua vez, liga-

se à BR-040, próxima à cidade de Paracatu, servindo de escoamento de 

fluxo de veículos para Brasília.  

• MG-410: tem início na MG-354 e faz a ligação à BR-040 (trecho entre Belo 

Horizonte e Brasília), auxiliando no processo de escoamento da produção 

na região chamada de “Chapadão de São Pedro”. Além disso, reduziu a 

distância até Brasília e alguns municípios vizinhos.  

• BR-146: dentre as rodovias que passam pela região foi a última a receber 

pavimento asfáltico. Interliga a BR-365 até a BR- 262, passando pelo 

distrito de Santana de Patos e chegando a Araxá.  

Além das rodovias mencionadas, merece destaque também a BR-040, que 

interliga a capital do estado, Belo Horizonte, à capital nacional, Brasília. A malha 

rodoviária no município é composta por:  

• 96,70 Km de rodovias federais  
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• 45,30 Km de rodovias estaduais  

• 1.275,20 Km de estradas municipais  

Também é importante destacar o “Anel Viário”, composto por trechos de rodovias 

contornando parte do perímetro urbano e interligando às BRs. Fazem parte do 

anel os trechos das seguintes vias:  

• MGT-354  

• BR-354  

• Avenida Rodrigo Castilho de Avelar (BR-365)  

As rodovias intermunicipais permitem o intercâmbio entre várias cidades 

vizinhas. Isso é bastante significativo, principalmente devido à importância de 

Patos de Minas como polo comercial, educacional e de serviços da região. 

Dentre estas cidades destacam-se Carmo do Paranaíba, Lagoa Formosa, São 

Gotardo, Rio Paranaíba, Presidente Olegário, João Pinheiro, Lagamar, Lagoa 

Grande, Vazante, Patrocínio, Coromandel, Guarda Mor, Cruzeiro da Fortaleza, 

Serra do Salitre, São Gonçalo do Abaeté e Paracatu.  

Quanto à malha ferroviária, o ponto mais próximo da Rede Ferroviária Federal 

S.A. está localizada no município de Patrocínio, a uma distância de 70 km de 

Patos de Minas.  

As estradas rurais, em sua maioria, não estão em boas condições. É comum a 

presença de pisos irregulares, buracos, falta de cascalho e de drenagem. Nos 

períodos de seca, a poeira é um fator recorrente em todas as regiões, incomoda 

e torna alguns trechos perigosos, com risco de acidentes. Nos períodos 

chuvosos, em alguns pontos acontecem atoleiros, que prejudicam os 

deslocamentos.  

Segundo o Plano Rodoviário Municipal, com levantamentos realizados em 2001, 

a malha Rodoviária Municipal possui 119 estradas rurais Municipais, 

representando uma extensão total de 1.275,20 km.   

O sistema de transporte rural é operado por três empresas de transporte, por 

meio de concessões e contratos definidos por linha, sob a jurisdição da Prefeitura 
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Municipal. O sistema todo é constituído por 10 linhas, todas com origem em 

Patos de Minas. O local de saída é o Terminal Rodoviário, com operação de 

Segunda a Sábado e mínimo de um horário de atendimento por dia. As 

localidades atendidas são Boassara, Alagoas, Curraleiro, Rocinha, Leal, 

Pindaíbas, Major Porto, Horizonte Alegre, Santiago, Bebedouro, Limão, Bom 

Sucesso, Sertãozinho, Chumbo e Cangerana. 

6.2 DEMOGRÁFICA E SOCIOECONÔMICA 

Neste capítulo será apresentada as principais características demográficas e 

socioeconômicas de Patos de Minas, onde serão abordados o quantitativo e 

crescimento populacional, características de idade e sexo, distribuição no 

território, de desenvolvimento humano, perfil socioeconômico e industrial. Todas 

essas características guardam relação direta com os serviços de saneamento, 

seja para conhecimento da demanda a ser atendida, para planejamento e 

cobertura dos serviços etc. 

6.2.1 População 

Para efeito de diagnóstico e análise da microrregião em que o município de Patos 

de Minas se insere, o estudo terá como referência os municípios limítrofes, que 

são Carmo do Paranaíba, Coromandel, Vazante Presidente Olegário, Lagoa 

Formosa, Serra do Salitre, Guimarânia, Lagamar Varjão de Minas, Tiros e 

Cruzeiro da Fortaleza. Além do município de Patrocínio dado ao porte e 

proximidade. Ademais, para maior aderência comparativa do município de Patos 

de Minas, referente ao porte, tamanho e capacidade econômica e social, optou-

se por selecionar municípios mineiros, conforme ranking populacional disponível 

no site do IBGE em 20/10/2020, sendo eles: Ibirité, Poços de Caldas, Teófilo 

Otoni e Pouso Alegre. 

 

A população estimada de Patos de Minas para 2020 é de 150.833 habitantes. A 

população urbana estimada é de 138.887 habitantes e a população rural é de 

11.946 habitantes (IBGE, 2020). É o município com a 16ª maior população do 

estado de Minas Gerais. Comparado à microrregião em que Patos de Minas se 
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encontra, esse possui o maior número populacional e maior concentração de 

habitantes em área urbana, estimada em 92,10% (Quadro 1). Nota-se ainda que 

todos os municípios da microrregião possuem minimamente 70% da população 

em área urbana.   

 

QUADRO 1 – POPULAÇÃO TOTAL E PERCENTUAL DE URBANIZAÇÃO - 
MICRORREGIÃO, 2020 

Microrregião 
Municípios Limítrofes 

População 
Total 

População da 
Urbana 

(%) 

Patos de Minas 153.585 92,10 

Patrocínio 90.041 88,20 

Carmo do Paranaíba 30.324 84,70 

Coromandel 27.982 78,60 

Vazante 20.537 80,70 

Presidente Olegário 19.377 70,80 

Lagoa Formosa 17.991 75,60 

Serra do Salitre 11.493 73,50 

Guimarânia 7.971 81,50 

Lagamar 7.627 67,50 

Varjão de Minas 7.071 82,90 

Tiros 6.539 69,70 

Cruzeiro da Fortaleza 4.134 85,40 

Municípios Mineiros - Referência Populacional 

Ibirité  182.153 99,80 

Poços de Caldas 168.641 97,60 

Teófilo Otoni 140.937  91,60 

Pouso Alegre 152.549 81,70 

Fonte: IBGE (2020). 

 

Verificando a distribuição populacional pela área do município segundo 

estimativa populacional para 2020, Patos de Minas possui a maior densidade 

demográfica da microrregião, com 48,1 hab./km², seguido por Patrocínio com 

31,8 hab./km², Carmo do Parnaíba com 23,2 hab./km². O município de Patos de 

Minas se comparado aos municípios mineiros de referência populacional, 

apresenta baixa densidade demográfica, apenas Teófilo Otoni com 43,5 

hab./km² têm densidade inferior (Quadro 2). Patos de Minas tem densidade 

demográfica superior à do Estado de Minas Gerais como um todo que é de 36,30 

hab./km² em 2020, conforme Figura 14, tal resultado é devido a grande extensão 
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territorial dos municípios mineiros e pela maioria ter população inferior a 20 mil 

habitantes.  

 

QUADRO 2 – DENSIDADE DEMOGRÁFICA (HABITANTES/KM²) ESTIMADA 
PARA MUNICÍPIOS MINEIROS SELECIONADOS, 2020 

Microrregião  
Municípios Limítrofes 

Densidade Demográfica 
(habitantes/km²)1 

Patos de Minas 48,1 

Patrocínio 31,8 

Carmo do Paranaíba 23,2 

Guimarânia 22,1 

Lagoa Formosa 21,5 

Cruzeiro da Fortaleza 19,4 

Varjão de Minas 11,0 

Vazante 10,8 

Serra do Salitre 9,0 

Coromandel 8,4 

Presidente Olegário 5,6 

Lagamar 5,2 

Tiros 3,1 

Municípios Mineiros - Referência Populacional 

Ibirité  2.516,1  

Poços de Caldas 308,3  

Pouso Alegre 281,0  

Teófilo Otoni 43,5  
Nota: 1- Valores obtidos com a relação entre a estimativa populacional do 
IBGE para 2020 e a área do território municipal  
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FIGURA 14 – DENSIDADE POPULACIONAL (HAB./KM2) DOS MUNICÍPIOS 

EM MINAS GERAIS, 2020 

Fonte: IBGE (2020) 

 

Analisa a série histórica sobre o contingente populacional de Patos de Minas, de 

acordo com o último censo do IBGE, no ano de 2010 Patos de Minas possuía 

138.710 habitantes. Ainda, conforme dados do órgão, no ano de 2020, a 

população do município alcançaria 153.585 habitantes. Nota-se que nos últimos 

40 anos Patos de Minas praticamente dobrou o tamanho da sua população, 

saindo de uma população de aproximadamente 86 mil habitantes para mais de 

153 mil (1980-2020). O ritmo de crescimento da população foi mais acelerado na 

década 2000-2010, época de grande desenvolvimento urbano nas cidades do 

Brasil.    
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FIGURA 15 – EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO DE PATOS DE MINAS 

Fontes: 
1980, 1991, 2000 e 2010: IBGE - Censos Demográficos 
1996: IBGE - Contagem Populacional 
1981-1990, 1992-1999, 2001-2006: IBGE - Estimativas preliminares para os anos intercensitários 
dos totais populacionais, MS/SGEP/Datasus. 
2007-2009: IBGE - Estimativas elaboradas no âmbito do Projeto UNFPA/IBGE (BRA/4/P31A) - 
População e Desenvolvimento. Coordenação de População e Indicadores Sociais. 
2011-2012: IBGE - Estimativas populacionais enviadas para o TCU, estratificadas por idade e 
sexo pelo MS/SGEP/Datasus. 
2013-2020:  Estimativas preliminares elaboradas pelo Ministério da Saúde/SVS/DASNT/CGIAE 

 

Ainda, conforme dados do Censo 2010, o distrito Sede de Patos de Minas 

possuía 130.267 habitantes e seus demais distritos 8.443 habitantes. O distrito 

de Santana de Patos é o mais populoso com 2.262 habitantes e o Bom Sucesso 

de Patos é o menos populoso, com 585 habitantes. 

Avaliando a distribuição urbano/rural da população de Patos de Minas é possível 

perceber que houve uma intensificação do processo de urbanização, passando 

de 73% em 1980 para 92% em 2010 habitantes concentrados na área urbana, 

segundo dados do censo demográfico.  
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FIGURA 16 – PROPORÇÃO ENTRE POPULAÇÃO URBANA X RURAL 

Fonte: 1980, 1991, 2000 e 2010: IBGE - Censos Demográficos 

 

A partir da avaliação da distribuição da população por idade (pirâmide etária) dos 

últimos censos de 1991,2000 e 2010 observa-se nitidamente a redução das 

idades mais jovens (estreitamento da base) e o alargamento da parte central 

(pessoas em idade ativa), retrato esse resultante do processo de transição 

demográfica, caracterizado pela passagem de altas taxas de natalidade para 

baixas e também do aumento da expectativa de vida, com a redução das taxas 

de mortalidades. As pessoas de 20 a 29 anos compõem o maior contingente 

populacional do município, enquanto os habitantes de mais de 70 anos têm a 

menor representatividade (Figura 17). 
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FIGURA 17 – PIRÂMIDE ETÁRIA E DISTRIBUIÇÃO POR SEXO 
Fonte: PNUD, 2010. 

Segundo as informações do Censo Demográfico, a razão de dependência total 

(população com menos de 15 anos ou com mais de 65 anos de idade - população 

economicamente dependente - em relação à população de 15 a 64 anos de 

idade) no município passou de 47,46%, em 2000, para 39,45% em 2010, o que 

pode ser denominado de janela de oportunidade, por se tratar do período em 

que a população em idade ativa suporta o menor contingente de dependentes 

dentro da população total. Futuramente a tendência é a inversão, com o aumento 

da proporção de idosos, de 5,61% para 7,98% (Tabela 1), passando esse grupo 

a ter peso maior que os jovens. 

TABELA 1 – ESTRUTURA ETÁRIA DA POPULAÇÃO 

Fonte: PNUD, 2010. 
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Dentre o total da população, as mulheres representam 51,03% da população 

total, enquanto os homens ficam com 48,97% (Figura 18), não houve diferenças 

significativa ao longo dos últimos anos. A área rural tem predomínio da 

população masculina. 

 

FIGURA 18 – POPULAÇÃO POR SEXO NO MUNICÍPIO  

Fonte: PNUD, 2010. 

Os dados de migração do último Censo (2010) mostram que apenas 7% da 

população maior de 5 anos foram atraídas para o município, num total de 9666 

pessoas, tendo como principal origem a própria região Sudeste, seguida pela 

Centro-Oeste, Nordeste e Sul.  Não há seletividade por sexo, atraindo homens 

e mulheres na mesma proporção, e se estabelecem de maneira geral dentro da 

área urbana do município.  

6.2.2 Caracterização urbana 

O processo de ocupação da região onde fica o município de Patos de Minas e 

distritos vizinhos teve início, provavelmente, em meados do século XVIII, período 

de grande fluxo na região por conta da descoberta de ouro nas minas de 

Paracatu.  

Através da Lei n° 23 de 24 de maio de 1892, a vila foi elevada à categoria de 

cidade, denominada de Patos. Datam desta época os primeiros trabalhos de 

demarcação e desenvolvimento de planos precursores de evolução urbana, 

sendo que a primeira lei de perímetro urbano é de 1874. Em 15 de maio de 1916, 
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estabeleceu-se o segundo perímetro urbano através da Lei n° 184, que foi um 

indicativo da nova conformação da cidade e de preocupações com o crescimento 

de novas ruas e praças, dando continuidade às primeiras vias. Em meados de 

1935, foi elaborada a planta cadastral da cidade, a qual apresenta características 

de um traçado urbano com ruas largas e bem definidas e um número 

considerado de edificações. 

O município de Patos de Minas apresentou até a década de 1930 um 

crescimento lento, quando a maior base econômica do município era o 

desenvolvimento da agricultura. Com o incremento das atividades econômicas 

resultou em uma significativa expansão da cidade, fator de destaque para seu 

progresso posterior.  

No ano de 1973 foi implantado o Plano Diretor Físico, que delimitou o novo 

perímetro urbano e instituiu a legislação de Zoneamento e Uso e Ocupação do 

Solo, estabelecendo o controle e o ordenamento do crescimento da área urbana. 

Em 1980 a cidade dobrou sua área de ocupação, reflexo do êxodo rural. 

A Lei n° 1.659/1979, que fixava outro perímetro, foi alterada pela Lei n° 

2.028/1985, que delimitou o perímetro aquém das necessidades de expansão 

urbana, resultando no extrapolamento dos limites da área urbanizável. Em 1982 

foi iniciada a urbanização da Lagoa dos Japoneses, atual Lagoa Grande, e a 

construção do Terminal Rodoviário. Em 1986, iniciou-se a canalização do 

córrego do Monjolo, com a finalização das obras em 1996. Em 1986, foram 

modificados os índices urbanísticos do Plano Diretor de 1973, oferecendo novas 

áreas de adensamento e permitindo a verticalização das edificações.  

A partir de 2010, como consequência da política habitacional para população de 

baixa renda incentivada pelo governo brasileiro, dois conjuntos habitacionais de 

grande porte do tipo “Minha Casa, Minha Vida” foram construídos na cidade: o 

Jardim Quebec (a Noroeste) e o Residencial Pizolato (a Nordeste), com 

capacidade média de 845 e 800 unidades respectivamente. Em 18 de dezembro 

de 2012, através da Lei n° 398, houve nova alteração do perímetro urbano 

(84.071.490,82 m²) na direção norte, para além do córrego do Limoeiro, devido 
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à instalação do campus da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) em 

terreno fruto de doação.  

Constata-se o total de 289 loteamentos aprovados em Patos de Minas de 1950 

a junho de 2018, com maior número de aprovações nas décadas de 80 e 90. Em 

resumo ao que foi descrito anteriormente, nos primórdios, a ocupação do tecido 

urbano ocorreu primeiramente ao longo os eixos de penetração (acessos) da 

cidade, espalhando-se por todos os vetores de crescimento. Com o passar das 

décadas, verifica-se maior tendência de desenvolvimento ao longo dos eixos 

leste e norte. Este último tem se intensificado a partir de 2008, especialmente 

após a instalação dos conjuntos habitacionais do “Minha Casa, Minha Vida”. Vale 

destacar, também, maior predisposição para ocupação dos platôs e áreas planas 

a princípio, seguida por fundos de vale, o que acontece até os momentos atuais. 

Entre as zonas urbanas de Patos de Minas, a zona nordeste é a mais populosa, 

com 30.693 habitantes. Em seguida, tem-se a sudoeste e a oeste com 15.345 e 

13.914 habitantes, respectivamente. As zonas regionais menos habitadas, como 

as zonas, sul e sudeste, com um número de 5.386 e 4.952 habitantes, 

respectivamente. Além disso, o Bairro com o maior número de habitantes é o 

Centro e o menos habitado é o Distrito Industrial I. 

De maneira geral, na área central e nos corredores de circulação, há uma 

concentração de equipamentos de comércio e serviços. Nas vias de penetração 

dos bairros existem pequenos subcentros de comércio e de serviços, em sua 

maioria de pequeno e médio para atendimento da população local.  

Os equipamentos de saúde concentram-se na área central, enquanto na periferia 

os postos de saúde localizam-se em pontos estratégicos para atendimento da 

população de baixa renda. Quanto aos equipamentos de esportes e lazer, a 

cidade tem evoluído bastante, com a implantação do Parque Municipal do 

Mocambo, a urbanização da Lagoa Grande e da Lagoinha, a construção de 

quadras poliesportivas nos bairros e de academias ao ar livre, favorecendo a 

todas as camadas sociais da população.  
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Quanto aos espaços com funções administrativas e institucionais, a cidade tem 

dois polos potenciais: a Avenida Getúlio Vargas e a Praça Dom Eduardo, regiões 

onde se localizam repartições públicas, escolas, igrejas, além de serem palco de 

comemorações cívicas. Há uma certa concentração de unidades escolares na 

área central e adjacências, sendo que a maioria dos bairros tem escolas, 

inclusive os mais distantes, como Alvorada, Colina, Santa Lúcia, Céu Azul e 

Novo Horizonte. Os equipamentos de assistência social – Centro Comunitário 

Infantil. Creches, Centro de Bairro e as Microunidades de Produção – encontram-

se localizados de maneira dispersa na área urbana, atendendo 

especificadamente à população de renda menor.  

Quanto ao uso industrial, esta área urbana apresenta pequena quantidade de 

indústrias de pequeno e médio porte, que são basicamente de cerâmica, 

artefatos de cimento, de confecções e de móveis. Os distritos industriais 

atualmente encontram-se praticamente da totalidade de sua ocupação por 

indústrias e comércio atacadista de grande porte.  

Nos últimos anos a cidade de Patos de Minas apresentou crescimento acelerado 

e, como é recorrente na maioria das cidades brasileiras, o modelo de ocupação 

tornou-se disperso e desconectado. 

Observa-se que o uso residencial no município é majoritariamente horizontal e 

unifamiliar. Embora o percentual de domicílios do tipo apartamento cresça a cada 

década, ainda assim a extensão da mancha urbana se faz, em boa medida, com 

tecido residencial horizontal, resultando em baixas densidades e consequentes 

impactos socioambientais, que vão da demasiada impermeabilização do solo 

aos crescentes custos de deslocamentos. Apesar desse cenário, o processo de 

verticalização teve significativo acréscimo nos últimos anos, se estendendo para 

além da área central, atingindo diversas regiões periféricas ao centro, como é o 

caso dos bairros mais antigos Cônego Getúlio, Vila Garcia, São Francisco, 

Jardim Centro, Eldorado e dos mais recentes, como o Bairro Laranjeiras e o 

Ipanema, concentrando grande número de empreendimentos residenciais 

verticais de padrão médio. 

Distrito de Santana de Patos 
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O distrito de Santana de Patos, possui uma área de 548,44 km², localiza-se a 38 

km ao sul da sede e o acesso é pela BR-146. A organização espacial do núcleo 

urbano do distrito se dá ao longo das vias longitudinais no sentido leste/oeste, 

sendo as principais: Rua Heráclito Amaral, Rua Deocleciano de Matos e Rua 

Constância Nascimento. O crescimento da malha urbana também seguiu este 

sentido devido às condições topográficas, a partir do largo da igreja na direção 

dos fundos desta. As quadras são divididas em lotes grandes, de tamanhos 

heterogêneos com baixa densidade de ocupação. Algumas ruas da sede do 

distrito já foram pavimentadas, mas ainda há vias de terra.  

A maioria das edificações apresenta bons padrões construtivos. Nota-se a 

existência de construções e casas grandes. Existem algumas casas que datam 

do final do século XIX e início do século XX de grande interesse para o patrimônio 

histórico em estado precário, especialmente no entorno da Praça Jaime Ramos.  

O uso predominante é o residencial, com casas de baixo e médio padrão 

construtivo de alvenarias. Os usos comerciais e de serviços institucionais estão 

localizados principalmente na Rua Deocleciano de Matos e Rua Constância 

Nascimento. 

Em 18 de março de 1976, a CEMIG, se instala definitivamente no distrito de 

Santana de Patos. A partir de então, a maioria das propriedades rurais também 

passam a receber este benefício. 

No começo do século XX, Santana de Patos foi um ativo centro comercial. 

Atendia aos moradores da região, como Brejo Bonito, Cruzeiro da Fortaleza, 

Guimarânia e outros. Atualmente, o comércio conta com 02 supermercados 

(dentro de um deles funciona 01 açougue e uma loja de roupas), 04 bares e uma 

lanchonete, 01 padaria, 01 loja de roupas, 01 academia, 01 restaurante, 01 casa 

de material de construção. A prestação de serviços é feita por 02 salões de 

beleza (que funcionam nas residências), uma barbearia e um consultório 

odontológico. O distrito conta ainda com duas linhas de ônibus e um ponto de 

táxi que prestam serviços à comunidade. O comércio local atende 

satisfatoriamente a população.  
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A maioria dos moradores vive da produção agropecuária e do trabalho nas 

propriedades rurais, afora os assalariados do Estado (professores) e os 

servidores da prefeitura. Atualmente, a produção agropecuária é diversificada 

(fazendas de multiculturas): feijão, milho, soja, horticultura, café, leite e corte, 

algodão, suinocultura empresarial e avicultura caipira. Destacam-se ainda 

agroindústrias de pequeno porte de queijos, doces e polvilhos, que empregam 

grande parte da mão de obra local e solidificam a economia.  

Distrito de Chumbo 

O distrito de Chumbo possui uma área de 233,56 km², é o segundo mais antigo 

distrito de Patos de Minas. A sede situa-se no centro-sul de Chumbo e é 

banhada, à esquerda, pelo Córrego do Areado que, ao encontrar-se com o 

Ribeirão Pindaíbas, forma o Rio Areado, correndo do centro-oeste para o sul. 

No distrito de Chumbo, devido às condições topográficas, o crescimento da 

malha urbana tem a praça da igreja como ponto polarizador central e a partir daí 

se ramificam as demais vias acompanhando os topos de morro, o que favorece 

o esgotamento sanitário. A via principal possui duas pistas com igreja e a praça 

com canteiro central. A igreja é uma edificação de interesse para o patrimônio 

histórico e arquitetônico do município.  

Os lotes são de tamanho heterogêneo e têm quintais para criação de galinhas, 

cultivos de pequenas hortaliças e alguns cereais. No distrito há maior densidade 

de ocupação na área central e nas vias secundárias lindeiras à avenida. Na 

praça principal há concentração de comércio e serviços, bem como de 

instituições públicas (escola, posto de saúde e salão comunitário). As casas 

seguem padrão típico da região com telhados de quatro águas. A vila possui 

conformação topográfica irregular com locais de declividades acentuadas e 

outros erodidos.  

A energia elétrica chegou a Chumbo na década de 1960, levada pela Prefeitura 

Municipal. De forma precária, o benefício se estendeu a algumas fazendas 

vizinhas. O serviço de energia elétrica e iluminação, em definitivo, foi implantado 

no distrito na década de 1980, através da CEMIG. 
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O comércio existe de forma reduzida, atendendo o básico da população. Com 

os meios de comunicação e a facilidade de circulação e intercâmbio com a 

cidade de Patos de Minas, o comércio local restringe-se apenas a 04 bares, 03 

minis supermercados e 01 padaria. Há agroindústrias de pequeno porte, com 

destaque para produção de quitandas, queijos e requeijão, comercializados na 

feira livre do produtor rural em Patos de Minas. Nas comunidades do distrito se 

destacam as produções de milho grão e silagem, bovinos de leite e corte, café, 

horticultura, soja, suinocultura e avicultura caipira.  

Grande parte dos trabalhadores presta serviços nas fazendas de gado leiteiro, 

como empregados ou pequenos produtores e no cultivo de grãos das grandes 

fazendas da região. O principal produto cultivado é o milho, que serve para 

silagem e como alimento de animais.  

A educação escolar no distrito apresentou avanços nos últimos anos e conta hoje 

com duas escolas: Escola Municipal Major Augusto Porto e Escola Estadual 

Arlindo Porto.  

Distrito de Bom Sucesso de Patos 

O distrito de Bom Sucesso de Patos ocupa uma área de 137,67 km² no município 

e sua história é relativamente recente. Sabe-se que foi uma região ocupada por 

garimpeiros que viviam à cata de diamantes nas margens do Rio Abaeté. O 

distrito de se encontra a uma altitude de 830 metros e no extremo leste do 

município. Sua sede se localiza ao norte.  

A praça central da igreja matriz no distrito domina e é polo de geração da malha 

urbana. Ao redor dela, se concentra a ocupação de maior densidade e, a partir 

dos seus extremos, se ramificam as demais ruas, com um traçado 

aproximadamente cartesiano e ortogonal. Comparado aos demais distritos, Bom 

Sucesso é o que apresenta menor densidade de ocupação e extensão da malha 

urbana, com conformação topográfica regular e, como consequência, 

continuidade visual dos espaços. Os lotes são heterogêneos quanto à sua área 

e de bom tamanho, o que possibilita a criação de galinhas e outros animais, bem 
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como o plantio de pomares, hortas e milho. A energia elétrica chegou a Bom 

Sucesso de Patos no ano de 1976.  

Atualmente, no distrito o comércio é pequeno, composto por uma minimercearia 

(de comércio variado, como alimentos, ferramentas e utensílios), dois 

supermercados pequenos com a mesma linha de vendas, com a diferença de 

possuírem estoque maior e um bar, que comercializa bebidas e salgados. A 

principal fonte de renda da população é o trabalho assalariado nas fazendas de 

café, gado de leite e corte, de cana e agricultura familiar. Há a produção de 

suinocultura e avicultura caipira.  

Distrito de Major Porto 

Major Porto ocupa uma área de 306,91 km², e está a uma altitude de 750 metros 

em relação ao nível do mar. A sede se situa no extremo sul do distrito, à esquerda 

do Córrego das Batatas, tendo ao sul o Rio Areado, dividindo-o com os 

municípios de Lagoa Formosa e Carmo do Paranaíba.  

A organização espacial de Major Porto se diferencia dos demais distritos, visto 

que este não possui a praça central da igreja gerando e dominando o espaço. O 

distrito se organiza ao longo do eixo conformado pela rua principal, com duas 

pistas de rolamento e canteiro central. Nesta rua se localizam a igreja, a escola, 

parte do comércio local e a região de ocupação do solo de maior densidade. 

Paralelo a esta via, tem-se uma ocupação consolidada de média densidade. O 

campo de futebol é o ponto polarizador de ocupação residencial ao seu redor e 

se localiza no limite com a zona rural. Outra área que apresenta ocupação de 

baixa densidade é o Morro da Caixa D’água, onde a ocupação acompanha os 

elementos naturais, topos e patamares do morro. Os lotes são de tamanhos 

heterogêneos e possuem quintais espaçosos para criação de porcos, galinhas e 

cultivo de milho. 

O comércio local é essencialmente varejista, onde o morador encontra de tudo. 

São 04 mercearias, 02 supermercados, 09 bares/lanchonetes, posto de gasolina, 

açougues, uma padaria, uma fábrica de rações e agroindústrias de pequeno 

porte que produzem queijo e doce. A prestação de serviços gira em torno de 03 
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salões de beleza, uma barbearia e diaristas. A maioria dos habitantes trabalha 

em lavouras de café e em fazendas de gado leiteiro. A região é produtora de 

milho, principalmente para silagem e alimentação dos bovinos.  

No ano de 1952 é criada a Escola Estadual, de 1ª a 4ª série, tendo como patrono 

Major Mota. Em 1985, teve sua extensão de série para 5ª a 8ª. No ano seguinte, 

em 21 de fevereiro, foi implantado o Ensino Médio, quando a escola foi ampliada 

reformada.  

Distrito de Pindaíbas 

Criado em 1976, o Distrito de Pindaíbas está localizado a 38 km do distrito sede, 

possuindo uma área territorial de aproximadamente 141,47 Km² e 1.638 

habitantes. O nome "Pindaíbas" é originado do nome Pindaíba, árvore anonácea 

de lugares úmidos, abundante nesta região. O distrito de Pindaíbas está a uma 

altitude média de 900 metros acima do nível do mar. A região limita-se ao norte 

com o Distrito-Sede, a sul e a oeste com o município de Lagoa Formosa e a 

Leste com o distrito de Chumbo.  

A malha urbana do distrito tem a praça da igreja como polo principal de 

distribuição espacial. Nas áreas adjacentes ao redor da praça há maior 

concentração de edificações com melhor padrão construtivo. A partir da praça, 

se ramificam as demais ruas que apresentam menor densidade de ocupação. 

Os lotes são heterogêneos e grandes, com quintais espaçosos e aproveitados 

para criação de galinhas, porcos, gado, cultivo de milhos, horta e pomares. A via 

principal do distrito possui duas pistas com canteiro central e via paralela à 

principal, possui boa caixa e topografia, como também espaço para passeios. 

O setor comercial e o agropecuário respondem pela maior parte da renda do 

distrito. O comércio atualmente conta com: 02 mercados, 04 bares, 02 açougues, 

uma padaria, 02 lojas e uma lanchonete. As principais fontes de renda da 

população vêm do trabalho rural, da Associação Boa Esperança (leite), da 

comercialização do leite e do queijo, dos produtores rurais e do comércio local. 

A prestação de serviços é feita por: barbearia, salão de beleza, diarista, tratorista 

e veículos de frete.  
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As principais fontes de renda da população vêm do trabalho rural, comércio local 

e funcionários públicos. Ressalta-se significativa de agricultura familiar na região. 

A produção agropecuária se destaca na horticultura, milho grão e silagem, café, 

soja, bovinos de leite e corte. Há criação de suínos empresarial e caipira e 

avicultura caipira. A agroindústria de pequeno porte se caracteriza com a 

produção de doces, biscoitos, farinha e polvilho. O distrito possui ainda uma linha 

de ônibus diária para a sede do Município Patos de Minas. O acesso à sede do 

Distrito de Pindaíbas está em boas condições, com rodovia asfaltada e 

conservada. 

O ensino fundamental funciona na Escola Municipal José Paulo de Amorim. Já 

o ensino médio fica a cargo da Escola Estadual Professor Manoel Lopes 

Nogueira. O transporte escolar é instituído pelo município. 

Distrito de Pilar 

O distrito de Pilar ocupa uma área de 418,722 km² e situa-se a oeste do 

município, distante do distrito sede 64 km. A vila se localiza no centro do território 

distrital. 

O povoado apresenta conformação topográfica bem regular, o que justifica o 

traçado ortogonal da malha urbana. O traçado da malha viária é tipicamente 

urbano e não segue o padrão de outros distritos como tendo a malha urbana a 

partir do largo da igreja. Os lotes são de tamanhos homogêneos segundo a 

planta cadastral, mas nem todos estão bem demarcados. 

Em relação ao abastecimento de água, o Distrito conta com um sistema operado 

pela COPASA, em regime contínuo. Quanto à coleta de esgotos, o Distrito de 

Pilar o sistema também é operado pela mesma concessionária.  

O comércio de Pilar é bem desenvolvido e atende às necessidades dos 

moradores. O distrito conta hoje com 02 lojas de roupas, 02 armazéns (sendo 

que em um deles funciona uma padaria e um açougue), 02 padarias, 02 bares, 

01 farmácia, 02 açougues, 01 loja de ração e 01 loja de produtos agropecuários. 

Há também prestadores de serviços como: um salão de beleza um barbeiro e 

trabalhadores diaristas. Pequena parcela da população executa atividades em 
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outros setores como: militar, magistério, borracharia e marcenaria. A fabricação 

e venda de queijos, requeijões e a produção de leite rendem lucros aos 

moradores do distrito. Outra fonte de renda são as fazendas de cultivo de soja, 

milho, feijão e algodão, que também contribuem para o emprego de mão de obra 

e gera uma economia estável.  

O distrito possui duas escolas, uma municipal e outra estadual. Em 24 de abril 

de 1974, pela Lei n° 1.369, é criada a Escola Municipal Cônego Getúlio, com 

curso fundamental. Atualmente a escola atende à educação infantil e ensino 

fundamental. Em dezembro de 2000, foi criado o ensino médio pela prefeitura, 

que o manteve até o ano de 2007, quando foi assumido pela Escola Estadual de 

Lagamar, continuando a funcionar na Escola Municipal Cônego Getúlio. 

Distrito de Alagoas 

O Distrito de Alagoas localiza-se na porção sudoeste do município a 

aproximadamente 15 km da sede municipal. Seu acesso é feito por estradas 

municipais não pavimentadas a partir da BR 365.  

O recém-criado distrito de Alagoas possui em seu perímetro urbano 

aproximadamente 08 ruas, asfaltadas e demais são de terra. Entretanto, há um 

considerável número de ruas fora da área considerada urbana e não dispõe 

ainda de infraestrutura. 

Em Alagoas, há a criação de bovinos de leite e corte, suinocultura e avicultura 

caipira e empresarial. A região se destaca na agroindústria de pequeno porte de 

polvilho, biscoitos e doces. No núcleo urbano, há um posto de gasolina, 

cemitério, centro social, posto telefônico, PSF, além de um relativo comércio.  

Alagoas conta hoje com duas escolas e cerca de 250 alunos. 

6.2.3 Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM é um indicador das 

condições de qualidade de vida a partir da composição de dados como a 

expectativa de vida ao nascer, níveis de educação e o Produto Interno Bruto 

(PIB) per capita. O IDHM do município de Patos de Minas mensurado no último 
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Censo populacional em 2010 foi de 0,765, superior ao do Estado de Minas 

Gerais de 0,731 e superior ao Brasil de 0,699. Além do mais, o IDHM do 

município de Patos de Minas é o maior índice entre os municípios limítrofes 

(Figura 19).
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FIGURA 19 – ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL (IDHM) PARA MUNICÍPIOS MINEIROS 
SELECIONADOS, 2010 

Fonte: IBGE, 2020. 
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6.2.4 Infraestrutura disponível 

A infraestrutura abarcará sete temáticas, com os seguintes tópicos: Saneamento 

básico, Iluminação pública, Comunicação, Transporte, Educação, Saúde e 

Pavimentação. Vale ressaltar que grande parte das informações foram extraídos 

no plano diretor municipal elaborado em 2018. 

6.2.4.1 Saneamento básico 

O município de Patos de Minas firmou o Contrato de Programa de Água e Esgoto 

com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA para prestação 

de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário na sede 

municipal e nos distritos. O referido foi assinado em 22 de dezembro de 2008 

com vigência de 30 anos, com base na Lei Municipal nº 6.049 de 18 de novembro 

de 2008 que autorizou a celebração. 

Além da sede, os seguintes distritos e povoados possuem abastecimento de 

responsabilidade da COPASA: Alagoas, Areado, Arraial dos Afonsos, 

Baixadinha dos Gonçalves, Boassara, Bom Sucesso de Patos, Horizonte 

Alegre, Lanhosos, Major Porto, Pilar, Pindaíbas, Santana de Patos e 

Sertãozinho. 

Atualmente, a rede coletora de esgotos sanitários atende aproximadamente 

95,45% da área urbana. Apesar da deficiência em muitos setores, elimina a 

possibilidade de esgotos correndo a céu aberto pelas ruas. Existe o tratamento 

na área urbana, porém abrange um percentual pequeno do esgoto coletado. Os 

distritos e povoados que possuem coleta de esgoto são: Areado, Bom sucesso 

de Patos, Major Porto, Pilar, Pindaíbas e Santana de Patos.  

O manejo de resíduos sólidos do município é de responsabilidade da Prefeitura 

Municipal de Patos de Minas, sendo administrado pela Secretaria Municipal de 

Obras Públicas. A execução deste serviço foi terceirizada para empresa 

Conserbras Multi Serviços Ltda, através do contrato 218/2016, com validade de 
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cinco anos. As despesas com serviços de coleta e destinação final dos resíduos 

sólidos urbanos (além dos outros processos inerentes à gestão de resíduos e à 

limpeza urbana) correspondem a aproximadamente 0,31 % do PIB do município. 

A frequência de coleta varia para cada distrito e povoado. 

Os serviços de varrição manual de vias, logradouros públicos e praças são 

terceirizados para a empresa Limpebrás, sendo distribuídos por bairros e 

distritos. O serviço de varrição de vias consiste na varrição de sarjeta, 

recolhimento, armazenamento e transporte de resíduos sólidos existentes nas 

vias públicas e logradouros, como papéis, folhas de árvores, cascas de frutas, 

invólucros de pequeno porte e detritos de um modo geral. 

A coleta e destinação final dos resíduos sépticos dos estabelecimentos públicos 

e de algumas instituições filantrópicas em Patos de Minas são terceirizadas para 

a empresa Servioeste Minas Gerais Ltda, localizada em Betim – MG. 

Os resíduos particulares provenientes da construção civil são depositados em 

caçambas e conduzidos por empresas particulares de destinação final através 

de caminhões tipo basculante ou carroceria ou outros tipos de veículos de 

pequena capacidade. São depositadas em média, 60.000 toneladas desse tipo 

de resíduo anualmente. Os RCD públicos, em pequenos volumes são coletados 

e destinados pela Secretaria de Obras para uma área licenciada na região do 

Córrego Rico, zona rural do município. 

Em 2017, 95,76% da população reside em domicílios com abastecimento de 

água, 90,63% têm acesso à rede de esgotamento sanitário e 97,33% possuem 

coleta de resíduos sólidos. 

6.2.4.2 Iluminação pública 

Segundo dados fornecidos pela CEMIG, a potência total da Iluminação Pública 

instalada no Município de Patos de Minas é de 3,1 Mw, correspondendo a 23.087 

pontos de iluminação cadastrados. Para realizar a manutenção corretiva do 

parque de iluminação da cidade, o município tem firmado um contrato, desde o 

ano de 2015, com a empresa REMO Engenharia, a qual oferece atualmente duas 
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Pick-ups para realizar a manutenção dos pontos com defeito, uma ronda noturna 

para identificar problemas na iluminação da cidade, além de um caminhão 

presente na cidade quinzenalmente para atender as demandas específicas e 

poda de árvores. A empresa realiza a manutenção no horário de 7 as 17h de 

segunda a sexta-feira, corrigindo cerca de 25 pontos por dia, totalizando 

aproximadamente 500 pontos por mês. 

Destaca-se que o Município de Patos de Minas se encontra em processo de 

concessão administrativa da prestação dos serviços de iluminação pública, 

incluídos a instalação, modernização, eficientização, expansão, gestão, 

operação e manutenção da rede municipal de iluminação pública, bem como dos 

estudos que a fundamentaram, de forma a garantir a ampla participação da 

sociedade. O prazo do contrato será de 13 (treze) anos. O último comunicado Nº 

03/2021 emitido pela Prefeitura, informa que a Consulta Pública foi realizada no 

período de 31 de maio de 2021 a 30 de junho de 2021 e o recebimento de 

contribuições foi encerrado e está sendo analisado. 

6.2.4.3 Comunicação 

O desenvolvimento dos meios de comunicação escritos, falados e televisionados 

no município acompanha a marcha do progresso humano e é conhecido como 

Mídia, exercendo grande influência no cotidiano de todas as comunidades. O 

município de Patos de Minas acompanha o progresso da comunicação 

possuindo todos os meios e serviços de comunicação existentes. Dentre as 

diversas empresas de comunicação podemos destacar:  

1) Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos de Patos de Minas  

A agência própria dos Correios e Telégrafos em Patos de Minas foi inaugurada 

em 12 de março de 1967 na Rua José de Santana. Atualmente a ECT conta com 

03 agências no distrito sede e uma em cada um dos seguintes distritos: Santana 

de Patos, Pindaíbas, Pilar, Major Porto, Chumbo e Bom sucesso.  

2) Telefones  
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Em Patos de Minas, a Companhia Telefones do Brasil Central – CTBC presta o 

serviço de telefonia urbano e interurbano. A maioria das localidades rurais do 

município possui esse serviço. O sistema de telefonia celular é explorado por 

várias companhias como a CTBC, Oi, Tim, Vivo, Claro (com antenas em diversos 

pontos da cidade).  

3) Jornais  

• Folha Patense  

• Classificados Tim 

4) Jornais Eletrônicos  

• Patos Hoje  

• Patos Já  

• Patos 1  

• Patos Agora  

• Patos Urgente  

• Clube Notícias 

5) Sistema de Radiodifusão  

São seis emissoras de rádio em Patos de Minas (sede), a saber:  

• Rádio clube de Patos Am (inaugurada em 29 de novembro de 1940, no 

auditório do Cine Tupan, na rua Benedito Valadares, atual rua Major Gote. 

Neste dia realizou-se a solenidade oficial de inauguração da RÁDIO 

CLUBE DE PATOS)  

• Super Rádio Patos Fm (inaugurada em 19 de maio de 1990)  

• Rádio Clube Fm (inaugurada em 24 de dezembro de 1980)  

• Fm Liberdade (inaugurada em 01 de novembro de 1190)  

• Nossa Fm (inaugurada em 23 de maio de 2001)  

• Jovem Pan Fm (inaugurada em 16 de novembro de 2009)  

6) Televisão  
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São duas emissoras de televisão em Patos de Minas (sede), a saber:  

• Rádio e Televisão de Uberlândia – Tv Integração  

• NTV- Nossa TV  

• Canais livres: Rede Globo, SBT (Tv Alterosa), Record, Bandeirantes, 

Rede Vida etc.  

Nas últimas três décadas, o município de Patos de Minas se caracterizou pela 

crescente evolução em seu sistema de comunicação que, de forma geral, atende 

de maneira satisfatória seus habitantes, especialmente no Distrito Sede, já em 

alguns distritos rurais a estrutura ainda requer melhorias. Os problemas da rede 

de comunicação nos núcleos rurais são:  

• Distritos de Santana de Patos e Pindaíbas: internet ineficiente.  

• Distrito de Major Porto: sinal de rádio, televisão e internet precários.  

• Distrito de Areado: internet, telefonia e televisão com sinal ruim.  

• Distrito de Alagoas: telefonia ruim e sem internet.  

6.2.4.4 Transporte 

O sistema de transporte em Patos de Minas é constituído de alguns modais, tais 

como: transporte coletivo urbano realizado por ônibus, transporte realizado por 

taxi, transporte realizado por mototáxi e transporte escolar.  

O transporte coletivo urbano de Patos de Minas é constituído por 13 linhas, 

chamadas de “Rotas”. Todas as rotas somadas possuem extensão total de 

598,16 km. Utilizam uma frota de 60 veículos, dos quais 54 são efetivos e 6 são 

considerados reservas. Desde fevereiro de 2005, o sistema é dotado de 

bilhetagem eletrônica, propiciando a implantação do sistema integrado das 

linhas. Atualmente, o serviço de transporte coletivo urbano é operado pela 

Viação Pássaro Branco Ltda., que detém a concessão do serviço. 

Os serviços de táxis prestados na cidade são explorados pelo regime de 

permissão e abrangem um total de 62 veículos, alocados em 19 pontos fixos na 
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área urbana. Na área rural existem 2 veículos, alocados em 2 pontos. Os pontos 

são distribuídos em locais de maior demanda. 

O serviço de transporte por Moto Táxi em Patos de Minas é regulamentado pela 

Lei nº 6.201/2010. Ele é feito em regime de permissão, através de licitação, a 

título precário, concedido pela Prefeitura Municipal. São 7 (sete) empresas 

permissionárias, cada uma podendo ter 40 (quarenta) mototaxistas cadastrados. 

O regulamento prevê o cadastramento dos veículos, bem como os condutores 

que prestam o serviço, com vias de melhorar condições de segurança dos 

usuários. 

O serviço de transporte escolar é regulamentado pela Lei nº 6.200/2010, que 

dispõe sobre o transporte escolar no município de Patos de Minas. É feito em 

regime de permissão, através de licitação, a título precário, concedido pela 

Prefeitura Municipal. O regulamento prevê o cadastramento dos veículos e 

condutores que prestam o serviço. Na área urbana, são 43 permissionários no 

sistema, 30 cadastrados como “pessoas físicas” e 13 como “pessoas jurídicas”. 

Já o transporte escolar rural conta com 28 veículos do próprio município, além 

de 49 permissionários. Na área urbana, o tipo de veículo utilizado para realizar 

os serviços são as Vans, enquanto na área rural a maioria é ônibus. 

6.2.4.5 Educação  

Com base nas informações disponíveis do censo demográfico de 2010, o 

município de Patos de Minas tem taxa de escolarização de 98,6% (IBGE, 2020) 

no ensino para crianças com idade entre 6 a 14 anos, superior ao do Estado de 

Minas Gerais (97,6%). Entre os municípios mineiros de referência populacional, 

o município de Patos de Minas apresenta a maior taxa de escolarização para 

crianças com idade entre 6 a 14 anos (Quadro 3). 
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QUADRO 3 – TAXA DE ESCOLARIZAÇÃO MUNICIPAL DO ENSINO 
FUNDAMENTAL (PERCENTUAL) – PARA CRIANÇAS DE 6 A 14 
ANOS PARA MUNICÍPIOS MINEIROS SELECIONADOS, 2010 

Microrregião  
Municípios Limítrofes 

Taxa de Escolarização Municipal do 
Ensino Fundamental 

(Percentual)  

Lagamar 99,3 

Varjão de Minas 99,0 

Presidente Olegário 98,8 

Lagoa Formosa 98,7 

Patos de Minas 98,6 

Patrocínio 97,9 

Guimarânia 97,7 

Tiros 97,7 

Carmo do Paranaíba 97,5 

Vazante 97,3 

Serra do Salitre 97,2 

Cruzeiro da Fortaleza 97,1 

Coromandel 96,4 

Municípios Mineiros - Referência Populacional 

Patos de Minas 98,6  

Pouso Alegre 98,2  

Poços de Caldas 97,7  

Ibirité 97,5  

Teófilo Otoni 96,6  

Fonte: IBGE, 2020. 

 

De forma complementar, para a melhor compreensão dos indicadores da 

educação, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB busca 

medir a qualidade do aprendizado dos alunos para melhoria do ensino. Para o 

ano de 2019, Patos de Minas atingiu índice de 7,0 para o ensino na rede pública 

nos anos iniciais escolares. O índice é superior ao do estado de Minas Gerais, 

6,5 para o mesmo ano de 2019. Comparando o indicador de Patos de Minas com 

os municípios da microrregião, o IDEB para 2019 é inferior em relação a Carmo 

do Paraíba e Presidente Olegário, que alcançaram índices 7,3 e 7,2, 

respectivamente (INEP, 2020). Dentre os municípios de referência populacional, 

Patos de Minas apresenta o maior índice para IDEB 2019 (Quadro 4). 
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QUADRO 4 – IDEB - ANOS INICIAIS 4° E 5° SÉRIE DA REDE PÚBLICA PARA 
MUNICÍPIOS MINEIROS SELECIONADOS, 2019 

Microrregião  
Municípios Limítrofes 

IDEB Anos iniciais 4° e 5° série da 
rede pública - 2019 

Lagoa Formosa * 

Lagamar * 

Tiros * 

Guimarânia * 

Cruzeiro da Fortaleza * 

Varjão de Minas * 

Carmo do Paranaíba 7,3 

Presidente Olegário 7,2 

Patos de Minas 7,0 

Coromandel 7,0 

Patrocínio 6,3 

Vazante 6,2 

Serra do Salitre 5,9 

Municípios Mineiros - Referência Populacional 

Patos de Minas 7,0  

Pouso Alegre 6,5  

Poços de Caldas 6,5  

Ibirité 6,0  

Teófilo Otoni 5,8  

Nota: * Informação não disponível 
Fonte: INEP, 2020. 

 

Para o IDEB 2019 mensurado para os anos finais, 3° ano do ensino médio, o 

município de Patos de Minas apresentou o índice de 4,5, acima da meta proposta 

pelo Ministério da Educação de 4,3, também superior ao índice do Estado de 

Minas Gerais, que foi de 4,0 em 2019. Em relação à microrregião, o município 

de Patos de Minas apresenta índice inferior ao município de Lagamar, que 

apresenta maior índice do IDEB 2019 para os anos finais do ensino médio na 

rede pública (Quadro 5). Em comparação aos municípios de referência 

populacional, o Município de Patos de Minas apresenta o maior índice do IDEB 

para os anos finais do ensino médio na rede pública em 2019. 

 

QUADRO 5 – IDEB - ANOS FINAIS, 3° ANO DO ENSINO MÉDIO DA REDE 
PÚBLICA PARA MUNICÍPIOS MINEIROS SELECIONADOS, 2019 

Microrregião  
Municípios Limítrofes 

IDEB - Anos finais, 3° ano do ensino 
médio da rede pública –2019 

Lagamar 5,1 
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Lagoa Formosa 5,0 

Guimarânia 5,0 

Tiros 4,7 

Carmo do Paranaíba 4,5 

Patos de Minas 4,5 

Patrocínio 4,5 

Cruzeiro da Fortaleza 4,4 

Coromandel 4,4 

Presidente Olegário 4,2 

Varjão de Minas 4,1 

Serra do Salitre 4,1 

Vazante 4,0 

Municípios Mineiros - Referência Populacional 

Patos de Minas 4,5  

Pouso Alegre 4,2  

Poços de Caldas 4,2  

Teófilo Otoni 3,8  

Ibirité 3,6  

Fonte: INEP, 2020 

O gasto per capita em educação realizado pelo município de Patos de Minas em 

2017 foi de R$ 395,24 (FJP, 2020). É um valor bastante inferior aos demais 

município da Região. É também inferior ao gasto municipal médio per capita dos 

municípios do estado de Minas Gerais em educação. 

6.2.4.6 Saúde 

A Rede de Atenção à Saúde (RAS) de Patos de Minas conta com vários pontos 

de atenção à saúde, que desenvolvem atividades assistenciais tanto no nível 

primário quanto no secundário e terciário, com ações de cuidados primários, 

média e alta complexidade. A RAS é constituída por:  

• Atenção primária a saúde – Unidade Básicas de Saúde (UBS);  

• Centro Odontológico – CEO;  

• Centro de Atenção Psicossocial – CAPS;  

• Centro de Reabilitação; 

• Centro de Atenção Especializado – CEA;  

• Clínica de Especialidade;  

• Unidade de Pronto Atendimento – UPA;  
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• Vigilância em Saúde;  

• Unidade de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU.  

Atualmente, o município possui 16 UBS da Família na área urbana e 08 na área 

rural, no qual funcionam as atividades de 39 Equipes de Saúde da Família (ESF), 

1 Equipe de Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), 3 Equipes 

de Núcleo de Atenção à Saúde da Família (NASF) e 14 Equipes de Saúde Bucal 

(ESB).  

No Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), são realizados 

atendimentos odontológicos em pacientes portadores de necessidades 

especiais, deficiência mental e motora, síndromes, pacientes com sequelas de 

acidente vascular e que possuem comportamentos que dificultam o atendimento 

na unidade de saúde. Os atendimentos são diagnóstico bucal, periodontia 

especializada, cirurgia oral e endodontia.  

Na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) são realizados atendimentos de 

urgência/emergência em regime de 24 horas diárias, tanto para a população do 

município de Patos de Minas quanto para a macrorregião.  

No Centro de Atenção Psicossocial (CAPS I), são oferecidos serviços de 

atendimento 24 horas a pacientes com transtorno mental. Já o CAPS II destina-

se a atendimento de pacientes com transtorno mental. Funciona de segunda a 

sexta, das 07:00 às 18:00 horas. O CAPS AD trabalha com atendimento a 

pacientes com transtorno mental associados a álcool e outras drogas. Funciona 

24 horas por dia, todos os dias da semana. 

A Clínica Municipal de Reabilitação “Totó Veloso” é uma unidade integrante da 

Rede de Assistência à Pessoa Portadora de Deficiência Física (PPDF). Constitui-

se em um Serviço de Nível Intermediário, de natureza Pública Municipal, que 

possui instalações físicas adequadas, equipamentos e equipe multiprofissional 

para o desenvolvimento de um conjunto de atividades individuais e/ou em grupo, 

acompanhamento médico e funcional e orientação familiar.  
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No Centro de Atenção Especializada (CEA) ocorre o desenvolvimento das ações 

do Programa Centro Viva Vida, assistência a gestante de alto risco, Programa 

Hiperdia, assistência aos pacientes acometidos pela Hipertensão arterial e 

diabetes mellitus, Programa de Serviço de Atendimento Especializado (SAE), 

referência municipal e macrorregional para os portadores de hanseníase, 

tuberculose, DST, AIDS. Conta, ainda, com um Centro de Testagem e 

Aconselhamento para HIV (CTA). 

A Clínica de Especialidades Edmundo Moreira de Magalhães realiza 

atendimentos a diversos setores, conta com 43 profissionais e oferece serviços 

de atendimento ambulatorial (consultas eletivas, pré-agendadas), execução de 

exames (eletrocardiograma, eletroencefalograma, ultrassonografia) e pequenas 

cirurgias. 

A Vigilância em Saúde relaciona-se intimamente com práticas de atenção e 

promoção da saúde dos cidadãos e a estudos, ações, diretrizes e mecanismos 

adotados para a prevenção, controle e intervenções no sentido de minimizar os 

impactos negativos das doenças na sociedade. Como seu enfoque é amplo, 

também integra diversas áreas do conhecimento (gestão, estatística, 

epidemiologia etc.) com abordagem de temas variados, tais como política e 

planejamento, territorialização, estudos epidemiológicos, processo saúde-

doença, situação de saúde e condição de vida das populações, meio ambiente 

e saúde e processo de trabalho (saúde do trabalhador). 

A intervenção nos problemas sanitários fica a cargo da Vigilância Sanitária, 

também em consonância com a legislação pertinente (inspeções em hospitais, 

clínicas, setor de alimentos, consultórios médicos e odontológicos, 

estabelecimentos que demandam o maior número de ações). Também libera 

alvarás sanitários após inspeções e solicitações de adequações (quando há), faz 

análise de plantas arquitetônicas e de engenharia e dá parecer. Mantém atenção 

sobre a produção e circulação de bens de interesse sanitário, bem como da 

prestação de serviços de interesse à saúde (salões de beleza, óticas, clínicas de 

estética e de fisioterapia, farmácias e drogarias).  
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A Unidade de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) geralmente presta os 

primeiros atendimentos e realiza o transporte de pacientes para a UPA ou 

hospitais. O município possui 02 motolâncias e 09 ambulâncias.  

Do total de 430 leitos disponíveis no município de Patos de Minas, 63,25% são 

destinados ao SUS (272 leitos) e o restante é disponibilizado para atendimentos 

particulares ou de planos de saúde. Em relação aos leitos complementares, 

grande maioria é para UTIs. Dos 105 leitos disponíveis, 84 são destinados ao 

SUS (80%). 

Em relação a ocorrência de morbidade por doenças relacionadas com a falta de 

saneamento básico, mas especificamente, doenças infecciosas e parasitárias, 

tem-se um padrão constante em torno de 60 óbitos por ano, conforme Figura 20.  

 
FIGURA 20 – EVOLUÇÃO DE ÓBITOS (2006 - 2017) 

Fonte: IBGE, 2021. 

Um outro indicador que pode estar relacionado a falta de saneamento, é o de 

internações por diarreia. Patos registrou 0,1 internações por mil habitantes 

durante o ano de 2016.  

Relativo aos casos de dengue, desde o ano de 2013 o município de Patos de 

Minas passa por esta epidemia. O município enfrentou epidemia de dengue em 

2019, encerrando o período com 4.886 casos confirmados e seis óbitos. Em 

2020 houve uma redução nos casos de dengue, sendo 781 casos confirmados. 

A manutenção do Programa Municipal de Combate à Dengue (PMCD) é de 
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fundamental importância para as ações de combate ao mosquito transmissor 

Aedes aegypti e consequentemente de diminuição do número de casos da 

doença. Neste sentido, a participação da população deve ser incentivada com 

ações educativas e mutirões de limpeza.  

As arboviroses (como principais: dengue, chikungunya, zika vírus e febre 

amarela), devido ao fato de estarem relacionadas ao mosquito transmissor, são 

doenças de manutenção de estado de alerta na saúde pública. A partir do ano 

de 2016, o município de Patos de Minas passou a contar com casos de 

chikungunya (01 caso confirmado) e zika vírus (02 casos confirmados em 

mulheres, sendo uma gestante). Para os casos confirmados de zika vírus, não 

houve maiores implicações relativas à microcefalia. 

O município de Patos de Minas desenvolveu planos e metas para melhorar e 

diminuir os casos de doenças relacionadas com a falta de saneamento básico. 

É fundamental transmitir os conhecimentos para a população, através de 

campanhas, conversas porta a porta, distribuição de folders, pois muitas 

doenças são evitadas com simples hábitos, como não deixar lixo ou algo que 

possa acumular água nos terrenos, não jogar lixo na rua para entupir bueiros, 

lavar bem os alimentos antes de comer, entre outros hábitos. Essas práticas só 

dependem da população, pois não é possível todo dia a fiscalização da prefeitura 

verificar todas as residências para ver se estão seguindo as medidas 

necessárias. O Quadro 6 apresenta os projetos para a área da vigilância em 

saúde para o ano de 2018. 
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QUADRO 6 – PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO/PLANO DE GOVERNO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

Fonte: Patos de Minas, 2018 

6.2.4.7 Pavimentação 

O município de Patos possui área aproximada de 6.351.628,12 m² de 

logradouros, dos quais 94,82% são pavimentados. Tem em seu perímetro 

urbano 71 bairros, com praticamente 95,73% de vias pavimentadas por diversos 

tipos de pisos.  

De acordo com a prefeitura de Patos, em todas as regiões da sede possuem 

grande parte dos logradouros pavimentados, onde a central é a única que possui 

100% das vias pavimentadas. O Quadro 7 apresenta os números dos 

logradouros da sede. 
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QUADRO 7 – REGIÕES DA SEDE COM LOGRADOUROS PAVIMENTADOS 

Regiões Vias pavimentadas (m²) Vias não pavimentadas (m²) Total (m²) 

Noroeste 1.031.521,31 65.144,00 1.096.708,25 

Norte 486.257,08 9.823,00 496.091,60 

Nordeste 1.183.465,18 107.848,00 1.291.313,18 

Central 241.190,83 - 241.190,83 

Oeste 443.508,39 4.784,00 448.292,39 

Sudoeste 474.444,80 3.104,00 477.548,80 

Sudeste 552.408,96 23.247,77 575.656,73 

Sul 490.896,00 20.960,00 511.856,00 

Fonte: Plano Diretor Patos de Minas, 2018. 

Na zona rural, os Distritos possuem aproximadamente 71,82% (174.434,59 m²) 

de pavimentação nas vias, sendo a maior parte dessa pavimentação é feita com 

pavimento asfáltico do tipo CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) 

sobre base com a utilização de cascalho laterítico e subleito compactado 

constituído de argila. Além disso, algumas vias são pavimentadas com pisos 

intertravados do tipo briquete e com bloquetes. O Quadro 8 apresenta o resumo 

dos logradouros dos distritos. 

QUADRO 8 – ÁREAS DE LOGRADOUROS DOS DISTRITOS 

Distritos 
Total 

de 
Ruas 

Extensão 
(m) 

Área 
média 
(m²) 

Vias sem 
pavimentação 

(m²) 

Pavimentação 
m² (CBUQ) 

Outras 
pavimentações 

(m²) 

Santana de 
Patos 29 6.359,00 44.968,00 9.808,33 21.747,49 13.412,98 

Bonsucesso 8 2.837,15 19.860,05 4.845,82 15.014,23 - 

Major Porto 20 7.184,73 50.360,91 20.798,30 24.138,49 5.433,12 

Chumbo 16 3.588,40 26.483,53 4.946,68 21.536,85 - 

Pindaíbas 23 2.971,34 29.798,50 2.765,36 20.922,82 6.040,39 

Alagoas 7 4.619,82 30.650,92 9.788,00 12.903,92 7.959,00 

Pilar 16 5.513,00 40.742,87 15.847,57 20.928,81 4.326,49 

Fonte: Plano Diretor Patos de Minas, 2018. 

Segundo dados do IBGE, Patos de Minas tem apenas 19% de vias públicas 

urbanizadas, dado pelos domicílios urbanos em face de quadra com boca de 

lobo e pavimentação e meio-fio e calçada/domicílios urbanos totais (2010).   
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6.2.5 Perfil socioeconômico  

Os valores da renda per capita mensal registrados, em 2000 e 2010, evidenciam 

que houve crescimento da renda no município entre os anos mencionados. A 

renda per capita mensal no município era de R$ 602,52, em 2000, e de R$ 

843,57, em 2010, a preços de agosto de 2010. Em 2018, o salário médio mensal 

era de 2.2 salários-mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em relação à 

população total era de 30,9%. Considerando domicílios com rendimentos 

mensais de até meio salário-mínimo por pessoa, tinha 29,9% da população 

nessas condições. 

Quanto aos rendimentos da população de Patos de Minas, a maioria dos 

domicílios está na classe que obtém rendimentos entre 2 e 5 salários-mínimos, 

seguida pelos grupos que recebem entre 1 e 2 salários-mínimos e 5 a 10 

salários-mínimos, respectivamente. 

Na análise dos dados do Censo Demográfico, entre 2000 e 2010, a taxa de 

atividade da população de 18 anos ou mais, ou seja, o percentual dessa 

população que era economicamente ativa no município, passou de 66,42% para 

70,09%. Ao mesmo tempo, a taxa de desocupação nessa faixa etária, isto é, o 

percentual da população economicamente ativa que estava desocupada, passou 

de 8,39% para 5,53%. 

No município, o grau de formalização entre a população ocupada de 18 anos ou 

mais de idade passou de 58,65%, em 2000, para 68,09%, em 2010 (Figura 21). 
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FIGURA 21 – SITUAÇÃO OCUPACIONAL DA POPULAÇÃO DE 18 ANOS OU 
MAIS DE IDADE NO MUNICÍPIO - PATOS DE MINAS/MG - 2010 

 Fonte: PNUD, 2010. 

 

Em relação à condição de ocupação, 68,34% dos domicílios são próprios e 

22,15% são alugados, apresentando a maioria dos domicílios do município. A 

participação de domicílios com até três moradores é de 64,94%, enquanto 

aqueles com mais de cinco moradores é de 4,25%. A proporção de domicílios 

com maior representatividade é a de três moradores com 26,57 % do total. 

No Atlas do Desenvolvimento Humano, são consideradas extremamente pobres, 

pobres e vulneráveis à pobreza as pessoas com renda domiciliar per capita 

mensal inferior a R$70,00, R$140,00 e R$255,00 (valores a preços de 01 de 

agosto de 2010), respectivamente. Dessa forma, em 2000, 2,09% da população 

do município eram extremamente pobres, 11,50% eram pobres e 36,57% eram 

vulneráveis à pobreza; em 2010, essas proporções eram, respectivamente, de 

0,87%, 4,55% e 17,05%. 

Analisando as informações do Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal, 

a proporção de pessoas extremamente pobres (com renda familiar per capita 

mensal inferior a R$ 70,00) inscritas no CadÚnico, após o recebimento do Bolsa 

Família passou de 5,38%, em 2014, para 5,81%, em 2017. Já a proporção de 
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pessoas pobres (com renda familiar per capita mensal inferior a R$ 140,00), 

inscritas no cadastro, após o recebimento do Bolsa Família, era de 32,76%, em 

2014, e 29,13%, em 2017. Por fim, a proporção de pessoas vulneráveis à 

pobreza (com renda familiar per capita mensal inferior a R$ 255.00), também 

inscritas no cadastro, após o recebimento do Bolsa Família, era de 40,92%, em 

2014, e 56,82%, em 2017 (Figura 22). 

 

FIGURA 22 – EVOLUÇÃO DAS PROPORÇÕES DE EXTREMAMENTE 
POBRES, POBRES E VULNERÁVEIS À POBREZA INSCRITAS 
NO CADÚNICO APÓS O BOLSA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE 
PATOS DE MINAS – 2014 A 2017 

Fonte: PNUD, 2021. 

O índice de Gini no município passou de 0,54, em 2000, para 0,50, em 2010, 

indicando, portanto, houve redução na desigualdade de renda. 

A Vulnerabilidade Social diz respeito à suscetibilidade à pobreza, e é expressa 

por variáveis relacionadas à renda, à educação, ao trabalho e à moradia das 

pessoas e famílias em situação vulnerável. A situação da vulnerabilidade social 

no município pode ser analisada pela dinâmica de alguns indicadores: houve 

redução no percentual de crianças extremamente pobres, que passou de 3,76% 

para 1,71%, entre 2000 e 2010; o percentual de mães chefes de família sem 

fundamental completo e com filhos menores de 15 anos, no mesmo período, 

passou de 9,87% para 9,14%. 
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Neste mesmo período, é possível perceber que houve redução no percentual de 

pessoas de 15 a 24 anos que não estudam nem trabalham e são vulneráveis à 

pobreza, que passou de 9,61% para 5,72%. 

Por último, houve crescimento no percentual da população em domicílios com 

banheiro e água encanada no município. Em 2000, o percentual era de 95,54% 

e, em 2010, o indicador registrou 99,05%. 

6.2.6 Economia Regional  

O Produto Interno Bruto - PIB do município de Patos de Minas foi de 4,3 bilhões 

de reais em 2017, representando 0,76% do PIB Mineiro (IBGE, 2020). O setor 

de maior representatividade na geração de riqueza foi o de serviços, que 

contribuiu com 52,3%. Em seguida, o setor industrial que contribuiu com 16,5% 

e a administração pública com 14,4% (Tabela 2). O perfil de geração de riquezas 

é estável ao longo desta década. Em termos da microrregião, verifica-se que a 

maioria dos municípios concentram a geração de riqueza do PIB em atividades 

de serviços (Tabela 3). 
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TABELA 2 – HISTÓRICO DO PRODUTO INTERNO BRUTO – PIB (EM R$ 1.000) DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS EM 
RELAÇÃO À SETORES ECONÔMICOS 

 

Setores da Economia 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  % 

Agropecuária 148.956 214.820 196.950 224.281 233.625 240.231 283.060 283.559  7,0% 

Indústria 331.657 390.192 457.461 571.571 602.036 592.920 656.637 694.384  16,5% 

Serviços - Exceto 
Administração Pública 

1.013.693 1.169.678 1.372.682 1.604.662 1.840.657 2.049.594 2.217.259 2.333.675  52,3% 

Administração Pública 307.485 343.884 372.825 435.249 502.535 563.777 610.259 616.450  14,4% 

Impostos, líquidos de 
subsídios, sobre produtos 

195.164 223.328 255.596 295.163 332.121 364.217 428.049 450.898  9,8% 

Total 1.996.955 2.341.902 2.655.514 3.130.926 3.510.975 3.810.486 4.195.265 4.378.966   

Variação Anual - 14,4% 14,4% 15,5% 12,5% 9,7% 17,5% 5,3%   

 
Legenda: Participação no valor total  
Fonte: FJP (2020) 
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TABELA 3 – PRODUTO INTERNO BRUTO (EM R$ 1.000) EM RELAÇÃO AOS SETORES AGREGADOS DE ATIVIDADE 
ECONÔMICA PARA MUNICÍPIOS MINEIROS SELECIONADOS, 2017  

Microrregião  
Municípios Limítrofes 

Agropecuária Indústria 
Serviços - Exceto 

Administração Pública 
Administração Pública 

dos municípios 

Impostos, líquidos de 
subsídios, sobre 

produtos 
Total 

Patos de Minas 283.559 694.384 2.333.675 616.450 450.898 4.378.966 

Patrocínio 377.362 399.118 1.287.612 376.512 266.926 2.707.529 

Carmo do Paranaíba 133.015 68.976 337.211 133.284 64.895 737.380 

Coromandel 322.377 72.900 309.372 122.171 58.364 885.184 

Vazante 101.585 182.610 199.897 88.010 72.727 644.829 

Presidente Olegário 188.158 24.947 131.355 87.501 22.153 454.114 

Lagoa Formosa 87.446 30.854 107.382 76.461 19.373 321.516 

Serra do Salitre 150.747 30.060 90.276 55.234 19.520 345.836 

Guimarânia 42.830 12.429 47.113 34.117 7.234 143.724 

Lagamar 43.747 109.754 64.532 33.608 11.054 262.696 

Varjão de Minas 89.462 14.284 40.830 31.094 6.292 181.962 

Tiros 58.483 28.035 57.847 31.620 14.695 190.681 

Cruzeiro da Fortaleza 35.939 5.375 25.199 21.635 4.757 92.905 

Municípios Mineiros - Referência Populacional 

Pouso Alegre 67.137,10 1.317.851,40 4.080.347,06 677.316,73 1.245.377,18 7.388.029,46 

Poços de Caldas 39.465,73 1.441.983,41 3.067.580,94 826.124,47 990.785,41 6.365.939,96 

Patos de Minas 283.558,77 694.384,39 2.333.674,85 616.450,26 450.898,11 4.378.966,37 

Teófilo Otoni 44.650,16 231.916,40 1.327.475,74 550.331,22 211.250,70 2.365.624,22 

Ibirité 1.898,31 555.194,69 736.890,67 691.480,80 184.588,73 2.170.053,20 

 
Legenda: Participação no valor total  
Fonte: FJP (2020). 
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O PIB per capita do município de Patos de Minas foi de R$ 29.020,34, acima do 

PIB per capita do Estado de Minas Gerais de R$ 27.283,00 (Quadro 9). 

 

QUADRO 9 – PRODUTO INTERNO BRUTO - PIB PER CAPITA PARA 
MUNICÍPIOS MINEIROS SELECIONADOS, 2017 

Microrregião  
Municípios Limítrofes 

PIB per capita  
(R$/hab.) 

Lagamar 33.700,52 

Coromandel 31.050,36 

Vazante 31.025,27 

Serra do Salitre 30.096,24 

Patrocínio 30.089,34 

Patos de Minas 29.020,34 

Tiros 28.062,01 

Varjão de Minas 26.192,90 

Carmo do Paranaíba 23.893,60 

Presidente Olegário 23.170,25 

Cruzeiro da Fortaleza 22.258,02 

Guimarânia 18.064,82 

Lagoa Formosa 17.690,03 

Municípios Mineiros - Referência Populacional 

Pouso Alegre 50.211,91 

Poços de Caldas 38.329,41 

Patos de Minas 29.020,34 

Teófilo Otoni 16.667,07 

Ibirité  12.227,37 

Fonte: FJP, 2020 

  
 

Com relação ao emprego, o município de Patos de Minas tem 41,6% dos 

trabalhadores registrados no setor de serviços, 26,8% no setor de comércio e 

18% na indústria de transformação, conforme os dados disponibilizados pela 

FJP para o ano de 2017 (Tabela 4).  
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TABELA 4 – ALOCAÇÃO (PERCENTUAL) DOS TRABALHADORES EM ATIVIDADES ECONÔMICAS PARA MUNICÍPIOS 
MINEIROS SELECIONADOS, 2017 

Microrregião  
Municípios Limítrofes 

Atividades 
primárias   

Extrativista 
mineral  

Indústria de 
transformação  

Serviços industriais 
de utilidade pública  

Indústria da 
construção  

Comércio Serviços  

Patos de Minas 9,2% 0,2% 18,0% 0,4% 3,9% 26,8% 41,6% 

Patrocínio 17,6% 0,0% 12,9% 0,0% 4,2% 26,1% 39,1% 

Carmo do Paranaíba 23,7% 0,3% 11,0% 0,0% 1,2% 26,1% 37,6% 

Coromandel 29,4% 2,3% 10,7% 0,0% 2,2% 21,8% 33,6% 

Vazante 12,4% 23,5% 14,1% 0,2% 3,1% 20,2% 26,5% 

Presidente Olegário 46,0% 0,0% 6,0% 0,0% 0,3% 16,2% 31,4% 

Lagoa Formosa 35,5% 0,1% 13,7% 1,2% 1,3% 18,5% 29,7% 

Serra do Salitre 39,2% 9,1% 2,8% 0,0% 18,5% 8,9% 21,5% 

Guimarânia 27,0% 0,0% 8,1% 0,0% 0,5% 21,4% 43,0% 

Lagamar 23,8% 5,4% 7,7% 0,0% 0,2% 17,3% 45,5% 

Varjão de Minas 43,8% 5,0% 2,1% 0,0% 0,4% 12,9% 35,8% 

Tiros 37,4% 0,0% 19,4% 0,0% 1,0% 9,1% 33,2% 

Cruzeiro da Fortaleza 28,1% 0,0% 6,1% 0,0% 1,4% 18,6% 45,8% 

Municípios Mineiros - Referência Populacional 

Ibirité  0,1% 0,0% 19,8% 0,5% 14,2% 21,7% 43,6% 

Poços de Caldas 2,1% 0,3% 17,5% 1,3% 6,0% 22,5% 50,3% 

Patos de Minas 9,2% 0,2% 18,0% 0,4% 3,9% 26,8% 41,6% 

Teófilo Otoni 3,2% 0,1% 4,1% 1,8% 7,8% 32,5% 50,5% 

Pouso Alegre 1,1% 0,4% 24,8% 0,0% 4,2% 22,7% 46,8% 

 

Legenda: Participação no total 
Fonte: FJP (2020) 
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A renda média dos trabalhadores do município de Patos de Minas em 2017 foi de R$ 

2.140,59 (FJP, 2020). Trata-se de um valor superior à renda média para o estado de 

Minas Gerais, de R$ 2.005,00 no mesmo período (IBGE, 2020). Comparada a 

microrregião, Patos de Minas possui a renda média inferior aos municípios de Vazante 

em R$ 2.427,12 e Serra do Salitre com R$ 2.387,35. Se comparar a renda média do 

município de Patos de Minas com os municípios mineiros de referência populacional, 

este encontra-se com média inferior ao município de Pouso Alegre com R$ 2.546,91 

e Poços de Caldas com 2.241,51 (Quadro 10). 

 

QUADRO 10 – RENDA MÉDIA (REAIS) DOS TRABALHADORES COM CARTEIRA 
ASSINADA PARA MUNICÍPIOS MINEIROS SELECIONADOS, 2017 

Microrregião  
Municípios Limítrofes 

Renda Média dos Trabalhadores 
(reais) 

Vazante 2.427,12  

Serra do Salitre 2.387,35  

Patos de Minas 2.140,59  

Tiros 2.035,88  

Presidente Olegário 1.983,76  

Carmo do Paranaíba 1.951,98  

Cruzeiro da Fortaleza 1.943,80  

Patrocínio 1.900,22  

Varjão de Minas 1.851,95  

Coromandel 1.800,96  

Lagoa Formosa 1.774,41  

Guimarânia 1.768,10  

Lagamar 1.700,78  

Municípios Mineiros - Referência Populacional 

Pouso Alegre 2.546,91  

Poços de Caldas 2.241,51  

Patos de Minas 2.140,59  

Ibirité  2.106,88  

Teófilo Otoni 1.781,61  

Fonte: FJP, 2020. 
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6.2.7 Perfil industrial 

Atualmente Patos de Minas possui 562 indústrias, 407 micros indústrias, 130 de 

pequeno porte, 20 de médio porte e 5 de grande porte. O Quadro 11 apresenta os 

tipos de indústria presentes no município. 

QUADRO 11 – TIPOS DE INDÚSTRIAS PRESENTES NO MUNICÍPIO DE PATOS 
DE MINAS 

 

Fonte: Plano Diretor Patos de Minas, 2018. 

As principais indústrias no município de Patos de Minas são: 

• Suinco: Maior cooperativa produtora de suínos do Estado de Minas Gerais, 

iniciou suas atividades no ano de 2003. Atualmente, é formada por 62 

cooperados com plantel de mais de 40 mil matrizes. Com gestão participativa, 

atua na produção e comercialização de carnes suínas, suplementos e premix 

para produção animal, além de revenda de insumos e medicamentos 

veterinários.  
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• Cemil: Cooperativa Central Mineira de Laticínios Ltda., inaugurada em 1993, 

na cidade de Campo Belo - MG. Em 1997, ela deu início à implantação de um 

parque industrial em Patos de Minas - MG, para onde transferiu suas atividades 

em 1999.  

• Minas Mais Alimentos: a empresa atua principalmente na fabricação de 

atomatados, conservas e doces. A planta fabril onde atualmente está localizada 

a empresa Minas Mais Alimentos, foi adquirida no ano de 2013, pelo Grupo 

Predilecta. Neste mesmo ano, a fábrica passou por reformas e adequações e 

foi inaugurada no dia 02 de agosto de 2013, no município de Patos de Minas. 

Seu parque industrial constituído por aproximadamente 100.000 m² sendo 

23.000 m² de área construída. Utiliza tecnologia de ponta na fabricação dos 

produtos e gera mais de 750 empregos diretos e aproximadamente 2000 

empregos indiretos, contribuindo assim para o desenvolvimento da região onde 

está inserida.  

• Patense: Fundada no dia 23 de julho de 1970, a Indústria de Rações Patense 

funcionou por alguns anos no bairro Nossa Senhora das Graças. Com o 

crescimento da empresa, fez-se necessária a ampliação das instalações para 

uma área maior localizada nas imediações do perímetro urbano. Atualmente, a 

Patense conta com um quadro funcional de 600 colaboradores nas duas 

unidades operacionais. Com a evolução do mercado, veio a necessidade de 

ampliar o número de produtos vendidos no mercado, tendo em vista o natural 

aumento de matéria prima adquirido pela empresa. Passou-se, então, à 

produção de Farinha de Carne e Ossos para Rações Balanceadas. Ao longo 

dos anos, a Patense investiu em tecnologia, melhorou seu processo produtivo 

e entrou com força no competitivo mercado nacional e internacional, se 

tornando referência nacional na produção de suplementos para rações.  

• Terrena: A Terrena Agronegócios começou suas atividades em 1971, com a 

denominação de Cereais Patureba Ltda., comercializando e beneficiando 

cereais, através de venda por atacado e varejo. Na década de 80, originou a 

Patureba Fertilizantes. Em 1986, foi instalada sua 1ªfábrica de fertilizantes 

sólidos e em 1992 entrou em operação a 1ªfábrica de fertilizantes fluidos para 

comercialização em Minas Gerais. Em 2000 surgiu a Terrena Agronegócios 
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Ltda. Atualmente, a Terrena Agronegócios se constitui na segunda geração de 

uma empresa, que também tem destaque no nível nacional. 

6.2.8 Desenvolvimento urbano e habitacional   

O uso e a ocupação do solo urbano do Município de Patos de Minas são regulados 

pela Lei Complementar n° 320 de 31 de dezembro de 2008, que tem como objetivos 

(Art. 3°):  

I - Estabelecer critérios de ocupação e utilização do solo urbano e rural, para 
que o Município e a Propriedade cumpram cada qual a sua função social;  

II - A ordenação e o controle do uso do solo, de forma a prevenir a 
proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes;  

III - Orientar o crescimento da cidade visando à minimização dos impactos 
sobre as áreas ambientalmente frágeis;  

IV - Controlar os impactos gerados pelas atividades sobre o território do 
Município, permitindo a compatibilização dos usos habitacionais e não-
habitacionais;  

V - A definição de condicionantes para a implantação de empreendimentos 
de impacto, e a regulamentação do Estudo de Impacto de Vizinhança;  

VI - A complementação e o detalhamento dos parâmetros para ocupação do 
solo definidos pelo Plano Diretor;  

VII - Promover a justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do 
processo da urbanização, recuperando e transferindo para a população a 
valorização imobiliária proveniente da ação do Poder Público;  

VIII - Prevenir distorções e abusos na utilização econômica da propriedade, 
coibindo o uso especulativo de imóveis urbanos como reserva de valor, que 
resulte na sua subutilização ou não utilização, de modo a assegurar o 
cumprimento da função social da cidade.  

Diante disso, a Lei estabelece duas tipologias principais que regem o uso e a 

ocupação do solo urbano no município, bem como os coeficientes de aproveitamento, 

as taxas de permeabilidade e os afastamentos mínimos necessários. São elas: Zona 

de Adensamento Preferencial e Macrozona de Adensamento (Figura 23) 

A Zona de Adensamento Preferencial caracteriza-se pela predominância do uso 

residencial e misto, com atividades econômicas, administrativas e institucionais 

significativas, com as infraestruturas de serviços urbanos consolidadas permitindo o 

adensamento vertical. Subdivide–se nas seguintes zonas:  
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I. Zona de Adensamento Preferencial 1 (ZAP-1)  

II. Zona de Adensamento Preferencial 2 (ZAP-2)  

III. Zona de Adensamento Preferencial 3 (ZAP-3)  

A Macrozona de Adensamento caracteriza-se pela predominância de usos 

residenciais, com atividades econômicas dispersas prevalecentes nos corredores 

viários, infraestruturas de serviços urbanos ociosos, permitindo o adensamento 

populacional e carência de equipamentos públicos, e incidência de terrenos 

subutilizados ou não-utilizados. Subdivide–se nas seguintes zonas:  

I. Zona de Adensamento 1 (ZA-1)  

II. Zona de Adensamento 2 (ZA-2)  

III. Zona de Adensamento 3 (ZA-3)  

IV. Zona de Adensamento 4 (ZA-4)  

V. Zona de Adensamento 5 (ZA-5)  

VI. Zona de Adensamento 6 (ZA-6)  

VII. Zona Industrial (ZI)  

A Lei define, também, em seu artigo 40, os tipos de uso do solo, a saber:  

I. Residencial, destinada à moradia unifamiliar ou multifamiliar.  

II. Não-residencial, destinada ao exercício de uma ou mais das seguintes 

atividades: industrial; comercial; de prestação de serviços; e, institucional.  

III. Misto.  

Como tipologias de uso residencial, o artigo 41 define-as como:  

I. Residencial unifamiliar: tipologia destinada a apenas uma habitação por lote.  

II. Residencial multifamiliar horizontal: tipologia destinada até 2 (duas) habitações 

por lote, assentadas horizontalmente, podendo ser isoladas, geminadas ou 

sobrepostas, com no máximo uma sobre outra. 

III. Residencial multifamiliar vertical: tipologia destinada a mais de uma edificação 

por lote, assentadas verticalmente.  
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IV. Conjunto residencial multifamiliar horizontal: tipologia destinada a mais de 2 

(duas) habitações por lote, agrupadas horizontalmente, podendo ser isoladas, 

geminadas ou sobrepostas, com no máximo uma sobre outra.  

V. Conjunto residencial multifamiliar vertical: tipologia destinada a mais de uma 

edificação por lote, assentadas verticalmente, formando um todo harmônico do 

ponto de vista arquitetônico, paisagístico e urbanístico.  

Já o artigo 43 define as tipologias não residenciais como:  

I. Industrial: atividades de extração ou transformação de matérias primas em 

produtos transportáveis acabados ou semiacabados, assim como a montagem 

ou o acabamento de produtos.  

II. Comercial: atividades de venda de produtos de quaisquer naturezas, 

diretamente ou não, ao consumidor.  

III. Prestação de Serviços: atividades de prestação de serviços pessoais, 

profissionais, técnicos, sociais, culturais, esportivas, hospedagens, 

administrativos e industriais.  

IV. Institucional: atividades de ensino regular, pesquisa, cultura, lazer, esporte, 

cultual, assistência e saúde.  

V. Especial: atividades que, por motivo de segurança, periculosidade, ou outras 

razões ligadas à sua natureza, possui regras diferenciadas para implantação 

ou restrições quanto à sua localização.  

A localização de determinado uso no território fica condicionada à capacidade do 

mesmo em gerar incomodidades ambientais, interferências no tráfego e impactos de 

vizinhança, sendo analisado em função do zoneamento existente e das características 

viárias. Vale ressaltar que o zoneamento também considera a vocação dos lugares. 

Da totalidade de lotes no espaço urbano, 38% correspondem a lotes vagos (Figura 

24), donde se conclui que a população atual poderia quase que duplicar seu total na 

área urbana, sem que necessitasse de novos loteamentos. 

Alguns instrumentos urbanísticos baseados no Estatuto da Cidade que foram 

incorporados ao Plano Diretor de 2006, mas que não chegaram a ser praticados até 

a presente data são:  
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• Parcelamento, edificação ou utilização compulsória  

• Imposto Territorial e Predial Urbano (IPTU) progressivo no tempo  

• Desapropriação com pagamento em título da dívida pública  

• Áreas de interesse social  

• Transferência do direito de construir  

• Operações urbanas consorciadas  

• Consórcio imobiliário  

• Direito de preferência  

• Direito de superfície  

• Tombamento  

• Compensação ambiental  
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FIGURA 23 – MAPA LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO (320/2008). 
Fonte: Patos de Minas, 2018 
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FIGURA 24 – VAZIOS URBANOS DA CIDADE DE PATOS DE MINAS 
Fonte: Patos de Minas, 2018
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A Regularização Fundiária pode ser definida como um conjunto de medidas jurídicas, 

urbanísticas, ambientais e sociais que visam a regularização de assentamentos 

irregulares e a titulação de seus ocupantes, de modo a garantir o direito social à 

moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e o 

direito ao meio ambiente equilibrado.  

Diante das demandas nacionais, o Governo Federal regulamentou Lei nº 13.465, em 

11 de julho de 2017, a qual dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana e 

outros assuntos. Nessa lei, foram alterados conceitos e definidos instrumentos para 

servirem de parâmetros para todos os entes da federação. Apesar das várias 

discussões geradas a respeito, essa é a lei que está em vigor e que o município deverá 

tomar como norte.  

O Município de Patos de Minas conta com uma série de situações de irregularidades 

a serem tratadas, tanto na área urbana como nos distritos. Nas áreas dos núcleos 

urbanos do meio rural, todos os Distritos possuem pendências a serem solucionadas, 

principalmente com relação às residências.  

Na área urbana da cidade, são aproximadamente 400 lotes a regularizar, a maioria 

com construções residenciais. A Região Noroeste é a que apresenta a maior 

demanda, no Bairro Padre Eustáquio. Além dele, destacam-se áreas nos Bairros Vila 

Garcia e Bela Vista, na região nordeste; os Bairros Santo Antônio e Várzea, na região 

oeste; o Bairro Aurélio Caixeta, na região norte; o Bairro Antônio Caixeta, na região 

leste; os Bairros Santa Terezinha e Cônego Getúlio, na região sudoeste; os Bairros 

Jardim dos Andrades e Distrito Industrial II, na região sudeste e o Bairro Novo Planalto, 

na região sul. A Prefeitura Municipal tem procurado desenvolver programas para 

sanar essa questão, mas ainda falta muito para equacionar a situação.  

A maior questão enfrentada quanto à regularização fundiária no município 

corresponde aos chacreamentos. Nos últimos anos, surgiram vários 

empreendimentos dessa natureza, posições geográficas variadas, principalmente no 

entorno da cidade. De acordo com levantamentos realizados pela Prefeitura 

Municipal, hoje são aproximadamente 41 chacreamentos irregulares, representando 
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um total aproximado de 1.190 lotes, sendo que 52% deles já apresentam algum tipo 

de construção.  

Muitas dessas construções são utilizadas como lazer, mas um número bastante 

expressivo de pessoas faz uso dessas moradias como residências definitivas e únicas 

o que, devido à impossibilidade de regularização de seus títulos, têm gerado angústia 

e incertezas. Alguns desses locais oferecem um pouco de infraestrutura, como água 

e energia, mas ainda faltam os serviços básicos, como coleta de lixo, saneamento e 

transporte público. Diante essa situação, o poder público através da Câmara Municipal 

chegou a propor uma lei, nº 508/2015, na tentativa de solucionar o problema. Contudo, 

o Ministério Público questionou essa proposta, tendo-a como inconstitucional, 

suspendendo-a. 

Considerando a ampla área territorial do município e os sete distritos que o compõe: 

Sede, Bom Sucesso de Patos, Chumbo, Major Porto, Pilar, Pindaíbas e Santana de 

Patos, e, buscando assegurar referência espacial para a organização do uso e 

ocupação do solo conforme as estratégias urbanas definidas pelo Plano Diretor, 

apresenta-se a seguir as Macrozonas relativas ao respectivo zoneamento municipal, 

estando definidas da seguinte forma: 

• Macrozona de Adensamento Preferencial - predominância de uso residencial e 

misto, com atividades econômicas, administrativas e institucionais com 

infraestrutura de serviços urbanos estável concedendo o adensamento vertical. 

Subdivide-se em Zona de Adensamento Preferencial 1 (ZAP - 1), Zona de 

Adensamento Preferencial 2 (ZAP - 2) e Zona de Adensamento Preferencial 3 

(ZAP - 3). 

• Macrozona de Adensamento – predominância de usos residenciais com 

atividades econômicas dissipadas preponderantes nos corredores viários, 

infraestruturas de serviços urbanos ociosos, concedendo o adensamento 

populacional e carência de equipamentos públicos, e ocorrência de terrenos 

sub ou não utilizados. Subdivide-se em Zona de Adensamento 1 (ZA-1), Zona 

de Adensamento 2 (ZA-2), Zona de Adensamento 3 (ZA-3), Zona de 

Adensamento 4 (ZA-4), Zona de Adensamento 5 (ZA-5), Zona de adensamento 

6 (ZA-6) e Zona Industrial (ZI). 
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• Macrozona de Expansão Urbana – Áreas não urbanizadas do perímetro 

urbano, susceptíveis e favoráveis à urbanização, sujeitas a planos de expansão 

e melhoria do macro sistema viário e dos principais sistemas de infraestrutura 

urbana. Observa-se que os terrenos situados à margem esquerda do Rio 

Paranaíba serão classificados como ZI – Zona Industrial, sendo, portanto, 

destinados a atividades industriais e também implantação de loteamentos 

fechados ou condomínios para chácaras de recreio. 

• Macrozona de Interesse Social, Ambiental e Urbanístico – áreas susceptíveis 

a planos específicos de apropriação urbanística, à proteção ambiental ou 

necessárias à Proteção do Patrimônio Cultural do município. 

• Área de Proteção Ambiental – porções do território destinadas a conciliar a 

conservação e preservação do meio ambiente natural com as atividades 

antrópicas, viabilizando o desenvolvimento econômico sustentável, expressas 

na Planta de Zona de Uso. As Áreas Verdes são dispostas como partes da 

Macrozona urbana destinadas a proporcionar espaços públicos adequados e 

qualificados à recreação, lazer e turismo. 

o Áreas de Proteção ao Patrimônio Histórico e Cultural – constituídas por 

bens materiais e imateriais, de efetivo interesse de preservação para a 

coletividade e Poder Público Municipal, e relevante valor para a proteção 

do patrimônio histórico, arquitetônico, paisagístico, cultural e ecológico. 

o Áreas de Interesse Social para Habitação – prevê-se a padronização 

urbanística para assentamentos mediante plano específico, havendo 

regularização de assentamentos habitacionais de baixa renda com o 

objetivo de assegurar a propriedade do solo à sua função social, 

estimular os proprietários de terrenos não ocupados e subutilizados a 

investir em programas de interesse social e garantir a utilização dos 

espaços urbanos não ocupados e subutilizados para programas 

habitacionais, de modo a ampliar o acesso à moradia para a população 

de baixa renda. 

o Áreas para implantação de equipamentos urbanos e comunitários – 

destinadas à implantação de equipamentos de educação, cultura, 

saúde, segurança, esportes, lazer e convívio social, além do 
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desenvolvimento de projetos de infraestrutura urbana, as áreas para 

implantação de equipamentos urbanos e comunitários. 

• Áreas para adequação e ampliação do sistema viário – destinadas ao 

prolongamento, alargamento de vias existentes e implantação e aberturas de 

vias, rotatórias, concordâncias, viadutos, passarelas e melhorias no sistema 

viário do município e especificações.  

• Macrozona Rural – áreas situadas fora do perímetro urbano, não consideradas 

Macrozona de Adensamento Preferencial, de Adensamento ou de Expansão 

Urbana, aplicadas em atividades agropecuárias, agroindustriais, extrativistas, 

silviculturistas, recreativas, de turismo e de preservação ambiental. Subdivide-

se em Zona Rural, Zona de Chacreamento1 (ZCH1) e Zona de Chacreamento 

2 (ZCH2). 

Em relação à condição de ocupação, 68,34% dos domicílios são próprios e 22,15% 

são alugados. Embora exista uma tendência de verticalização na construção civil, 

Patos de Minas ainda têm predomínio absoluto de casas, representando 91,89% do 

total de domicílios. A parcela representada pelos apartamentos fica com 7,09% do 

total analisado. A participação de domicílios com até três moradores é de 64,94%, 

enquanto a daqueles com mais de cinco moradores é de 4,25%. A proporção de 

domicílios com maior representatividade é a de três moradores com 26,57 % do total. 

Patos de Minas possui um setor de habitação que tem como responsabilidade os 

seguintes programas:  

• Programa Minha Casa Minha Vida (Faixa 1).  

• Programa Cartão Reforma.  

• COHAB.  

• Regularização Fundiária.  

O Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS), desenvolvido pela 

Consultoria Equilíbrio para a Prefeitura de Patos de Minas em 2010 apontou um déficit 

habitacional de 6.381 unidades, sendo que 4.026 referem-se ao Déficit Quantitativo, 

ou seja, a necessidade construção de novas unidades habitacionais e 2.355 ao Déficit 

Qualitativo, que inclui ações de regularização fundiária, reforma e ampliação de 
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moradias com adensamento excessivo ou que apresentam carência de instalações 

dignas.  

Por outro lado, o Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS) elaborado pela 

Fundação João Pinheiro, indica que o déficit habitacional (baseado no Censo de 2010) 

era de 4.212 unidades, distribuídas da seguinte forma:  

• 1.454 domicílios com coabitação familiar (famílias conviventes secundárias 

com intenção de constituir domicílio exclusivo e as famílias residentes em 

cômodos).  

• 2.404 domicílios com ônus excessivo com aluguel (famílias com renda de até 

3 salários-mínimos e que despendem 30% ou mais de sua renda com aluguel).  

• 104 domicílios alugados com adensamento excessivo (mais de 3 moradores 

por dormitório.  

• 250 domicílios precários (improvisados ou rústicos).  

Desde a elaboração deste estudo, foram entregues à população 196 casas no Bairro 

Coração Eucarístico; 69 no Bairro Sol Nascente; 20 no Bairro Jardim Esperança IV 

(Pessoas retiradas de áreas de risco do Bairro Jardim Paulistano), 845 moradias no 

Bairro Quebec e 800 moradias no Residencial Alto da Serra (Pizolato).  

6.3 CULTURAL 

O movimento cultural de Patos de Minas congrega várias entidades, que promovem e 

realizam eventos em todas as áreas, contando com o apoio da Prefeitura Municipal. 

A sensibilidade artística dos patenses têm se manifestado desde o princípio deste 

século, com registros de apresentações de pequenas peças teatrais já em 1910.  

Direcionando-se para a temática da cultura, uma produção visual significativa é 

vislumbrada em Patos de Minas. Nas ruas centrais, podem-se apreciar monumentos, 

esculturas, imagens sacras, dentre outros componentes artístico-visuais. O Museu da 

Cidade de Patos de Minas (MuP) e Fundação Casa da Cultura do Milho contam com 

exposições, as quais demonstram um processo cultural que prima pelo conhecimento, 

defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico da cidade. Nessa direção, é 
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possível destacar no cenário artístico patense autodidatas, que abarcam desde a 

singeleza do artesanato feito em palha, algodão e capim a alegorias presentes na 

festa maior, a Festa Nacional do Milho.  

Um marco importante no movimento musical de Patos de Minas foi a fundação do 

Conservatório Municipal Galdina Corrêa da Costa Rodrigues, com atividades iniciadas 

em 21 de março de 1994. Atualmente, funciona em sede própria, localizada no Parque 

Municipal do Mocambo. Como principais eventos desta esfera no munícipio, cita-se o 

Festival Marreco, o grupo de Seresta, Festival Patos & Viola e audições periódicas no 

Conservatório.  

A dança moderna em Patos de Minas tem sua expressão máxima nas academias de 

jazz, ballet clássico e moderno. Estas academias contribuem para o desenvolvimento 

e divulgação da dança no Município, uma vez que levam até a comunidade, através 

de festivais e apresentações em praça pública, a arte de seus alunos. Destaca-se, 

também, os jogos de capoeira, que relembram a influência do negro em nossa cultura. 

As Folias de Reis em Patos de Minas podem ser consideradas como atividades de 

maior destaque folclórico. Totalizando aproximadamente 62 folias, elas se espalham 

por todo o município, principalmente na zona rural.  

O artesanato no Município é desenvolvido nas suas mais variadas formas, como 

tecelagem, trabalhos manuais, pinturas, desenho, escultura, entre outros. Criada em 

agosto de 1988, a AFIAP (Associação das Fiandeiras e Artesãos de Patos de Minas) 

tem como finalidade congregar pessoas interessadas em desenvolver o artesanato, 

prestigiando e promovendo eventos que valorizam, divulgam e preservam as 

tradições, o artesanato e as manifestações culturais em geral. Os trabalhos dos 

artesãos são levados ao público através da Feira de Artesanato mensal da Avenida 

Getúlio Vargas e mutirões de fiandeiras. A UNART (União dos Artistas Plásticos de 

Patos de Minas) é a entidade promotora das artes plásticas de Patos de Minas.  

Em relação ao esporte, o Município possui várias academias ao ar livre, quadras 

poliesportivas e clubes particulares de lazer. Conta com duas equipes de futebol 

profissional e várias de futebol amador, que disputam campeonatos municipais e 
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regionais. Na zona rural também existem equipes amadoras que participam de 

torneios promovidos por entidades locais.  

Com relação às atividades voltadas para o lazer, a cidade oferece opções além das 

praças existentes. A população conta com pistas para caminhadas na orla da Lagoa 

Grande, Lagoinha e Parque Municipal do Mocambo. Este, por sua vez, contém uma 

pista de mountain bike, pedalinhos, quadras para peteca e espaço para piquenique. 

A vida noturna é movimentada por barzinhos e casas de show. Há, ainda no Pátio 

Central Shopping, uma pista de kart, cinema com 3 salas e espaço para exposições e 

apresentações periódicas dos artistas locais e regionais.  

Patos de Minas disponibiliza aos moradores e visitantes diversos espaços, públicos e 

privados, destinados à prática cultural e turística. Os espaços públicos estão 

representados no Quadro 12, os espaços privados no Quadro 13. 

QUADRO 12 – ESPAÇOS PÚBLICOS DESTINADOS À PRÁTICA CULTURAL 

 

Fonte: Plano Diretor Patos de Minas, 2018. 
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QUADRO 13 – ESPAÇOS PRIVADOS DESTINADOS À PRÁTICA CULTURAL 

  

Fonte: Plano Diretor Patos de Minas, 2018. 

 

O município de Patos de Minas possui 20 bens tombados pelo Patrimônio Histórico e 

Cultural, entre imóveis, móveis e conjuntos paisagísticos (Quadro 14). Ao todo, o 

município possui aproximadamente 450 bens imóveis inventariados, em conformidade 

ao artigo 137 da Lei Orgânica Municipal.  



 

 

Página: 137 / 566                                                                                                                  
Arquivo: 245-P3-DIAGNOSTICO-R14-210914 

QUADRO 14 – BENS TOMBADOS DE PATOS DE MINAS 

 

Fonte: Plano Diretor Patos de Minas, 2018. 

Patos de Minas possui um conjunto patrimonial significativo no campo imaterial, que 

permeia os saberes, celebrações e formas de expressão da população local: 

• Folias de Reis  

• Congadas: 

o - Congado Nossa Senhora do Rosário.  
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o - Congado Apaiano Inclusivo Rosário de Maria.  

o - Moçambique Nossa Senhora do Rosário.  

o - Moçambique da Vila Operária.  

o - Moçambique São Benedito e Coroa do Reis.  

o - Moçambique Guerreiros do Quilombo do Ambrósio.  

o - Moçambique Estrela do Oriente.  

o Festa Geral – Nossa Senhora do Rosário e São Benedito: Novembro.  

• Feitio da Pamonha 

• Queijo Artesanal de Minas  

• Violas: O saber o tocar 

• Capoeira (Registro Iphan).  

A relação das Associações Culturais de Patos de Minas encontra-se no Quadro 15. 
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QUADRO 15 – ASSOCIAÇÕES CULTURAIS 

 

Fonte: Plano Diretor Patos de Minas, 2018. 

O Município de Patos de Minas é rico em espaços e movimentos culturais e esportivos, 

sejam eles públicos ou privados. Estes eventos, de naturezas diversas, promovem o 

turismo de modo geral e estão abaixo descritos.  

• Festa Nacional do Milho: é a principal festa do município de Patos de Minas e 

a maior festa agropecuária do estado de Minas Gerais. Realiza-se anualmente, 

no mês de maio.  

• Fenapraça: é um evento turístico e cultural realizado em maio, mês de 

aniversário da cidade. Conta com exposições no interior do Teatro Municipal e 

Museu de Patos de Minas. Possui duração variada entre 7 e 10 dias e reúne 
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artistas da região de vários seguimentos culturais, que se apresentam ao 

público presente. 

• Festival Marreco: é um movimento artístico produzido pela Associação Coletivo 

Peleja, que propaga o respeito à diversidade, à pluralidade e às identidades 

culturais, estimulando a produção autoral, a criatividade, a inovação e 

renovação, tanto da democratização, quanto do desenvolvimento. 

• Balaio de Arte e Cultura: evento anual multiartístico e cultural, pioneiro a 

convergir o popular e o erudito, o artesanato e as artes visuais, a música, a 

literatura, a fotografia, a dança e o teatro, a gastronomia e a arquitetura, as 

tradições e a história, tudo em um espaço comum de discussão, criação, 

apresentação e entretenimento em meio à remarcação da natureza cultural 

patense.  

• Domingo no Parque: é um programa turístico e familiar de abrangência 

regional, que busca proporcionar lazer, cultura e esporte à população, 

convidando a todos para um passeio ao Parque Municipal do Mocambo. O 

evento ocorre no primeiro domingo de todo mês e oferece ao público ao longo 

do dia atrações culturais, atividades esportivas e aulas diversas.  

• Festival Só no Tira-Gosto: com o objetivo de valorizar a culinária e gastronomia 

regional, além de incentivar o turismo e o comércio em Patos de Minas, o 

"Festival Só no Tira-Gosto" é o momento dos 40 bares e restaurantes 

participantes exibirem à população e visitantes seus pratos, de forma a divulgá-

los.  

• Beats Patos: a diversidade cultural e a inovação fazem da Beats Patos, um dos 

maiores eventos temáticos do país e o do estado. As atrações são divididas em 

quatro stages simultâneos, de modo a agradar todos os estilos. É realizada no 

final de semana da Páscoa, atraindo a população residente e pessoas de 

outras cidades.  

• Rua Viva: o projeto objetiva oferecer lazer, cultura e entretenimento às famílias 

residentes ou visitantes que gostam de aproveitar o ar livre para se divertir em 

Patos de Minas. O projeto é composto por uma agenda de atrações, que vão 

de eventos culturais a espaço para caminhadas, jogos, bate-papos, atividades 

de lazer. 
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• September Motorfest: evento de alcance internacional, que oferece atrações 

diferenciadas, entre apresentações de motocicletas vindas de vários países da 

América Latina, exibição de carros antigos e esportivos, voos panorâmicos de 

helicóptero, shows musicais e praça de alimentação.  

• Semana Nacional de Museus: o evento valoriza o patrimônio histórico material 

e imaterial dos brasileiros. Trata-se de uma temporada cultural promovida pelo 

Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM), em comemoração ao dia Internacional 

de Museus. 

• Primavera de Museus: O IBRAM promove, em setembro, a Primavera dos 

Museus. Aproximadamente 900 museus em todo o país realizam mais de 2,5 

mil atividades, como exposições, visitas mediadas, palestras, oficinas e 

exibição de filmes. Em Patos de Minas, além das atividades acima citadas, 

realiza-se o Congresso Diocesano das Folias de Reis de Patos de Minas e 

Região.  

• Jornada Mineira de Patrimônio Cultural: foi inspirada na experiência francesa 

das Journées du Patrimoine. Partindo da premissa de que as ações de 

promoção e divulgação do patrimônio cultural são de fundamental importância 

para tornar mais efetiva a participação social e a gestão compartilhada das 

políticas de preservação do patrimônio cultural em nosso país, a iniciativa 

constituiu-se em uma experiência concreta e rica em possibilidades, capaz de 

reforçar a ideia de que as ações de proteção ao patrimônio cultural não são 

prerrogativas apenas dos órgãos públicos e que elas devem caminhar na 

direção de um aprendizado coletivo e da valorização da diversidade cultural, 

de modo a contribuir para a criação de redes de circulação da produção cultural.  

• Feira de Artesanato da Afiap: tradicional e realizada há décadas, a Feira de 

Artesanato da Associação dos Artesãos e Fiandeiras de Patos de Minas 

acontece mensalmente, geralmente na praça do Coreto, na Avenida Getúlio 

Vargas. Reúne diversos artesãos da região, que exibem e comercializam seus 

produtos, entre móveis rústicos, panos de prato, bonecas, sabonetes, enfeites 

decorativos, entre outros. Dentro da feira, acontecem apresentações artísticas 

e musicais, e uma praça de alimentação é disponibilizada ao público.  
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• Festival Nacional de Teatro de Patos de Minas: é um evento promovido pela 

UNIPAM, em parceria com o Núcleo de Arte e Cultura (NAC), aberto à 

participação de grupos teatrais universitários de todo o Brasil.  

• Festival Patos & Viola: é um festival nacional, premiado, de canções sertanejas, 

que visa divulgar e valorizar a música sertaneja.  

• Faceclética: é desenvolvido por professores e alunos do Conservatório 

Municipal Galdina Corrêa da Costa Rodrigues. O repertório vai de Gonzaguinha 

a Evanescense, cantado também na voz de alunos da oficina de Canto Popular.  

• Festa Junina do Batalhão: é a maior e mais tradicional festa junina da região e 

possibilita a participação de toda comunidade local. 

• Hora do Conto: são contações de histórias, que aproximam a literatura e a 

vontade de ler das crianças, jovens e adultos. Conduzido por Gracinha Araújo, 

o projeto é levado em forma de arte teatral literária aos palcos, ruas e zona 

rural. O projeto “Hora do Conto” conta com a participação da Cia. Cultural 

Gmolah e a parceria da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer. 

Sobre a questão esportiva, o Município possui academias ao ar livre, quadras 

poliesportivas, clubes particulares de lazer e eventos que incentivam a prática.  

A prática da educação física caracteriza-se por ensinamentos de conceitos e valores 

vinculados ao movimento esportivo em suas diversas vertentes, sociocultural e 

comportamental. São oportunizadas aos educandários do município inúmeras 

quadras poliesportivas, que auxiliam a população na prática e desenvolvimento de 

novas habilidades esportivas.  

Além dos Distritos, muitas comunidades rurais também contam com quadras 

poliesportivas, que conjugam a função de espaço de práticas esportivas e a realização 

de eventos culturais da comunidade. 

O Município de Patos de Minas conta com eventos esportivos consideráveis ao longo 

do ano: 

• Taça Zona Rural  

• Corrida do Milho e Corrida do Pipoquinha 
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• Jogos do Interior de Minas Gerais - JIMI  

• Jogos Escolares de Minas Gerais – JEMG  

• Jogos da Juventude Mirim (JOJU Mirim) & Jogos da Juventude (JOJU)  

• Campeonato de Basquete de Cadeiras de Rodas 

• Copa Patos de Ciclismo 

• Maratonas do Milho e na Cesta 

• Torneio de futebol da Liga Patense de Desportos (Copas Durango e Kiko e 

Campeonato Regional). 

São oportunizadas diversas academias ao ar livre no Município, que possibilitam à 

população o exercício e prática de várias atividades funcionais e esportivas. Cada 

academia contém 07 aparelhos e 01 placa de orientação. 
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7 - ASPECTOS JURÍDICOS E INSTITUCIONAIS DA GESTÃO 
DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO 

Nesta etapa destinado ao diagnóstico, os aspectos jurídicos e institucionais da gestão 

do saneamento básico em Patos de Minas, tem como focos os seguintes: 

• identificar os aspectos legais que devem condicionar o processo de revisão 

PMSB e do PMGIRS ao estabelecerem princípios, objetivos, diretrizes, 

instrumentos, obrigações e procedimentos referentes ao saneamento básico 

e/ou a temáticas que o impactam; 

• identificar os seguintes aspectos em relação a cada um dos 4 (quatro) 

componentes do saneamento básico, quais sejam, abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos e 

drenagem e manejo das águas pluviais: 

o a estrutura administrativa, e respectivas atribuições dos órgãos e 

entidades da Administração Pública, para o exercício das funções de 

planejamento, prestação, fiscalização, regulação e controle social dos 

serviços; 

o as normas que disciplinam a prestação, a regulação e a fiscalização de 

cada um dos componentes dos serviços públicos de saneamento 

básico, bem como aquelas que definem a regulação e a fiscalização dos 

resíduos sólidos que não integram os serviços públicos de saneamento 

básico, para que ocorra o seu adequado gerenciamento pelos 

respectivos geradores; 

o os instrumentos de remuneração (taxas, tarifas e outros preços 

públicos) relativas à prestação dos serviços ou ao exercício do poder de 

polícia quanto às atividades de regulação relacionadas ao saneamento 

básico. 

Em termos de dados, este Capítulo envolve a apresentação dos seguintes 

levantamentos: 

• legislação municipal relacionada ao saneamento básico; 
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• contratos e convênios vigentes celebrados pelo Município de Patos de Minas 

que tenham como objeto a prestação ou a delegação, mediante concessão, de 

serviços relacionados ao saneamento básico. 

Em termos de análise, os seguintes aspectos são norteadores deste Capítulo: 

• a adequação da natureza jurídica dos órgãos ou entidades responsáveis pelo 

planejamento, regulação, fiscalização e prestação dos serviços;  

• os regimes de prestação dos serviços públicos;  

• a adequação das normas municipais aplicáveis ao saneamento básico tendo 

em vista as normas federais pertinentes;  

• a adequação dos instrumentos de remuneração existentes quanto à prestação 

dos serviços ou ao exercício do poder de polícia relacionados ao saneamento 

básico (taxas, tarifas ou outros preços públicos).  

7.1 LEVANTAMENTO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL RELACIONADA AO 
SANEAMENTO BÁSICO 

No levantamento da legislação municipal que possui relação com a política municipal 

de saneamento básico buscou identificar as leis e decretos municipais que versam 

direta e especificamente sobre o saneamento básico, como também aqueles que 

possuem interfaces com o saneamento básico. Com isso, a pesquisa legislativa 

realizada abrangeu as seguintes temáticas: 

• saneamento básico; 

• desenvolvimento urbano e ordenamento territorial; 

• meio ambiente; 

• saúde; 

• organização administrativa municipal; 

• instrumentos de participação e controle social; 

• instrumentos financeiros e de remuneração dos serviços de saneamento 

básico. 
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O levantamento da legislação municipal relativa a tais temáticas, contido no Quadro 

16, a seguir, desempenha a função de mecanismo de pesquisa legislativa destinada 

a subsidiar de um modo geral a elaboração do diagnóstico, contido neste Produto, 

bem como das proposições que comporão a revisão do PMSB em conjunto com o 

PMGIRS.  

A seguir o Quadro 16 apresenta o resultado do levantamento da legislação municipal 

de Patos de Minas relacionada ao saneamento básico. Cada linha é ocupada por um 

ato normativo, totalizando 56 (cinquenta e seis), sendo que as informações estão 

organizadas em 6 colunas, são elas: 

• Coluna 1: indica a numeração de cada linha em ordem crescente; 

• Coluna 2:  indica o componente do saneamento básico relacionado ao ato 

normativo, sendo as situações em que se refere a dois ou mais dos quatro 

componentes, a célula correspondente fica indicada com a expressão “geral”; 

• Coluna 3:  indica a espécie normativa, ou seja, se lei, lei complementar ou 

decreto, além do seu número e ano de publicação;  

• Coluna 4: indica a data de publicação do ato normativo, abrangendo o dia, mês 

e ano; 

• Coluna 5: contém a transcrição da ementa do ato normativo; 

• Coluna 6: contém o endereço eletrônico da página em está publicada a íntegra 

do ato normativo. 

A segunda e a quarta coluna definem a ordem de entrada dos atos normativos na 

Quadro 16. Logo, em primeiro lugar, a ordem está estabelecida a partir das seguintes 

categorias: geral, abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e 

manejo dos resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais. Em cada uma 

dessas categorias, a ordem de entrada é definida pela quarta coluna considerando-se 

a data de publicação do ato normativo de forma crescente, ou seja, do mais antigo 

para o mais recente.  
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QUADRO 16 – LEVANTAMENTO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL RELACIONADA AO SANEAMENTO BÁSICO 

Ite
m 

Componente 
Espécie 

normativa e 
número 

Datas de 
publicação 
e vigência 

Ementa 
Link para acesso à versão consolidada (acesso 

em 15/09/2021) 

1 Geral Lei Orgânica 24/05/1990 Lei Orgânica do Município de Patos de Minas 
https://leismunicipais.com.br/a1/lei-organica-
patos-de-minas-mg 

2 Geral 
Lei 
Complementar 
553/2017 

08/05/2017 
Dispõe sobre a reestruturação administrativa 
do Município de Patos de Minas 

https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-
minas/lei-complementar/2017/55/553/lei-
complementar-n-553-2017-dispoe-sobre-a-
reestruturacao-administrativa-do-municipio-de-
patos-de-minas 

3 Geral 
Lei 
Complementar 
508/2015 

07/08/2015 
Dispõe sobre o parcelamento do solo para fins 
de implantação de chácaras de recreio e dá 
outras providências. 

https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-
minas/lei-complementar/2015/51/508/lei-
complementar-n-508-2015-dispoe-sobre-o-
parcelamento-do-solo-para-fins-de-implantacao-
de-chacaras-de-recreio-e-da-outras-
providencias?q=res%EDduos 

4 Geral 
Lei 
Complementar 
397/2012 

18/12/2012 
Institui o Código de Vigilância em Saúde no 
município de Patos de Minas, e dá outras 
providências. 

https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-
minas/lei-complementar/2012/40/397/lei-
complementar-n-397-2012-institui-o-codigo-de-
vigil-ncia-em-saude-no-municipio-de-patos-de-
minas-e-da-outras-providencias?q=res%EDduos 

https://leismunicipais.com.br/a1/lei-organica-patos-de-minas-mg
https://leismunicipais.com.br/a1/lei-organica-patos-de-minas-mg
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-complementar/2017/55/553/lei-complementar-n-553-2017-dispoe-sobre-a-reestruturacao-administrativa-do-municipio-de-patos-de-minas
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-complementar/2017/55/553/lei-complementar-n-553-2017-dispoe-sobre-a-reestruturacao-administrativa-do-municipio-de-patos-de-minas
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-complementar/2017/55/553/lei-complementar-n-553-2017-dispoe-sobre-a-reestruturacao-administrativa-do-municipio-de-patos-de-minas
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-complementar/2017/55/553/lei-complementar-n-553-2017-dispoe-sobre-a-reestruturacao-administrativa-do-municipio-de-patos-de-minas
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-complementar/2017/55/553/lei-complementar-n-553-2017-dispoe-sobre-a-reestruturacao-administrativa-do-municipio-de-patos-de-minas
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-complementar/2015/51/508/lei-complementar-n-508-2015-dispoe-sobre-o-parcelamento-do-solo-para-fins-de-implantacao-de-chacaras-de-recreio-e-da-outras-providencias?q=res%EDduos
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-complementar/2015/51/508/lei-complementar-n-508-2015-dispoe-sobre-o-parcelamento-do-solo-para-fins-de-implantacao-de-chacaras-de-recreio-e-da-outras-providencias?q=res%EDduos
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-complementar/2015/51/508/lei-complementar-n-508-2015-dispoe-sobre-o-parcelamento-do-solo-para-fins-de-implantacao-de-chacaras-de-recreio-e-da-outras-providencias?q=res%EDduos
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-complementar/2015/51/508/lei-complementar-n-508-2015-dispoe-sobre-o-parcelamento-do-solo-para-fins-de-implantacao-de-chacaras-de-recreio-e-da-outras-providencias?q=res%EDduos
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-complementar/2015/51/508/lei-complementar-n-508-2015-dispoe-sobre-o-parcelamento-do-solo-para-fins-de-implantacao-de-chacaras-de-recreio-e-da-outras-providencias?q=res%EDduos
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-complementar/2015/51/508/lei-complementar-n-508-2015-dispoe-sobre-o-parcelamento-do-solo-para-fins-de-implantacao-de-chacaras-de-recreio-e-da-outras-providencias?q=res%EDduos
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-complementar/2012/40/397/lei-complementar-n-397-2012-institui-o-codigo-de-vigil-ncia-em-saude-no-municipio-de-patos-de-minas-e-da-outras-providencias?q=res%EDduos
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-complementar/2012/40/397/lei-complementar-n-397-2012-institui-o-codigo-de-vigil-ncia-em-saude-no-municipio-de-patos-de-minas-e-da-outras-providencias?q=res%EDduos
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-complementar/2012/40/397/lei-complementar-n-397-2012-institui-o-codigo-de-vigil-ncia-em-saude-no-municipio-de-patos-de-minas-e-da-outras-providencias?q=res%EDduos
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-complementar/2012/40/397/lei-complementar-n-397-2012-institui-o-codigo-de-vigil-ncia-em-saude-no-municipio-de-patos-de-minas-e-da-outras-providencias?q=res%EDduos
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-complementar/2012/40/397/lei-complementar-n-397-2012-institui-o-codigo-de-vigil-ncia-em-saude-no-municipio-de-patos-de-minas-e-da-outras-providencias?q=res%EDduos
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Ite
m 

Componente 
Espécie 

normativa e 
número 

Datas de 
publicação 
e vigência 

Ementa 
Link para acesso à versão consolidada (acesso 

em 15/09/2021) 

5 Geral 
Lei 
Complementar 
379/2012 

24/01/2012 
Institui o Código de Posturas do Município de 
Patos de Minas. 

https://leismunicipais.com.br/a1/codigo-de-
posturas-patos-de-minas-mg 

6 Geral 
Lei 
Complementar 
320/2008 

31/12/2008 
Institui a Revisão da Lei de Zoneamento, Uso 
e Ocupação dos Terrenos e Edificações no 
Município de Patos De Minas 

https://leismunicipais.com.br/pdf/Lei-
complementar-320-2008-Patos-de-minas-MG-
consolidada-[08-06-2020].pdf  

7 Geral 
Lei 
Complementar 
271/2006 

01/11/2006 
Institui a revisão do Plano Diretor do Município 
da Patos de Minas 

https://leismunicipais.com.br/a1/plano-diretor-
patos-de-minas-mg 

8 Geral 
Lei 
Complementar 
nº 216/2004 

04/08/2004 
Dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano 
no Território do Município de Patos de Minas 

https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-
minas/lei-complementar/2004/22/216/lei-
complementar-n-216-2004-dispoe-sobre-o-
parcelamento-do-solo-urbano-no-territorio-do-
municipio-de-patos-de-minas-e-da-outras-
providencias?q=parcelamento+do+solo 

9 Geral 
Lei 
Complementar 
196/2003 

15/07/2003 

Dispõe sobre a Política de Proteção, 
Conservação e Melhoria do Meio Ambiente, 
seus fins e mecanismos de formulação e 
aplicação e dá outras providências. 

https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-
minas/lei-complementar/2003/20/196/lei-
complementar-n-196-2003-dispoe-sobre-a-
politica-de-protecao-conservacao-e-melhoria-do-
meio-ambiente-seus-fins-e-mecanismos-de-
formulacao-e-aplicacao-e-da-outras-
providencias?q=residuos 

https://leismunicipais.com.br/a1/codigo-de-posturas-patos-de-minas-mg
https://leismunicipais.com.br/a1/codigo-de-posturas-patos-de-minas-mg
https://leismunicipais.com.br/pdf/Lei-complementar-320-2008-Patos-de-minas-MG-consolidada-%5b08-06-2020%5d.pdf
https://leismunicipais.com.br/pdf/Lei-complementar-320-2008-Patos-de-minas-MG-consolidada-%5b08-06-2020%5d.pdf
https://leismunicipais.com.br/pdf/Lei-complementar-320-2008-Patos-de-minas-MG-consolidada-%5b08-06-2020%5d.pdf
https://leismunicipais.com.br/a1/plano-diretor-patos-de-minas-mg
https://leismunicipais.com.br/a1/plano-diretor-patos-de-minas-mg
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-complementar/2004/22/216/lei-complementar-n-216-2004-dispoe-sobre-o-parcelamento-do-solo-urbano-no-territorio-do-municipio-de-patos-de-minas-e-da-outras-providencias?q=parcelamento+do+solo
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-complementar/2004/22/216/lei-complementar-n-216-2004-dispoe-sobre-o-parcelamento-do-solo-urbano-no-territorio-do-municipio-de-patos-de-minas-e-da-outras-providencias?q=parcelamento+do+solo
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-complementar/2004/22/216/lei-complementar-n-216-2004-dispoe-sobre-o-parcelamento-do-solo-urbano-no-territorio-do-municipio-de-patos-de-minas-e-da-outras-providencias?q=parcelamento+do+solo
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-complementar/2004/22/216/lei-complementar-n-216-2004-dispoe-sobre-o-parcelamento-do-solo-urbano-no-territorio-do-municipio-de-patos-de-minas-e-da-outras-providencias?q=parcelamento+do+solo
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-complementar/2004/22/216/lei-complementar-n-216-2004-dispoe-sobre-o-parcelamento-do-solo-urbano-no-territorio-do-municipio-de-patos-de-minas-e-da-outras-providencias?q=parcelamento+do+solo
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-complementar/2004/22/216/lei-complementar-n-216-2004-dispoe-sobre-o-parcelamento-do-solo-urbano-no-territorio-do-municipio-de-patos-de-minas-e-da-outras-providencias?q=parcelamento+do+solo
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-complementar/2003/20/196/lei-complementar-n-196-2003-dispoe-sobre-a-politica-de-protecao-conservacao-e-melhoria-do-meio-ambiente-seus-fins-e-mecanismos-de-formulacao-e-aplicacao-e-da-outras-providencias?q=residuos
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-complementar/2003/20/196/lei-complementar-n-196-2003-dispoe-sobre-a-politica-de-protecao-conservacao-e-melhoria-do-meio-ambiente-seus-fins-e-mecanismos-de-formulacao-e-aplicacao-e-da-outras-providencias?q=residuos
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-complementar/2003/20/196/lei-complementar-n-196-2003-dispoe-sobre-a-politica-de-protecao-conservacao-e-melhoria-do-meio-ambiente-seus-fins-e-mecanismos-de-formulacao-e-aplicacao-e-da-outras-providencias?q=residuos
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-complementar/2003/20/196/lei-complementar-n-196-2003-dispoe-sobre-a-politica-de-protecao-conservacao-e-melhoria-do-meio-ambiente-seus-fins-e-mecanismos-de-formulacao-e-aplicacao-e-da-outras-providencias?q=residuos
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-complementar/2003/20/196/lei-complementar-n-196-2003-dispoe-sobre-a-politica-de-protecao-conservacao-e-melhoria-do-meio-ambiente-seus-fins-e-mecanismos-de-formulacao-e-aplicacao-e-da-outras-providencias?q=residuos
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-complementar/2003/20/196/lei-complementar-n-196-2003-dispoe-sobre-a-politica-de-protecao-conservacao-e-melhoria-do-meio-ambiente-seus-fins-e-mecanismos-de-formulacao-e-aplicacao-e-da-outras-providencias?q=residuos
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-complementar/2003/20/196/lei-complementar-n-196-2003-dispoe-sobre-a-politica-de-protecao-conservacao-e-melhoria-do-meio-ambiente-seus-fins-e-mecanismos-de-formulacao-e-aplicacao-e-da-outras-providencias?q=residuos
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10 Geral 
Lei 
Complementar 
14/1992 

27/07/1992 
Dispõe sobre o Código de Edificações do 
Município de Patos de Minas 

https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-
minas/lei-complementar/1992/1/14/lei-
complementar-n-14-1992-dispoe-sobre-o-codigo-
de-edificacoes-d-o-municipio-de-patos-de-minas-
e-da-outras-providencias 

11 Geral Lei 7901/2019 27/12/2019 
Cria o Fundo Municipal de Saneamento 
Básico. 

https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-
minas/lei-ordinaria/2019/791/7901/lei-ordinaria-
n-7901-2019-cria-o-fundo-municipal-de-
saneamento-basico?q=res%EDduos 

12 Geral Lei 7693/2018 07/12/2018 

Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal 
de Controle Social de Saneamento Básico - 
COMSAB - no âmbito do município de Patos 
de Minas. 

https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-
minas/lei-ordinaria/2018/769/7693/lei-ordinaria-
n-7693-2018-dispoe-sobre-a-criacao-do-conselho-
municipal-de-controle-social-de-saneamento-
basico-comsab-no-ambito-do-municipio-de-patos-
de-minas 

13 Geral Lei 6058/2008 08/12/2008 

Institui o Plano Municipal De Saneamento 
Básico Destinado À Execução Dos Serviços 
De Abastecimento De Água E Ao 
Esgotamento Sanitário No Município De 
Patos De Minas 

https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-
minas/lei-ordinaria/2008/606/6058/lei-ordinaria-
n-6058-2008-institui-o-plano-municipal-de-
saneamento-basico-destinado-a-execucao-dos-
servicos-de-abastecimento-de-agua-e-ao-
esgotamento-sanitario-no-municipio-de-patos-de-
minas-e-da-outras-providencias?q=copasa 

https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-complementar/1992/1/14/lei-complementar-n-14-1992-dispoe-sobre-o-codigo-de-edificacoes-d-o-municipio-de-patos-de-minas-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-complementar/1992/1/14/lei-complementar-n-14-1992-dispoe-sobre-o-codigo-de-edificacoes-d-o-municipio-de-patos-de-minas-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-complementar/1992/1/14/lei-complementar-n-14-1992-dispoe-sobre-o-codigo-de-edificacoes-d-o-municipio-de-patos-de-minas-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-complementar/1992/1/14/lei-complementar-n-14-1992-dispoe-sobre-o-codigo-de-edificacoes-d-o-municipio-de-patos-de-minas-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-complementar/1992/1/14/lei-complementar-n-14-1992-dispoe-sobre-o-codigo-de-edificacoes-d-o-municipio-de-patos-de-minas-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2019/791/7901/lei-ordinaria-n-7901-2019-cria-o-fundo-municipal-de-saneamento-basico?q=res%EDduos
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2019/791/7901/lei-ordinaria-n-7901-2019-cria-o-fundo-municipal-de-saneamento-basico?q=res%EDduos
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2019/791/7901/lei-ordinaria-n-7901-2019-cria-o-fundo-municipal-de-saneamento-basico?q=res%EDduos
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2019/791/7901/lei-ordinaria-n-7901-2019-cria-o-fundo-municipal-de-saneamento-basico?q=res%EDduos
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2018/769/7693/lei-ordinaria-n-7693-2018-dispoe-sobre-a-criacao-do-conselho-municipal-de-controle-social-de-saneamento-basico-comsab-no-ambito-do-municipio-de-patos-de-minas
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2018/769/7693/lei-ordinaria-n-7693-2018-dispoe-sobre-a-criacao-do-conselho-municipal-de-controle-social-de-saneamento-basico-comsab-no-ambito-do-municipio-de-patos-de-minas
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2018/769/7693/lei-ordinaria-n-7693-2018-dispoe-sobre-a-criacao-do-conselho-municipal-de-controle-social-de-saneamento-basico-comsab-no-ambito-do-municipio-de-patos-de-minas
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2018/769/7693/lei-ordinaria-n-7693-2018-dispoe-sobre-a-criacao-do-conselho-municipal-de-controle-social-de-saneamento-basico-comsab-no-ambito-do-municipio-de-patos-de-minas
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2018/769/7693/lei-ordinaria-n-7693-2018-dispoe-sobre-a-criacao-do-conselho-municipal-de-controle-social-de-saneamento-basico-comsab-no-ambito-do-municipio-de-patos-de-minas
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2018/769/7693/lei-ordinaria-n-7693-2018-dispoe-sobre-a-criacao-do-conselho-municipal-de-controle-social-de-saneamento-basico-comsab-no-ambito-do-municipio-de-patos-de-minas
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2008/606/6058/lei-ordinaria-n-6058-2008-institui-o-plano-municipal-de-saneamento-basico-destinado-a-execucao-dos-servicos-de-abastecimento-de-agua-e-ao-esgotamento-sanitario-no-municipio-de-patos-de-minas-e-da-outras-providencias?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2008/606/6058/lei-ordinaria-n-6058-2008-institui-o-plano-municipal-de-saneamento-basico-destinado-a-execucao-dos-servicos-de-abastecimento-de-agua-e-ao-esgotamento-sanitario-no-municipio-de-patos-de-minas-e-da-outras-providencias?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2008/606/6058/lei-ordinaria-n-6058-2008-institui-o-plano-municipal-de-saneamento-basico-destinado-a-execucao-dos-servicos-de-abastecimento-de-agua-e-ao-esgotamento-sanitario-no-municipio-de-patos-de-minas-e-da-outras-providencias?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2008/606/6058/lei-ordinaria-n-6058-2008-institui-o-plano-municipal-de-saneamento-basico-destinado-a-execucao-dos-servicos-de-abastecimento-de-agua-e-ao-esgotamento-sanitario-no-municipio-de-patos-de-minas-e-da-outras-providencias?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2008/606/6058/lei-ordinaria-n-6058-2008-institui-o-plano-municipal-de-saneamento-basico-destinado-a-execucao-dos-servicos-de-abastecimento-de-agua-e-ao-esgotamento-sanitario-no-municipio-de-patos-de-minas-e-da-outras-providencias?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2008/606/6058/lei-ordinaria-n-6058-2008-institui-o-plano-municipal-de-saneamento-basico-destinado-a-execucao-dos-servicos-de-abastecimento-de-agua-e-ao-esgotamento-sanitario-no-municipio-de-patos-de-minas-e-da-outras-providencias?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2008/606/6058/lei-ordinaria-n-6058-2008-institui-o-plano-municipal-de-saneamento-basico-destinado-a-execucao-dos-servicos-de-abastecimento-de-agua-e-ao-esgotamento-sanitario-no-municipio-de-patos-de-minas-e-da-outras-providencias?q=copasa
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14 Geral Lei 5429/2004 12/04/2004 
Dispõe sobre a aprovação de projetos 
arquitetônicos de estabelecimentos públicos 
ou privados que prestam assistência à saúde 

https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-
minas/lei-ordinaria/2004/543/5429/lei-ordinaria-
n-5429-2004-dispoe-sobre-a-aprovacao-de-
projetos-arquitetonicos-de-estabelecimentos-
publicos-ou-privados-que-prestam-assistencia-a-
saude-e-da-outras-providencias?q=residuos 

15 Geral Lei 2550/1989 

22/12/1989: 
publicação 
 
1/1/1990: 
início da 
vigência 

Institui o Código Tributário Do Município de 
Patos de Minas 

https://leismunicipais.com.br/a1/codigo-
tributario-patos-de-minas-mg 

16 Geral 
Decreto nº 
4361/2017 

06/10/2017 
Regulamenta a Lei Complementar nº 553, de 
8 de maio de 2017, dispondo sobre a estrutura 
organizacional da Ouvidoria do Município. 

https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-
minas/decreto/2017/436/4361/decreto-n-4361-
2017-regulamenta-a-lei-complementar-n-553-de-
8-de-maio-de-2017-dispondo-sobre-a-estrutura-
organizacional-da-ouvidoria-do-municipio 

17 Geral 
Decreto nº 
4314/2017 

01/06/2017 

Regulamenta a Lei Complementar nº 553, de 
8 de maio de 2017, dispondo sobre a estrutura 
organizacional da Secretaria Municipal de 
Saúde. 

https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-
minas/decreto/2017/431/4314/decreto-n-4314-
2017-regulamenta-a-lei-complementar-n-553-de-
8-de-maio-de-2017-dispondo-sobre-a-estrutura-
organizacional-da-secretaria-municipal-de-saude 

https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2004/543/5429/lei-ordinaria-n-5429-2004-dispoe-sobre-a-aprovacao-de-projetos-arquitetonicos-de-estabelecimentos-publicos-ou-privados-que-prestam-assistencia-a-saude-e-da-outras-providencias?q=residuos
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2004/543/5429/lei-ordinaria-n-5429-2004-dispoe-sobre-a-aprovacao-de-projetos-arquitetonicos-de-estabelecimentos-publicos-ou-privados-que-prestam-assistencia-a-saude-e-da-outras-providencias?q=residuos
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2004/543/5429/lei-ordinaria-n-5429-2004-dispoe-sobre-a-aprovacao-de-projetos-arquitetonicos-de-estabelecimentos-publicos-ou-privados-que-prestam-assistencia-a-saude-e-da-outras-providencias?q=residuos
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2004/543/5429/lei-ordinaria-n-5429-2004-dispoe-sobre-a-aprovacao-de-projetos-arquitetonicos-de-estabelecimentos-publicos-ou-privados-que-prestam-assistencia-a-saude-e-da-outras-providencias?q=residuos
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2004/543/5429/lei-ordinaria-n-5429-2004-dispoe-sobre-a-aprovacao-de-projetos-arquitetonicos-de-estabelecimentos-publicos-ou-privados-que-prestam-assistencia-a-saude-e-da-outras-providencias?q=residuos
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2004/543/5429/lei-ordinaria-n-5429-2004-dispoe-sobre-a-aprovacao-de-projetos-arquitetonicos-de-estabelecimentos-publicos-ou-privados-que-prestam-assistencia-a-saude-e-da-outras-providencias?q=residuos
https://leismunicipais.com.br/a1/codigo-tributario-patos-de-minas-mg
https://leismunicipais.com.br/a1/codigo-tributario-patos-de-minas-mg
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2017/436/4361/decreto-n-4361-2017-regulamenta-a-lei-complementar-n-553-de-8-de-maio-de-2017-dispondo-sobre-a-estrutura-organizacional-da-ouvidoria-do-municipio
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2017/436/4361/decreto-n-4361-2017-regulamenta-a-lei-complementar-n-553-de-8-de-maio-de-2017-dispondo-sobre-a-estrutura-organizacional-da-ouvidoria-do-municipio
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2017/436/4361/decreto-n-4361-2017-regulamenta-a-lei-complementar-n-553-de-8-de-maio-de-2017-dispondo-sobre-a-estrutura-organizacional-da-ouvidoria-do-municipio
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2017/436/4361/decreto-n-4361-2017-regulamenta-a-lei-complementar-n-553-de-8-de-maio-de-2017-dispondo-sobre-a-estrutura-organizacional-da-ouvidoria-do-municipio
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2017/436/4361/decreto-n-4361-2017-regulamenta-a-lei-complementar-n-553-de-8-de-maio-de-2017-dispondo-sobre-a-estrutura-organizacional-da-ouvidoria-do-municipio
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2017/431/4314/decreto-n-4314-2017-regulamenta-a-lei-complementar-n-553-de-8-de-maio-de-2017-dispondo-sobre-a-estrutura-organizacional-da-secretaria-municipal-de-saude
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2017/431/4314/decreto-n-4314-2017-regulamenta-a-lei-complementar-n-553-de-8-de-maio-de-2017-dispondo-sobre-a-estrutura-organizacional-da-secretaria-municipal-de-saude
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2017/431/4314/decreto-n-4314-2017-regulamenta-a-lei-complementar-n-553-de-8-de-maio-de-2017-dispondo-sobre-a-estrutura-organizacional-da-secretaria-municipal-de-saude
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2017/431/4314/decreto-n-4314-2017-regulamenta-a-lei-complementar-n-553-de-8-de-maio-de-2017-dispondo-sobre-a-estrutura-organizacional-da-secretaria-municipal-de-saude
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2017/431/4314/decreto-n-4314-2017-regulamenta-a-lei-complementar-n-553-de-8-de-maio-de-2017-dispondo-sobre-a-estrutura-organizacional-da-secretaria-municipal-de-saude
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18 Geral 
Decreto nº 
4313/2017 

01/06/2017 

Regulamenta a Lei Complementar nº 553, de 
8 de maio de 2017, dispondo sobre a estrutura 
organizacional da Secretaria Municipal de 
Planejamento 

https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-
minas/decreto/2017/431/4313/decreto-n-4313-
2017-regulamenta-a-lei-complementar-n-553-de-
8-de-maio-de-2017-dispondo-sobre-a-estrutura-
organizacional-da-secretaria-municipal-de-
planejamento 

19 Geral 
Decreto nº 
4312/2017 

01/06/2017 

Regulamenta a Lei Complementar nº 553, de 
8 de maio de 2017, dispondo sobre a estrutura 
organizacional da Secretaria Municipal de 
Obras Públicas. 

https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-
minas/decreto/2017/431/4312/decreto-n-4312-
2017-regulamenta-a-lei-complementar-n-553-de-
8-de-maio-de-2017-dispondo-sobre-a-estrutura-
organizacional-da-secretaria-municipal-de-obras-
publicas 

20 Geral 
Decreto nº 
4305/2017 

01/06/2017 

Regulamenta a Lei Complementar nº 553, de 
8 de maio de 2017, dispondo sobre a estrutura 
organizacional da Secretaria Municipal de 
Administração. 

https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-
minas/decreto/2017/430/4305/decreto-n-4305-
2017-regulamenta-a-lei-complementar-n-553-de-
8-de-maio-de-2017-dispondo-sobre-a-estrutura-
organizacional-da-secretaria-municipal-de-
administracao 

https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2017/431/4313/decreto-n-4313-2017-regulamenta-a-lei-complementar-n-553-de-8-de-maio-de-2017-dispondo-sobre-a-estrutura-organizacional-da-secretaria-municipal-de-planejamento
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2017/431/4313/decreto-n-4313-2017-regulamenta-a-lei-complementar-n-553-de-8-de-maio-de-2017-dispondo-sobre-a-estrutura-organizacional-da-secretaria-municipal-de-planejamento
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2017/431/4313/decreto-n-4313-2017-regulamenta-a-lei-complementar-n-553-de-8-de-maio-de-2017-dispondo-sobre-a-estrutura-organizacional-da-secretaria-municipal-de-planejamento
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2017/431/4313/decreto-n-4313-2017-regulamenta-a-lei-complementar-n-553-de-8-de-maio-de-2017-dispondo-sobre-a-estrutura-organizacional-da-secretaria-municipal-de-planejamento
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2017/431/4313/decreto-n-4313-2017-regulamenta-a-lei-complementar-n-553-de-8-de-maio-de-2017-dispondo-sobre-a-estrutura-organizacional-da-secretaria-municipal-de-planejamento
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2017/431/4313/decreto-n-4313-2017-regulamenta-a-lei-complementar-n-553-de-8-de-maio-de-2017-dispondo-sobre-a-estrutura-organizacional-da-secretaria-municipal-de-planejamento
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2017/431/4312/decreto-n-4312-2017-regulamenta-a-lei-complementar-n-553-de-8-de-maio-de-2017-dispondo-sobre-a-estrutura-organizacional-da-secretaria-municipal-de-obras-publicas
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2017/431/4312/decreto-n-4312-2017-regulamenta-a-lei-complementar-n-553-de-8-de-maio-de-2017-dispondo-sobre-a-estrutura-organizacional-da-secretaria-municipal-de-obras-publicas
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2017/431/4312/decreto-n-4312-2017-regulamenta-a-lei-complementar-n-553-de-8-de-maio-de-2017-dispondo-sobre-a-estrutura-organizacional-da-secretaria-municipal-de-obras-publicas
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2017/431/4312/decreto-n-4312-2017-regulamenta-a-lei-complementar-n-553-de-8-de-maio-de-2017-dispondo-sobre-a-estrutura-organizacional-da-secretaria-municipal-de-obras-publicas
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2017/431/4312/decreto-n-4312-2017-regulamenta-a-lei-complementar-n-553-de-8-de-maio-de-2017-dispondo-sobre-a-estrutura-organizacional-da-secretaria-municipal-de-obras-publicas
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2017/431/4312/decreto-n-4312-2017-regulamenta-a-lei-complementar-n-553-de-8-de-maio-de-2017-dispondo-sobre-a-estrutura-organizacional-da-secretaria-municipal-de-obras-publicas
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2017/430/4305/decreto-n-4305-2017-regulamenta-a-lei-complementar-n-553-de-8-de-maio-de-2017-dispondo-sobre-a-estrutura-organizacional-da-secretaria-municipal-de-administracao
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2017/430/4305/decreto-n-4305-2017-regulamenta-a-lei-complementar-n-553-de-8-de-maio-de-2017-dispondo-sobre-a-estrutura-organizacional-da-secretaria-municipal-de-administracao
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2017/430/4305/decreto-n-4305-2017-regulamenta-a-lei-complementar-n-553-de-8-de-maio-de-2017-dispondo-sobre-a-estrutura-organizacional-da-secretaria-municipal-de-administracao
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2017/430/4305/decreto-n-4305-2017-regulamenta-a-lei-complementar-n-553-de-8-de-maio-de-2017-dispondo-sobre-a-estrutura-organizacional-da-secretaria-municipal-de-administracao
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2017/430/4305/decreto-n-4305-2017-regulamenta-a-lei-complementar-n-553-de-8-de-maio-de-2017-dispondo-sobre-a-estrutura-organizacional-da-secretaria-municipal-de-administracao
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2017/430/4305/decreto-n-4305-2017-regulamenta-a-lei-complementar-n-553-de-8-de-maio-de-2017-dispondo-sobre-a-estrutura-organizacional-da-secretaria-municipal-de-administracao
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21 Geral 
Decreto nº 
3999/2015 

30/04/2015 

Regulamenta a Lei Complementar nº 216, de 
4 de agosto de 2004, que dispõe sobre o 
Parcelamento do Solo Urbano no Território do 
Município de Patos de Minas 

https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-
minas/decreto/2015/399/3999/decreto-n-3999-
2015-regulamenta-a-lei-complementar-n-216-de-
4-de-agosto-de-2004-que-dispoe-sobre-o-
parcelamento-do-solo-urbano-no-territorio-do-
municipio-de-patos-de-minas-e-da-outras-
providencias 

22 Geral 
Decreto 
3026/2007 

25/10/2007 
Aprova o Regimento Interno do Conselho 
Municipal de Defesa do Meio Ambiente de 
Patos de Minas - CODEMA 

https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-
minas/decreto/2007/303/3026/decreto-n-3026-
2007-aprova-o-regimento-interno-do-conselho-
municipal-de-defesa-do-meio-ambiente-de-patos-
de-minas-codema?q=copasa  

23 Geral 
Decreto nº 
2964/2007 

16/04/2007 
Aprova o Regimento Interno do Conselho 
Municipal de Política Urbana. 

https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-
minas/decreto/2007/296/2964/decreto-n-2964-
2007-aprova-o-regimento-interno-do-conselho-
municipal-de-politica-urbana 

https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2015/399/3999/decreto-n-3999-2015-regulamenta-a-lei-complementar-n-216-de-4-de-agosto-de-2004-que-dispoe-sobre-o-parcelamento-do-solo-urbano-no-territorio-do-municipio-de-patos-de-minas-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2015/399/3999/decreto-n-3999-2015-regulamenta-a-lei-complementar-n-216-de-4-de-agosto-de-2004-que-dispoe-sobre-o-parcelamento-do-solo-urbano-no-territorio-do-municipio-de-patos-de-minas-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2015/399/3999/decreto-n-3999-2015-regulamenta-a-lei-complementar-n-216-de-4-de-agosto-de-2004-que-dispoe-sobre-o-parcelamento-do-solo-urbano-no-territorio-do-municipio-de-patos-de-minas-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2015/399/3999/decreto-n-3999-2015-regulamenta-a-lei-complementar-n-216-de-4-de-agosto-de-2004-que-dispoe-sobre-o-parcelamento-do-solo-urbano-no-territorio-do-municipio-de-patos-de-minas-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2015/399/3999/decreto-n-3999-2015-regulamenta-a-lei-complementar-n-216-de-4-de-agosto-de-2004-que-dispoe-sobre-o-parcelamento-do-solo-urbano-no-territorio-do-municipio-de-patos-de-minas-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2015/399/3999/decreto-n-3999-2015-regulamenta-a-lei-complementar-n-216-de-4-de-agosto-de-2004-que-dispoe-sobre-o-parcelamento-do-solo-urbano-no-territorio-do-municipio-de-patos-de-minas-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2015/399/3999/decreto-n-3999-2015-regulamenta-a-lei-complementar-n-216-de-4-de-agosto-de-2004-que-dispoe-sobre-o-parcelamento-do-solo-urbano-no-territorio-do-municipio-de-patos-de-minas-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2007/303/3026/decreto-n-3026-2007-aprova-o-regimento-interno-do-conselho-municipal-de-defesa-do-meio-ambiente-de-patos-de-minas-codema?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2007/303/3026/decreto-n-3026-2007-aprova-o-regimento-interno-do-conselho-municipal-de-defesa-do-meio-ambiente-de-patos-de-minas-codema?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2007/303/3026/decreto-n-3026-2007-aprova-o-regimento-interno-do-conselho-municipal-de-defesa-do-meio-ambiente-de-patos-de-minas-codema?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2007/303/3026/decreto-n-3026-2007-aprova-o-regimento-interno-do-conselho-municipal-de-defesa-do-meio-ambiente-de-patos-de-minas-codema?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2007/303/3026/decreto-n-3026-2007-aprova-o-regimento-interno-do-conselho-municipal-de-defesa-do-meio-ambiente-de-patos-de-minas-codema?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2007/296/2964/decreto-n-2964-2007-aprova-o-regimento-interno-do-conselho-municipal-de-politica-urbana
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2007/296/2964/decreto-n-2964-2007-aprova-o-regimento-interno-do-conselho-municipal-de-politica-urbana
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2007/296/2964/decreto-n-2964-2007-aprova-o-regimento-interno-do-conselho-municipal-de-politica-urbana
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2007/296/2964/decreto-n-2964-2007-aprova-o-regimento-interno-do-conselho-municipal-de-politica-urbana
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24 

Abastecimento 
água e 
esgotamento 
sanitário 

Lei 
Complementar 
315/2008 

18/11/2008 

Concede isenção de tributos, que especifica, 
à Companhia de Saneamento de Minas 
Gerais - COPASA MG - por ocasião da 
outorga dos serviços públicos de 
abastecimento de água e de esgotamento 
sanitário, e dá outras providências. 

https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-
minas/lei-complementar/2008/32/315/lei-
complementar-n-315-2008-concede-isencao-de-
tributos-que-especifica-a-companhia-de-
saneamento-de-minas-gerais-copasa-mg-por-
ocasiao-da-outorga-dos-servicos-publicos-de-
abastecimento-de-agua-e-de-esgotamento-
sanitario-e-da-outras-providencias?q=copasa 

25 

Abastecimento 
água e 
esgotamento 
sanitário 

Lei 7930/2020 16/03/2020 
Dispõe sobre a correção do desnível das 
tampas de bueiro com o asfalto das ruas do 
município de Patos de Minas. 

https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-
minas/lei-ordinaria/2020/793/7930/lei-ordinaria-
n-7930-2020-dispoe-sobre-a-correcao-do-
desnivel-das-tampas-de-bueiro-com-o-asfalto-das-
ruas-do-municipio-de-patos-de-minas?q=copasa 

26 

Abastecimento 
água e 
esgotamento 
sanitário 

Lei 7572/2017 19/12/2017 

Dispõe sobre a criação do Coletivo Local de 
Meio Ambiente de Patos de Minas - Colmeia 
Patos (Programa Pró-Mananciais 
da COPASA.) 

https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-
minas/lei-ordinaria/2017/758/7572/lei-ordinaria-
n-7572-2017-dispoe-sobre-a-criacao-do-coletivo-
local-de-meio-ambiente-de-patos-de-minas-
colmeia-patos?q=copasa 

https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-complementar/2008/32/315/lei-complementar-n-315-2008-concede-isencao-de-tributos-que-especifica-a-companhia-de-saneamento-de-minas-gerais-copasa-mg-por-ocasiao-da-outorga-dos-servicos-publicos-de-abastecimento-de-agua-e-de-esgotamento-sanitario-e-da-outras-providencias?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-complementar/2008/32/315/lei-complementar-n-315-2008-concede-isencao-de-tributos-que-especifica-a-companhia-de-saneamento-de-minas-gerais-copasa-mg-por-ocasiao-da-outorga-dos-servicos-publicos-de-abastecimento-de-agua-e-de-esgotamento-sanitario-e-da-outras-providencias?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-complementar/2008/32/315/lei-complementar-n-315-2008-concede-isencao-de-tributos-que-especifica-a-companhia-de-saneamento-de-minas-gerais-copasa-mg-por-ocasiao-da-outorga-dos-servicos-publicos-de-abastecimento-de-agua-e-de-esgotamento-sanitario-e-da-outras-providencias?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-complementar/2008/32/315/lei-complementar-n-315-2008-concede-isencao-de-tributos-que-especifica-a-companhia-de-saneamento-de-minas-gerais-copasa-mg-por-ocasiao-da-outorga-dos-servicos-publicos-de-abastecimento-de-agua-e-de-esgotamento-sanitario-e-da-outras-providencias?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-complementar/2008/32/315/lei-complementar-n-315-2008-concede-isencao-de-tributos-que-especifica-a-companhia-de-saneamento-de-minas-gerais-copasa-mg-por-ocasiao-da-outorga-dos-servicos-publicos-de-abastecimento-de-agua-e-de-esgotamento-sanitario-e-da-outras-providencias?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-complementar/2008/32/315/lei-complementar-n-315-2008-concede-isencao-de-tributos-que-especifica-a-companhia-de-saneamento-de-minas-gerais-copasa-mg-por-ocasiao-da-outorga-dos-servicos-publicos-de-abastecimento-de-agua-e-de-esgotamento-sanitario-e-da-outras-providencias?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-complementar/2008/32/315/lei-complementar-n-315-2008-concede-isencao-de-tributos-que-especifica-a-companhia-de-saneamento-de-minas-gerais-copasa-mg-por-ocasiao-da-outorga-dos-servicos-publicos-de-abastecimento-de-agua-e-de-esgotamento-sanitario-e-da-outras-providencias?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-complementar/2008/32/315/lei-complementar-n-315-2008-concede-isencao-de-tributos-que-especifica-a-companhia-de-saneamento-de-minas-gerais-copasa-mg-por-ocasiao-da-outorga-dos-servicos-publicos-de-abastecimento-de-agua-e-de-esgotamento-sanitario-e-da-outras-providencias?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2020/793/7930/lei-ordinaria-n-7930-2020-dispoe-sobre-a-correcao-do-desnivel-das-tampas-de-bueiro-com-o-asfalto-das-ruas-do-municipio-de-patos-de-minas?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2020/793/7930/lei-ordinaria-n-7930-2020-dispoe-sobre-a-correcao-do-desnivel-das-tampas-de-bueiro-com-o-asfalto-das-ruas-do-municipio-de-patos-de-minas?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2020/793/7930/lei-ordinaria-n-7930-2020-dispoe-sobre-a-correcao-do-desnivel-das-tampas-de-bueiro-com-o-asfalto-das-ruas-do-municipio-de-patos-de-minas?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2020/793/7930/lei-ordinaria-n-7930-2020-dispoe-sobre-a-correcao-do-desnivel-das-tampas-de-bueiro-com-o-asfalto-das-ruas-do-municipio-de-patos-de-minas?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2020/793/7930/lei-ordinaria-n-7930-2020-dispoe-sobre-a-correcao-do-desnivel-das-tampas-de-bueiro-com-o-asfalto-das-ruas-do-municipio-de-patos-de-minas?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2017/758/7572/lei-ordinaria-n-7572-2017-dispoe-sobre-a-criacao-do-coletivo-local-de-meio-ambiente-de-patos-de-minas-colmeia-patos?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2017/758/7572/lei-ordinaria-n-7572-2017-dispoe-sobre-a-criacao-do-coletivo-local-de-meio-ambiente-de-patos-de-minas-colmeia-patos?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2017/758/7572/lei-ordinaria-n-7572-2017-dispoe-sobre-a-criacao-do-coletivo-local-de-meio-ambiente-de-patos-de-minas-colmeia-patos?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2017/758/7572/lei-ordinaria-n-7572-2017-dispoe-sobre-a-criacao-do-coletivo-local-de-meio-ambiente-de-patos-de-minas-colmeia-patos?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2017/758/7572/lei-ordinaria-n-7572-2017-dispoe-sobre-a-criacao-do-coletivo-local-de-meio-ambiente-de-patos-de-minas-colmeia-patos?q=copasa
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27 

Abastecimento 
água e 
esgotamento 
sanitário 

Lei 7135/2015 20/07/2015 

Autoriza a Companhia de Saneamento de 
Minas Gerais (Copasa) a efetivar 
desapropriação e constituir servidões nas 
áreas necessárias à implantação do sistema 
de esgotamento sanitário no Município de 
Patos de Minas/MG, que forem declaradas de 
utilidade pública pela autoridade municipal 
competente. 

https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-
minas/lei-ordinaria/2015/713/7135/lei-ordinaria-
n-7135-2015-autoriza-a-promover-
desapropriacao-nas-condicoes-que-especifica 

28 

Abastecimento 
água e 
esgotamento 
sanitário 

Lei 7157/2015 24/08/2015 

Referenda a celebração do convênio entre o 
Poder Executivo Municipal Copasa – MG para 
obras de água e esgoto no loteamento 
Residencial Morada da Serra 

https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-
minas/lei-ordinaria/2015/716/7157/lei-ordinaria-
n-7157-2015-referenda-a-celebracao-do-convenio-
entre-o-poder-executivo-municipal-e-a-
companhia-de-saneamento-de-minas-gerais-
copasa-mg?q=copasa 

29 

Abastecimento 
água e 
esgotamento 
sanitário 

Lei 6891/2014 23/04/2014 
Cria o programa de redução do consumo de 
água denominado "Minha Água Minha Vida" 
no Município de Patos de Minas - MG. 

https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-
minas/lei-ordinaria/2014/690/6891/lei-ordinaria-
n-6891-2014-cria-o-programa-de-reducao-do-
consumo-de-agua-denominado-minha-agua-
minha-vida-no-municipio-de-patos-de-minas-
mg?q=copasa 

https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2015/713/7135/lei-ordinaria-n-7135-2015-autoriza-a-promover-desapropriacao-nas-condicoes-que-especifica
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2015/713/7135/lei-ordinaria-n-7135-2015-autoriza-a-promover-desapropriacao-nas-condicoes-que-especifica
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2015/713/7135/lei-ordinaria-n-7135-2015-autoriza-a-promover-desapropriacao-nas-condicoes-que-especifica
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2015/713/7135/lei-ordinaria-n-7135-2015-autoriza-a-promover-desapropriacao-nas-condicoes-que-especifica
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2015/716/7157/lei-ordinaria-n-7157-2015-referenda-a-celebracao-do-convenio-entre-o-poder-executivo-municipal-e-a-companhia-de-saneamento-de-minas-gerais-copasa-mg?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2015/716/7157/lei-ordinaria-n-7157-2015-referenda-a-celebracao-do-convenio-entre-o-poder-executivo-municipal-e-a-companhia-de-saneamento-de-minas-gerais-copasa-mg?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2015/716/7157/lei-ordinaria-n-7157-2015-referenda-a-celebracao-do-convenio-entre-o-poder-executivo-municipal-e-a-companhia-de-saneamento-de-minas-gerais-copasa-mg?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2015/716/7157/lei-ordinaria-n-7157-2015-referenda-a-celebracao-do-convenio-entre-o-poder-executivo-municipal-e-a-companhia-de-saneamento-de-minas-gerais-copasa-mg?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2015/716/7157/lei-ordinaria-n-7157-2015-referenda-a-celebracao-do-convenio-entre-o-poder-executivo-municipal-e-a-companhia-de-saneamento-de-minas-gerais-copasa-mg?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2015/716/7157/lei-ordinaria-n-7157-2015-referenda-a-celebracao-do-convenio-entre-o-poder-executivo-municipal-e-a-companhia-de-saneamento-de-minas-gerais-copasa-mg?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2014/690/6891/lei-ordinaria-n-6891-2014-cria-o-programa-de-reducao-do-consumo-de-agua-denominado-minha-agua-minha-vida-no-municipio-de-patos-de-minas-mg?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2014/690/6891/lei-ordinaria-n-6891-2014-cria-o-programa-de-reducao-do-consumo-de-agua-denominado-minha-agua-minha-vida-no-municipio-de-patos-de-minas-mg?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2014/690/6891/lei-ordinaria-n-6891-2014-cria-o-programa-de-reducao-do-consumo-de-agua-denominado-minha-agua-minha-vida-no-municipio-de-patos-de-minas-mg?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2014/690/6891/lei-ordinaria-n-6891-2014-cria-o-programa-de-reducao-do-consumo-de-agua-denominado-minha-agua-minha-vida-no-municipio-de-patos-de-minas-mg?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2014/690/6891/lei-ordinaria-n-6891-2014-cria-o-programa-de-reducao-do-consumo-de-agua-denominado-minha-agua-minha-vida-no-municipio-de-patos-de-minas-mg?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2014/690/6891/lei-ordinaria-n-6891-2014-cria-o-programa-de-reducao-do-consumo-de-agua-denominado-minha-agua-minha-vida-no-municipio-de-patos-de-minas-mg?q=copasa


 

 

Página: 155 / 566                                                                                                                  
Arquivo: 245-P3-DIAGNOSTICO-R14-210914 

Ite
m 

Componente 
Espécie 

normativa e 
número 

Datas de 
publicação 
e vigência 

Ementa 
Link para acesso à versão consolidada (acesso 

em 15/09/2021) 

30 

Abastecimento 
água e 
esgotamento 
sanitário 

Lei 6080/2009 13/04/2009 
Autoriza o Município de Patos de Minas 
deflagrar o processo de encampação dos 
serviços de esgotamento sanitário. 

https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-
minas/lei-ordinaria/2009/608/6080/lei-ordinaria-
n-6080-2009-autoriza-o-municipio-de-patos-de-
minas-deflagrar-o-processo-de-encampacao-dos-
servicos-de-esgotamento-sanitario?q=copasa 

31 

Abastecimento 
água e 
esgotamento 
sanitário 

Lei 6049/2008 18/11/2008 

Autoriza o Poder Executivo a celebrar 
convênio de cooperação com o Estado De 
Minas Gerais, para o fim de estabelecer uma 
colaboração federativa na organização, 
regulação, fiscalização e prestação dos 
serviços públicos municipais de 
abastecimento de água e de esgotamento 
sanitário, e dá outras providências. 

https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-
minas/lei-ordinaria/2008/605/6049/lei-ordinaria-
n-6049-2008-autoriza-o-poder-executivo-a-
celebrar-convenio-de-cooperacao-com-o-estado-
de-minas-gerais-para-o-fim-de-estabelecer-uma-
colaboracao-federativa-na-organizacao-regulacao-
fiscalizacao-e-prestacao-dos-servicos-publicos-
municipais-de-abastecimento-de-agua-e-de-
esgotamento-sanitario-e-da-outras-
providencias?q=6049 

32 

Abastecimento 
água e 
esgotamento 
sanitário 

Lei 5767/2006 14/07/2006 

Autoriza o Executivo Municipal a firmar 
convênio com as entidades que especifica, 
para mapear e monitorar, periodicamente, as 
nascentes do Município de Patos de Minas. 

https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-
minas/lei-ordinaria/2006/577/5767/lei-ordinaria-
n-5767-2006-autoriza-o-executivo-municipal-a-
firmar-convenio-com-as-entidades-que-especifica-
para-mapear-e-monitorar-periodicamente-as-
nascentes-do-municipio-de-patos-de-
minas?q=copasa 

https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2009/608/6080/lei-ordinaria-n-6080-2009-autoriza-o-municipio-de-patos-de-minas-deflagrar-o-processo-de-encampacao-dos-servicos-de-esgotamento-sanitario?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2009/608/6080/lei-ordinaria-n-6080-2009-autoriza-o-municipio-de-patos-de-minas-deflagrar-o-processo-de-encampacao-dos-servicos-de-esgotamento-sanitario?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2009/608/6080/lei-ordinaria-n-6080-2009-autoriza-o-municipio-de-patos-de-minas-deflagrar-o-processo-de-encampacao-dos-servicos-de-esgotamento-sanitario?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2009/608/6080/lei-ordinaria-n-6080-2009-autoriza-o-municipio-de-patos-de-minas-deflagrar-o-processo-de-encampacao-dos-servicos-de-esgotamento-sanitario?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2009/608/6080/lei-ordinaria-n-6080-2009-autoriza-o-municipio-de-patos-de-minas-deflagrar-o-processo-de-encampacao-dos-servicos-de-esgotamento-sanitario?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2008/605/6049/lei-ordinaria-n-6049-2008-autoriza-o-poder-executivo-a-celebrar-convenio-de-cooperacao-com-o-estado-de-minas-gerais-para-o-fim-de-estabelecer-uma-colaboracao-federativa-na-organizacao-regulacao-fiscalizacao-e-prestacao-dos-servicos-publicos-municipais-de-abastecimento-de-agua-e-de-esgotamento-sanitario-e-da-outras-providencias?q=6049
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2008/605/6049/lei-ordinaria-n-6049-2008-autoriza-o-poder-executivo-a-celebrar-convenio-de-cooperacao-com-o-estado-de-minas-gerais-para-o-fim-de-estabelecer-uma-colaboracao-federativa-na-organizacao-regulacao-fiscalizacao-e-prestacao-dos-servicos-publicos-municipais-de-abastecimento-de-agua-e-de-esgotamento-sanitario-e-da-outras-providencias?q=6049
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2008/605/6049/lei-ordinaria-n-6049-2008-autoriza-o-poder-executivo-a-celebrar-convenio-de-cooperacao-com-o-estado-de-minas-gerais-para-o-fim-de-estabelecer-uma-colaboracao-federativa-na-organizacao-regulacao-fiscalizacao-e-prestacao-dos-servicos-publicos-municipais-de-abastecimento-de-agua-e-de-esgotamento-sanitario-e-da-outras-providencias?q=6049
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2008/605/6049/lei-ordinaria-n-6049-2008-autoriza-o-poder-executivo-a-celebrar-convenio-de-cooperacao-com-o-estado-de-minas-gerais-para-o-fim-de-estabelecer-uma-colaboracao-federativa-na-organizacao-regulacao-fiscalizacao-e-prestacao-dos-servicos-publicos-municipais-de-abastecimento-de-agua-e-de-esgotamento-sanitario-e-da-outras-providencias?q=6049
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2008/605/6049/lei-ordinaria-n-6049-2008-autoriza-o-poder-executivo-a-celebrar-convenio-de-cooperacao-com-o-estado-de-minas-gerais-para-o-fim-de-estabelecer-uma-colaboracao-federativa-na-organizacao-regulacao-fiscalizacao-e-prestacao-dos-servicos-publicos-municipais-de-abastecimento-de-agua-e-de-esgotamento-sanitario-e-da-outras-providencias?q=6049
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2008/605/6049/lei-ordinaria-n-6049-2008-autoriza-o-poder-executivo-a-celebrar-convenio-de-cooperacao-com-o-estado-de-minas-gerais-para-o-fim-de-estabelecer-uma-colaboracao-federativa-na-organizacao-regulacao-fiscalizacao-e-prestacao-dos-servicos-publicos-municipais-de-abastecimento-de-agua-e-de-esgotamento-sanitario-e-da-outras-providencias?q=6049
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2008/605/6049/lei-ordinaria-n-6049-2008-autoriza-o-poder-executivo-a-celebrar-convenio-de-cooperacao-com-o-estado-de-minas-gerais-para-o-fim-de-estabelecer-uma-colaboracao-federativa-na-organizacao-regulacao-fiscalizacao-e-prestacao-dos-servicos-publicos-municipais-de-abastecimento-de-agua-e-de-esgotamento-sanitario-e-da-outras-providencias?q=6049
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2008/605/6049/lei-ordinaria-n-6049-2008-autoriza-o-poder-executivo-a-celebrar-convenio-de-cooperacao-com-o-estado-de-minas-gerais-para-o-fim-de-estabelecer-uma-colaboracao-federativa-na-organizacao-regulacao-fiscalizacao-e-prestacao-dos-servicos-publicos-municipais-de-abastecimento-de-agua-e-de-esgotamento-sanitario-e-da-outras-providencias?q=6049
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2008/605/6049/lei-ordinaria-n-6049-2008-autoriza-o-poder-executivo-a-celebrar-convenio-de-cooperacao-com-o-estado-de-minas-gerais-para-o-fim-de-estabelecer-uma-colaboracao-federativa-na-organizacao-regulacao-fiscalizacao-e-prestacao-dos-servicos-publicos-municipais-de-abastecimento-de-agua-e-de-esgotamento-sanitario-e-da-outras-providencias?q=6049
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2008/605/6049/lei-ordinaria-n-6049-2008-autoriza-o-poder-executivo-a-celebrar-convenio-de-cooperacao-com-o-estado-de-minas-gerais-para-o-fim-de-estabelecer-uma-colaboracao-federativa-na-organizacao-regulacao-fiscalizacao-e-prestacao-dos-servicos-publicos-municipais-de-abastecimento-de-agua-e-de-esgotamento-sanitario-e-da-outras-providencias?q=6049
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2006/577/5767/lei-ordinaria-n-5767-2006-autoriza-o-executivo-municipal-a-firmar-convenio-com-as-entidades-que-especifica-para-mapear-e-monitorar-periodicamente-as-nascentes-do-municipio-de-patos-de-minas?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2006/577/5767/lei-ordinaria-n-5767-2006-autoriza-o-executivo-municipal-a-firmar-convenio-com-as-entidades-que-especifica-para-mapear-e-monitorar-periodicamente-as-nascentes-do-municipio-de-patos-de-minas?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2006/577/5767/lei-ordinaria-n-5767-2006-autoriza-o-executivo-municipal-a-firmar-convenio-com-as-entidades-que-especifica-para-mapear-e-monitorar-periodicamente-as-nascentes-do-municipio-de-patos-de-minas?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2006/577/5767/lei-ordinaria-n-5767-2006-autoriza-o-executivo-municipal-a-firmar-convenio-com-as-entidades-que-especifica-para-mapear-e-monitorar-periodicamente-as-nascentes-do-municipio-de-patos-de-minas?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2006/577/5767/lei-ordinaria-n-5767-2006-autoriza-o-executivo-municipal-a-firmar-convenio-com-as-entidades-que-especifica-para-mapear-e-monitorar-periodicamente-as-nascentes-do-municipio-de-patos-de-minas?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2006/577/5767/lei-ordinaria-n-5767-2006-autoriza-o-executivo-municipal-a-firmar-convenio-com-as-entidades-que-especifica-para-mapear-e-monitorar-periodicamente-as-nascentes-do-municipio-de-patos-de-minas?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2006/577/5767/lei-ordinaria-n-5767-2006-autoriza-o-executivo-municipal-a-firmar-convenio-com-as-entidades-que-especifica-para-mapear-e-monitorar-periodicamente-as-nascentes-do-municipio-de-patos-de-minas?q=copasa
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35 

Abastecimento 
água e 
esgotamento 
sanitário 

Decreto 
4644/2019 

03/05/2019 

Declara de utilidade pública, para fins de 
desapropriação de pleno domínio e 
constituição de servidão pela Companhia de 
Saneamento de Minas Gerais - COPASA/MG, 
terrenos necessários ao sistema esgotamento 
sanitário no Município de Patos de Minas. 

https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-
minas/decreto/2019/465/4644/decreto-n-4644-
2019-declara-de-utilidade-publica-para-fins-de-
desapropriacao-de-pleno-dominio-e-constituicao-
de-servidao-pela-companhia-de-saneamento-de-
minas-gerais-copasa-mg-terrenos-necessarios-ao-
sistema-esgotamento-sanitario-no-municipio-de-
patos-de-minas?q=copasa 

36 

Abastecimento 
água e 
esgotamento 
sanitário 

Decreto 
4583/2019 

03/01/2019 
Dispõe sobre cessão de uso de área pública 
municipal que especifica para implantação de 
reservatório de água 

https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-
minas/decreto/2019/459/4583/decreto-n-4583-
2019-dispoe-sobre-cessao-de-uso-de-area-publica-
municipal-que-especifica?q=copasa 

https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2019/465/4644/decreto-n-4644-2019-declara-de-utilidade-publica-para-fins-de-desapropriacao-de-pleno-dominio-e-constituicao-de-servidao-pela-companhia-de-saneamento-de-minas-gerais-copasa-mg-terrenos-necessarios-ao-sistema-esgotamento-sanitario-no-municipio-de-patos-de-minas?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2019/465/4644/decreto-n-4644-2019-declara-de-utilidade-publica-para-fins-de-desapropriacao-de-pleno-dominio-e-constituicao-de-servidao-pela-companhia-de-saneamento-de-minas-gerais-copasa-mg-terrenos-necessarios-ao-sistema-esgotamento-sanitario-no-municipio-de-patos-de-minas?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2019/465/4644/decreto-n-4644-2019-declara-de-utilidade-publica-para-fins-de-desapropriacao-de-pleno-dominio-e-constituicao-de-servidao-pela-companhia-de-saneamento-de-minas-gerais-copasa-mg-terrenos-necessarios-ao-sistema-esgotamento-sanitario-no-municipio-de-patos-de-minas?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2019/465/4644/decreto-n-4644-2019-declara-de-utilidade-publica-para-fins-de-desapropriacao-de-pleno-dominio-e-constituicao-de-servidao-pela-companhia-de-saneamento-de-minas-gerais-copasa-mg-terrenos-necessarios-ao-sistema-esgotamento-sanitario-no-municipio-de-patos-de-minas?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2019/465/4644/decreto-n-4644-2019-declara-de-utilidade-publica-para-fins-de-desapropriacao-de-pleno-dominio-e-constituicao-de-servidao-pela-companhia-de-saneamento-de-minas-gerais-copasa-mg-terrenos-necessarios-ao-sistema-esgotamento-sanitario-no-municipio-de-patos-de-minas?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2019/465/4644/decreto-n-4644-2019-declara-de-utilidade-publica-para-fins-de-desapropriacao-de-pleno-dominio-e-constituicao-de-servidao-pela-companhia-de-saneamento-de-minas-gerais-copasa-mg-terrenos-necessarios-ao-sistema-esgotamento-sanitario-no-municipio-de-patos-de-minas?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2019/465/4644/decreto-n-4644-2019-declara-de-utilidade-publica-para-fins-de-desapropriacao-de-pleno-dominio-e-constituicao-de-servidao-pela-companhia-de-saneamento-de-minas-gerais-copasa-mg-terrenos-necessarios-ao-sistema-esgotamento-sanitario-no-municipio-de-patos-de-minas?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2019/465/4644/decreto-n-4644-2019-declara-de-utilidade-publica-para-fins-de-desapropriacao-de-pleno-dominio-e-constituicao-de-servidao-pela-companhia-de-saneamento-de-minas-gerais-copasa-mg-terrenos-necessarios-ao-sistema-esgotamento-sanitario-no-municipio-de-patos-de-minas?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2019/459/4583/decreto-n-4583-2019-dispoe-sobre-cessao-de-uso-de-area-publica-municipal-que-especifica?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2019/459/4583/decreto-n-4583-2019-dispoe-sobre-cessao-de-uso-de-area-publica-municipal-que-especifica?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2019/459/4583/decreto-n-4583-2019-dispoe-sobre-cessao-de-uso-de-area-publica-municipal-que-especifica?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2019/459/4583/decreto-n-4583-2019-dispoe-sobre-cessao-de-uso-de-area-publica-municipal-que-especifica?q=copasa
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37 

Abastecimento 
água e 
esgotamento 
sanitário 

Decreto 
4580/2019 

04/01/2019 

Declara de utilidade pública, para fins de 
desapropriação de pleno domínio e 
constituição de servidão pela Companhia de 
Saneamento de Minas Gerais - COPASA/MG, 
terrenos necessários ao sistema de 
abastecimento no Município de Patos de 
Minas. 

https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-
minas/decreto/2019/458/4580/decreto-n-4580-
2019-declara-de-utilidade-publica-para-fins-de-
desapropriacao-de-pleno-dominio-e-constituicao-
de-servidao-pela-companhia-de-saneamento-de-
minas-gerais-copasa-mg-terrenos-necessarios-ao-
sistema-de-abastecimento-no-municipio-de-patos-
de-minas?q=copasa 

38 

Abastecimento 
água e 
esgotamento 
sanitário 

Decreto 
4505/2018 

04/09/2018 

Declara de utilidade pública, para fins de 
desapropriação de pleno domínio e 
constituição de servidão pela Companhia de 
Saneamento de Minas Gerais - COPASA/MG, 
terrenos necessários ao sistema de 
abastecimento no Município de Patos de 
Minas. 

https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-
minas/decreto/2018/451/4505/decreto-n-4505-
2018-declara-de-utilidade-publica-para-fins-de-
desapropriacao-de-pleno-dominio-e-constituicao-
de-servidao-pela-companhia-de-saneamento-de-
minas-gerais-copasa-mg-terrenos-necessarios-ao-
sistema-de-abastecimento-no-municipio-de-patos-
de-minas?q=copasa 

https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2019/458/4580/decreto-n-4580-2019-declara-de-utilidade-publica-para-fins-de-desapropriacao-de-pleno-dominio-e-constituicao-de-servidao-pela-companhia-de-saneamento-de-minas-gerais-copasa-mg-terrenos-necessarios-ao-sistema-de-abastecimento-no-municipio-de-patos-de-minas?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2019/458/4580/decreto-n-4580-2019-declara-de-utilidade-publica-para-fins-de-desapropriacao-de-pleno-dominio-e-constituicao-de-servidao-pela-companhia-de-saneamento-de-minas-gerais-copasa-mg-terrenos-necessarios-ao-sistema-de-abastecimento-no-municipio-de-patos-de-minas?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2019/458/4580/decreto-n-4580-2019-declara-de-utilidade-publica-para-fins-de-desapropriacao-de-pleno-dominio-e-constituicao-de-servidao-pela-companhia-de-saneamento-de-minas-gerais-copasa-mg-terrenos-necessarios-ao-sistema-de-abastecimento-no-municipio-de-patos-de-minas?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2019/458/4580/decreto-n-4580-2019-declara-de-utilidade-publica-para-fins-de-desapropriacao-de-pleno-dominio-e-constituicao-de-servidao-pela-companhia-de-saneamento-de-minas-gerais-copasa-mg-terrenos-necessarios-ao-sistema-de-abastecimento-no-municipio-de-patos-de-minas?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2019/458/4580/decreto-n-4580-2019-declara-de-utilidade-publica-para-fins-de-desapropriacao-de-pleno-dominio-e-constituicao-de-servidao-pela-companhia-de-saneamento-de-minas-gerais-copasa-mg-terrenos-necessarios-ao-sistema-de-abastecimento-no-municipio-de-patos-de-minas?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2019/458/4580/decreto-n-4580-2019-declara-de-utilidade-publica-para-fins-de-desapropriacao-de-pleno-dominio-e-constituicao-de-servidao-pela-companhia-de-saneamento-de-minas-gerais-copasa-mg-terrenos-necessarios-ao-sistema-de-abastecimento-no-municipio-de-patos-de-minas?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2019/458/4580/decreto-n-4580-2019-declara-de-utilidade-publica-para-fins-de-desapropriacao-de-pleno-dominio-e-constituicao-de-servidao-pela-companhia-de-saneamento-de-minas-gerais-copasa-mg-terrenos-necessarios-ao-sistema-de-abastecimento-no-municipio-de-patos-de-minas?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2019/458/4580/decreto-n-4580-2019-declara-de-utilidade-publica-para-fins-de-desapropriacao-de-pleno-dominio-e-constituicao-de-servidao-pela-companhia-de-saneamento-de-minas-gerais-copasa-mg-terrenos-necessarios-ao-sistema-de-abastecimento-no-municipio-de-patos-de-minas?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2018/451/4505/decreto-n-4505-2018-declara-de-utilidade-publica-para-fins-de-desapropriacao-de-pleno-dominio-e-constituicao-de-servidao-pela-companhia-de-saneamento-de-minas-gerais-copasa-mg-terrenos-necessarios-ao-sistema-de-abastecimento-no-municipio-de-patos-de-minas?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2018/451/4505/decreto-n-4505-2018-declara-de-utilidade-publica-para-fins-de-desapropriacao-de-pleno-dominio-e-constituicao-de-servidao-pela-companhia-de-saneamento-de-minas-gerais-copasa-mg-terrenos-necessarios-ao-sistema-de-abastecimento-no-municipio-de-patos-de-minas?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2018/451/4505/decreto-n-4505-2018-declara-de-utilidade-publica-para-fins-de-desapropriacao-de-pleno-dominio-e-constituicao-de-servidao-pela-companhia-de-saneamento-de-minas-gerais-copasa-mg-terrenos-necessarios-ao-sistema-de-abastecimento-no-municipio-de-patos-de-minas?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2018/451/4505/decreto-n-4505-2018-declara-de-utilidade-publica-para-fins-de-desapropriacao-de-pleno-dominio-e-constituicao-de-servidao-pela-companhia-de-saneamento-de-minas-gerais-copasa-mg-terrenos-necessarios-ao-sistema-de-abastecimento-no-municipio-de-patos-de-minas?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2018/451/4505/decreto-n-4505-2018-declara-de-utilidade-publica-para-fins-de-desapropriacao-de-pleno-dominio-e-constituicao-de-servidao-pela-companhia-de-saneamento-de-minas-gerais-copasa-mg-terrenos-necessarios-ao-sistema-de-abastecimento-no-municipio-de-patos-de-minas?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2018/451/4505/decreto-n-4505-2018-declara-de-utilidade-publica-para-fins-de-desapropriacao-de-pleno-dominio-e-constituicao-de-servidao-pela-companhia-de-saneamento-de-minas-gerais-copasa-mg-terrenos-necessarios-ao-sistema-de-abastecimento-no-municipio-de-patos-de-minas?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2018/451/4505/decreto-n-4505-2018-declara-de-utilidade-publica-para-fins-de-desapropriacao-de-pleno-dominio-e-constituicao-de-servidao-pela-companhia-de-saneamento-de-minas-gerais-copasa-mg-terrenos-necessarios-ao-sistema-de-abastecimento-no-municipio-de-patos-de-minas?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2018/451/4505/decreto-n-4505-2018-declara-de-utilidade-publica-para-fins-de-desapropriacao-de-pleno-dominio-e-constituicao-de-servidao-pela-companhia-de-saneamento-de-minas-gerais-copasa-mg-terrenos-necessarios-ao-sistema-de-abastecimento-no-municipio-de-patos-de-minas?q=copasa
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39 

Abastecimento 
água e 
esgotamento 
sanitário 

Decreto 
4502/2018 

28/08/2018 

Declara de utilidade pública para fins de 
desapropriação de pleno domínio e 
constituição de servidão pela Companhia de 
Saneamento de Minas Gerais - COPASA/MG, 
terrenos necessários ao sistema de 
abastecimento de água no Município de Patos 
de Minas. 

https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-
minas/decreto/2018/451/4502/decreto-n-4502-
2018-declara-de-utilidade-publica-para-fins-de-
desapropriacao-de-pleno-dominio-e-constituicao-
de-servidao-pela-companhia-de-saneamento-de-
minas-gerais-copasa-mg-terrenos-necessarios-ao-
sistema-de-abastecimento-de-agua-no-municipio-
de-patos-de-minas?q=copasa  

40 

Abastecimento 
água e 
esgotamento 
sanitário 

Decreto 
4498/2018 

14/08/2018 

Declara de utilidade pública, para fins de 
desapropriação de pleno domínio e 
constituição de servidão pela Companhia de 
Saneamento de Minas Gerais - COPASA/MG, 
terrenos necessários ao Sistema de 
Esgotamento Sanitário (SES) no Município de 
Patos de Minas. 

https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-
minas/decreto/2018/450/4498/decreto-n-4498-
2018-declara-de-utilidade-publica-para-fins-de-
desapropriacao-de-pleno-dominio-e-constituicao-
de-servidao-pela-companhia-de-saneamento-de-
minas-gerais-copasa-mg-terrenos-necessarios-ao-
sistema-de-esgotamento-sanitario-ses-no-
municipio-de-patos-de-minas?q=copasa 

https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2018/451/4502/decreto-n-4502-2018-declara-de-utilidade-publica-para-fins-de-desapropriacao-de-pleno-dominio-e-constituicao-de-servidao-pela-companhia-de-saneamento-de-minas-gerais-copasa-mg-terrenos-necessarios-ao-sistema-de-abastecimento-de-agua-no-municipio-de-patos-de-minas?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2018/451/4502/decreto-n-4502-2018-declara-de-utilidade-publica-para-fins-de-desapropriacao-de-pleno-dominio-e-constituicao-de-servidao-pela-companhia-de-saneamento-de-minas-gerais-copasa-mg-terrenos-necessarios-ao-sistema-de-abastecimento-de-agua-no-municipio-de-patos-de-minas?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2018/451/4502/decreto-n-4502-2018-declara-de-utilidade-publica-para-fins-de-desapropriacao-de-pleno-dominio-e-constituicao-de-servidao-pela-companhia-de-saneamento-de-minas-gerais-copasa-mg-terrenos-necessarios-ao-sistema-de-abastecimento-de-agua-no-municipio-de-patos-de-minas?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2018/451/4502/decreto-n-4502-2018-declara-de-utilidade-publica-para-fins-de-desapropriacao-de-pleno-dominio-e-constituicao-de-servidao-pela-companhia-de-saneamento-de-minas-gerais-copasa-mg-terrenos-necessarios-ao-sistema-de-abastecimento-de-agua-no-municipio-de-patos-de-minas?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2018/451/4502/decreto-n-4502-2018-declara-de-utilidade-publica-para-fins-de-desapropriacao-de-pleno-dominio-e-constituicao-de-servidao-pela-companhia-de-saneamento-de-minas-gerais-copasa-mg-terrenos-necessarios-ao-sistema-de-abastecimento-de-agua-no-municipio-de-patos-de-minas?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2018/451/4502/decreto-n-4502-2018-declara-de-utilidade-publica-para-fins-de-desapropriacao-de-pleno-dominio-e-constituicao-de-servidao-pela-companhia-de-saneamento-de-minas-gerais-copasa-mg-terrenos-necessarios-ao-sistema-de-abastecimento-de-agua-no-municipio-de-patos-de-minas?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2018/451/4502/decreto-n-4502-2018-declara-de-utilidade-publica-para-fins-de-desapropriacao-de-pleno-dominio-e-constituicao-de-servidao-pela-companhia-de-saneamento-de-minas-gerais-copasa-mg-terrenos-necessarios-ao-sistema-de-abastecimento-de-agua-no-municipio-de-patos-de-minas?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2018/451/4502/decreto-n-4502-2018-declara-de-utilidade-publica-para-fins-de-desapropriacao-de-pleno-dominio-e-constituicao-de-servidao-pela-companhia-de-saneamento-de-minas-gerais-copasa-mg-terrenos-necessarios-ao-sistema-de-abastecimento-de-agua-no-municipio-de-patos-de-minas?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2018/450/4498/decreto-n-4498-2018-declara-de-utilidade-publica-para-fins-de-desapropriacao-de-pleno-dominio-e-constituicao-de-servidao-pela-companhia-de-saneamento-de-minas-gerais-copasa-mg-terrenos-necessarios-ao-sistema-de-esgotamento-sanitario-ses-no-municipio-de-patos-de-minas?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2018/450/4498/decreto-n-4498-2018-declara-de-utilidade-publica-para-fins-de-desapropriacao-de-pleno-dominio-e-constituicao-de-servidao-pela-companhia-de-saneamento-de-minas-gerais-copasa-mg-terrenos-necessarios-ao-sistema-de-esgotamento-sanitario-ses-no-municipio-de-patos-de-minas?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2018/450/4498/decreto-n-4498-2018-declara-de-utilidade-publica-para-fins-de-desapropriacao-de-pleno-dominio-e-constituicao-de-servidao-pela-companhia-de-saneamento-de-minas-gerais-copasa-mg-terrenos-necessarios-ao-sistema-de-esgotamento-sanitario-ses-no-municipio-de-patos-de-minas?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2018/450/4498/decreto-n-4498-2018-declara-de-utilidade-publica-para-fins-de-desapropriacao-de-pleno-dominio-e-constituicao-de-servidao-pela-companhia-de-saneamento-de-minas-gerais-copasa-mg-terrenos-necessarios-ao-sistema-de-esgotamento-sanitario-ses-no-municipio-de-patos-de-minas?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2018/450/4498/decreto-n-4498-2018-declara-de-utilidade-publica-para-fins-de-desapropriacao-de-pleno-dominio-e-constituicao-de-servidao-pela-companhia-de-saneamento-de-minas-gerais-copasa-mg-terrenos-necessarios-ao-sistema-de-esgotamento-sanitario-ses-no-municipio-de-patos-de-minas?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2018/450/4498/decreto-n-4498-2018-declara-de-utilidade-publica-para-fins-de-desapropriacao-de-pleno-dominio-e-constituicao-de-servidao-pela-companhia-de-saneamento-de-minas-gerais-copasa-mg-terrenos-necessarios-ao-sistema-de-esgotamento-sanitario-ses-no-municipio-de-patos-de-minas?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2018/450/4498/decreto-n-4498-2018-declara-de-utilidade-publica-para-fins-de-desapropriacao-de-pleno-dominio-e-constituicao-de-servidao-pela-companhia-de-saneamento-de-minas-gerais-copasa-mg-terrenos-necessarios-ao-sistema-de-esgotamento-sanitario-ses-no-municipio-de-patos-de-minas?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2018/450/4498/decreto-n-4498-2018-declara-de-utilidade-publica-para-fins-de-desapropriacao-de-pleno-dominio-e-constituicao-de-servidao-pela-companhia-de-saneamento-de-minas-gerais-copasa-mg-terrenos-necessarios-ao-sistema-de-esgotamento-sanitario-ses-no-municipio-de-patos-de-minas?q=copasa
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41 

Abastecimento 
água e 
esgotamento 
sanitário 

Decreto 
4455/2018 

08/05/2018 

Declara de utilidade pública, para fins de 
desapropriação de pleno domínio e 
constituição de servidão pela Companhia de 
Saneamento de Minas Gerais - COPASA/MG, 
terrenos necessários ao sistema de 
abastecimento no Município de Patos de 
Minas. 

https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-
minas/decreto/2018/446/4455/decreto-n-4455-
2018-declara-de-utilidade-publica-para-fins-de-
desapropriacao-de-pleno-dominio-e-constituicao-
de-servidao-pela-companhia-de-saneamento-de-
minas-gerais-copasa-mg-terrenos-necessarios-ao-
sistema-de-abastecimento-no-municipio-de-patos-
de-minas?q=copasa 

42 

Abastecimento 
água e 
esgotamento 
sanitário 

Decreto 
4120/2016 

18/02/2016 
Declara de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, a área que identifica. 

https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-
minas/decreto/2016/412/4120/decreto-n-4120-
2016-declara-de-utilidade-publica-para-fins-de-
desapropriacao-a-area-que-identifica?q=copasa 

https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2018/446/4455/decreto-n-4455-2018-declara-de-utilidade-publica-para-fins-de-desapropriacao-de-pleno-dominio-e-constituicao-de-servidao-pela-companhia-de-saneamento-de-minas-gerais-copasa-mg-terrenos-necessarios-ao-sistema-de-abastecimento-no-municipio-de-patos-de-minas?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2018/446/4455/decreto-n-4455-2018-declara-de-utilidade-publica-para-fins-de-desapropriacao-de-pleno-dominio-e-constituicao-de-servidao-pela-companhia-de-saneamento-de-minas-gerais-copasa-mg-terrenos-necessarios-ao-sistema-de-abastecimento-no-municipio-de-patos-de-minas?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2018/446/4455/decreto-n-4455-2018-declara-de-utilidade-publica-para-fins-de-desapropriacao-de-pleno-dominio-e-constituicao-de-servidao-pela-companhia-de-saneamento-de-minas-gerais-copasa-mg-terrenos-necessarios-ao-sistema-de-abastecimento-no-municipio-de-patos-de-minas?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2018/446/4455/decreto-n-4455-2018-declara-de-utilidade-publica-para-fins-de-desapropriacao-de-pleno-dominio-e-constituicao-de-servidao-pela-companhia-de-saneamento-de-minas-gerais-copasa-mg-terrenos-necessarios-ao-sistema-de-abastecimento-no-municipio-de-patos-de-minas?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2018/446/4455/decreto-n-4455-2018-declara-de-utilidade-publica-para-fins-de-desapropriacao-de-pleno-dominio-e-constituicao-de-servidao-pela-companhia-de-saneamento-de-minas-gerais-copasa-mg-terrenos-necessarios-ao-sistema-de-abastecimento-no-municipio-de-patos-de-minas?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2018/446/4455/decreto-n-4455-2018-declara-de-utilidade-publica-para-fins-de-desapropriacao-de-pleno-dominio-e-constituicao-de-servidao-pela-companhia-de-saneamento-de-minas-gerais-copasa-mg-terrenos-necessarios-ao-sistema-de-abastecimento-no-municipio-de-patos-de-minas?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2018/446/4455/decreto-n-4455-2018-declara-de-utilidade-publica-para-fins-de-desapropriacao-de-pleno-dominio-e-constituicao-de-servidao-pela-companhia-de-saneamento-de-minas-gerais-copasa-mg-terrenos-necessarios-ao-sistema-de-abastecimento-no-municipio-de-patos-de-minas?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2018/446/4455/decreto-n-4455-2018-declara-de-utilidade-publica-para-fins-de-desapropriacao-de-pleno-dominio-e-constituicao-de-servidao-pela-companhia-de-saneamento-de-minas-gerais-copasa-mg-terrenos-necessarios-ao-sistema-de-abastecimento-no-municipio-de-patos-de-minas?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2016/412/4120/decreto-n-4120-2016-declara-de-utilidade-publica-para-fins-de-desapropriacao-a-area-que-identifica?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2016/412/4120/decreto-n-4120-2016-declara-de-utilidade-publica-para-fins-de-desapropriacao-a-area-que-identifica?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2016/412/4120/decreto-n-4120-2016-declara-de-utilidade-publica-para-fins-de-desapropriacao-a-area-que-identifica?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2016/412/4120/decreto-n-4120-2016-declara-de-utilidade-publica-para-fins-de-desapropriacao-a-area-que-identifica?q=copasa
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43 

Abastecimento 
água e 
esgotamento 
sanitário 

Decreto 
4064/2015 

29/10/2015 
Declara de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, a área que identifica. 

https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-
minas/decreto/2015/407/4064/decreto-n-4064-
2015-declara-de-utilidade-publica-para-fins-de-
desapropriacao-a-area-que-identifica?q=copasa 

44 

Abastecimento 
água e 
esgotamento 
sanitário 

Decreto 
4055/2015 

29/09/2015 
Declara de utilidade pública, a área que 
identifica. 

https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-
minas/decreto/2015/406/4055/decreto-n-4055-
2015-declara-de-utilidade-publica-a-area-que-
identifica?q=copasa 

45 

Abastecimento 
água e 
esgotamento 
sanitário 

Decreto 
3162/2008 

05/12/2008 

Estabelece o regulamento para a realização 
da audiência pública sobre o contrato de 
programa para a prestação de serviços 
públicos de abastecimento de água e de 
esgotamento sanitário no município de Patos 
de Minas, prevista no inciso IV do artigo 11, 
no § 5º do art. 19 e no art. 51 da Lei Federal 
nº 11.445/2007. 

https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-
minas/decreto/2008/317/3162/decreto-n-3162-
2008-estabelece-o-regulamento-para-a-realizacao-
da-audiencia-publica-sobre-o-contrato-de-
programa-para-a-prestacao-de-servicos-publicos-
de-abastecimento-de-agua-e-de-esgotamento-
sanitario-no-municipio-de-patos-de-minas-
prevista-no-inciso-iv-do-artigo-11-no-5-do-art-19-
e-no-art-51-da-lei-federal-n-11445-2007?q=copasa 

https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2015/407/4064/decreto-n-4064-2015-declara-de-utilidade-publica-para-fins-de-desapropriacao-a-area-que-identifica?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2015/407/4064/decreto-n-4064-2015-declara-de-utilidade-publica-para-fins-de-desapropriacao-a-area-que-identifica?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2015/407/4064/decreto-n-4064-2015-declara-de-utilidade-publica-para-fins-de-desapropriacao-a-area-que-identifica?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2015/407/4064/decreto-n-4064-2015-declara-de-utilidade-publica-para-fins-de-desapropriacao-a-area-que-identifica?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2015/406/4055/decreto-n-4055-2015-declara-de-utilidade-publica-a-area-que-identifica?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2015/406/4055/decreto-n-4055-2015-declara-de-utilidade-publica-a-area-que-identifica?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2015/406/4055/decreto-n-4055-2015-declara-de-utilidade-publica-a-area-que-identifica?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2015/406/4055/decreto-n-4055-2015-declara-de-utilidade-publica-a-area-que-identifica?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2008/317/3162/decreto-n-3162-2008-estabelece-o-regulamento-para-a-realizacao-da-audiencia-publica-sobre-o-contrato-de-programa-para-a-prestacao-de-servicos-publicos-de-abastecimento-de-agua-e-de-esgotamento-sanitario-no-municipio-de-patos-de-minas-prevista-no-inciso-iv-do-artigo-11-no-5-do-art-19-e-no-art-51-da-lei-federal-n-11445-2007?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2008/317/3162/decreto-n-3162-2008-estabelece-o-regulamento-para-a-realizacao-da-audiencia-publica-sobre-o-contrato-de-programa-para-a-prestacao-de-servicos-publicos-de-abastecimento-de-agua-e-de-esgotamento-sanitario-no-municipio-de-patos-de-minas-prevista-no-inciso-iv-do-artigo-11-no-5-do-art-19-e-no-art-51-da-lei-federal-n-11445-2007?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2008/317/3162/decreto-n-3162-2008-estabelece-o-regulamento-para-a-realizacao-da-audiencia-publica-sobre-o-contrato-de-programa-para-a-prestacao-de-servicos-publicos-de-abastecimento-de-agua-e-de-esgotamento-sanitario-no-municipio-de-patos-de-minas-prevista-no-inciso-iv-do-artigo-11-no-5-do-art-19-e-no-art-51-da-lei-federal-n-11445-2007?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2008/317/3162/decreto-n-3162-2008-estabelece-o-regulamento-para-a-realizacao-da-audiencia-publica-sobre-o-contrato-de-programa-para-a-prestacao-de-servicos-publicos-de-abastecimento-de-agua-e-de-esgotamento-sanitario-no-municipio-de-patos-de-minas-prevista-no-inciso-iv-do-artigo-11-no-5-do-art-19-e-no-art-51-da-lei-federal-n-11445-2007?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2008/317/3162/decreto-n-3162-2008-estabelece-o-regulamento-para-a-realizacao-da-audiencia-publica-sobre-o-contrato-de-programa-para-a-prestacao-de-servicos-publicos-de-abastecimento-de-agua-e-de-esgotamento-sanitario-no-municipio-de-patos-de-minas-prevista-no-inciso-iv-do-artigo-11-no-5-do-art-19-e-no-art-51-da-lei-federal-n-11445-2007?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2008/317/3162/decreto-n-3162-2008-estabelece-o-regulamento-para-a-realizacao-da-audiencia-publica-sobre-o-contrato-de-programa-para-a-prestacao-de-servicos-publicos-de-abastecimento-de-agua-e-de-esgotamento-sanitario-no-municipio-de-patos-de-minas-prevista-no-inciso-iv-do-artigo-11-no-5-do-art-19-e-no-art-51-da-lei-federal-n-11445-2007?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2008/317/3162/decreto-n-3162-2008-estabelece-o-regulamento-para-a-realizacao-da-audiencia-publica-sobre-o-contrato-de-programa-para-a-prestacao-de-servicos-publicos-de-abastecimento-de-agua-e-de-esgotamento-sanitario-no-municipio-de-patos-de-minas-prevista-no-inciso-iv-do-artigo-11-no-5-do-art-19-e-no-art-51-da-lei-federal-n-11445-2007?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2008/317/3162/decreto-n-3162-2008-estabelece-o-regulamento-para-a-realizacao-da-audiencia-publica-sobre-o-contrato-de-programa-para-a-prestacao-de-servicos-publicos-de-abastecimento-de-agua-e-de-esgotamento-sanitario-no-municipio-de-patos-de-minas-prevista-no-inciso-iv-do-artigo-11-no-5-do-art-19-e-no-art-51-da-lei-federal-n-11445-2007?q=copasa
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2008/317/3162/decreto-n-3162-2008-estabelece-o-regulamento-para-a-realizacao-da-audiencia-publica-sobre-o-contrato-de-programa-para-a-prestacao-de-servicos-publicos-de-abastecimento-de-agua-e-de-esgotamento-sanitario-no-municipio-de-patos-de-minas-prevista-no-inciso-iv-do-artigo-11-no-5-do-art-19-e-no-art-51-da-lei-federal-n-11445-2007?q=copasa
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46 

Abastecimento 
água e 
esgotamento 
sanitário 

Decreto 
3161/2008 

05/12/2008 

Regulamenta o processo de fiscalização da 
obrigação prevista no art.45 da Lei Federal 
nº 11.445/2007 e o art. 7º da Lei nº 6.049, de 
18 de novembro de 2008. 

https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-
minas/decreto/2008/316/3161/decreto-n-3161-
2008-regulamenta-o-processo-de-fiscalizacao-da-
obrigacao-prevista-no-art-45-da-lei-federal-n-
11445-2007-e-o-art-7-da-lei-n-6-049-de-18-de-
novembro-de-2008 

47 
Limpeza urbana 
e manejo dos 
resíduos sólidos 

Lei 
Complementar 
176/2002 

18/11/2002 
Altera os critérios de cobrança da Taxa de 
Limpeza Pública e dá outras providências 

https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-
minas/lei-complementar/2002/17/176/lei-
complementar-n-176-2002-altera-os-criterios-de-
cobranca-da-taxa-de-limpeza-publica-e-da-outras-
providencias 

48 
Limpeza urbana 
e manejo dos 
resíduos sólidos 

Lei 7905/2019 30/12/2019 

Institui o Programa de Coleta, Reciclagem de 
Óleos e Gorduras Usadas de Origem Animal 
ou Vegetal, no âmbito do município de Patos 
de Minas. 

https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-
minas/lei-ordinaria/2019/791/7905/lei-ordinaria-
n-7905-2019-institui-o-programa-de-coleta-
reciclagem-de-oleos-e-gorduras-usadas-de-
origem-animal-ou-vegetal-no-mbito-do-municipio-
de-patos-de-minas?q=res%EDduos 

49 
Limpeza urbana 
e manejo dos 
resíduos sólidos 

Lei 7589/2018 08/03/2018 

Institui normas, prazos e procedimentos para 
gerenciamento, coleta, reutilização, 
reciclagem e destinação final do lixo 
tecnológico, e dá outras providências. 

https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-
minas/lei-ordinaria/2018/759/7589/lei-ordinaria-
n-7589-2018-institui-normas-prazos-e-
procedimentos-para-gerenciamento-coleta-
reutilizacao-reciclagem-e-destinacao-final-do-lixo-
tecnologico-e-da-outras-
providencias?q=res%EDduos 

https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2008/316/3161/decreto-n-3161-2008-regulamenta-o-processo-de-fiscalizacao-da-obrigacao-prevista-no-art-45-da-lei-federal-n-11445-2007-e-o-art-7-da-lei-n-6-049-de-18-de-novembro-de-2008
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2008/316/3161/decreto-n-3161-2008-regulamenta-o-processo-de-fiscalizacao-da-obrigacao-prevista-no-art-45-da-lei-federal-n-11445-2007-e-o-art-7-da-lei-n-6-049-de-18-de-novembro-de-2008
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2008/316/3161/decreto-n-3161-2008-regulamenta-o-processo-de-fiscalizacao-da-obrigacao-prevista-no-art-45-da-lei-federal-n-11445-2007-e-o-art-7-da-lei-n-6-049-de-18-de-novembro-de-2008
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2008/316/3161/decreto-n-3161-2008-regulamenta-o-processo-de-fiscalizacao-da-obrigacao-prevista-no-art-45-da-lei-federal-n-11445-2007-e-o-art-7-da-lei-n-6-049-de-18-de-novembro-de-2008
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2008/316/3161/decreto-n-3161-2008-regulamenta-o-processo-de-fiscalizacao-da-obrigacao-prevista-no-art-45-da-lei-federal-n-11445-2007-e-o-art-7-da-lei-n-6-049-de-18-de-novembro-de-2008
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2008/316/3161/decreto-n-3161-2008-regulamenta-o-processo-de-fiscalizacao-da-obrigacao-prevista-no-art-45-da-lei-federal-n-11445-2007-e-o-art-7-da-lei-n-6-049-de-18-de-novembro-de-2008
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-complementar/2002/17/176/lei-complementar-n-176-2002-altera-os-criterios-de-cobranca-da-taxa-de-limpeza-publica-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-complementar/2002/17/176/lei-complementar-n-176-2002-altera-os-criterios-de-cobranca-da-taxa-de-limpeza-publica-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-complementar/2002/17/176/lei-complementar-n-176-2002-altera-os-criterios-de-cobranca-da-taxa-de-limpeza-publica-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-complementar/2002/17/176/lei-complementar-n-176-2002-altera-os-criterios-de-cobranca-da-taxa-de-limpeza-publica-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-complementar/2002/17/176/lei-complementar-n-176-2002-altera-os-criterios-de-cobranca-da-taxa-de-limpeza-publica-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2019/791/7905/lei-ordinaria-n-7905-2019-institui-o-programa-de-coleta-reciclagem-de-oleos-e-gorduras-usadas-de-origem-animal-ou-vegetal-no-mbito-do-municipio-de-patos-de-minas?q=res%EDduos
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2019/791/7905/lei-ordinaria-n-7905-2019-institui-o-programa-de-coleta-reciclagem-de-oleos-e-gorduras-usadas-de-origem-animal-ou-vegetal-no-mbito-do-municipio-de-patos-de-minas?q=res%EDduos
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2019/791/7905/lei-ordinaria-n-7905-2019-institui-o-programa-de-coleta-reciclagem-de-oleos-e-gorduras-usadas-de-origem-animal-ou-vegetal-no-mbito-do-municipio-de-patos-de-minas?q=res%EDduos
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2019/791/7905/lei-ordinaria-n-7905-2019-institui-o-programa-de-coleta-reciclagem-de-oleos-e-gorduras-usadas-de-origem-animal-ou-vegetal-no-mbito-do-municipio-de-patos-de-minas?q=res%EDduos
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2019/791/7905/lei-ordinaria-n-7905-2019-institui-o-programa-de-coleta-reciclagem-de-oleos-e-gorduras-usadas-de-origem-animal-ou-vegetal-no-mbito-do-municipio-de-patos-de-minas?q=res%EDduos
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2019/791/7905/lei-ordinaria-n-7905-2019-institui-o-programa-de-coleta-reciclagem-de-oleos-e-gorduras-usadas-de-origem-animal-ou-vegetal-no-mbito-do-municipio-de-patos-de-minas?q=res%EDduos
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2018/759/7589/lei-ordinaria-n-7589-2018-institui-normas-prazos-e-procedimentos-para-gerenciamento-coleta-reutilizacao-reciclagem-e-destinacao-final-do-lixo-tecnologico-e-da-outras-providencias?q=res%EDduos
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2018/759/7589/lei-ordinaria-n-7589-2018-institui-normas-prazos-e-procedimentos-para-gerenciamento-coleta-reutilizacao-reciclagem-e-destinacao-final-do-lixo-tecnologico-e-da-outras-providencias?q=res%EDduos
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2018/759/7589/lei-ordinaria-n-7589-2018-institui-normas-prazos-e-procedimentos-para-gerenciamento-coleta-reutilizacao-reciclagem-e-destinacao-final-do-lixo-tecnologico-e-da-outras-providencias?q=res%EDduos
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2018/759/7589/lei-ordinaria-n-7589-2018-institui-normas-prazos-e-procedimentos-para-gerenciamento-coleta-reutilizacao-reciclagem-e-destinacao-final-do-lixo-tecnologico-e-da-outras-providencias?q=res%EDduos
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2018/759/7589/lei-ordinaria-n-7589-2018-institui-normas-prazos-e-procedimentos-para-gerenciamento-coleta-reutilizacao-reciclagem-e-destinacao-final-do-lixo-tecnologico-e-da-outras-providencias?q=res%EDduos
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2018/759/7589/lei-ordinaria-n-7589-2018-institui-normas-prazos-e-procedimentos-para-gerenciamento-coleta-reutilizacao-reciclagem-e-destinacao-final-do-lixo-tecnologico-e-da-outras-providencias?q=res%EDduos
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2018/759/7589/lei-ordinaria-n-7589-2018-institui-normas-prazos-e-procedimentos-para-gerenciamento-coleta-reutilizacao-reciclagem-e-destinacao-final-do-lixo-tecnologico-e-da-outras-providencias?q=res%EDduos
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50 
Limpeza urbana 
e manejo dos 
resíduos sólidos 

Lei 7229/2015 22/12/2015 
Autoriza a doação do imóvel, com encargo, à 
empresa Terra Forte Ambiental e 
Gerenciamento de Resíduos Ltda. 

https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-
minas/lei-ordinaria/2015/723/7229/lei-ordinaria-
n-7229-2015-autoriza-a-doacao-do-imovel-com-
encargo-a-empresa-terra-forte-ambiental-e-
gerenciamento-de-residuos-ltda?q=res%EDduos 

51 
Limpeza urbana 
e manejo dos 
resíduos sólidos 

Lei 6796/2013 27/082013 

Dispõe sobre a instituição do programa de 
coleta seletiva contínua de lixo tecnológico, 
denominado Ecoponto Eletrônico, e dá outras 
providências 

https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-
minas/lei-ordinaria/2013/680/6796/lei-ordinaria-
n-6796-2013-dispoe-sobre-a-instituicao-do-
programa-de-coleta-seletiva-continua-de-lixo-
tecnologico-denominado-ecoponto-eletronico-e-
da-outras-providencias?q=res%EDduos 

52 
Limpeza urbana 
e manejo dos 
resíduos sólidos 

Lei 6297/2010 23/08/2010 
Dispõe sobre a utilização obrigatória de 
embalagens biodegradáveis no município de 
Patos de Minas 

https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-
minas/lei-ordinaria/2010/630/6297/lei-ordinaria-
n-6297-2010-dispoe-sobre-a-utilizacao-
obrigatoria-de-embalagens-biodegradaveis-no-
municipio-de-patos-de-minas-e-da-outras-
providencias?q=residuos 

https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2015/723/7229/lei-ordinaria-n-7229-2015-autoriza-a-doacao-do-imovel-com-encargo-a-empresa-terra-forte-ambiental-e-gerenciamento-de-residuos-ltda?q=res%EDduos
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2015/723/7229/lei-ordinaria-n-7229-2015-autoriza-a-doacao-do-imovel-com-encargo-a-empresa-terra-forte-ambiental-e-gerenciamento-de-residuos-ltda?q=res%EDduos
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2015/723/7229/lei-ordinaria-n-7229-2015-autoriza-a-doacao-do-imovel-com-encargo-a-empresa-terra-forte-ambiental-e-gerenciamento-de-residuos-ltda?q=res%EDduos
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2015/723/7229/lei-ordinaria-n-7229-2015-autoriza-a-doacao-do-imovel-com-encargo-a-empresa-terra-forte-ambiental-e-gerenciamento-de-residuos-ltda?q=res%EDduos
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2015/723/7229/lei-ordinaria-n-7229-2015-autoriza-a-doacao-do-imovel-com-encargo-a-empresa-terra-forte-ambiental-e-gerenciamento-de-residuos-ltda?q=res%EDduos
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2013/680/6796/lei-ordinaria-n-6796-2013-dispoe-sobre-a-instituicao-do-programa-de-coleta-seletiva-continua-de-lixo-tecnologico-denominado-ecoponto-eletronico-e-da-outras-providencias?q=res%EDduos
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2013/680/6796/lei-ordinaria-n-6796-2013-dispoe-sobre-a-instituicao-do-programa-de-coleta-seletiva-continua-de-lixo-tecnologico-denominado-ecoponto-eletronico-e-da-outras-providencias?q=res%EDduos
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2013/680/6796/lei-ordinaria-n-6796-2013-dispoe-sobre-a-instituicao-do-programa-de-coleta-seletiva-continua-de-lixo-tecnologico-denominado-ecoponto-eletronico-e-da-outras-providencias?q=res%EDduos
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2013/680/6796/lei-ordinaria-n-6796-2013-dispoe-sobre-a-instituicao-do-programa-de-coleta-seletiva-continua-de-lixo-tecnologico-denominado-ecoponto-eletronico-e-da-outras-providencias?q=res%EDduos
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2013/680/6796/lei-ordinaria-n-6796-2013-dispoe-sobre-a-instituicao-do-programa-de-coleta-seletiva-continua-de-lixo-tecnologico-denominado-ecoponto-eletronico-e-da-outras-providencias?q=res%EDduos
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2013/680/6796/lei-ordinaria-n-6796-2013-dispoe-sobre-a-instituicao-do-programa-de-coleta-seletiva-continua-de-lixo-tecnologico-denominado-ecoponto-eletronico-e-da-outras-providencias?q=res%EDduos
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2010/630/6297/lei-ordinaria-n-6297-2010-dispoe-sobre-a-utilizacao-obrigatoria-de-embalagens-biodegradaveis-no-municipio-de-patos-de-minas-e-da-outras-providencias?q=residuos
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2010/630/6297/lei-ordinaria-n-6297-2010-dispoe-sobre-a-utilizacao-obrigatoria-de-embalagens-biodegradaveis-no-municipio-de-patos-de-minas-e-da-outras-providencias?q=residuos
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2010/630/6297/lei-ordinaria-n-6297-2010-dispoe-sobre-a-utilizacao-obrigatoria-de-embalagens-biodegradaveis-no-municipio-de-patos-de-minas-e-da-outras-providencias?q=residuos
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2010/630/6297/lei-ordinaria-n-6297-2010-dispoe-sobre-a-utilizacao-obrigatoria-de-embalagens-biodegradaveis-no-municipio-de-patos-de-minas-e-da-outras-providencias?q=residuos
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2010/630/6297/lei-ordinaria-n-6297-2010-dispoe-sobre-a-utilizacao-obrigatoria-de-embalagens-biodegradaveis-no-municipio-de-patos-de-minas-e-da-outras-providencias?q=residuos
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2010/630/6297/lei-ordinaria-n-6297-2010-dispoe-sobre-a-utilizacao-obrigatoria-de-embalagens-biodegradaveis-no-municipio-de-patos-de-minas-e-da-outras-providencias?q=residuos
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53 
Limpeza urbana 
e manejo dos 
resíduos sólidos 

Lei 6078/2009 13/04/2009 
Institui o Projeto "Lixo Consciente, Uma Ideia 
Reciclável" Em Patos De Minas 

https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-
minas/lei-ordinaria/2009/608/6078/lei-ordinaria-
n-6078-2009-institui-o-projeto-lixo-consciente-
uma-ideia-reciclavel-em-patos-de-minas-e-da-
outras-providencias?q=residuos  

54 
Limpeza urbana 
e manejo dos 
resíduos sólidos 

Lei 4961/2000 26/12/2000 
Dispõe sobre atos lesivos à limpeza pública e 
dá outras providências. 

https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-
minas/lei-ordinaria/2000/497/4961/lei-ordinaria-
n-4961-2000-dispoe-sobre-atos-lesivos-a-limpeza-
publica-e-da-outras-providencias?q=residuos 

55 
Limpeza urbana 
e manejo dos 
resíduos sólidos 

Lei 1468/1975 29/12/1975 
Autoriza a contratação de serviços para 
limpeza urbana e coleta e transporte de lixo, 
na cidade. 

https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-
minas/lei-ordinaria/1975/147/1468/lei-ordinaria-
n-1468-1975-autoriza-a-contratacao-de-servicos-
para-limpeza-urbana-e-coleta-e-transporte-de-
lixo-na-cidade?q=residuos 

https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2009/608/6078/lei-ordinaria-n-6078-2009-institui-o-projeto-lixo-consciente-uma-ideia-reciclavel-em-patos-de-minas-e-da-outras-providencias?q=residuos
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2009/608/6078/lei-ordinaria-n-6078-2009-institui-o-projeto-lixo-consciente-uma-ideia-reciclavel-em-patos-de-minas-e-da-outras-providencias?q=residuos
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2009/608/6078/lei-ordinaria-n-6078-2009-institui-o-projeto-lixo-consciente-uma-ideia-reciclavel-em-patos-de-minas-e-da-outras-providencias?q=residuos
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2009/608/6078/lei-ordinaria-n-6078-2009-institui-o-projeto-lixo-consciente-uma-ideia-reciclavel-em-patos-de-minas-e-da-outras-providencias?q=residuos
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2009/608/6078/lei-ordinaria-n-6078-2009-institui-o-projeto-lixo-consciente-uma-ideia-reciclavel-em-patos-de-minas-e-da-outras-providencias?q=residuos
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2000/497/4961/lei-ordinaria-n-4961-2000-dispoe-sobre-atos-lesivos-a-limpeza-publica-e-da-outras-providencias?q=residuos
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2000/497/4961/lei-ordinaria-n-4961-2000-dispoe-sobre-atos-lesivos-a-limpeza-publica-e-da-outras-providencias?q=residuos
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2000/497/4961/lei-ordinaria-n-4961-2000-dispoe-sobre-atos-lesivos-a-limpeza-publica-e-da-outras-providencias?q=residuos
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2000/497/4961/lei-ordinaria-n-4961-2000-dispoe-sobre-atos-lesivos-a-limpeza-publica-e-da-outras-providencias?q=residuos
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/1975/147/1468/lei-ordinaria-n-1468-1975-autoriza-a-contratacao-de-servicos-para-limpeza-urbana-e-coleta-e-transporte-de-lixo-na-cidade?q=residuos
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/1975/147/1468/lei-ordinaria-n-1468-1975-autoriza-a-contratacao-de-servicos-para-limpeza-urbana-e-coleta-e-transporte-de-lixo-na-cidade?q=residuos
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/1975/147/1468/lei-ordinaria-n-1468-1975-autoriza-a-contratacao-de-servicos-para-limpeza-urbana-e-coleta-e-transporte-de-lixo-na-cidade?q=residuos
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/1975/147/1468/lei-ordinaria-n-1468-1975-autoriza-a-contratacao-de-servicos-para-limpeza-urbana-e-coleta-e-transporte-de-lixo-na-cidade?q=residuos
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/1975/147/1468/lei-ordinaria-n-1468-1975-autoriza-a-contratacao-de-servicos-para-limpeza-urbana-e-coleta-e-transporte-de-lixo-na-cidade?q=residuos
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56 
Limpeza urbana 
e manejo dos 
resíduos sólidos 

Decreto 
3493/2011 

04/10/2011 
Homologa o Plano Municipal de 
Gerenciamento Integrado de Resíduos 
Sólidos do Município de Patos de Minas. 

https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-
minas/decreto/2011/350/3493/decreto-n-3493-
2011-homologa-o-plano-municipal-de-
gerenciamento-integrado-de-residuos-solidos-do-
municipio-de-patos-de-minas?q=res%C3%ADduos 

57 
Limpeza urbana 
e manejo dos 
resíduos sólidos 

Decreto 
3217/2009 

05/06/2009 

Institui o Plano de Gerenciamento de 
Resíduos de Serviços de Saúde - PGRSS - 
nas Unidades Básicas de Saúde da Prefeitura 
do município de Patos de Minas, e dá outras 
providências. 

https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-
minas/decreto/2009/322/3217/decreto-n-3217-
2009-institui-o-plano-de-gerenciamento-de-
residuos-de-servicos-de-saude-pgrss-nas-
unidades-basicas-de-saude-da-prefeitura-do-
municipio-de-patos-de-minas-e-da-outras-
providencias?q=residuos 

58 
Limpeza urbana 
e manejo dos 
resíduos sólidos 

Decreto 
2643/2004 

14/06/2004 
Declara a desnecessidade dos cargos de 
Lixeiro e dá outras providências. 

https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-
minas/decreto/2004/265/2643/decreto-n-2643-
2004-declara-a-desnecessidade-dos-cargos-de-
lixeiro-e-da-outras-providencias?q=residuos 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021.

https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2011/350/3493/decreto-n-3493-2011-homologa-o-plano-municipal-de-gerenciamento-integrado-de-residuos-solidos-do-municipio-de-patos-de-minas?q=res%C3%ADduos
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2011/350/3493/decreto-n-3493-2011-homologa-o-plano-municipal-de-gerenciamento-integrado-de-residuos-solidos-do-municipio-de-patos-de-minas?q=res%C3%ADduos
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2011/350/3493/decreto-n-3493-2011-homologa-o-plano-municipal-de-gerenciamento-integrado-de-residuos-solidos-do-municipio-de-patos-de-minas?q=res%C3%ADduos
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2011/350/3493/decreto-n-3493-2011-homologa-o-plano-municipal-de-gerenciamento-integrado-de-residuos-solidos-do-municipio-de-patos-de-minas?q=res%C3%ADduos
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2011/350/3493/decreto-n-3493-2011-homologa-o-plano-municipal-de-gerenciamento-integrado-de-residuos-solidos-do-municipio-de-patos-de-minas?q=res%C3%ADduos
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2009/322/3217/decreto-n-3217-2009-institui-o-plano-de-gerenciamento-de-residuos-de-servicos-de-saude-pgrss-nas-unidades-basicas-de-saude-da-prefeitura-do-municipio-de-patos-de-minas-e-da-outras-providencias?q=residuos
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2009/322/3217/decreto-n-3217-2009-institui-o-plano-de-gerenciamento-de-residuos-de-servicos-de-saude-pgrss-nas-unidades-basicas-de-saude-da-prefeitura-do-municipio-de-patos-de-minas-e-da-outras-providencias?q=residuos
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2009/322/3217/decreto-n-3217-2009-institui-o-plano-de-gerenciamento-de-residuos-de-servicos-de-saude-pgrss-nas-unidades-basicas-de-saude-da-prefeitura-do-municipio-de-patos-de-minas-e-da-outras-providencias?q=residuos
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2009/322/3217/decreto-n-3217-2009-institui-o-plano-de-gerenciamento-de-residuos-de-servicos-de-saude-pgrss-nas-unidades-basicas-de-saude-da-prefeitura-do-municipio-de-patos-de-minas-e-da-outras-providencias?q=residuos
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2009/322/3217/decreto-n-3217-2009-institui-o-plano-de-gerenciamento-de-residuos-de-servicos-de-saude-pgrss-nas-unidades-basicas-de-saude-da-prefeitura-do-municipio-de-patos-de-minas-e-da-outras-providencias?q=residuos
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2009/322/3217/decreto-n-3217-2009-institui-o-plano-de-gerenciamento-de-residuos-de-servicos-de-saude-pgrss-nas-unidades-basicas-de-saude-da-prefeitura-do-municipio-de-patos-de-minas-e-da-outras-providencias?q=residuos
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2009/322/3217/decreto-n-3217-2009-institui-o-plano-de-gerenciamento-de-residuos-de-servicos-de-saude-pgrss-nas-unidades-basicas-de-saude-da-prefeitura-do-municipio-de-patos-de-minas-e-da-outras-providencias?q=residuos
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2004/265/2643/decreto-n-2643-2004-declara-a-desnecessidade-dos-cargos-de-lixeiro-e-da-outras-providencias?q=residuos
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2004/265/2643/decreto-n-2643-2004-declara-a-desnecessidade-dos-cargos-de-lixeiro-e-da-outras-providencias?q=residuos
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2004/265/2643/decreto-n-2643-2004-declara-a-desnecessidade-dos-cargos-de-lixeiro-e-da-outras-providencias?q=residuos
https://leismunicipais.com.br/a1/mg/p/patos-de-minas/decreto/2004/265/2643/decreto-n-2643-2004-declara-a-desnecessidade-dos-cargos-de-lixeiro-e-da-outras-providencias?q=residuos
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7.2 ABRAGÊNCIA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO DE 
ACORDO COM AS LEIS 11.455/2007, 12.305/2010 e 14.026/2020  

Ao realizar alterações na Lei Federal n.º 11.455/2007, que estabelece as diretrizes 

nacionais para o saneamento básico, a Lei Federal nº 14.026/2020, conhecida como 

“Novo Marco Legal do Saneamento”, estabeleceu algumas mudanças e 

complementações nos conceitos legais que definem a abrangência dos serviços 

públicos de saneamento básico,  

A apresentação das definições vigentes permite delinear a atual abrangência dos 

serviços públicos de saneamento básico, que se constitui em um dos principais 

direcionadores do diagnóstico contido neste Produto e das etapas posteriores de 

formulação das propostas de revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico 

(PMSB) e Plano Municipal de Gestão Integrada dos resíduos Sólidos (PMGIRS) de 

Patos de Minas, que serão desenvolvidos de forma conjunta e integrada.  

Ou seja, a partir do que a legislação federal vigente define como objeto dos serviços 

públicos de saneamento e como funções e atividades públicas que o integram, deve-

se levantar e avaliar a situação atual de Patos de Minas e, posteriormente, formular 

as propostas capazes de sanar as deficiências diagnósticas.  

Por essa razão, a seguir, serão apresentadas as definições legais vigentes que 

delimitam a abrangência dos serviços públicos de saneamento básico, como também 

as particularidades em relação aos resíduos sólidos que não integram os serviços 

públicos e, com isso, devem ter o seu gerenciamento assumido pelos respectivos 

geradores, nos termos das disposições da Lei Federal 12.305/2010. 

7.2.1 Componentes do saneamento básico 

Com a aprovação da Lei Federal nº 14.026/2020 foram parcialmente modificados os 

conteúdos do inciso I e suas alíneas “a” a “d” do art. 3º da Lei Federal n.º 11.455/2007, 

que estabelecem as definições de saneamento básico e dos seus 4 (quatros) 
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componentes. A Figura 25, a seguir, apresenta o texto vigente dos mencionados 

dispositivos legais. 

Em relação a definição dos serviços de esgotamento sanitário, a expressão final 

“desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente” foi 

alterada para “desde as ligações prediais até sua destinação final para produção 

de água de reuso ou seu lançamento de forma adequada no meio ambiente”. Já 

na definição dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, foram 

incluídas as atividades “varrição manual e mecanizada, asseio e conservação 

urbana” e ocorreu a substituição da expressão final “destino final do lixo doméstico 

e do lixo originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas” para 

“destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos domiciliares 

e dos resíduos de limpeza urbana”, de modo padronizar as definições em relação 

ao que estabelece a Lei Federal nº 12.305/2010, que institui a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos. Nos mais, o conteúdo se manteve inalterado.  
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FIGURA 25 – COMPONENTES DO SANEAMENTO BÁSICO E SUAS DEFINIÇÕES 

(LEI 11.455/2007, ALTERADA PELA LEI 14.026/2020 
Fonte: BRASIL, 2007 e 2020. 

 

Além disso, a Lei Federal nº 14.026/2020 também incluiu os artigos 3A a 3D na Lei 

Federal nº 11.455/2007, os quis apresentam detalhamentos sobre as atividades, 

infraestruturas e instalações que estão abrangidas em cada um dos componentes que 

integram o saneamento básico, os quais serão apresentados nos subitens seguir, que 

abordarão individualmente cada um dos 4 (quatros) componentes. 

Já o art. 5º da Lei Federal nº 11.455/2007 define as ações que não constituem serviço 

público, são elas: 

• a ação de saneamento executada por meio de soluções individuais, desde que 

o usuário não dependa de terceiros para operar os serviços;  

Abastecimento de água potável: 
constituído pelas atividades e pela 
disponibilização e manutenção de 

infraestruturas e instalações operacionais 
necessárias ao abastecimento público de 

água potável, desde a captação até as 
ligações prediais e seus instrumentos de 

medição

Esgotamento sanitário: 
constituído pelas atividades e pela 
disponibilização e manutenção de 

infraestruturas e instalações operacionais 
necessárias à coleta, ao transporte, ao 

tratamento e à disposição final adequados 
dos esgotos sanitários, desde as ligações 

prediais até sua destinação final para 
produção de água de reúso ou seu 

lançamento de forma adequada no meio 
ambiente

Saneamento básico: 
conjunto de serviços públicos, infraestruturas e instalações operacionais

Drenagem e manejo das águas 
pluviais urbanas: 

constituídos pelas atividades, pela 
infraestrutura e pelas instalações 

operacionais de drenagem de 
águas pluviais, transporte, detenção 
ou retenção para o amortecimento 
de vazões de cheias, tratamento e 
disposição final das águas pluviais 
drenadas, contempladas a limpeza 

e a fiscalização preventiva das 
redes 

 

Limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos: 

constituídos pelas atividades e pela 
disponibilização e manutenção de 

infraestruturas e instalações 
operacionais de coleta, varrição 
manual e mecanizada, asseio e 
conservação urbana, transporte, 

transbordo, tratamento e destinação 
final ambientalmente adequada dos 
resíduos sólidos domiciliares e dos 

resíduos de limpeza urbana 
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• as ações e serviços de saneamento básico de responsabilidade privada, 

incluindo o manejo de resíduos de responsabilidade do gerador. 

7.2.2 Abastecimento de água potável 

O art. 3A incluído na Lei Federal nº 11.455/2007 pela Lei Federal 14.026/2020 detalha 

a abrangência do componente abastecimento de água potável, conforme transcrito na 

Figura 26, a seguir: 

 
FIGURA 26 – SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Fonte: Brasil, 2020. 

 

7.2.3 Esgotamento Sanitário 

 

O art. 3B incluído na Lei Federal nº 11.455/2007 pela Lei Federal 14.026/2020 detalha 

a abrangência do componente esgotamento sanitário potável, conforme transcrito na 

Figura 27, a seguir: 

 

Serviços públicos de abastecimento de água pontável:

distribuição da água mediante ligação predial, incluídos eventuais 
instrumentos de medição, bem como, quando vinculadas a essa 

finalidade, as seguintes atividades:

reservação 
de água 

bruta

captação de 
água bruta

adução de 
água bruta

tratamento 
de água 

bruta

adução de 
água 

tratada

reservação 
de água 
tratada
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FIGURA 27 – SERVIÇOS PÚBLICOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
Fonte: Brasil, 2020. 

7.2.4 Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos 

Em relação aos serviços públicos de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, 

além da Lei Federal n.º 11.455/2007, são aplicáveis as disposições da Lei Federal n.º 

12.305/2010. É relevante, com isso, apresentar as suas interfaces e diferenças 

principais. 

A Lei Federal n.º 11.445/07 tem como objeto tratar dos serviços públicos de 

saneamento básico que são por ela definidos, sendo que, no componente da limpeza 

urbana e manejo de resíduos sólidos, conforme exposto a seguir, não estão 

abrangidos todos os tipos de resíduos sólidos. Por consequência, o gerenciamento 

desses resíduos sólidos que estão fora da abrangência definida pela Lei Federal nº 

11.455/2007 não constitui responsabilidade do Poder Público no âmbito da prestação 

de serviços públicos. Já a Lei Federal n.º 12.305/2010 tem como propósito fixar 

princípios, objetivos, instrumentos e diretrizes para a gestão dos resíduos sólidos em 

Serviços públicos de esgotamento sanitário: 
aqueles constituídos por 1 (uma) ou mais das seguintes 

atividades

coleta, 
incluída 
ligação 
predial, 

dos 
esgotos 

sanitários

transporte 
dos 

esgotos 
sanitários

tratamento 
dos esgotos 
sanitários

disposição final dos esgotos 
sanitários e dos lodos 

originários da operação de 
unidades de tratamento 

coletivas ou individuais de 
forma ambientalmente 

adequada, incluídas fossas 
sépticas.

Nas Zeis ou outras áreas do perímetro
urbano ocupadas predominantemente por
população de baixa renda, o serviço público
de esgotamento sanitário, realizado
diretamente pelo titular ou por
concessionário, inclui conjuntos sanitários
para as residências e solução para a
destinação de efluentes, quando
inexistentes, assegurada compatibilidade
com as diretrizes da política municipal de
regularização fundiária.
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perspectiva ampla, incluindo-se todos os tipos de resíduos e as responsabilidades dos 

geradores e do Poder Público. 

Em relação aos serviços públicos, a abrangência componente do saneamento básico 

relativo aos resíduos sólidos está detalhada no art. 3C, que foi incluído na Lei Federal 

nº 11.455/2007 pela Lei Federal 14.026/2020, conforme transcrito na Figura 28: 

 
FIGURA 28 – SERVIÇOS PÚBLICOS DE LIMPESZA URBANA E MANEJO DOS 

RESÍDUOS SÓLIDOS 
Fonte: Brasil, 2020. 

 

Os três tipos de resíduos, acima identificados e que integram os serviços públicos de 

limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos são conceituados no art. 13 da Lei nº 

12.305/2010, respectivamente, nos incisos I, “a” a “d”, e parágrafo único, nos 

seguintes termos: 

• resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas em residências 

urbanas;  

Serviços públicos especializados de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos:

atividades operacionais de coleta, transbordo, transporte, triagem para fins de reutilização ou 
reciclagem, tratamento, inclusive por compostagem, e destinação final dos:

resíduos originários dos serviços públicos de limpeza urbana, 
tais como:

serviços de 
varrição, 
capina, 
roçada, 
poda e 

atividades 
correlatas 
em vias e 

logradouros 
públicos

asseio de 
túneis, 

escadarias, 
monumento
s, abrigos e 
sanitários 
públicos

raspagem e 
remoção de 
terra, areia 
e quaisquer 

materiais 
depositado

s pelas 
águas 

pluviais em 
logradouro
s públicos

desobstr
ução e 
limpeza 

de 
bueiros, 
bocas de 

lobo e 
correlato

s

limpeza de 
logradouros 

públicos 
onde se 
realizem 

feiras 
públicas e 

outros 
eventos de 

acesso 
aberto ao 
público

outros 
eventuais 
serviços 

de limpeza 
urbana.

resíduos 
originários de 

atividades 
comerciais, 

industriais e de 
serviços, em 
quantidade e 

qualidade 
similares às 
dos resíduos 
domésticos, 

que, por 
decisão do 

titular, sejam 
considerados 

resíduos 
sólidos 

urbanos, desde 
que tais 

resíduos não 
sejam de 

responsabilidad
e de seu 

gerador nos 
termos da 

norma legal ou 
administrativa, 

de decisão 
judicial ou TAC 

resíduos 
domésticos 
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• resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, limpeza de logradouros 

e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana;  

• resíduos sólidos urbanos: os englobados nos dois itens acima; 

• resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços: os 

gerados nessas atividades, que, em razão de sua natureza, composição ou 

volume, forem equiparados aos resíduos domiciliares pelo Poder Público 

Municipal, desde que caracterizados como não perigosos e não classificados 

como resíduos sólidos provenientes da limpeza urbana, dos serviços públicos de 

saneamento, dos serviços de saúde, da construção civil e dos serviços de 

transporte. 

 

Na sequência, o 7º da Lei nº 11.455/2007, com redação dada pela Lei nº 14.026/2020, 

traz as atividades que devem estar abrangidas na prestação dos serviços públicos de 

gerenciamento dos resíduos sólidos indicados na Figura 29, quais sejam: 

 

FIGURA 29 – ATIVIDADES ENVOLVIDAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
PÚBLICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

Fonte: Brasil, 2007 e 2020. 

 

Os demais tipos de resíduos sólidos previstos na Lei nº 12.305/2010 não integram os 

serviços públicos de limpeza urbana e manejo dos resíduos, sendo que o seu 

gerenciamento cabe aos respectivos geradores, conforme será detalhado na segunda 

parte deste Capítulo.  

 

Coleta, de 
transbordo e de 
transporte dos 
resíduos

Triagem, para fins de 
reutilização ou 
reciclagem, de 
tratamento, inclusive 
por compostagem, e 
de destinação final 
dos resíduos

* Varrição de logradouros públicos; 

* Limpeza de dispositivos de drenagem de 
águas pluviais;

* Limpeza de córregos e outros serviços, tais 
como poda, capina, raspagem e roçada;

* Outros eventuais serviços de limpeza urbana;

* Coleta, acondicionamento e destinação final 
ambientalmente adequada dos resíduos sólidos 
provenientes dessas atividades.
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Tais resíduos são conceituados pelo ar. 13 da Lei nº 12.305/2010, respectivamente, 

no inciso I, “d” a “k”, e parágrafo único, com os seguintes conteúdos: 

• resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços: os 

gerados nessas atividades, que, em razão de sua natureza, composição ou 

volume, ou por serem enquadrados como perigosos, não forem equiparados aos 

resíduos domiciliares pelo Poder Público Municipal; 

• resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: os gerados nessas 

atividades, excetuados os enquadrados como resíduos de limpeza urbana ou 

como resíduos domiciliares;  

• resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e instalações 

industriais;  

• resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços de saúde, conforme 

definido em regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama 

e do SNVS;  

• resíduos da construção civil: os gerados nas construções, reformas, reparos 

e demolições de obras de construção civil, incluídos os resultantes da 

preparação e escavação de terrenos para obras civis;  

• resíduos agrossilvopastoris: os gerados nas atividades agropecuárias e 

silviculturais, incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas atividades;  

• resíduos de serviços de transportes: os originários de portos, aeroportos, 

terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira;  

• resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa, extração ou 

beneficiamento de minérios. 

Em termos de escopo, os resíduos sólidos acima relacionados são objeto 

exclusivamente do PMGIRS, já que o PMSB abrange somente os serviços públicos 

de saneamento básico.  

Entretanto, para fins de planejamento municipal, Patos de Minas fez a opção de tratar 

os dois escopos de forma conjunta e integrada, tendo em vista, segundo o § 1o, do 

art. 19 da Lei nº 12.305, autoriza que o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado 

de Resíduos Sólidos (PMGIRS) seja inserido no PMSB, respeitados os conteúdos 
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mínimos previstos para cada um na legislação federal, ou seja, o art. 19 da Lei nº 

11.445/2007 e o art. 19 da Lei nº 12.305/2010. 

7.2.5 Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas 

O art. 3D incluído na Lei Federal nº 11.455/2007 pela Lei Federal 14.026/2020 detalha 

a abrangência da drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, conforme transcrito 

na Figura 30, a seguir: 

 
FIGURA 30 – SERVIÇOS DE DRENAGEM E MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS 

URBANAS 
Fonte: Brasil, 2020. 

 

No âmbito dos princípios fundamentais que devem basear a prestação dos serviços 

públicos de saneamento básico, o art. 2º, IV, da Lei 11.455/2007 com redação dada 

pela Lei nº 10.026/2020, estabelece a “disponibilidade, nas áreas urbanas, de 

serviços de drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização 

preventiva das respectivas redes, adequados à saúde pública e à segurança da 

vida e do patrimônio público e privado”. 

  

Serviços públicos de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas:

aqueles constituídos por 1 (uma) ou mais das seguintes atividades

drenagem 
urbana

transporte de 
águas pluviais 

urbanas

detenção ou retenção 
de águas pluviais 

urbanas para 
amortecimento de 
vazões de cheias

tratamento e 
disposição 

final de águas 
pluviais 

urbanas.
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7.3 TITULARIDADE E FUNÇÕES PÚBLICAS PARA GESTÃO 
INTEGRADA DO SANEAMENTO BÁSICO E DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 
DE ACORDO COM AS LEIS 11.455/2007 E 12.305/2010  

O art. 8º da Lei nº 11.455/2007, que trata da titularidade dos serviços públicos de 

saneamento básico, passou por consideráveis mudanças pela Lei 14.206/2020, 

incluindo a criação dos arts. 8º A e 8º B. Segundo o texto vigente, exercem a 

titularidade dos serviços públicos de saneamento básico: 

• os Municípios e o Distrito Federal, no caso de interesse local; 

• o Estado, em conjunto com os Municípios que compartilham efetivamente 

instalações operacionais integrantes de regiões metropolitanas, aglomerações 

urbanas e microrregiões, instituídas por lei complementar estadual, no caso de 

interesse comum. 

Além disso, foram fixadas as seguintes regras em relação aos modelos de gestão 

associada previstos no art. 241 da Constituição Federal, que podem ser 

implementados pelos titulares dos serviços públicos de saneamento básico: 

• os Município poderão formalizar consórcios intermunicipais de saneamento 

básico, exclusivamente composto de Municípios, que poderão prestar o serviço 

aos seus consorciados diretamente, pela instituição de autarquia 

intermunicipal;  

o os consórcios intermunicipais de saneamento básico terão como 

objetivo, exclusivamente, o financiamento das iniciativas de implantação 

de medidas estruturais de abastecimento de água potável, esgotamento 

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

manejo de águas pluviais, vedada a formalização de contrato de 

programa com sociedade de economia mista ou empresa pública, ou a 

subdelegação do serviço prestado pela autarquia intermunicipal sem 

prévio procedimento licitatório; 

• os Chefes dos Poderes Executivos da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios poderão formalizar a gestão associada para o exercício de 

funções relativas aos serviços públicos de saneamento básico, ficando 
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dispensada, em caso de convênio de cooperação, a necessidade de 

autorização legal; 

• o titular dos serviços públicos de saneamento básico deverá definir a entidade 

responsável pela regulação e fiscalização desses serviços, 

independentemente da modalidade de sua prestação; 

• é facultativa a adesão dos titulares dos serviços públicos de saneamento de 

interesse local às estruturas das formas de prestação regionalizada; 

• no caso de prestação regionalizada dos serviços de saneamento, as 

responsabilidades administrativa, civil e penal são exclusivamente aplicadas 

aos titulares dos serviços públicos de saneamento. 

Já o art. 9o da Lei nº 11.455/2007 define que cabe ao titular dos serviços formular a 

respectiva Política Pública de Saneamento Básico, sendo que, para tanto, fixa, por 

meio de seus incisos, as atividades e funções públicas que devem ser executadas. 

Tal artigo também sofreu alterações pela Lei nº 14.026/2020, sendo que o Quadro 17 

abaixo apresenta as redações original e vigente: 

QUADRO 17 – ATRIBUIÇÕES DO TITULAR DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO 
BÁSICO 

            Incisos do art. 9º da Lei nº 11.455/2007 
Redação original Redação vigente, dada pela Lei nº 14.026/2020 

elaborar os planos de saneamento 
básico, nos termos desta Lei 

elaborar os planos de saneamento básico, nos 
termos desta Lei, bem como estabelecer metas e 
indicadores de desempenho e mecanismos de 
aferição de resultados, a serem obrigatoriamente 
observados na execução dos serviços prestados de 
forma direta ou por concessão 

prestar diretamente ou autorizar a 
delegação dos serviços e definir o 
ente responsável pela sua 
regulação e fiscalização, bem como 
os procedimentos de sua atuação 

prestar diretamente os serviços, ou conceder a 
prestação deles, e definir, em ambos os casos, a 
entidade responsável pela regulação e fiscalização 
da prestação dos serviços públicos de saneamento 
básico 

adotar parâmetros para a garantia 
do atendimento essencial à saúde 
pública, inclusive quanto ao volume 
mínimo per capita de água para 
abastecimento público, observadas 
as normas nacionais relativas à 
potabilidade da água 

definir os parâmetros a serem adotados para a 
garantia do atendimento essencial à saúde pública, 
inclusive quanto ao volume mínimo per capita de 
água para abastecimento público, observadas as 
normas nacionais relativas à potabilidade da água; 

fixar os direitos e os deveres dos 
usuários 

estabelecer os direitos e os deveres dos usuários 
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            Incisos do art. 9º da Lei nº 11.455/2007 
Redação original Redação vigente, dada pela Lei nº 14.026/2020 

estabelecer mecanismos de 
controle social, nos termos do 
inciso IV do caput do art. 3o desta 
Lei 

estabelecer os mecanismos e os procedimentos de 
controle social, observado o disposto no inciso IV 
do caput do art. 3º desta Lei; 

estabelecer sistema de 
informações sobre os serviços, 
articulado com o Sistema Nacional 
de Informações em Saneamento 

implementar sistema de informações sobre os 
serviços públicos de saneamento básico, articulado 
com o Sistema Nacional de Informações em 
Saneamento Básico (Sinisa), o Sistema Nacional de 
Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos 
(Sinir) e o Sistema Nacional de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos (Singreh), observadas a 
metodologia e a periodicidade estabelecidas pelo 
Ministério do Desenvolvimento Regional 

intervir e retomar a operação dos 
serviços delegados, por indicação 
da entidade reguladora, nos casos 
e condições previstos em lei e nos 
documentos contratuais. 

intervir e retomar a operação dos serviços 
delegados, por indicação da entidade reguladora, 
nas hipóteses e nas condições previstas na 
legislação e nos contratos. 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021. 

Além disso, a Lei nº 14.026/2020, incluiu o parágrafo único ao mencionado art. 9º para 

dispor que: “no exercício das atividades a que se refere o caput deste artigo [art. 

9º], o titular poderá receber cooperação técnica do respectivo Estado e basear-

se em estudos fornecidos pelos prestadores dos serviços.” 

Da Lei nº 12.305/2010 é relevante apresentar a definição de gestão integrada de 

resíduos sólidos, prevista no art. 3º, XI, como também as disposições do art. 26, 

transcritos abaixo: 

Art. 3º [...] 
gestão integrada de resíduos sólidos: conjunto de ações voltadas para a 
busca de soluções para os resíduos sólidos, de forma a considerar as 
dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social, com controle 
social e sob a premissa do desenvolvimento sustentável. 

Art. 26.  O titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de 
resíduos sólidos é responsável pela organização e prestação direta ou 
indireta desses serviços, observados o respectivo plano municipal de gestão 
integrada de resíduos sólidos, a Lei nº 11.445, de 2007, e as disposições 
desta Lei e seu regulamento.  

Diante das disposições legais acima apresentadas, depreende-se que o Município, 

como ente titular dos serviços de saneamento básico de âmbito local e ainda como 

responsável pela promoção da gestão integrada dos resíduos sólidos, deve 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Lei/L11445.htm#art19
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desempenhar as funções públicas contidas na Figura 31, além de garantir o exercício 

do controle social na execução de todas elas.  

 

FIGURA 31 – FUNÇÕES PÚBLICAS PARA A GESTÃO INTEGRADA DOS 
SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021. 

 

Em relação aos resíduos sólidos que não integram o serviço público de saneamento 

básico conforme apresentado no item um deste capítulo, a responsabilidade do Poder 

Público pela prestação do serviço desaparece, já que a responsabilidade por seu 

gerenciamento é atribuída pela Lei n.º 12.305/2010 aos geradores a partir da 

elaboração do plano de gerenciamento de resíduos sólidos.  

Inclusive, quando o Município for o gerador dos resíduos sólidos que não são objeto 

dos serviços públicos (ou seja, não se enquadram como resíduos domiciliares, 

resíduos de estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços equiparados 

pelo Município aos resíduos domiciliares e resíduos da limpeza urbana), o seu 

gerenciamento caberá ao Município aplicando-lhe as responsabilidades atribuídas na 

legislação ao gerador. São exemplos dessa situação, os seguintes: resíduos de 

serviços de saúde oriundos de unidades de saúde municipal e resíduos da construção 

civil oriundos de obras públicas municipais, entre outros. 

Controle 

Social

Planejamento

Prestação  
(do que for  

serviço 
público)

Fiscalização

Regulação
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Os arts. 3º, X, 20 e art. 27 da Lei nº 12.305/2010 detalha as responsabilidades dos 

geradores envolvidas no gerenciamento dos resíduos sólidos que não são objeto dos 

serviços públicos de saneamento: 

Art. 3º [...] 

X - gerenciamento de resíduos sólidos: conjunto de ações exercidas, direta 
ou indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e 
destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição 
final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com plano municipal 
de gestão integrada de resíduos sólidos ou com plano de gerenciamento de 
resíduos sólidos, exigidos na forma desta Lei; 

Art. 20.  Estão sujeitos à elaboração de plano de gerenciamento de resíduos 
sólidos:  

I - os geradores de resíduos sólidos previstos nas alíneas “e” [resíduos 
dos serviços públicos de saneamento básico], “f” [resíduos industriais], “g” 
[resíduos de serviços de saúde] e “k” [resíduos de mineração] do inciso I do 
art. 13;  

II - os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que:  
a) gerem resíduos perigosos;  
b) gerem resíduos que, mesmo caracterizados como não perigosos, 

por sua natureza, composição ou volume, não sejam equiparados aos 
resíduos domiciliares pelo poder público municipal;  

III - as empresas de construção civil, nos termos do regulamento ou de 
normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama;  

IV - os responsáveis pelos terminais e outras instalações referidas na 
alínea “j” do inciso I do art. 13 e, nos termos do regulamento ou de normas 
estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e, se couber, do SNVS, as empresas 
de transporte;  

V - os responsáveis por atividades agrossilvopastoris, se exigido pelo 
órgão competente do Sisnama, do SNVS ou do Suasa. 

Art. 27.  As pessoas físicas ou jurídicas referidas no art. 20 são responsáveis 
pela implementação e operacionalização integral do plano de gerenciamento 
de resíduos sólidos aprovado pelo órgão competente na forma do art. 24.  

Logo, em relação aos resíduos sólidos mencionados nos dispositivos legais acima, ao 

Município caberá as atribuições de promover sua gestão integrada, mediante 

planejamento, regulação, fiscalização e garantia do controle social, e de assumir o 

gerenciamento dos seus próprios resíduos como nos exemplos acima citados.  

As funções públicas indicadas na Figura acima, são conceituadas pelo art. 2º do 

Decreto Federal nº 7.217, de 21 de junho de 2010, que regulamenta a Lei nº 

11.455/2010, conforme definições contidas na Figura 32 abaixo. 
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FIGURA 32 – DEFINIÇÕES DAS FUNÇÕES PÚBLICAS PARA A GESTÃO 

INTEGRADA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO (ART. 2º 
DECRETO FEDERAL 7.217/2010) 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021. 

 

De modo complementar, o art. 2º do Decreto 7.217/2010, define os conceitos de 

entidade de regulação e prestador de serviço público, conforme o seguinte: 

• entidade de regulação: entidade reguladora ou regulador: agência reguladora, 

consórcio público de regulação, autoridade regulatória, ente regulador, ou 

qualquer outro órgão ou entidade de direito público que possua competências 

próprias de natureza regulatória, independência decisória e não acumule 

funções de prestador dos serviços regulados; 

• prestador de serviço público: o órgão ou entidade, inclusive empresa: do 

titular, ao qual a lei tenha atribuído competência de prestar serviço público; ou 

ao qual o titular tenha delegado a prestação dos serviços. 

o consideram-se também prestadoras do serviço público de manejo de 

resíduos sólidos as associações ou cooperativas, formadas por pessoas 

Planejamento: 

as atividades atinentes à identificação, 
qualificação, quantificação, organização e 
orientação de todas as ações, públicas e 
privadas, por meio das quais o serviço 

público deve ser prestado ou colocado à 
disposição de forma adequada.

Regulação:
todo e qualquer ato que discipline ou 
organize determinado serviço público, 

incluindo suas características, padrões de 
qualidade, impacto socioambiental, direitos e 
obrigações dos usuários e dos responsáveis 

por sua oferta ou prestação e fixação e 
revisão do valor de tarifas e outros preços 

públicos, para atingir os objetivos da 
regulação.

Controle Social: conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem à 
sociedade informações, representações técnicas e participação nos 

processos de formulação de políticas, de planejamento e de avaliação 
relacionados aos serviços públicos de saneamento básico

Fiscalização: 
atividades de acompanhamento, 

monitoramento, controle ou 
avaliação, no sentido de garantir 

o cumprimento de normas e 
regulamentos editados pelo 
poder público e a utilização, 

efetiva ou potencial, do serviço 
público. 

 

Prestação: 
atividade, acompanhada ou não 

de permitir aos usuários acesso a 
serviço público de saneamento 

básico com características e 
padrões de qualidade 

determinados pela execução de 
obra, com objetivo de legislação, 

planejamento ou regulação. 
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físicas de baixa renda reconhecidas pelo Poder Público como catadores 

de materiais recicláveis, que executam coleta, processamento e 

comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis ou 

reutilizáveis.  

Nos itens a seguir deste Capítulo será identificada a estrutura institucional de Patos 

de Minas em relação à gestão integrada dos serviços públicos de saneamento básico 

e dos resíduos sólidos que não integram tais serviços públicos, a partir da análise da 

organização administrativa municipal e dos convênios e contratos vigentes. 

7.3.1  ÓRGÃOS E INSTÂNCIAS MUNICIPAIS RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO 
INTEGRADA DO SANEAMENTO BÁSICO E DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

A partir da legislação municipal levantada na primeira parte deste Capítulo, serão 

identificados a seguir os órgãos e instâncias municipais responsáveis pela gestão 

integrada do saneamento básico e dos resíduos sólidos em Patos de Minas, 

considerando-se as funções públicas correspondentes, ou seja, planejamento, 

prestação, regulação e fiscalização, além do controle social, nos termos das normas 

federais previstas nas Leis nos. 11.455/2007, 12.305/2010 e 14.026/2020, que foram 

objeto de análise na segunda e terceira partes deste Capítulo. 

 

• Secretaria Municipal de Planejamento - SMP 

 

A Secretaria Municipal de Planejamento (SMP) é o órgão municipal responsável pela 

realização do planejamento municipal, nos termos da Lei Complementar Municipal, nº 

553/2017, que dispõe sobre a reestruturação administrativa do Município de Patos de 

Minas, em conjunto com o Decreto nº 4.978/2020, que regulamenta a Lei 

Complementar nº 553/2017, dispondo sobre a estrutura organizacional da SMP.  

A partir da análise da legislação municipal de organização administrativa, verifica-se 

que, para a realização do planejamento municipal, a SMP deve atuar em articulação 

com os demais órgãos públicos municipais, sendo que, no caso do planejamento da 

Política Pública Municipal de Saneamento Básico e Resíduos Sólidos, o principal 

órgão municipal a ser envolvido em tal articulação é a Secretaria Municipal de Obras 



 

 

Página: 181 / 566                                                                                                                  
Arquivo: 245-P3-DIAGNOSTICO-R14-210914 

Públicas (SMOP), órgão responsável pela prestação dos serviços públicos e pelas 

funções de regulação e fiscalização.  

Essas constatações são obtidas tendo em vista, primeiramente, as competências 

previstas para a SMP no art. 12 da Lei Complementar Municipal nº 553/2017, 

especialmente os incisos I a V, a seguir transcritos: 

• elaborar e executar, em articulação com os demais órgãos, a política de 

desenvolvimento sustentável do Município e acompanhar a sua 

implementação; 

• elaborar, coordenar e avaliar os planos e projetos para o desenvolvimento do 

Município; 

• administrar o Sistema Estatístico de Informações Econômicas e Sociais, que 

permita o planejamento municipal; 

• subsidiar a Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento na elaboração, 

execução e avaliação dos Planos Orçamentários do Município; 

• assessorar o Prefeito e Secretários na definição dos planos estratégicos de 

governo, a curto, médio e longo prazo [...]  

(Art. 12, I a V, da Lei Municipal 553/2017) 

 

Além disso, em relação à prestação dos serviços públicos, segundo o inciso XIII do 

citado art. 12, a SMP possui a competência de “acompanhar, em articulação com a 

Secretaria de Obras Públicas, a prestação de serviços públicos objeto de concessão, 

especialmente os de abastecimento de água e esgotamento sanitário”; 

 

Já pela análise do Decreto nº 4.978/2020, verifica-se que na estrutura interna da SMP 

a Diretoria de Planejamento Urbano e Projetos Técnicos é responsável pela execução 

do planejamento, como também pelo apoio técnico à SMOP em questões ligadas aos 

diversos componentes do saneamento básico e dos resíduos sólidos. De acordo com 

os incisos I a III, VII e XVIII do art. 3º do mencionado Decreto, a Diretoria de 

Planejamento Urbano e Projetos Técnicos, que é constituída pela Gerência de 

Projetos Técnicos e pela Gerência de Informações Técnicas, possui as seguintes 

competências: 
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• elaborar diretamente ou promover, através de terceiros, a elaboração de 

projetos de mobiliários e edificações destinadas ao desenvolvimento das 

políticas públicas municipais; 

• elaborar diretamente ou através de terceiros os projetos de pavimentação, 

terraplanagem, esgotamento sanitário, drenagem urbana, sistema de 

tratamento de efluentes, sistema viário e trânsito, sistema de limpeza urbana, 

e outros afins; 

• dar apoio técnico de engenharia, quando solicitado à Secretaria Municipal de 

Obras Públicas, na implementação dos projetos e na operação de sistemas de 

tratamento de efluentes, aterro sanitário municipal, sistema de trânsito e 

transporte, sistema de limpeza pública e outros afins; 

• dar apoio técnico de engenharia, quando solicitado à Secretaria Municipal de 

Obras Públicas, na implementação dos projetos e na operação de sistemas de 

tratamento de efluentes, aterro sanitário municipal, sistema de trânsito e 

transporte, sistema de limpeza pública e outros afins; [...] 

• elaborar e acompanhar a execução de planos e programas que visem o 

desenvolvimento físico-territorial do Município em conjunto com as demais 

Secretarias envolvidas, especialmente os relacionados com: 

o arquitetura e urbanismo; 

o mobilidade urbana; 

o uso e ocupação do solo; 

(Art. 3º, I a III, VII e XVIII do Decreto Municipal nº 4.978/2020). 

 

 

• Secretaria Municipal de Obras Públicas – SMOP 

 

A partir da análise da Lei Complementar Municipal, nº 553/2017, em conjunto com 

Decreto nº 4.955/2020, que regulamenta referida Lei, dispondo sobre a estrutura 

organizacional da Secretaria Municipal de Obras Públicas (SMOP), verifica-se que tal 

Secretaria é o órgão municipal responsável pela prestação, regulação e fiscalização 

dos serviços públicos de saneamento no Município de Patos de Minas, guardadas as 

especificadas de suas atribuições a depender do modelo de prestação, ou seja, se 
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direta ou indireta e do exercício da regulação e fiscalização, ou seja, se de forma direta 

ou mediante delegação a entidade externa à estrutura administrativa municipal.  

O art. 2 da mencionada Lei, dispõe que a SMOP “é o órgão de assessoramento ao 

Prefeito e de elaboração, execução e avaliação dos serviços e obras do Município, 

destacando-se as seguintes competências por sua relação com o saneamento básico 

e os resíduos sólidos: 

• elaborar, em articulação com a Secretaria Municipal de Planejamento, a política 

referente à execução de obras e prestação de serviços públicos municipais; 

• executar os projetos das obras públicas e do plano urbanístico do Município; 

• supervisionar e fiscalizar a execução das obras públicas municipais; 

• sugerir à Secretaria Municipal de Planejamento as diretrizes básicas do 

desenvolvimento físico da cidade; 

• manter informações sobre todas as obras e serviços públicos; 

• coordenar a execução dos serviços públicos permitidos ou concedidos e 

exercer a sua fiscalização; 

• elaborar, executar direta ou indiretamente a política de saneamento do 

Município e exercer a sua fiscalização; 

• elaborar e executar direta ou indiretamente a política de destinação final do lixo 

urbano, exercendo a respectiva fiscalização; 

• administrar direta ou indiretamente o Aterro Municipal; 

• executar limpeza dos parques municipais e o horto florestal; 

• executar, manter e acompanhar as atividades relacionadas ao manejo de 

resíduos sólidos; iluminação pública; pavimentação; edificações públicas e 

produção industrial; 

• promover uma política de gestão e fiscalização de contratos, definindo regras, 

almejando maximizar resultados, minimizar riscos econômicos e jurídicos, 

garantindo que os serviços e/ou produtos contratados atendam aos padrões de 

quantidade e qualidade. 

A estrutura interna da SMOP é composta da seguinte forma, conforme definido pela 

Lei Complementar Municipal, nº 553/2017: 
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1. Diretoria de Obras Terceirizadas: 

a. Gerência de Fiscalização de Obras; 

b. Gerência de Gestão de Contratos; 

2. Diretoria de Execução de Obras Públicas: 

a. Gerência de Infraestrutura Urbana; 

3. Diretoria Administrativa e de Pessoal: 

a. Gerência de Suprimentos; 

b. Gerência de Gestão de Pessoas; 

4. Diretoria de Serviços Urbanos e Saneamento: 

a. Gerência de Limpeza Pública; 

b. Gerência de Fiscalização de Saneamento. 

5. Diretoria de Estradas Municipais Rurais e Obras de Artes 

As atribuições dessas instâncias internas estão definidas no Decreto nº 4.955/2020, 

sendo relevante destacar: 

• a Diretoria de Serviços Urbanos e Saneamento, por sua responsabilidade 

abrangente em relação à prestação, regulação e fiscalização do saneamento 

básico e dos resíduos sólidos; 

• a Diretoria de Execução de Obras Públicas, por sua responsabilidade em 

relação ao componente da drenagem urbana e manejo das águas pluviais, 

além da execução de obras em geral; 

• a Diretoria de Obras Terceirizadas, por suas atribuições de realizar a gestão e 

fiscalização dos contratos administrativos que tem como objeto a execução de 

obras públicas, bem como a fiscalização da implantação das obras de 

infraestrutura dos loteamentos, uma vez que se incluem as infraestruturas de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário e sistema de drenagem, que 

devem ser implantadas pelos loteadores. 

Quanto à Diretoria de Serviços Urbanos e Saneamento e as duas gerências que a 

integram destacam-se as seguintes atribuições, previstas nos art. 11 a 13 do Decreto 

nº 4.955/2020: 

• Diretoria de Serviços Urbanos e Saneamento: 
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o supervisionar a execução dos serviços públicos nos distritos, vilas e 

povoados; 

o colaborar com a elaboração, em articulação com a Secretaria Municipal 

de Planejamento, de uma política de destinação final de resíduos sólidos 

e resíduos da construção civil; 

o colaborar com a elaboração, em articulação com a Secretaria Municipal 

de Planejamento, de melhoria e expansão dos serviços de saneamento 

e limpeza pública; 

o promover a execução e fiscalização dos serviços de limpeza pública, 

coleta e destinação final e saneamento na área urbana e rural; 

o promover a remoção de resíduos da construção civil e sua destinação 

final em locais licenciados pelos órgãos ambientais; 

• Gerência de Fiscalização e Saneamento: 

o compor a Comissão de fiscalização das obras e serviços realizados pela 

concessionária COPASA; 

o fiscalizar a execução dos serviços de coleta, o transporte e a destinação 

final dos resíduos sólidos, domiciliares em Aterro Sanitário; 

o fiscalizar a execução dos serviços de varrição de ruas, roçadas e 

serviços diversos terceirizados correlatos; 

• Gerência de Limpeza Pública: 

o promover a realização de capina química, manual e/ou mecânica na 

região urbana da cidade e distritos; 

o promover a poda de árvores e gramas, bem como o recolhimento do 

entulho proveniente dessas podas; 

o promover a pintura de meios-fios e a lavação de ruas e avenidas e 

praças; 

o acompanhar a execução dos serviços de varrição, lavação de 

logradouros, roçadas e serviços diversos correlatos; 

Em relação à Diretoria de Execução de Obras Públicas e sua Gerência de 

Infraestrutura Urbana, além das atribuições relativas à execução das obras públicas 

em geral, é relevante destacar suas atribuições específicas em relação à drenagem e 

manejo das águas pluviais, conforme arts. 9º e 10º do Decreto nº 4.955/2020: 
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• Diretoria de Execução de Obras Públicas: 

o promover a execução das obras públicas urbanas; 

o colaborar com a elaboração, em articulação com a Secretaria Municipal 

de Planejamento, de projetos de obras públicas urbanas; 

o promover a alimentação do Sistema de Gerenciamento de Obras 

Públicas - GEOOBRAS 

o do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - TCEMG - das obras 

executadas diretamente pelo Município; 

o gerenciar, operar e promover a manutenção do sistema de manejo de 

águas pluviais no Município; 

• Gerência de Infraestrutura Urbana: 

o coordenar a execução dos serviços de conservação de vias e 

logradouros públicos, realizados diretamente pelo município, em sua 

sede e em distritos, vilas e povoados; 

o construir, recompor, conservar e desobstruir bueiros, bocas de lobo e 

redes e galerias pluviais na sede do município e em distritos, vilas e 

povoados. 

Por fim, em relação à Diretoria de Obras Terceirizadas, e sua Gerência de 

Fiscalização de Obras, relevante destacar as seguintes atribuições, contidas nos arts. 

3º e 4º do Decreto nº 4.955/2020: 

• Diretoria de Obras Terceirizadas: 

o acompanhar e fiscalizar a execução de obras e serviços de engenharia 

realizados por empresas contratadas; 

o acompanhar a realização das medições, a regularidade das faturas e 

demais documentações exigidas em contratos; 

o fazer observar o cumprimento dos cronogramas de execução das obras 

contratadas; 

o acompanhar e fiscalizar a implantação da infraestrutura urbana em 

loteamentos no município; 

o promover o recebimento provisório e definitivo das obras públicas 

contratadas; 



 

 

Página: 187 / 566                                                                                                                  
Arquivo: 245-P3-DIAGNOSTICO-R14-210914 

o promover a alimentação do Sistema de Gerenciamento de Obras 

Públicas – GEOOBRAS do Tribunal de Contas do Estado de Minas 

Gerais - TCEMG - relativo às obras terceirizadas; 

• Gerência de Fiscalização de Obras: 

o coordenar a fiscalização da execução de obras e serviços de engenharia 

realizados por empresas contratadas; 

o acompanhar o cumprimento dos cronogramas de execução das obras 

contratadas; 

o acompanhar o andamento da fiscalização quanto à implantação da 

infraestrutura urbana em loteamentos no município; 

o promover o recebimento provisório e definitivo das obras públicas 

contratadas, compondo a Comissão de Recebimento de Obras Públicas, 

instituída por Portaria Municipal. 

 

• Secretaria Municipal de Saúde – SMS 

 

Em relação aos resíduos sólidos provenientes dos serviços de saúde, a Secretaria 

Municipal de Saúde, prevista no art. 13 da Lei Complementar Municipal, nº 553/2017 

e regulamentada pelo Decreto 4.957/2017, possui responsabilidades em relação a 

dois aspectos:  

• realizar o gerenciamento adequado dos resíduos dos serviços de saúde 

gerados nas unidades públicas municipais de saúde; 

• realizar a regulação e a fiscalização em relação à elaboração, implantação e 

monitoramento dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos provenientes 

das unidades públicas de saúde federais e estaduais e dos estabelecimentos 

privados prestados de serviços de saúde.  

Em relação ao primeiro aspecto, cabe à SMS, conforme art. 13, XXVIII, da Lei 

Complementar nº 553/2017, “planejar, administrar e controlar a gestão das UPAs - 

Unidades de Pronto Atendimento, nas áreas de pessoal, materiais, equipamentos, 

patrimônio, logística de entregas, destinação de resíduos, comunicação social, dentre 

outros.” 
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Tal competência é desempenhada mediante a aplicação do Decreto nº 3.217/2009, 

que institui o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde - PGRSS - 

nas Unidades Básicas de Saúde da Prefeitura do Município de Patos de Minas, com 

o objetivo de minimizar riscos ocupacionais nos ambientes de trabalho e proteger a 

saúde do trabalhador e da população do município de Patos de Minas. 

De acordo com o § 1º, do art. 1º, o Plano de Gerenciamento será implantado no âmbito 

das Unidades Básicas de Saúde e das Unidades Assistenciais Filantrópicas 

envolvidas desde a segregação, acondicionamento, tratamento intraestabelecimento, 

transporte interno e externo, manuseio e destinação final no Aterro de Resíduos do 

Município de Patos de Minas. 

Em relação ao segundo aspecto, a SMS, por meio da Diretoria de Vigilância Sanitária, 

aplica, a RDC 306/04 da ANVISA, que define regulamento Técnico para o 

gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, de modo a exigir dos respectivos 

geradores a elaboração de Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de 

Saúde (PGRSS) com condição à obtenção do Alvará de Autorização Sanitária, e a 

fiscalizar sua implementação. 

 

• Ouvidoria do Município 

 

A garantia do direito de acesso à informação à população é fundamental para a 

criação de condições de efetividade do Controle Social, e, para isso, é necessário que 

funcionem na estrutura administrativa dos Poderes Públicas mecanismos voltados a 

promoção desse direito.  

A Lei Complementar Municipal, nº 553/2017, que dispõe sobre a reestruturação 

administrativa do Município de Patos de Minas, criou a Ouvidoria do Município. Ligada 

diretamente ao Prefeito, possui como finalidade: 

assessorar, supervisionar e executar as atividades de atendimento, 
recepção, encaminhamento e resposta às questões formuladas pelo 
cidadão, relacionadas à sua área de atuação, junto aos órgãos da 
Administração Direta e Indireta bem como auxiliar o Prefeito no seu 
relacionamento político e administrativo com a Câmara Municipal e seus 
membros e com as esferas estadual e federal (Art. 20 da Lei Complementar 
Municipal nº 553/2017). 
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No site da Prefeitura de Patos Minas está disponível uma página destinada a 

Ouvidoria do Município, contendo diversos canais para o seu acesso, como envio de 

solicitação pelo próprio site, telefone, endereço físico e e-mail. 

• Conselho Municipal de Controle Social de Saneamento Básico 

 

O art. 47 da Lei nº 11.455/2007 dispõe que o controle social dos serviços públicos de 

saneamento básico poderá incluir a participação de órgãos colegiados de caráter 

consultivo, nacional, estaduais, distrital e municipais, assegurada a representação: 

dos titulares dos serviços; 

• de órgãos governamentais relacionados ao setor de saneamento básico; 

• dos prestadores de serviços públicos de saneamento básico; 

• dos usuários de serviços de saneamento básico; 

• de entidades técnicas, organizações da sociedade civil e de defesa do 

consumidor relacionadas ao setor de saneamento básico. 

O § 1o do mencionado artigo, prevê que as “funções e competências dos órgãos 

colegiados a que se refere o caput deste artigo poderão ser exercidas por órgãos 

colegiados já existentes, com as devidas adaptações das leis que os criaram.” 

No caso de Patos de Minas, a Lei nº 7.693, de 7 de dezembro de 2018, criou um 

conselho específico para tratar do controle social do saneamento básico. De acordo 

com o art. 2º da referida Lei, “o Conselho Municipal de Controle Social de Saneamento 

Básico do município de Patos de Minas - COMSAB - é um órgão colegiado de caráter 

consultivo na formulação, planejamento e avaliação da Política e do Plano Municipal 

de Saneamento Básico.” 

Já o art. 3º fixa as seguintes competências para o COMSAB:  

• debater e fiscalizar a Política Municipal de Saneamento Básico e a execução 

do Plano Municipal de Saneamento Básico; 

• diagnosticar a situação e prestar as informações necessárias para a execução 

do Plano Municipal de Saneamento Básico; 

• encaminhar reclamações e denunciar irregularidades na prestação de serviços; 
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• estabelecer diretrizes para a formulação de programas de aplicação dos 

recursos do Fundo Municipal de Saneamento Básico;  

• estabelecer diretrizes e mecanismos para o acompanhamento, fiscalização e 

controle do Fundo Municipal de Saneamento Básico.  

O COMSAB, segundo o art. 4º da Lei de sua criação, possui a seguinte composição, 

que totaliza 12 membros titulares, com seus respectivos suplentes, que terão mandato 

de 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período: 

• 2 (dois) representantes do serviço público ou concessionário do sistema de 

abastecimento de água; 

• 2 (dois) representantes do serviço público ou concessionário do sistema de 

esgotamento sanitário; 

• 1 (um) representante do serviço público ou concessionário do sistema de 

manejo de resíduos sólidos; 

• 1 (um) representante do serviço público ou concessionário do sistema de 

manejo de águas pluviais; 

• 1 (um) representante do setor de planejamento urbano do município; 

• 1 (um) representante do setor de meio ambiente do município; 

• 1 (um) representante do setor de saúde do município; 

• 1 (um) representante de entidades não governamentais ligadas ao saneamento 

• básico ou meio ambiente; 

• 1 (um) representante de órgão de defesa ao consumidor; 

• 1 (um) representante de entidades de classe ligadas ao saneamento básico. 

Até o momento o COMSAB não foi constituído para que seja possível o início de suas 

atividades. 

7.3.2  CONVÊNIOS E CONTRATOS VIGENTES PARA A PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO E GERENCIAMENTO DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 

Há diversas possibilidades de arranjos instituições para a prestação dos serviços 

públicos de saneamento básico, bem como sua regulação e fiscalização, tanto em 
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termos de soluções a serem adotadas pelo Titular de forma individual, quanto em 

regimes de gestão associada com outros entes federativos. 

Em síntese, no que se refere à prestação de serviços, o titular poderá prestar os 

serviços de saneamento básico: 

• diretamente, por meio de órgão de sua administração direta ou por autarquia, 

empresa pública ou sociedade de economia mista que integre a sua 

administração indireta, facultado que contrate terceiros, no regime da Lei 

no 8.666, de 21 de junho de 1993, para determinadas atividades; 

• de forma contratada: 

o indiretamente, mediante concessão ou permissão, sempre precedida de 

licitação na modalidade concorrência pública, no regime da Lei no 8.987, 

de 13 de fevereiro de 1995; ou 

o no âmbito de gestão associada de serviços públicos, mediante consórcio 

público ou por convênio de cooperação entre entes federados, no regime 

da Lei no 11.107, de 6 de abril de 2005; ou 

Em relação à regulação e fiscalização, o titular deve definir a entidade responsável, 

podendo exercer tais atividades em estrutura administrativa própria ou delegá-las a 

entidade pública de outro ente da federação. 

Para identificação dos arranjos institucionais adotados, é necessário o levantamento 

dos convênios e contratos vigentes em relação aos serviços de saneamento básico e 

resíduos sólidos, os quais se encontram apresentados no Quadro 18, a seguir, que 

está dividida em 7 colunas.  

A primeira coluna indica o componente do saneamento básico relacionado ao ato 

normativo. A segunda indica a natureza do contrato, isto é, prestação de serviços, 

delegação de serviços mediante concessão ou instrumentos de gestão associada. A 

terceira coluna menciona o número do contrato, seu ano de celebração e os dados do 

processo de contratação. Já a quarta transcreve o objeto, a quinta o nome da 

contratada ou convenente, a sexta indica os eventuais termos aditivos e a sétima a 

vigência, com a indicação das datas e início e fim. 

http://www.planalto.gov.br/CCIVil_03/LEIS/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVil_03/LEIS/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVil_03/LEIS/L8987cons.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVil_03/LEIS/L8987cons.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11107.htm
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A primeira e a sétima colunas definem a ordem de entrada dos contratos no Quadro 

18. Logo, em primeiro lugar, a ordem está estabelecida a partir das seguintes 

categorias: abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo 

dos resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais. Em cada uma dessas 

categorias, a ordem de entrada é definida pela sétima coluna considerando-se a data 

de início da vigência do contrato de forma decrescente, ou seja, do mais recente para 

o mais antigo.  
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QUADRO 18 – CONVÊNIOS E CONTRATOS REFERENTES AOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO VIGENTES 

Componente 
Natureza 
jurídica 

Nº e Dados 
do Processo 

Objeto 
Convenente 

ou Contratada 
Aditivos Vigência 

Abastecimento 
de água e 

esgotamento 
sanitário 

Convênio de 
Cooperação 

s/nº 

Estabelecer uma colaboração federativa 
na organização, regulação, fiscalização e 

prestação dos serviços públicos 
municipais de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário. No intuito de 
viabilizar a execução do objeto deste 

convênio, o Município delega ao Estado, 
pelo prazo de duração deste Instrumento, 

organização, regulação, fiscalização e 
prestação dos serviços públicos 

municipais de abastecimento de água e de 
esgotamento sanitário, nos moldes do art. 

8º da Lei nº 11.455/2007. 

Estado de 
Minas Gerais 

 

- Início: 27/11/2008 
- Término: 
27/11/2038 

- Prazo:  30 anos 
 

Abastecimento 
de água e 

esgotamento 
sanitário 

Contrato de 
Programa 

972740/2008 

Prestação de serviços públicos de 
abastecimento de água e de esgotamento 

sanitário na sede municipal e nas 
localidades de Areado, Bom Sucesso, 

Major Porto, Pilar, Pindaíbas e Santana de 
Patos e a prestação dos serviços públicos 
de abastecimento de água das localidades 

de Alagoas, Arraial dos Afonsos, 
Baixadinha dos Gonçalves, Boassara, 

Horizonte Alegre, Lanhosos, Santa Maria e 
Sertãozinho, conforme autorizado pela Lei 

Municipal 6.049/2008. 

COPASA, com 
a interveniência 

da SEDRU – 
Secretaria de 

Estado de 
Desenvolvimen
to Regional e 

Política Urbana 

1º - 07/10/2019 -Substitui 
o Anexo III - Metas de 

Atendimento/Cronogram
a Físico e inclui 

conteúdos à Cláusula 5ª 
– Obrigações e Direitos 

das CO/PASA 

 
- Início: 22/12/2008 

- Término: 
22/12/2038 

- Prazo: 30 anos 
 

Limpeza 
urbana e 

manejo dos 
resíduos 
sólidos 

Prestação 
de serviços 

117/2017 
 

Pregão 
Presencial 
23/2017 

 
Processo 
234/2017 

Prestação de serviços de limpeza de vias 
e logradouros públicos (varrição, equipe 

multius, roçada e diversos) 

LIMPEBRÁS – 
Engenharia 

Ambiental Ltda. 
 

- Início: 04/07/2017 
- Término máximo: 

04/07/2022  
- Prazo: 12 meses 
prorrogáveis por 

iguais períodos até 
o máximo de 60 

meses 
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Componente 
Natureza 
jurídica 

Nº e Dados 
do Processo 

Objeto 
Convenente 

ou Contratada 
Aditivos Vigência 

Limpeza 
urbana e 

manejo dos 
resíduos 
sólidos 

Prestação 
de serviços 

115/2017 
 

Pregão 
Eletrônico 
30/2017 

 
Processo 
297/2017 

Prestação de serviços de coleta, 
transporte e destinação final dos resíduos 

sépticos de serviços de saúde dos 
estabelecimentos públicos e de algumas 

instituições filantrópicas em Patos de 
Minas. 

 

SERVIOESTE 
Minas Gerais 

Ltda. 
 

- Início: 30/06/2017 
- Término máximo: 

30/06/2022  
- Prazo: 12 meses 
prorrogáveis por 

iguais períodos até 
o máximo de 60 

meses 

Limpeza 
urbana e 

manejo dos 
resíduos 
sólidos 

Contrato de 
Prestação 

de serviços 

218/2016 
 

Concorrência 
14/2016 

 
Processo de 

Licitação 
205/2016 

 
 

Prestação de serviços de coleta, 
transporte e destinação final de lixo 
domiciliar e comercial, operação e 
monitoramento do aterro sanitário 

municipal, desenvolvimento e 
implementação de programa de educação 

ambiental. 

CONSERBRÁS 
Multi Serviços 

Ltda 

1º - 01/07/2017 – inclui 
obrigação à contratada; 

2º - 17/07/2017 - 
substitui fiscal; 

3º - 20/10/2017 – 
Prorroga vigência até 

18/10/2018; 
- 4º - 18/07/2018 – 

Prorroga vigência até 
17/10/2021 e autoriza 

reajuste a partir de 
19/10/2018 

- 5º - 18/08/2018 – 
reequilíbrio econômico-

financeiro; 
- 6º - 16/11/2018 – 

reajuste. 

- Início: 20/10/2016 
- Término máximo: 

20/10/2021 
- Prazo: 12 meses, 
prorrogáveis, por 

iguais períodos, até 
o máximo de 60 

meses 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021. 
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7.4 SÍNTESE DA ESTRUTURA INSTITUCIONAL PARA A GESTÃO 
INTEGRADA DO SANEAMENTO E DOS RESÍDUOS SÓLIDOS EM 
PATOS DE MINAS 

Com base nos levantamentos e análises realizados nas partes anteriores deste 

Capítulo, o Quadro 19, a seguir, apresenta a síntese da estrutura institucional 

existente em Patos de Minas para a gestão integrada do saneamento básico e dos 

resíduos sólidos.  

Para tanto, são indicados os órgãos ou instituições responsáveis pela execução das 

funções públicas envolvidas, ou seja, planejamento, prestação, regulação e 

fiscalização e controle social, bem como, no caso da prestação, regulação e 

fiscalização, a modalidade de arranjo institucional para a sua realização. 

O modelo de gerenciamento dos resíduos sólidos dos serviços de saúde proveniente 

das unidades de saúde públicas municipais, embora a rigor não integre os serviços 

públicos de saneamento básico, foi incluído no Quadro 19, para fins de síntese geral. 
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QUADRO 19 – RESPONSÁVEIS PELAS FUNÇÕES PÚBLICAS PARA A GESTÃO INTEGRADA DOS SERVIÇOS DE 
SANEAMENTO BÁSICO EM PATOS DE MINAS E MODALIDDADES DE EXECUÇÃO 

Funções 
Públicas 

Abastecimento de Água Esgotamento Sanitário 
Limpeza Urbana e Manejo 

dos Resíduos Sólidos 
Drenagem e Manejo 
das Águas Pluviais 

 
PLANEJAMENTO 

 
SMP SMP SMP SMP 

PRESTAÇÃO 

Gestão 
Associada 
- COPASA: 

Sede, Areado, 
Santana de Patos, 

Pindaíbas, 
Bom Sucesso de 

Patos¸ 
Major Porto, Pilar, 

Baixadinha dos 
Gonçalves e 

Alagoas 

Gestão 
Associada - 
COPASA: 

Sede, Areado, 
Santana de Patos, 

Pindaíbas, 
Bom Sucesso de 

Patos, 
Major Porto e Pilar 

Resíduos 
sólidos 

domiciliares 
e comerciais 

Direta - SMOP, 
via contrato 

CONSERBRÁS 

Direta - SMOP 

Direta - 
SMOP: 

Povoados 
Horizonte Alegre, 

Sertãozinho, 
Boassara, Santa 
Maria, Lanhosos, 

Arraial dos Afonsos 

Solução 
Individual: 

Povoados 
Horizonte Alegre, 

Sertãozinho, 
Baixadinha dos 

Gonçalves, 
Boassara, 

Santa Maria, 
Alagoas, 

Lanhosos, Arraial 
dos Afonsos 

Resíduos de 
limpeza 
urbana 

Direta - SMOP, 
parcialmente 
via contrato 

LIMPEBRAS 

Resíduos de 
serviços de 
saúde das 
unidades 
públicas 

municipais 

Direta – SMS, 
via contrato 

SERVIOESTE 

REGULAÇÃO E 
FISCALIZAÇÃO 

ARSAE: 

Sede, Distritos de 
Areado, Santana 

de Patos, 
Pindaíbas, 

Bom Sucesso de 
Patos¸ 

Major Porto e Pilar 

ARSAE: 

Sede, Distritos de 
Areado, Santana 

de Patos, 
Pindaíbas, 

Bom Sucesso de 
Patos, 

Major Porto. 

SMOP SMOP 
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Funções 
Públicas 

Abastecimento de Água Esgotamento Sanitário 
Limpeza Urbana e Manejo 

dos Resíduos Sólidos 
Drenagem e Manejo 
das Águas Pluviais 

SMOP: 

Povoados 
Horizonte Alegre, 

Sertãozinho, 
Baixadinha dos 

Gonçalves, 
Boassara, Santa 
Maria, Alagoas, 

Lanhosos, Arraial 
dos Afonsos 

SMOP: 

Distrito de Pilar e 
Povoados 

Horizonte Alegre, 
Sertãozinho, 

Baixadinha dos 
Gonçalves, 
Boassara, 

Santa Maria, 
Alagoas, 

Lanhosos, Arraial 
dos Afonsos 

CONTROLE 
SOCIAL 

COMSAB e Ouvidoria do 
Município 

COMSAB e Ouvidoria do 
Município 

COMSAB e Ouvidoria do 
Município 

COMSAB e Ouvidoria 
do Município 

 
Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021. 

Legenda:  
SMP: Secretaria Municipal de Planejamento 
SMOP: Secretaria Municipal de Obras Públicas 
SMS: Secretaria Municipal de Saúde 
ARSAE: Agência Reguladora De Serviços De Abastecimento De Água E De Esgotamento Sanitário Do Estado De Minas Gerais  
COMSAB: Conselho Municipal de Controle Social de Saneamento Básico
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Em relação à prestação dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento 

sanitário as informações contidas no Quadro 19 são apresentadas, discriminando-se 

a sede, distritos e povoados existentes, tendo em vista as diferentes situações. Essas 

informações foram extraídas a partir dos seguintes documentos:  

• Legislação municipal de organização administrativa;  

• Lei nº 6.058/2008, que instituiu o Plano Municipal de Saneamento Básico 

destinado à execução dos serviços de Abastecimento de Água e ao 

Esgotamento Sanitário no município de Patos de Minas; 

• Comunicação Externa nº 165/2018, de 29 de outubro de 2018, expedida pela 

COPASA ao Secretário Municipal de Patos de Minas, Júlio Cezar de Castro 

Fonseca, contendo informações relativas ao sistema de abastecimento de água 

e sistema de esgotamento sanitário da Sede, Distritos e Povoados para 

subsidiar a revisão do Plano Diretor de Patos de Minas; 

• Anexo III do Contrato de Programa firmado com a COPASA que contém as 

metas de Atendimento/Cronograma Físico, em sua versão original e na versão 

vigente que foi aprovada mediante a celebração de termo aditivo, conforme 

consta no Quadro 18, acima. 

As modificações ocorridas em relação à situação de 2008 foram as transferências do 

sistema público municipal, operado pela Secretaria Municipal de Obras Públicas, para 

a operação pela COPASA do abastecimento de água dos Povoados Baixadinha dos 

Gonçalves e Alagoas e do esgotamento sanitário do Distrito de Pilar.  

De acordo com o escopo assumido pela COPASA no Contrato de Programa, devem 

passar para a sua operação o abastecimento de água de todos os Povoados que 

ainda se encontram sobre execução direta da SMOP, quais sejam: Horizonte Alegre, 

Sertãozinho, Boassara, Santa Maria, Lanhosos, Arraial dos Afonsos. 

Em relação à prestação dos serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos 

as informações são apresentadas no Quadro 19 por tipos de resíduos sólidos. Essas 

informações foram extraídas a partir da Legislação municipal de organização 

administrativa e dos Contratos identificados no Quadro 18.  
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Por fim, em relação à prestação dos serviços drenagem urbana e manejo das águas 

pluviais, as informações foram extraídas a partir da legislação de organização 

administrativa, já que não foram identificados contratos de prestação de serviços. 

7.5 DESCONFORMIDADES E DEFICIÊNCIAS LEGAIS E 
INSTITUCIONAIS DETECTADAS EM PATOS DE MINAS 

A partir do mapeamento da atual estrutura institucional e normativa de Patos de Minas 

em relação à gestão integrada do saneamento básico e dos resíduos sólidos 

apresentado neste Capítulo, a seguir, são apresentadas as desconformidades e 

deficiências legais e institucionais identificadas, sem prejuízos de outras identificadas 

no capítulo destinado à avaliação dos serviços, das infraestruturas e das instalações 

de saneamento básico, em termos qualitativos e quantitativos. 

7.5.1 Abastecimento de água potável e esgotamento sanitário 

O abastecimento de água potável e esgotamento sanitário serão apresentados de 

forma conjunta por envolverem o mesmo arranjo institucional de gestão.  

 

As normas gerais para a contratação da prestação de serviços públicos de 

saneamento básico possou por diversas mudanças com aprovação da Lei nº 

14.026/2020, conhecida como Novo Marco Legal do Saneamento, que impactam 

diretamente a Patos de Minas. 

 

A celebração, no âmbito de arranjos de gestão associada, de contratos de programa 

para a prestação de tais serviços com ente da federação ou entidade de sua 

administração indireta por meio de dispensa de licitação tendo como fundamento o 

XXVI, do art. 24, Lei 8.666/1993, passou a ser vedada, sendo que os contratos de 

programa vigentes permanecem em vigor até o encerramento do seu prazo contratual, 

conforme as disposições da nova redação dada ao art. 10 da Lei nº 11.455/2007: 

Art. 10. A prestação dos serviços públicos de saneamento básico por 

entidade que não integre a administração do titular depende da celebração 

de contrato de concessão, mediante prévia licitação, nos termos do art. 175 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art175
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da Constituição Federal, vedada a sua disciplina mediante contrato de 

programa, convênio, termo de parceria ou outros instrumentos de natureza 

precária. (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

[...] 

§ 3º Os contratos de programa regulares vigentes permanecem em vigor até 

o advento do seu termo contratual. (Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020) 

Em Patos Minas vigora exatamente essa modalidade de contratação, ou seja, contrato 

de programa celebrado com a COPASA por dispensa de licitação, cuja celebração 

está prevista em convênio de cooperação firmado com o Estado de Minas Gerais, nos 

termos da autorização legislação contida na Lei Municipal 6.049/2018, mapeada no 

item 31 do Quadro 18 contido neste Capítulo.  

O contrato de programa encerra sua vigência em 22/12/2038. Embora o modelo de 

contratação vigente não represente uma desconformidade atual, considerando o 

horizonte de planejamento de longo prazo do processo de revisão do PMSB, qual seja, 

20 anos, a indicação da necessidade de definição por parte do Poder Executivo 

Municipal de um novo modelo de arranjo institucional para a prestação dos serviços 

de abastecimento de água deve fazer parte deste diagnóstico.  

Além disso, o novo marco legal incluiu, no art. 10A, novas cláusulas essenciais que 

devem constar nos contratos relativos à prestação dos serviços públicos, como 

também metas de atendimento no art. 11B. De modo a garantir a adequação dos 

contratos vigentes a essas novas exigências, os art. 10B e 11B definiram prazos e 

exigências. Os citados dispositivo legais são transcritos a seguir: 

Art. 10-A. Os contratos relativos à prestação dos serviços públicos de 

saneamento básico deverão conter, expressamente, sob pena de nulidade, 

as cláusulas essenciais previstas no art. 23 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro 

de 1995, além das seguintes disposições: (Redação pela Lei nº 14.026, de 

2020) 

I - metas de expansão dos serviços, de redução de perdas na distribuição de 

água tratada, de qualidade na prestação dos serviços, de eficiência e de uso 

racional da água, da energia e de outros recursos naturais, do reúso de 

efluentes sanitários e do aproveitamento de águas de chuva, em 

conformidade com os serviços a serem prestados; (Incluído pela Lei nº 

14.026, de 2020) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art175
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14026.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14026.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8987cons.htm#art23
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8987cons.htm#art23
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14026.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14026.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14026.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14026.htm#art7
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II - possíveis fontes de receitas alternativas, complementares ou acessórias, 

bem como as provenientes de projetos associados, incluindo, entre outras, a 

alienação e o uso de efluentes sanitários para a produção de água de reúso, 

com possibilidade de as receitas serem compartilhadas entre o contratante e 

o contratado, caso aplicável; (Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020) 

III - metodologia de cálculo de eventual indenização relativa aos bens 

reversíveis não amortizados por ocasião da extinção do contrato; e (Incluído 

pela Lei nº 14.026, de 2020) 

IV - Repartição de riscos entre as partes, incluindo os referentes a caso 

fortuito, força maior, fato do príncipe e álea econômica extraordinária. 

(Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020) 

[...] 

Art. 10-B. Os contratos em vigor, incluídos aditivos e renovações, autorizados 

nos termos desta Lei, bem como aqueles provenientes de licitação para 

prestação ou concessão dos serviços públicos de saneamento básico, 

estarão condicionados à comprovação da capacidade econômico-financeira 

da contratada, por recursos próprios ou por contratação de dívida, com vistas 

a viabilizar a universalização dos serviços na área licitada até 31 de dezembro 

de 2033, nos termos do § 2º do art. 11-B desta Lei. (Redação pela Lei nº 

14.026, de 2020) 

Parágrafo único. A metodologia para comprovação da capacidade 

econômico-financeira da contratada será regulamentada por decreto do 

Poder Executivo no prazo de 90 (noventa) dias. (Incluído pela Lei nº 14.026, 

de 2020) 

Art. 11-B. Os contratos de prestação dos serviços públicos de saneamento 

básico deverão definir metas de universalização que garantam o atendimento 

de 99% (noventa e nove por cento) da população com água potável e de 90% 

(noventa por cento) da população com coleta e tratamento de esgotos até 31 

de dezembro de 2033, assim como metas quantitativas de não intermitência 

do abastecimento, de redução de perdas e de melhoria dos processos de 

tratamento. (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

§ 1º Os contratos em vigor que não possuírem as metas de que trata 

o caput deste artigo terão até 31 de março de 2022 para viabilizar essa 

inclusão. (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

§ 2º Contratos firmados por meio de procedimentos licitatórios que possuam 

metas diversas daquelas previstas no caput deste artigo, inclusive contratos 

que tratem, individualmente, de água ou de esgoto, permanecerão 

inalterados nos moldes licitados, e o titular do serviço deverá buscar 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14026.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14026.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14026.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14026.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14026.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14026.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14026.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14026.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14026.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14026.htm#art7
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alternativas para atingir as metas definidas no caput deste artigo, incluídas 

as seguintes: (Redação pela Lei nº 14.026, de 2020) 

I - prestação direta da parcela remanescente;(Incluído pela Lei nº 14.026, de 

2020) 

II - licitação complementar para atingimento da totalidade da meta; e (Incluído 

pela Lei nº 14.026, de 2020) 

III - aditamento de contratos já licitados, incluindo eventual reequilíbrio 

econômico-financeiro, desde que em comum acordo com a contratada. 

(Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020) 

§ 3º As metas de universalização deverão ser calculadas de maneira 

proporcional no período compreendido entre a assinatura do contrato ou do 

termo aditivo e o prazo previsto no caput deste artigo, de forma progressiva, 

devendo ser antecipadas caso as receitas advindas da prestação eficiente do 

serviço assim o permitirem, nos termos da regulamentação. (Redação pela 

Lei nº 14.026, de 2020) 

§ 4º É facultado à entidade reguladora prever hipóteses em que o prestador 

poderá utilizar métodos alternativos e descentralizados para os serviços de 

abastecimento de água e de coleta e tratamento de esgoto em áreas rurais, 

remotas ou em núcleos urbanos informais consolidados, sem prejuízo da sua 

cobrança, com vistas a garantir a economicidade da prestação dos serviços 

públicos de saneamento básico. (Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020) 

§ 5º O cumprimento das metas de universalização e não intermitência do 

abastecimento, de redução de perdas e de melhoria dos processos de 

tratamento deverá ser verificado anualmente pela agência reguladora, 

observando-se um intervalo dos últimos 5 (cinco) anos, nos quais as metas 

deverão ter sido cumpridas em, pelo menos, 3 (três), e a primeira fiscalização 

deverá ser realizada apenas ao término do quinto ano de vigência do 

contrato. (Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020) 

§ 6º As metas previstas neste artigo deverão ser observadas no âmbito 

municipal, quando exercida a titularidade de maneira independente, ou no 

âmbito da prestação regionalizada, quando aplicável. (Incluído pela Lei nº 

14.026, de 2020) 

§ 7º No caso do não atingimento das metas, nos termos deste artigo, deverá 

ser iniciado procedimento administrativo pela agência reguladora com o 

objetivo de avaliar as ações a serem adotadas, incluídas medidas 

sancionatórias, com eventual declaração de caducidade da concessão, 

assegurado o direito à ampla defesa. (Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14026.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14026.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14026.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14026.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14026.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14026.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14026.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14026.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14026.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14026.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14026.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14026.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14026.htm#art7
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§ 8º Os contratos provisórios não formalizados e os vigentes prorrogados em 

desconformidade com os regramentos estabelecidos nesta Lei serão 

considerados irregulares e precários. (Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020) 

§ 9º Quando os estudos para a licitação da prestação regionalizada 

apontarem para a inviabilidade econômico-financeira da universalização na 

data referida no caput deste artigo, mesmo após o agrupamento de 

Municípios de diferentes portes, fica permitida a dilação do prazo, desde que 

não ultrapasse 1º de janeiro de 2040 e haja anuência prévia da agência 

reguladora, que, em sua análise, deverá observar o princípio da modicidade 

tarifária. (Incluído pela Lei nº 14.026, de 2020) 

Diante dessas novas exigências, a indicação da necessidade de avaliação de toda a 

documentação que integra o contrato de programa e da situação quanto à execução 

de modo a identificar medidas que devam ser adotadas entre as seguintes:  

• comprovação da capacidade econômico-financeira da COPASA, por recursos 

próprios ou por contratação de dívida, viabilizar a universalização dos serviços 

objeto do contrato de programa até 31 de dezembro de 2033, nos termos do 

art. 11-B desta Lei; 

• inclusão no contrato de programa de todas as metas previstas no art. 11B até 

31 de março de 2022. 

 

Por fim, em relação ao contrato de programa vigente verificou-se, que a prestação dos 

serviços de abastecimento de água nos Povoados Horizonte Alegre, Sertãozinho, 

Boassara, Santa Maria, Lanhosos, Arraial dos Afonsos se encontra ainda sob 

responsabilidade da SMOP, sem prejuízos de outras eventuais desconformidades em 

relação ao cumprimento das metas e cronograma físico de tal Contrato a serem 

apontadas no Capítulo destinado à avaliação dos serviços, das infraestruturas e das 

instalações de saneamento básico, em termos qualitativos e quantitativos.  

7.5.2 Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos 

Em relação à limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos há duas perspectivas a 

serem consideradas, a prestação dos serviços públicos correspondentes e as 

questões referentes à gestão integrada dos resíduos sólidos que não fazem parte dos 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14026.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14026.htm#art7
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serviços públicas, cuja responsabilidade pelo gerenciamento é dos respectivos 

geradores, conforme delineado nas partes 2 e 3 deste Capítulo.  

Quanto à regulação e fiscalização dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo 

dos resíduos sólidos, a entidade de regulação deve ser órgão ou entidade de direito 

público que possua competências próprias de natureza regulatória, independência 

decisória e não acumule funções de prestador dos serviços regulados. Em Patos de 

Minas ocorre a acumulação das funções de prestação e regulação e fiscalização na 

SMOP e a estrutura administrativa e normatização municipal são deficientes para que 

a funções de regulação e fiscalização sejam desempenhadas adequadamente. 

Verifica-se que o Município de Patos de Minas inclui os resíduos sólidos comerciais 

dentre aqueles que são objeto do serviço público, uma vez que o Contrato de 

Prestação de Serviços celebrado com a Empresa CONSERBRAS, inclui como 

obrigação da contratada a coleta, o transporte e a destinação final no aterro municipal 

dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais.  

Ocorre que, conforme detalhado na segunda parte deste Capítulo, de acordo com a 

legislação federal tais resíduos em regra não integram o serviço público de limpeza 

urbana e manejo dos resíduos sólidos.  

Nos termos do art. 3º, C, da Lei nº 11.455/2007, com redação definida pela Lei nº 

14.026/2020, os “resíduos originários de atividades comerciais, industriais e de 

serviços” somente poderão ser considerados integrantes de tal serviço público, “em 

quantidade e qualidade similares às dos resíduos domésticos, que, por decisão do 

titular, sejam considerados resíduos sólidos urbanos, desde que tais resíduos não 

sejam de responsabilidade de seu gerador nos termos da norma legal ou 

administrativa, de decisão judicial ou de termo de ajustamento de conduta.” No mesmo 

sentido, o art. 13, I, “d”, e parágrafo único, da Lei nº 12305/2010, estabelece que os 

resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, “se 

caracterizados como não perigosos, podem, em razão de sua natureza, composição 

ou volume, ser equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder público municipal.”  
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A Lei Estadual nº 18.31/2009, que dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos 

Sólidos, inclui como parte do serviço público os resíduos produzidos por residências, 

estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, pela poda e pela limpeza de 

vias e logradouros públicos, entretanto, tendo em vista a legislação federal 

posteriormente aprovada, os resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores 

de serviços não devem mais ser considerados como uma categoria integrante dos 

serviços públicos, ao não ser em relação às situações específicas de equiparação aos 

resíduos domiciliares.   

Diante disso, os resíduos sólidos comerciais devem ser excluídos do serviço público, 

sendo que o Poder Público Municipal deve regulamentar as disposições federais de 

modo a definir as situações específicas de equiparação, de modo a manter somente 

essas como parte do serviço público.  

Em relação à gestão integrada dos resíduos sólidos que não integram o serviço 

público, com exceção para os resíduos de serviços de saúde que são regulados e 

fiscalizados pela Secretaria Municipal de Saúde, verificando deficiências em relação 

à estrutura administrativa e normatização municipal para que o Poder Público de Patos 

de Minas exija, aprove e fiscalize a elaboração, implementação e operacionalização 

integral dos planos de gerenciamento dos resíduos sólidos , no que que se refere aos 

empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental municipal e aqueles não 

sujeitos à licenciamento ambiental.  

7.5.3 Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas 

Quanto à regulação e fiscalização dos serviços públicos de drenagem e manejo das 

águas pluviais urbanas, a entidade de regulação deve ser órgão ou entidade de direito 

público que possua competências próprias de natureza regulatória, independência 

decisória e não acumule funções de prestador dos serviços regulados. Em Patos de 

Minas ocorre a acumulação das funções de prestação e regulação e fiscalização na 

SMOP e a estrutura administrativa e normatização municipal são deficientes. 
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8 - EIXOS DO SANEAMENTO BÁSICO 

Em Patos de Minas atualmente não possui uma política para a área de Saneamento, 

mas sim, um Plano Diretor, que trata de diversos aspectos do município, entre eles o 

saneamento básico. 

Desta forma, o diagnóstico será construído a partir do Plano Diretor (2018), visitas 

técnicas no território do município e dados secundários disponíveis. Os quatro eixos 

ligados ao saneamento: abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, 

serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e serviços de drenagem e 

manejo das águas pluviais urbanas serão discorridos a seguir. 

8.1 SITUAÇÃO DOS SISTEMAS E DOS SERVIÇOS DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL 

8.1.1 Introdução 

A Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA, iniciou a operação do 

sistema de água na sede urbana do município de Patos de Minas em janeiro de 1973, 

e tem a concessão atual do sistema de abastecimento da água tratada e do sistema 

de esgotamento sanitário. Essa concessão foi assinada em 27 de novembro de 2008 

com vigência de 30 anos, com base na Lei Municipal nº 6.049 de 18 de novembro de 

2008 que autorizando a permissão. 

A captação de água para tratamento é realizada no rio Paranaíba, no bairro Cidade 

Nova, na rua Aleixo Pereira. O monitoramento das vazões do rio é realizado desde 

1975, sendo que os dados de medição apresentam uma vazão média de 42 m³/s. 

Atualmente a captação, realizada pela COPASA, é com um volume médio de 430 L/s, 

este volume, considerando-se um tempo médio de funcionamento da ETA – Estação 

de Tratamento de Água de 18 h/dia, o que representa 8,33% da menor vazão aferida 

do rio Paranaíba em quase 40 anos. Estas medições subsidiam o IGAM, na definição 

de volumes outorgados para captação das águas.  
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8.1.2 Descrição dos Sistemas de Abastecimento de Água  

A localização da Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA, na sede do 

município de Patos de Minas, é a rua Dona Luiza, n° 1.325 – Bairro Cristo Redentor 

em Patos de Minas, estando a Estação de Tratamento de Água (ETA), com as 

unidades de tratamento, operando neste endereço. As unidades operacionais, são: 

• Captação – Rio Paranaíba; 

• Reservatório de acumulação – recebendo a vazão captada do rio Paranaíba, 

para o recalque;  

• Recalque da Água Bruta – Estação Elevatória de Água Bruta - EAB 01 Rio 

Paranaíba e EAB 02 Rio Paranaíba (Poço Sucção); 

• ETA - Unidades de tratamento ETA 01 e ETA 02;  

• Casa de Química; 

• Laboratórios (Local e distrital); 

• Estações Elevatórias de Água Tratada - Unidades de bombeamento para a 

distribuição de água tratada.  

A coleta para análise da qualidade da água a ser distribuída, acontece: 

• Na saída dos filtros da ETA 1 e da ETA 2; 

• Na saída do tratamento.  

Esta coleta para a análise da qualidade da água, se dá pelo plano de amostragem, e 

todos os dados e parâmetros anotados no Registro de Qualidade da Água. Assim que 

a água finaliza o processo de tratamento, passando por todas as unidades da ETA, 

ela é distribuída para as unidades do sistema de distribuição de água tratada.  

O tipo de captação da água bruta e o tipo de tratamento dado a essa água coletada 

serão diferentes sempre se pautando na análise da qualidade da água, em cada 

povoado, distrito e na sede urbana do município.  
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8.1.2.1 Sede  

A sede urbana de Patos de Minas, é em sua maioria abastecida por água tratada, 

sendo a concessão do sistema de abastecimento e distribuição de água fornecido pela 

COPASA. 

A água após a captação, é tratada e encaminhada para os reservatórios, posicionados 

em altitudes elevadas, dentro das bacias de contribuição, onde toda esta água é 

armazenada, para atender a demanda crescente da população da sede urbana de 

Patos de Minas.  

O sistema de abastecimento de água tratada, conforme dados técnicos coletados em 

dezembro de 2020 junto a COPASA, na sede urbana do município atualmente conta 

com 49 reservatórios de água tratada, 2 sistemas de unidades de tratamento da água 

bruta, ETA 01 e ETA 02. As duas ETAs são em concreto armado, atuando 

paralelamente, no mesmo local. O sistema ainda conta com 26 estações elevatórias, 

para recalque da água por indução mecânica, adutoras, e redes de distribuição da 

água tratada, com extensão total de 850.022 metros, percorrendo 100% da área 

urbana, contando com 58.736 ligações prediais, e 76.191 economias (COPASA, 

2020), atendendo em torno de 95,70% (ARSAE, 2020) da população, sendo todas as 

ligações 100% hidrometradas.  

O Quadro 20 contém informações do sistema de abastecimento de água, efetuado 

pela concessionária COPASA, na sede urbana, conforme dados divulgados em 

dezembro de 2020 pela Agência Reguladora – ARSAE. 

QUADRO 20 – INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
FORNECIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS 

 

Fonte: Agência Reguladora ARSAE- MG - dezembro 2020. 
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Embora os números de economias e ligações sejam crescentes, o volume de água 

distribuído se faz ao inverso, devido ao constante combate a perdas que a COPASA 

tem desenvolvido nos últimos anos. Na sede do município existem projetos de 

ampliação do sistema de abastecimento, com a previsão do aumento da capacidade 

do tratamento de água, construções de novos reservatórios e ampliação da extensão 

das adutoras, porém sem cronograma de execução.  

A produção de água é insuficiente para acompanhar o crescimento da cidade, o acaba 

gerando a necessidade de realizar obras de ampliação no sistema operante, além de 

reparos nas redes de distribuição na parte central da cidade, caracterizadas por redes 

antigas, com muitas trincas e com os diâmetros insuficientes, resultando na 

necessidade de substituição dessas redes.  

A Figura 33 apresenta o mapa da sede do município de Patos de Minas com o sistema 

de abastecimento de água.  
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FIGURA 33 – SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE PATOS DE MINAS 
Fonte: Plano Diretor Patos de Minas, 2018.
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8.1.2.1.1 Captação 

De acordo com o diagnóstico do Plano Diretor, a captação de água para tratamento é 

realizada no rio Paranaíba (Bairro Cidade Nova, continuidade da Rua Aleixo Pereira, 

atrás das antigas instalações da CICA, hoje Predilecta – Minas Mais Alimentos). A 

COPASA, atualmente, tem duas adutoras de água bruta, para a captação superficial 

no rio Paranaíba, com um volume total captado de 430 l/s. Considerando um tempo 

médio de funcionamento da ETA de 18 h/dia, o volume captado, representa 8,33% da 

menor vazão aferida do rio Paranaíba em quase 40 anos. Estas medições subsidiam 

a Agência Nacional de Águas – ANA na definição de volumes outorgados para 

captação de água em rios de domínio da união, onde se enquadra o rio Paranaíba. A 

atual outorga da COPASA para captação no corpo hídrico é de até 23.667.694 m³/ano, 

o que representa 48% além do que é atualmente captado.  

De acordo com a Resolução CONAMA n° 357/2005, sendo os procedimentos de 

enquadramento definidos pela legislação de recursos hídricos, Resolução CNRH n° 

91/2008, o enquadramento do rio Paranaíba é estabelecido no que tange metas de 

qualidade da água, cargas poluidoras e custos para redução da poluição, com o intuito 

de assegurar os principais usos do manancial.  

Conforme a avaliação da qualidade das águas superficiais de Minas Gerais do ano de 

2019, nos pontos de monitoramentos do IGAM, o resultado do enquadramento do rio 

Paranaíba, no município de Patos de Minas, é Classe 2, apropriada para a utilização 

na dessedentação humana, após tratamento apropriado, para a potabilidade da água. 



 

 

Página: 212 / 566                                                                                                                  
Arquivo: 245-P3-DIAGNOSTICO-R14-210914 

 

FIGURA 34 – PONTO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA EXISTENTE NO RIO PARANAÍBA 
(À ESQUERDA) E DISPOSIÇÃO ESPACIAL DO PONTO DE CAPTAÇÃO 
NO RIO PARANAÍBA (À DIREITA). 

Fonte: < https://www. efecadepatos.com.br /rua/mg> e Plano Diretor de Patos de Minas, 2018.  

8.1.2.1.2 Caracterização do manancial de captação 

Em Patos de Minas, o rio Paranaíba corta o município ao meio e é o manancial 

responsável pelo abastecimento público, recebendo como afluentes o ribeirão da 

Mata, o ribeirão da Fábrica (também conhecido como ribeirão do Monjolo), o rio 

Espírito Santo, o ribeirão das Contendas, o ribeirão da Cota e o ribeirão do Mata Burro. 

O córrego do Monjolo corta o perímetro urbano do município, sendo canalizado em 

parte por concreto e em parte por gabião. Na parte canalizada, com extensão de 3 

km, verifica-se o lançamento de esgoto sanitário, águas pluviais e córregos não 

canalizados. Na área urbana da cidade, destacamos também, o Córrego do Limoeiro, 

Córrego Água Limpa e o Córrego da Cadeia, que conta com toda a sua extensão 

canalizada em concreto armado (diagnóstico do Plano Diretor, 2018). 

A bacia hidrográfica do Rio Paranaíba abrange 26 municípios, possui uma rede de 

monitoramento da qualidade das águas, efetuado pelo Instituto Mineiro de Gestão das 

Águas (IGAM), composta por 13 pontos de coletas. Nas amostras coletadas e 

analisadas trimestralmente foram avaliados de acordo com o Índice de Qualidade das 

Águas – IQA cerca de 50 parâmetros. Todos esses parâmetros foram comparados 

com o Panorama da Qualidade da Água em 2018 considerando a combinação de três 

grupos de parâmetros: indicativos de enriquecimento orgânico, indicativo de 

contaminação fecal e indicativos de contaminação por substâncias tóxicas. Além 

http://www.informacoesdobrasil.com.br/rua
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disso, foram elevados em consideração os limites estabelecidos na Deliberação 

Normativa Conjunta COPAM/CERH n° 01/2008. 

Conforme dados de coleta do monitoramento do IGAM, o Rio Paranaíba é enquadrado 

como Classe 2. O IQA para os anos de 2015 a 2018, apresenta de maneira geral que 

a qualidade das águas na sub-bacia do Alto Rio Paranaíba, melhorou em relação ao 

ano de 2017, em função da redução da frequência de ocorrência de águas nas piores 

faixas. Ressalta-se que a ocorrência da qualidade muito ruim passou de 3,8% para 

0% (Figura 35). 

 

FIGURA 35 – DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DAS FAIXAS DO IQA NA UPGRH 
PN1 PARA OS ANOS DE 2015 A 2018. 

Fonte: IGAM– Resumo Executivo Anual de avaliação da qualidade das águas superficiais de Minas 

Gerais, 2019  

Comparando a média anual do IQA de 2018 em relação a 2017 verificou-se melhoria 

no Rio Santo Inácio, a jusante de Coromandel (PB037) e Rio Dourados a montante 

do reservatório de Emborcação (PB038), cujas águas passaram da qualidade de ruim 

para média. As piores condições, representadas pela qualidade ruim, ocorreram em 

pelo menos uma campanha amostral no rio Paranaíba a jusante da cidade de Rio 

Paranaíba (PB001), no rio Paranaíba entre as cidades de Rio Paranaíba e Patos de 

Minas (PB002), no rio Paranaíba a jusante da cidade de Patos de Minas (PB003), no 

rio Paranaíba a montante do reservatório de Emborcação (PB005), no ribeirão Santo 

Antônio das Minas Vermelhas entre os municípios de Coromandel e Patos de Minas 
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(PB030), no rio Paranaíba à jusante da foz do rio Santo Inácio (PB032), no rio Santo 

Inácio, a jusante de Coromandel (PB037), no rio Dourados a montante do reservatório 

de Emborcação (PB038), no rio Perdizes a jusante de Monte Carmelo (PB039) e no 

rio Bagagem a jusante de Estrela do Sul (PB040). 

Para melhor exemplificar o monitoramento, na Figura 36 é possível ver as marcações 

das estações de monitoramento por Unidades de Planejamento e Gestão de Recursos 

Hídricos (UPGRH), de Minas Gerais, e a Figura 37, com os pontos de monitoramento 

de qualidade da Água superficial, dos corpos hídricos, em que são realizadas as 

medições.  

 

FIGURA 36 – NÚMERO DE ESTAÇÕES DE MONITORAMENTO POR UNIDADES 
DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS DE 
MINAS GERAIS 

Fonte: IGAM– Resumo Executivo Anual de avaliação da qualidade das águas superficiais de Minas 
Gerais, 2019 
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FIGURA 37 – PONTOS DE MONITORAMENTO DE QUALIDADE DA ÁGUA 
SUPERFICIAL DA REDE BÁSICA EM QUE SÃO REALIZADAS 
MEDIÇÕES DE VAZÃO 

Fonte: IGAM– Resumo Executivo Anual de avaliação da qualidade das águas superficiais de Minas 
Gerais, 2019 

Para a avaliação dos parâmetros físico-químicos e bacteriológicos foram definidos três 

tipos de indicativos de contaminação: 

• Indicativo de enriquecimento orgânico;  

• Indicativo de contaminação fecal;  

• Indicativo de contaminação por substâncias tóxicas. 

Cada um dos indicativos é composto por parâmetros pré-definidos:  

• Indicativo de enriquecimento orgânico: Fósforo total, Demanda Bioquímica de 

Oxigênio (DBO), Nitrato e Nitrogênio amoniacal total;  

• Indicativo de contaminação fecal: Escherichia coli;  
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• Indicativo de contaminação por substâncias tóxicas: Arsênio total, Cianeto livre, 

Chumbo total, Cobre dissolvido, Zinco total, Cromo total, Cádmio total, Mercúrio 

e Fenóis totais. 

Para realizar a análise dos três tipos de indicativos foi avaliada, primeiramente, a 

conformidade dos parâmetros em cada estação de monitoramento nas quatro 

medições realizadas na UPGRH PN1 em 2018. Dessa forma, os resultados analíticos 

referentes aos parâmetros monitorados nas águas superficiais, citados acima, foram 

confrontados com os limites definidos na Deliberação Normativa Conjunta 

COPAM/CERH nº 01/2008 de acordo com as respectivas classes de enquadramento.  

Na Figura 38 apresenta estações do Alto rio Paranaíba (PN1), onde cada estação de 

monitoramento foi avaliada segundo esses três indicativos. Considerou em pelo 

menos uma medição de um determinado parâmetro estivesse em desacordo com os 

limites da legislação, aquele parâmetro seria considerado em desconformidade no ano 

de 2018. A pior situação identificada no conjunto total dos resultados dos parâmetros 

define a situação do indicativo do período em consideração. Na Figura 38, a coloração 

vermelha, no local selecionado para a representação do indicativo (1, 2 ou 3, de 

acordo com a legenda no mapa), indica que houve desconformidade para algum dos 

parâmetros avaliados e a azul indica que todos os parâmetros avaliados estiveram em 

conformidade. 
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FIGURA 38 – PANORAMA DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS DA 
UPGRH PN1 

Fonte: IGAM– Resumo Executivo Anual de avaliação da qualidade das águas superficiais de Minas 
Gerais, 2019 
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Considerando apenas os três grupos de parâmetros apresentados na Figura 38, e na 

Tabela 5 são listados aqueles que não atenderam ao limite estabelecido para a classe 

de enquadramento nas estações de amostragem da UPGRH PN1 em 2018.  

TABELA 5 – PARÂMETROS QUE NÃO ATENDERAM AO LIMITE ESTABELECIDO 
NA LEGISLAÇÃO NAS ESTAÇÕES DE AMOSTRAGEM DA UPGRH 
PN1 NO ANO DE 2018. 

 

Fonte: IGAM– Resumo Executivo Anual de avaliação da qualidade das águas superficiais de Minas 
Gerais, 2019  

Conforme dados coletados do ponto de monitoramento (PB003), o Fósforo Total, e a 

Escherichia coli, ultrapassam os parâmetros estabelecidos em 100% ou mais, em 

desconformidade com o limite estabelecido pela legislação para corpos de água de 

Classe 2.   

Os resultados verificados, com o excesso da presença da Escherichia coli, e do 

Fósforo, nas águas do rio Paranaíba, estão associados aos lançamentos de esgotos 

sanitários “in natura “, no município de Patos de Minas, impactando negativamente. A 

qualidade das águas pode ter sido agravada também pelas atividades de agricultura 

e pecuária, na região, através do carreamento dos resíduos com as águas pluviais. 

Além disso, as cargas difusas, os processos erosivos e assoreamento também 

contribuem para impactar a qualidade das águas fluviais.  



 

 

Página: 219 / 566                                                                                                                  
Arquivo: 245-P3-DIAGNOSTICO-R14-210914 

De acordo com o diagnóstico realizado na construção do Plano de Recursos Hídricos 

para a Bacia Hidrográfica do rio Paranaíba, Patos de Minas foi considerada uma 

região estratégica para se investir em ações que melhorem a qualidade de água.  
 

8.1.2.1.3 Adução de água bruta 

A adutora de água bruta, que interliga a estação elevatória à ETA, é composta por 

duas linhas paralelas, tubos de FºFº, diâmetros DN 400, DN 450 e DN 600, com 

extensão de 3.141 metros, 232 m e 50 m respectivamente. A adutora de água bruta 

encontra-se em bom estado de conservação e possui seu caminhamento ao longo de 

logradouros públicos, encaminhando a água bruta até a ETA do tipo convencional, em 

concreto armado, onde a água bruta é submetida aos processos de floculação 

mecânica, decantação convencional e filtração, com uma capacidade nominal de 488 

l/s, com vazão média de tratamento 463,5l /s, aduzindo a vazão de 430 l/s, de água 

bruta, para o devido tratamento no sistema.  

8.1.2.1.4 Tratamento 

A estação de tratamento de água bruta, em concreto armado, que está na sede urbana 

de Patos de Minas, se localiza a rua Altiva Braga de Souza, entre as ruas Buenos 

Aires e José Wilson Rodrigues, bairro Boa Vista, divididas em dois sistemas para o 

tratamento da água bruta captada, no mesmo local. 

O primeiro sistema para o tratamento da água bruta (ETA 01), tem a capacidade para 

a vazão máxima de 365 l/s, é constituído pelas seguintes unidades de tratamento 

Convencional, Calha Parshall, Floculadores, Decantadores e Filtros. Já o segundo 

sistema para o tratamento da água bruta (ETA 02), tem a capacidade para a vazão 

máxima de 135 l/s, possui as mesmas unidades para o tratamento Convencional, 

ambas com a estruturas edificadas em concreto armado. A reserva de água tratada e 

a distribuição para a população da sede urbana, atende atualmente a 95,70% (dados 

ARSAE - 2020), da demanda da sede urbana de Patos de Minas. 
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Os produtos químicos utilizados para o tratamento convencional da água bruta 

captada, são: 

• Sulfato de Alumínio, para a Floculação; 

• Hidróxido de Cálcio, para a correção do PH; 

• Hipoclorito de Sódio, para a desinfecção; 

• Ácido Fluorsilícico. 

O lodo, resultante do tratamento da água bruta, ainda não recebe a destinação correta, 

e nem o tratamento adequado durante a limpeza das unidades de tratamento da ETA 

da sede urbana do município. Ele está sendo enviado para o aterro sanitário licenciado 

da sede urbana de Patos de Minas com alta umidade, sendo despejado a céu aberto 

para secagem. Uma licitação pública, divulgada pela concessionária COPASA, 

ocorreu dia 19/01/2021, objetivando a implantação de uma centrífuga para a secagem 

rápida deste lodo, proveniente do tratamento da água bruta, considerando assim o 

descarte correto, para o aterro sanitário. Contudo, o processo de centrifugação do 

lodo não está ocorrendo. 

8.1.2.1.5 Adução de água tratada e redes de distribuição 

A água tratada, é encaminhada por adutoras de água tratada, até os reservatórios, 

que estão localizados em locais estratégicos, com a altura favorável para a distribuição 

da água tratada por gravidade através das redes de distribuição, para o abastecimento 

das residências da sede urbana do município. 

Atualmente a sede urbana de Patos de Minas, conta com um sistema de 

abastecimento de água, com 26 elevatórias e 26 linhas de recalques e 49 

reservatórios, com 850.022 m de comprimento de adutoras de água tratada e redes 

de distribuição, com os diâmetros variando entre DN 25mm a DN 500mm (Figura 39). 
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FIGURA 39 – CROQUI ESQUEMÁTICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA DA SEDE MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS 

Fonte: ARSAE-MG, 2020. 
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FIGURA 40 – ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA, LOCALIZADA NA ÁREA 
CENTRAL DA SEDE URBANA DE PATOS DE MINAS 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2020. 

8.1.2.1.6 Reserva 

Toda a água tratada é encaminhada para reservatórios, posicionados em altitudes 

elevadas dentro das bacias de contribuição, que abastecerão por gravidade as 

residências, através das redes de distribuição. Atualmente existem na sede urbana de 

Patos de Minas 49 reservatórios, atendendo a demanda crescente da população 

(Tabela 6).  

TABELA 6 – UNIDADES DE RESERVAÇÃO, DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PATOS 
DE MINAS 

Item Unidade Vol. (m³) Área Logradouro N° Bairro 

1 
RENT. 

01 
1000 ETA Rua Dona Luiza 1325 

Cristo 
Redentor 

2 RENT 02 1000 ETA Rua Dona Luiza 1325 
Cristo 

Redentor 

3 RENT 03 Inativo ETA Rua Dona Luiza 1325 
Cristo 

Redentor 

4 REL 04 580 ETA Rua Dona Luiza 1325 
Cristo 

Redentor 

5 RSE 05 1500 
Casa das 
Meninas 

Rua Costa Rica 350 Boa vista 

6 RSE 06 2000 
Casa das 
Meninas 

Rua Costa Rica 350 Boa vista 
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Item Unidade Vol. (m³) Área Logradouro N° Bairro 

7 RAP 07 330 
Sebastião 
Amorim 

Rua Eurípedes 
Novelino 

500 
Sebastião 
Amorim 

8 REL 08 23 
Sebastião 
Amorim 

Rua Eurípedes 
Novelino 

500 
Sebastião 
Amorim 

9 RSE 09 1500 Abner Afonso Rua Otávio Borges 91 
Abner 
Afonso 

10 RSE 10 1000 Abner Afonso Rua Otávio Borges 91 
Abner 
Afonso 

11 RSE 11 600 Bela Vista 
Rua Antônio Caetano 

de Menezes 
735 Bela Vista 

12 RSE 12 600 Bela Vista 
Rua Antônio Caetano 

de Menezes 
735 Bela Vista 

13 RAP 13 100 Chácaras 
Rua Arnaldo Luiz 

Oliveira 
345 Bela Vista 

14 RAP 14 50 Ipanema Avenida J.K. 2154 Ipanema 

15 RAP 15 10 Industrial Rua Afonso Gomes 153 Industrial 

16 RSE 16 600 Morada do Sol Av. Marabás 3.456 
Morada do 

Sol 

17 RAP 17 Inativo Industrial - - - 

18 RAP 18 150 Panorâmico 
Rua Dr. Fábio 

Helvécio F. Borges 
550 

Jardim 
Panorâmico 

19 REL 19 40 Panorâmico 
Rua Dr. Fábio 

Helvécio F. Borges 
550 

Jardim 
Panorâmico 

20 RAP 20 150 Ipanema Avenida J.K. 2154 Ipanema 

21 RSE 21 500 Ipanema Avenida J.K. 2154 Ipanema 

22 RAP 22 200 
Sebastião 
Amorim 

Rua Eurípedes 
Novelino 

500 
Sebastião 
Amorim 

23 RAP 23 432 Abner Afonso Rua Otávio Borges 91 
Abner 
Afonso 

24 RAP 24 440 Bela Vista 
Rua Antônio Caetano 

de Menezes 
735 Bela Vista 

25 RAP 25 200 Limoeiro Rua Dona Zezé 696 Alto Limoeiro 

26 REL 26 30 Limoeiro Rua Dona Zezé 696 Alto Limoeiro 

27 REL 27 30 Limoeiro Rua Dona Zezé 696 Alto Limoeiro 

28 REL 28 30 
Alto Marabá/ Sta 

Clara 
- - - 

29 REL 29 65 
Sebastião 
Amorim 

Rua Eurípedes 
Novelino 

500 
Sebastião 
Amorim 

30 REL 30 115 Limoeiro Rua Dona Zezé 696 Alto Limoeiro 

31 REL 31 115 Limoeiro Rua Dona Zezé 696 Alto Limoeiro 

32 RAP 32 3000 Boa Vista Rua Esmeralda 74 Eldorado 

33 RAP 33 500 Panorâmico 
Rua Dr. Fábio 

Helvécio F. Borges 
552 

Jardim 
Panorâmico 

34 RAP 34 500 Industrial Rua Afonso Gomes 90 Industrial 

35 RAP 35 600 Limoeiro Rua Dona Zezé 696 Alto Limoeiro 

36 RAP 36 600 Abner Afonso Rua Otávio Borges 91 
Abner 
Afonso 

37 RAP 37 500 Panorâmico 
Rua Dr. Fábio 

Helvécio F. Borges 
552 

Jardim 
Panorâmico 
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Item Unidade Vol. (m³) Área Logradouro N° Bairro 

38 RAP 38 500 
Afonso Queiroz 

1 
Rua Maria Jerônima 

Ribeiro Damaso 
s/n° 

Afonso 
Queiroz 

39 RAP 39 300 
Afonso Queiroz 

2 
Rua Maria Jerônima 

Ribeiro Damaso 
s/n° 

Afonso 
Queiroz 

40 RAP 40 200 
Afonso Queiroz 

3 
Avenida B s/n° 

Afonso 
Queiroz 

41 RAP 41 300 
Afonso Queiroz 

4 
Rua 22 s/n° 

Afonso 
Queiroz 

42 REL 42 20 
Afonso Queiroz 

4 
Rua 22 s/n° 

Afonso 
Queiroz 

43 RAP 43 150 Terra Nova 
Rua Aristides 

Rodrigues do Senhor 
Bom Jesus 

s/n° 
Morada do 

Sol 

44 RAP 44 300 Sorriso 
Rua Francisco Assis 

Sabino 
s/n° Sorriso 

45 RAP 45 500 Sorriso 
Rua Francisco Assis 

Sabino 
s/n° Sorriso 

46 REL 46 30 
Sebastião 
Amorim 

Rua Eurípedes 
Novelino 

500 
Sebastião 
Amorim 

47 RAP 47 300 Pizzolato Rua 19 s/n° 
Jardim 

Esperança 

48 REL 48 100 Pizzolato Rua 19 s/n° 
Jardim 

Esperança 

49 RAP 49 200 
Estância das 

Águas 
Avenida C s/n° 

Alto dos 
Caiçaras 

Fonte: Plano Diretor de Patos de Minas, 2018 – ARSAE (dez. 2020). 

8.1.2.1.7 Rede de distribuição 

O sistema de distribuição da água tratada é dividido em quatro grandes setores de 

abastecimento: Zona Baixa, Zona Média, Zona Alta e Zona Industrial, que são 

alimentados pelas unidades de armazenamento citadas anteriormente por meio da 

rede de distribuição, que percorre a sede urbana, atendendo em torno de 95,24%, 

(ARSAE 2020), da população. 

O Quadro 21 sintetiza dados do serviço de abastecimento de água disponibilizado 

pelo prestador do serviço. 

QUADRO 21 – DADOS OPERACIONAIS DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA. 

Abastecimento de Água Valor Unidade 

População total  do Municipio estimada conforme 
IBGE, (2020). 

153.585 habitantes 
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Abastecimento de Água Valor Unidade 

População total  do Municipio  atendida com 
abastecimento de água 

134.678 habitantes 

Índice de atendimento total no Municipio, de água 87,69 % 

Índice de atendimento na Sede Urbana, de água 95,24 % 

Densidade de economias de água por ligação 1,27 econ./lig. 

Participação das economias residenciais de água no 
total das economias de água 

89,2 % 

Índice de macromedição 99,78 % 

Índice de hidrometração 100 % 

Índice de micromedição relativo ao volume 
disponibilizado 

79,35 % 

Micromedição relativo ao consumo 99,97 % 

Índice de fluoretação de água 100 % 

Índice de consumo de água 79,37 % 

Volume de água disponibilizado por economia 12,45 m³/mês/econ 

Consumo médio de água por economia 9,83 m³/mês/econ 

Consumo de água faturado por economia 9,83 m³/mês/econ 

Consumo médio per Capita de água 180,02 l/hab.dia 

Índice de consumo de energia elétrica em sistemas de 
abastecimento de água 

0,89 kWh/m3 

Extensão da rede de água por ligação 14,81 m/lig. 

Índice de faturamento de água 76,98 % 

Índice de perdas faturamento 23,02 % 

Índice de perdas na distribuição 20,63 % 

Índice bruto de perdas lineares 7,21 m³/dia/km 

Índice de perdas por ligação 106,78 l/dia/lig. 

Fonte: SNIS (2019). 

Com o objetivo de avaliar a regularidade da distribuição de água nos bairros Alto 

Limoeiro, Afonso Queiroz, Nova Floresta, Nossa Senhora de Fátima, Jardim Quebec 

e no condomínio Moradas, foram realizadas medições da pressão disponível na rede 

durante a fiscalização da ARSAE-MG. Em todas as medições realizadas, a pressão 

encontrava-se dentro da faixa recomendada pela NBR 12.218 da ABNT – Associação 
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Brasileira de Normas Técnicas, sendo a menor pressão na rede de distribuição de 10 

m.c.a. e a maior pressão na rede de distribuição de 50 m.c.a. 

No que tange às deficiências e necessidades do sistema de abastecimento de água 

da sede urbana do munícipio de Patos de Minas, conforme verificação durante a visita 

técnica e com as anotações apontadas no relatório de fiscalização de dezembro de 

2020, elaborado pela gerência de fiscalização operacional da ARSAE- MG, destaca-

se: 

• Alta incidência de vazamentos na parte central da cidade, caracterizadas por 

redes antigas, resultando na necessidade de manutenção e substituições; 

• Altas pressões nas redes de distribuição em determinados setores da cidade, 

com necessidade de adequação das pressões disponíveis para os usuários; 

• A produção de água não atinge 100 % da demanda da sede urbana do 

município de Patos de Minas, gerando a necessidade de realização de 

ampliações no sistema de captação e abastecimento de água tratada; 

• Há reclamações recorrentes relacionadas à falta de água na região do bairro 

Nossa Senhora de Fátima, e também nos bairros Nova Floresta e Quebéc, com 

menor frequência; 

• O serviço de recapeamento de asfalto realizado por empresa terceirizada 

contratada pela Copasa, deixa a desejar, devido à demora na execução do 

serviço; 

• As reclamações relacionadas à qualidade da água são esporádicas e 

normalmente estão relacionadas às situações de manutenção da rede de 

distribuição; 

• O índice de reclamações no Município de Patos de Minas, aumentou 

consideravelmente, em relação ao mesmo mês nos anos anteriores, sobretudo 

no mês de outubro de 2020, pelo motivo da falta de água para a população. 

Também foram avaliados os registros de paralisações superiores a 12 horas no 

município de Patos de Minas. As ocorrências de 12 paralisações, somatória dos 

meses de agosto, setembro e outubro, foram causadas por manutenções, correções 

de vazamento ou falta de energia elétrica. Os dados resumidos da sede municipal no 

período de junho a novembro de 2020 estão apresentados na Tabela 7.  
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TABELA 7 – NÚMERO DE PARALISAÇÕES SUPERIORES A 12 HORAS NA SEDE 
MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS 

 

Fonte: Agência Reguladora ARSAE-MG, dezembro 2020. 

8.1.2.1.8 Indicadores financeiros e de qualidade 

De acordo com dados do SNIS 2019, os dados do Quadro 22 correspondem aos 

aspectos da qualidade da água tratada que é distribuída à população da sede urbana 

de Patos de Minas. 

QUADRO 22 – ASPECTO DA QUALIDADE DA ÁGUA TRATADA, DISTRIBUÍDA, 
PARA A POPULAÇÃO DA SEDE URBANA DE PATOS DE MINAS, 
COPASA. 

INDICADORES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA 

Sistema de Abastecimento de água - SAA Valor Unidade 

Economias atingidas por paralisações 7231,68 econ./paralis. 

Duração média das paralisações 10,57 horas/paralis. 

Duração média dos reparos de 
extravasamentos de esgotos 

7,4 horas/extrav. 

Extravasamentos de esgotos por extensão 
de rede 

3,89 extrav./km 

Duração média dos serviços executados 239 hora/serviço 

Índice de conformidade da quantidade de 
amostra - Cloro Residual 

82,83 % 

Incidência das análises de cloro residual fora 
do padrão 

0,14 % 
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INDICADORES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA 

Sistema de Abastecimento de água - SAA Valor Unidade 

Índice de conformidade da quantidade de 
amostra - Turbidez 

82,73 % 

Incidência das análises de turbidez fora do 
padrão 

0,87 % 

Índice de conformidade da quantidade de 
amostra - Coliformes Totais 

105,55 % 

Incidência das análises de coliformes totais 
fora do padrão 

0,17 % 

Fonte: SNIS, 2019. 

Para a verificação da qualidade da água tratada, foram realizadas coletas e análises 

da qualidade da água para o consumo humano. Conforme demonstrado no Quadro 

23, os resultados das análises físico-químicas e bacteriológicas apresentaram valores 

dentro dos padrões de potabilidade estabelecidos pelo Anexo XX da Portaria de 

Consolidação nº 5 de 2017, do Ministério da Saúde, com exceção do parâmetro 

turbidez na saída do filtro n° 3, cujo limite é 0,5 uT em 95% das amostras, sendo 1,0 

uT o limite máximo para qualquer amostra pontual. 
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QUADRO 23 – ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E BACTERIOLÓGICAS DA 
QUALIDADE DA ÁGUA PARA ABASTECIMENTO HUMANO DA SEDE 
MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS (COLETAS REALIZADAS NO DIA 
02/12/2020 PELA ARSAE-MG) 

 

Fonte: ARSAE-MG, 2020. 

Os indicadores econômicos, financeiros e administrativos, conforme os dados do 

SNIS 2019, são apresentados no Quadro 24, que correspondem a gestão da 

COPASA, em relação ao sistema de captação de água bruta, tratamento e 

abastecimento de água tratada, para a população da sede urbana de Patos de Minas. 

A Copasa, no exercício do ano de 2019, teve uma despesa total com os serviços por 

m³ faturado de R$ 3,13/m³ e um percentual de indicador de desempenho financeiro 

de 115,41%, para gerenciar o Sistema de Abastecimento de Água e o Sistema de 

Esgotamento Sanitário. A tarifa média de água cobrada no município de Patos de 

Minas, em 2019, segundo o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento 

(SNIS), foi de R$ 5,35/m³. A tarifação para o esgoto é cobrada dentro dos boletos de 

cobrança de tarifação de água tratada, no município de Patos de Minas.  
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QUADRO 24 – DADOS OPERACIONAIS DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA, COPASA 
INDICADORES ECONOMICOS - FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS 

Sistema de Abastecimento de água - SAA Valor Unidade 

Despesa total com os serviços por m3 
faturado  

3,13 R$/m³ 

Despesa de exploração por m3 faturado 2,07 R$/m³ 

Despesa de exploração por economia 239,37 R$/ano/econ. 

Tarifa média praticada 3,61 R$/m³ 

Tarifa média de água 5,35 R$/m³ 

Indicador de desempenho financeiro 115,41 % 

Incidência da despesa de pessoal e de 
serviço de terceiros nas despesas totais com 
os serviços 

40,42 % 

Despesa média anual por empregado 107.554,59 R$/empreg. 

Margem da despesa de exploração 57,27 % 

Participação da despesa com energia 
elétrica nas despesas de exploração 

18,88 % 

Participação da despesa com produtos 
químicos nas despesas de exploração 

1,39 % 

Participação das outras despesas na 
despesa de exploração 

6,47 % 

Participação da receita operacional direta de 
água na receita operacional total 

72,56 % 

Índice de produtividade: economias ativas 
por pessoal total (equivalente) 

734,71 econ./empreg. eqv. 

Índice de produtividade de pessoal total 
(equivalente) 

578,14 ligações/empreg. 

Índice de produtividade: empregados 
próprios por 1.000 ligações de água + esgoto 

1,35 empreg./mil lig. 

Índice de produtividade: economias ativas 
por pessoal próprio 

938,26 econ./empreg. 

Índice de produtividade: empregados 
próprios por 1.000 ligações de água 

2,69 empreg./mil lig. 

Índice de suficiência de caixa 138,57 % 

Índice de despesas por consumo de energia 
elétrica nos sistemas de água e esgotos 

0,55 R$/ kWh 

Fonte: SNIS, 2019. 
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8.1.2.1.9 Avaliação de oferta e demanda 

Com relação à regularidade e frequência do fornecimento de água para a sede urbana 

de Patos de Minas, verifica-se que existem atualmente, 76.191 economias com 58.736 

ligações prediais, atendendo a 95,70 % da população total, sendo que a operação do 

sistema de abastecimento de água, para suprir a demanda de 430 l/s, tem uma 

duração média diária de 18 horas.   

Segundo informações fornecidas pela COPASA, embora o número de economias e 

ligações seja crescente, o volume de água distribuído não é suficiente para a demanda 

atual, devido a vazamentos nas redes e manutenções no sistema com as paralisações 

temporárias. A COPASA, neste sentido, vem desenvolvendo nos últimos anos, um 

aprimoramento para o combate as perdas de água no sistema, com a manutenção 

preventiva. Na sede do município existem projetos para a ampliação do sistema de 

captação, com a previsão do aumento da capacidade para o tratamento da água bruta 

da ETA, com a capacidade de operação total de 500 l/s, possibilitando ampliar o 

sistema de abastecimento e reserva de água tratada, porém ainda não existe um 

cronograma com a previsão, para a execução destes projetos. 

8.1.2.2 Distrito de Alagoas  

De acordo com a COPASA (janeiro de 2021), o Distrito de Alagoas possui população 

urbana estimada em 500 habitantes, com índice de atendimento de 100% em relação 

ao abastecimento de água. As operações de captação, tratamento, reserva e 

distribuição, são efetuadas pela concessionária COPASA. 

8.1.2.2.1 Captação 

A água é captada por poço artesiano, diretamente do lençol freático. A água captada 

apresenta uma boa qualidade, para a dessedentação humana, com o tratamento por 

adição de cloro e flúor. A vazão captada é de 8 l/s, e segundo informações da 

COPASA, possui outorga, deferida pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas – 

IGAM, para o abastecimento da população.  
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8.1.2.2.2 Adução de água bruta 

Toda a água bruta captada, é recalcada por rede adutora de água bruta, 20 m, DN 75 

mm, e encaminhada até o reservatório elevado, que irá reservar e tratar a água bruta, 

para a sua distribuição por gravidade.  

8.1.2.2.3 Tratamento 

O tratamento por adição de cloro e flúor, é feito dentro dos reservatórios, com o volume 

para a distribuição da água tratada. Indicadores de tratamento e qualidade da água 

8.1.2.2.4 Rede de distribuição de água tratada 

A rede de distribuição é composta por 5.747 m de tubulação, de PVC JE e JS PB, com 

diâmetros variando de DN 25 a DN 75 mm, a rede adutora de água tratada tem 255 

m de tubulação, com diâmetro de DN 75 mm, para a distribuição da água tratada. 

Destaca-se que todas as residências estão hidrometradas.  

8.1.2.2.5 Reservação 

O armazenamento de água, conta com dois reservatórios elevados, metálicos, com 

capacidade total de 75 m³.  

8.1.2.3 Distrito de Areado (Chumbo)  

Segundo a COPASA (janeiro de 2021), o Distrito de Areado, possui população urbana 

estimada de 460 habitantes em regime contínuo, com índice de atendimento de 100% 

da população.  

As operações de captação, tratamento, reserva e distribuição, são efetuadas pela 

concessionária COPASA, sendo composto por elevatória de água bruta e uma ETA. 
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FIGURA 41 – DISTRITO DE AREADO 
Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2020. 

8.1.2.3.1 Caracterização do manancial de captação 

O sistema é operado pela concessionária desde fevereiro de 1999. A captação é 

realizada diretamente no Ribeirão Areado, com vazão de 2,5 l/s. A captação é feita 

superficialmente, com outorga para a captação a partir do ano de 2000, deferida pelo 

IGAM, com o volume total de 0,005 m³/s, ou seja, 5 l/s.  

8.1.2.3.2 Adução de água bruta 

Toda a água bruta captada, é recalcada por uma estação de elevatória de água bruta, 

encaminhada por uma rede adutora, em PVC PBA, com o diâmetro de 75mm, com 36 

m de extensão, até a ETA. 

8.1.2.3.3 Tratamento 

O tratamento é feito em ETA em concreto armado e alvenaria, compacta, com 

capacidade de vazão de 2,5 l/s. O tipo de tratamento é o convencional, utilizando todos 
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os produtos químicos necessários para a floculação, correção de PH e desinfecção 

da água bruta, observando todos os parâmetros de qualidade da água. 

8.1.2.3.4 Rede de distribuição de água tratada 

A rede de distribuição é composta por 5.635 m de tubulação, em PVC JE PB, com 

diâmetros variando de DN 25 a DN 100 mm, e a rede adutora de água tratada tem 

404 m de tubulação, com diâmetro de DN 75 mm. Toda a água tratada é distribuída 

por gravidade para a população.  

8.1.2.3.5 Reservação 

Toda a água tratada é encaminhada por uma adutora de 404 m em PVC PBA DN 750 

mm, até o reservatório elevado, metálico, com capacidade total de 60m³.  

8.1.2.4 Distrito de Bom Sucesso de Patos   

Segundo a COPASA (janeiro de 2021), o Distrito de Bom Sucesso de Patos possui 

população urbana estimada em 792 habitantes, com índice de atendimento de 100% 

da população. As operações de captação, tratamento, reserva e distribuição são 

efetuadas pela concessionária COPASA, em regime contínuo.  

8.1.2.4.1 Caracterização do manancial de captação 

A captação é feita superficialmente em barragem de nível no Córrego do Bom 

Sucesso, e por poço artesiano, com a vazão total de 8,76 l/s, sendo o sistema operado 

pela concessionária COPASA, desde fevereiro de 1999, possuindo a outorga para a 

captação a partir do ano 2000, deferida pelo IGAM.  
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8.1.2.4.2Adução de água bruta 

Toda a água bruta captada, é recalcada por uma estação de elevatória de água bruta, 

encaminhada por uma rede adutora de 30 m com diâmetro de DN 75 mm, em PVC 

PBA, até a ETA.  

8.1.2.4.3 Tratamento 

O tratamento acontece na ETA de concreto, com capacidade de vazão de 9,0l/s, do 

tipo convencional, recebendo os produtos químicos necessários para a floculação, 

correção de PH e desinfecção da água bruta, realizado dentro da ETA. Durante o 

tratamento todos os parâmetros de qualidade da água, são observados. Após o 

tratamento, a água tratada é encaminhada para o reservatório, para a distribuição. 

8.1.2.4.4 Rede de Distribuição de água tratada 

A rede de distribuição é composta por 3.903 m de tubulação, em PVC JE e JS PB, 

com diâmetros variando de DN 25 a DN 75 mm, e a rede adutora com 2364m e 

diâmetro DN 75 mm. Toda a água tratada é distribuída por gravidade para a 

população.  

8.1.2.4.5 Reservação 

Toda a água tratada é encaminhada por uma adutora até o reservatório apoiado de 

concreto, com capacidade total de 60 m³.  

8.1.2.5 Distrito de Major Porto   

Segundo a COPASA (janeiro de 2021), o Distrito de Major Porto conta com um sistema 

público de abastecimento de água operado pela concessionária desde fevereiro de 

1990, em regime contínuo. A população urbana estimada é de 627 habitantes, com 

índice de atendimento de 100%. As operações de captação, tratamento, reserva e 

distribuição, são efetuadas pela concessionária COPASA. 
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FIGURA 42 – INFRAESTRUTURA DA COPASA NO DISTRITO DE MAJOR PORTO. 
Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2020. 

8.1.2.5.1 Caracterização do manancial de captação 

A captação é realizada por dois poços artesianos, com a vazão total de 3,84 l/s. Ela 

é profunda, no lençol freático, possuindo outorga para a captação, deferida pelo 

IGAM.  

8.1.2.5.2 Adução de água bruta 

Toda a água bruta captada, é encaminhada por uma tubulação de 60 m e diâmetro de 

DN 75 mm, até a o tanque de contato, que trata a água com o cloro e flúor.  

8.1.2.5.3 Tratamento 

O tratamento acontece com simples cloração no tanque de contato, e depois a água 

tratada é encaminhada para o reservatório, para a sua distribuição por gravidade, 

observando todos os parâmetros de qualidade da água. 
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8.1.2.5.4 Rede de Distribuição de água tratada 

A rede de Adutora de água tratada é composta por 430 m de tubulação, em FºFº DN 

125 mm, e a rede de distribuição de água tratada, possui 6.326 m em PVC JS, com 

diâmetros variando de DN 25 a DN 75 mm. Toda a água tratada é distribuída por 

gravidade para a população.  

8.1.2.5.5 Reservação 

A adutora de água tratada interliga o tanque de contato ao reservatório apoiado, em 

concreto armado, com capacidade para 150 m³. 

8.1.2.6 Distrito de Pilar 

Segundo a COPASA (janeiro de 2021), o Distrito de Pilar possui população urbana 

estimada de 541 habitantes, com índice de atendimento de 100% da população. As 

operações de captação, tratamento, reserva e distribuição, são efetuadas pela 

concessionária COPASA, em regime contínuo. 

8.1.2.6.1 Caracterização do manancial de captação 

A captação é realizada por dois poços artesianos, com a vazão total de 5,6 l/s. A 

captação é profunda, no lençol freático, possuindo outorga para a captação, deferida 

pelo IGAM.  
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FIGURA 43 – CAPTAÇÃO DE ÁGUA NO DISTRITO DE PILAR. 
Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2020. 

8.1.2.6.2 Adução de água bruta 

A adução de água bruta acontece por meio de duas adutoras, em PVC PBA, DN 75 

mm, com a extensão total de extensão de 2.765 m, encaminhando por bombeamento 

a água bruta para o reservatório.  

8.1.2.6.3 Tratamento 

O tratamento acontece com simples cloração no reservatório apoiado, e depois para 

a sua distribuição por gravidade, observando todos os parâmetros de qualidade da 

água.  

8.1.2.6.4 Rede de Distribuição de água tratada 

A rede de distribuição possui 6.957 m, em PVC JE e JS PB, com diâmetros variando 

de DN 25 mm a DN 100 mm, a adutora de água tratada, tem 234 m com o DN 7 mm. 

Toda a água tratada é distribuída por gravidade para a população.  



 

 

Página: 239 / 566                                                                                                                  
Arquivo: 245-P3-DIAGNOSTICO-R14-210914 

8.1.2.6.5 Reservação 

O armazenamento é constituído de um reservatório apoiado em ferro-cimento, com 

capacidade total de para 100 m³.  

 

FIGURA 44 – RESERVATÓRIO DE ÁGUA NO DISTRITO DE PILAR. 
Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2020. 

8.1.2.7 Distrito de Pindaíbas  

Segundo a COPASA (janeiro de 2021), o Distrito de Pindaíbas possui população 

urbana estimada em 598 habitantes, com índice de atendimento de 100% da 

população. As operações de captação, tratamento, reservação e distribuição, são 

efetuadas pela concessionária COPASA, desde 2000, em regime contínuo. 

8.1.2.7.1 Caracterização do manancial de captação 

A captação é realizada por tomada direta, na barragem de nível do Córrego Bauzinho, 

com a vazão total de 4l /s.  A captação é superficial, possuindo a outorga para a 

captação a partir do ano 2001, deferida pelo IGAM, com o volume total de 0,005 m³/s, 

ou seja, 5 l/s.  
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8.1.2.7.2 Adução de água bruta 

A adução de água bruta, com rede de 18 m com o diâmetro DN 75 mm, acontece por 

meio de captação superficialmente no córrego Bauzinho, a vazão de 4 l/s, 

encaminhando por indução mecânica, através de bombeamento, a água bruta para a 

ETA compacta.  

8.1.2.7.3 Tratamento 

O tratamento é feito por uma ETA, convencional, compacta em fibra de vidro, com 

vazão de 5 l/s, após o tratamento a água é encaminhada para um tanque de contato, 

e passado o período de retenção hidráulica, esta água é encaminhada para o 

reservatório para a sua distribuição. 

O tratamento é do tipo convencional, recebendo os produtos químicos necessários 

para a floculação, correção de PH e desinfecção da água bruta, observando todos os 

parâmetros de qualidade da água.  

8.1.2.7.4 Rede de distribuição de água tratada 

A adutora de água tratada interliga sistema de tratamento, tanque de contato, ao 

reservatório apoiado, toda em PVC PBA, DN 100 mm, com extensão de 523 m, a rede 

de distribuição tem extensão de 6.115 m, em PVC JE e JS PB, com diâmetros 

variando de DN 25 mm a DN 75 mm. Toda a água tratada é distribuída por gravidade 

para a população. 

8.1.2.7.5 Reservação 

O armazenamento é constituído de um reservatório apoiado, semienterrado, em 

concreto, com capacidade total de para 85 m³, que recebe toda a água tratada do 

tanque de contato.  
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8.1.2.8 Distrito de Santana de Patos   

Segundo a COPASA (janeiro de 2021), o Distrito de Santana de Patos possui 

população estimada em 776 habitantes, com índice de atendimento de 100% em 

relação ao abastecimento de água. O Distrito conta com um sistema público operado 

pela concessionária, desde 27 de setembro de 1998. As operações de captação, 

tratamento, reservação e distribuição, são efetuadas pela COPASA, em regime 

contínuo. 

8.1.2.8.1 Caracterização do manancial de captação 

A captação é realizada por meio de dois poços artesianos, com vazões de 3,05l/s e 

3,0l/s. As captações são profundas, por poço, possuindo a outorga para a captação, 

deferida pelo IGAM.   

8.1.2.8.2 Adução de água bruta 

A adução é realizada por duas adutoras de água bruta, em DE FºFº, DN100 mm, com 

extensão total de 85 m, encaminhando por indução mecânica, através de 

bombeamento, a água bruta para o Tanque de Contato, a vazão de 6,05 l/s.  

8.1.2.8.3 Tratamento 

O tratamento é feito por cloração simples no tanque de contato, com vazão de 6,05 

l/s, após o período de retenção hidráulica, esta água é encaminhada para o 

reservatório para a sua distribuição, observando todos os parâmetros de qualidade da 

água.  

8.1.2.8.4 Rede de distribuição de água tratada 

A adutora de água tratada interliga sistema de tratamento, tanque de contato, ao 

reservatório apoiado, toda em PVC PBA, DN 100 mm, com extensão de 1.960m, a 

rede de distribuição tem extensão de 5.809 m, em PVC JE e JS PB, com diâmetros 
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variando de DN 25 mm a DN 75 mm. Toda a água tratada é distribuída por gravidade 

para a população. 

8.1.2.8.5 Reservação 

O armazenamento é constituído de um reservatório apoiado, em concreto, com 

capacidade total de 60 m³, que recebe toda a água tratada do tanque de contato, para 

a distribuição por gravidade, nas redes de distribuição.   

8.1.2.9 Povoado de Arraial dos Afonsos    

O Povoado de Arraial dos Afonsos, possui população estimada em 182 habitantes, 

com índice de atendimento de 100% em relação ao abastecimento de água. O 

povoado conta com um sistema público operado pela COPASA. 

8.1.2.9.1 Caracterização do manancial de captação 

A captação é realizada, por poço artesiano. A vazão captada, é de 5,81 l/s, possuindo 

outorga para a captação, deferida pelo IGAM.   

8.1.2.9.2 Adução de água bruta 

A Adutora de Água Bruta é em PVC, com diâmetros de DN 75 mm, com 05 m de 

extensão, encaminhando por indução mecânica, através de bombeamento, a água 

para o reservatório elevado metálico.  

8.1.2.9.3 Tratamento 

O tratamento da água, é feito por simples cloração e adição de flúor. 
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8.1.2.9.4 Rede de distribuição de água tratada 

A rede de distribuição possui 991m, em PVC, DN 50 mm, e a rede adutora de água 

tratada, possui 814 m e DN 75 mm, não existindo o projeto da sua implantação.  

8.1.2.9.5 Reservação 

O armazenamento é constituído de um reservatório elevado metálico com capacidade 

total de 10 m³, que recebe toda a água captada, armazena e distribui por gravidade, 

através das redes de distribuição, para a população.   

8.1.2.10 Povoado de Baixadinha dos Gonçalves    

Segundo a COPASA (janeiro de 2021), o Povoado de Baixadinha dos Gonçalves 

possui população estimada em 473 habitantes, com índice de atendimento de 100% 

em relação ao abastecimento de água. O povoado conta com um sistema público 

operado pela concessionária COPASA. 

8.1.2.10.1 Caracterização do manancial de captação 

A captação é por um poço artesiano, com vazão de 2,94 l/s. a vazão, possuindo 

outorga para a captação, deferida pelo IGAM. 

8.1.2.10.2 Adução de água bruta 

A Adutora de Água Bruta, de 0,4 m com o diâmetro de DN 75 mm, conduz a água, 

encaminhando por indução mecânica, através de bombeamento.  

8.1.2.10.3 Tratamento 

O tratamento é realizado por filtração e com a adição de cloro e flúor, na água bruta. 

As principais deficiências do sistema são inexistência de medição da água distribuída. 
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8.1.2.10.4 Rede de distribuição de água tratada 

A rede de distribuição possui extensão de 3.371 m, em PVC JS e PB, com diâmetro 

DN 50 mm, e a rede adutora com 733 m e DN 75 mm não existindo o projeto da sua 

implantação.  

8.1.2.10.5 Reservação 

O armazenamento é constituído de um reservatório elevado metálico, localizado 

próximo ao poço artesiano, com capacidade total de 10 m³, que recebe toda a água 

captada, armazena e distribui por gravidade, através das redes de distribuição, para 

a população.   

8.1.2.11 Povoado de Boassara 

Segundo a COPASA (janeiro de 2021), o Povoado de Boassara possui população 

estimada em 253 habitantes, com índice de atendimento de 100% em relação ao 

abastecimento de água. O povoado conta com um sistema público operado pela 

concessionária COPASA. 

8.1.2.11.1 Caracterização do manancial de captação 

A captação é por um poço artesiano, com vazão de 3,03 l/s. A captação, possui 

outorga para a captação, deferida pelo IGAM. A fonte de captação da localidade 

anteriormente, era em um manancial superficial, alimentado por nascentes próximas 

ao ponto de captação, denominado Brejão. Porém este manancial apresentava 

recorrente redução de vazão no período de estiagem.  

8.1.2.11.2 Adução de água bruta 

A adutora com aproximadamente 4m em PVC DN 75 mm, ela recebe a dosagem 

química para o tratamento, e encaminhando por indução mecânica, através de 

elevatória, a água tratada.   
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8.1.2.11.3 Tratamento 

O tratamento é realizado com a adição de cloro e flúor, na água bruta. As principais 

deficiências do sistema são inexistência de medição da água distribuída. 

8.1.2.11.4 Rede de distribuição de água tratada 

A rede de distribuição possui extensão de 1.680m, em PVC JS e PB, com diâmetro 

de DN 50 mm, e adutora de água tratada 733 m com DN 75 mm, não existindo o 

projeto da sua implantação.  

8.1.2.11.5 Reservação 

O armazenamento é constituído de um reservatório elevado metálico, localizado na 

entrada do povoado, com capacidade total de 10 m³, que recebe toda a água captada, 

armazena e distribui por gravidade, através das redes de distribuição, para a 

população. 

8.1.2.12 Povoado de Horizonte Alegre    

Segundo a COPASA (janeiro de 2021), o Povoado de Horizonte Alegre possui 

população estimada em 80 habitantes, com índice de atendimento de 100% em 

relação ao abastecimento de água. O povoado conta com um sistema público operado 

pela concessionária COPASA. 

8.1.2.12.1 Caracterização do manancial de captação 

A captação é feita por poço artesiano, a vazão captada é de 0,57 l/s. A captação, 

possui outorga para a captação, deferida pelo IGAM.   
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8.1.2.12.2 Adução de água bruta 

A adutora de água bruta segue por gravidade, até o reservatório apoiado de concreto, 

localizado abaixo da nascente e recalca a água a um desnível de cerca de 70 m, 

através de 6 m de tubulação, em PVC DN 75 mm, conduzindo a água bruta, até o 

reservatório.  

8.1.2.12.3 Tratamento 

O tratamento é realizado com a adição de cloro e flúor, na água bruta. As principais 

deficiências do sistema são inexistência de medição da água distribuída. 

8.1.2.12.4 Rede de Distribuição de água tratada 

A rede de distribuição possui extensão de 715 m, em PVC com diâmetro de DN 50mm, 

e a rede adutora com 553 m de diâmetro DN 50 mm, não existindo o projeto da sua 

implantação.  

8.1.2.12.5 Reservação 

O sistema é constituído de um reservatório apoiado de concreto, próximo a captação, 

com o volume de reservação de 10 m³, que recalca a água captada através de uma 

elevatória, para outro reservatório elevado em concreto armado, com capacidade total 

de 35 m³, que recebe toda a água captada, armazena e distribui por gravidade, através 

das redes de distribuição, para a população.   

8.1.2.13 Povoado de Lanhosos     

O Povoado de Lanhosos, possui população estimada em 118 habitantes, com índice 

de atendimento de 100% em relação ao abastecimento de água. O povoado conta 

com um sistema operado pela COPASA. 
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8.1.2.13.1 Caracterização do manancial de captação 

A captação é feita por poço artesiano, com vazão de captação de 2,67 l/s, na área da 

escola municipal. A captação, possui outorga para a captação, deferida pelo IGAM.   

8.1.2.13.2 Adução de água bruta 

A adutora de água bruta segue, até o reservatório elevado metálico, localizado 

próximo à beira da estrada de chão batido, através de 3 metros de tubulação, em PVC 

PBA DN 75 mm, encaminhada por indução mecânica, por bombeamento.  

8.1.2.13.3 Tratamento 

O tratamento, é feito de simples cloração e flúor na água bruta. As principais 

deficiências do sistema são inexistência de tratamento e medição da água distribuída. 

8.1.2.13.4 Rede de Distribuição de água tratada 

A rede de distribuição possui extensão de 547 m, em PVC JS, com diâmetro de DN 

50 mm, e rede adutora de 34 m, e com diâmetro DN 50 mm, não existindo o projeto 

da sua implantação.  

8.1.2.13.5 Reservação 

O sistema é constituído de um reservatório elevado metálico, com o volume de 

reservação de 10 m³, que recebe toda a água captada, armazena e distribui por 

gravidade, através das redes de distribuição, para a população.   

8.1.2.14 Povoado de Santa Maria     

Segundo a COPASA (janeiro de 2021), o Povoado de Horizonte Alegre possui 

população estimada em 80 habitantes, com índice de atendimento de 100% em 
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relação ao abastecimento de água. O povoado conta com um sistema público operado 

pela concessionária COPASA. 

8.1.2.14.1 Caracterização do manancial de captação 

A captação é feita no Distrito de Bom Sucesso de Patos, e é encaminhada para o 

povoado de Santa Maria, por uma adutora de água tratada. A captação do Distrito de 

Bom Sucesso, possui outorga para a captação, deferida pelo IGAM.   

8.1.2.14.2 Adução de água bruta 

Não existe, a adutora de água bruta, porque a água para a dessedentação humana, 

já vem tratada em adutora de água tratada, do Distrito de Bom Sucesso de Patos, que 

segue por indução mecânica, até o reservatório apoiado de concreto. A vazão de 

consumo do povoado é de 1 l/s. 

8.1.2.14.3 Tratamento 

O tratamento acontece na ETA de concreto, com capacidade de vazão de 9,0l/s, é do 

tipo convencional, recebendo os produtos químicos necessários para a floculação, 

correção de PH e desinfecção da água bruta, realizado dentro da ETA do Distrito de 

Bom Sucesso de Patos, observando todos os parâmetros de qualidade da água. Após 

o tratamento, a água tratada é encaminhada para o Povoado de Santa Maria, sendo 

a vazão de consumo do povoado de 1 l/s. 

8.1.2.14.4 Rede de distribuição de água tratada 

A rede de distribuição possui extensão de 1.015 m, em PVC PBA, com diâmetro 

variando entre DN 50mm, e a rede adutora de água tratada com 7.339 m e diâmetro 

de DN 50 mm, não existindo o projeto da sua implantação.  
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8.1.2.14.5 Reservação 

O sistema é constituído de um reservatório apoiado de concreto, com o volume de 

reservação de 10 m³, que recebe a água tratada do Distrito de Bom Sucesso de Patos, 

armazena e distribui por gravidade, através das redes de distribuição, para a 

população.   

8.1.2.15 Povoado de Sertãozinho     

Segundo a COPASA (janeiro de 2021), o Povoado de Sertãozinho possui população 

estimada em 183 habitantes, com índice de atendimento de 100% em relação ao 

abastecimento de água. O povoado conta com um sistema público operado pela 

concessionária COPASA. 

O armazenamento constitui-se de um reservatório localizado na Praça da Igreja (parte 

alta da localidade). Ressalta-se que acima deste reservatório apoiado existem três 

casas que estão sendo abastecidas por meio de bombas submersíveis individuais.  

8.1.2.15.1 Caracterização do manancial de captação 

A captação é feita por poço artesiano, com vazão de captação de 3,1 l/s. O volume 

coletado, possuindo outorga para a captação, deferida pelo IGAM.   

8.1.2.15.2 Adução de água bruta 

A adutora de água bruta segue, até o reservatório apoiado de concreto, através de 3 

metros de tubulação, em PVC PBA DN 75 mm, encaminhada por indução mecânica, 

por bombeamento.  

8.1.2.15.3 Tratamento 

O tratamento é realizado com a adição de cloro e flúor, na água bruta. As principais 

deficiências do sistema são inexistência de medição da água distribuída. 
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8.1.2.15.4 Rede de distribuição de água tratada 

A rede de distribuição possui extensão de 850 m, em PVC JS, com diâmetro de DN 

50 mm, e a rede adutora com 290 m, com o diâmetro de DN 75 mm, não existindo o 

projeto da sua implantação.  

8.1.2.15.5 Reservação 

O sistema é constituído de um reservatório apoiado em concreto armado, com o 

volume de reservação de 10 m³, que recebe toda a água captada, armazena e distribui 

por gravidade, através das redes de distribuição, para a população.   

8.1.2.16 Povoado Cachoeira do Areado     

Povoado de Cachoeira do Areado possui população estimada em 45 habitantes, com 

índice de atendimento de 100% em relação ao abastecimento de água. O povoado 

conta com um sistema público operado pela Prefeitura Municipal de Patos de Minas. 

8.1.2.16.1 Caracterização do manancial de captação 

A captação é feita superficialmente, em um lago no povoado, próximo ao local de 

reservação. O volume coletado, não possui outorga para a captação, deferida pelo 

IGAM.   

8.1.2.16.2 Adução de água bruta 

A adutora de água bruta segue, até os dois reservatórios apoiados, de concreto, e 

metálico, localizados próximo à beira do lago de captação, o caminhamento da água 

bruta é por indução mecânica, bombeamento.  
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8.1.2.16.3 Tratamento 

Não ocorrem registros de tratamento na água bruta. As principais deficiências do 

sistema são inexistência de tratamento da água, padronização e medição da água 

distribuída. 

8.1.2.16.4 Rede de Distribuição de água tratada 

Não existe projeto da implantação das redes de distribuição. 

8.1.2.16.5 Reservação 

O sistema é constituído de dois reservatórios, um apoiado em concreto armado e o 

outro, metálico apoiado, com o volume de reservação total de aproximadamente 7 m³, 

que recebe toda a água captada, armazena e distribui por gravidade, através das 

redes de distribuição, para a população.   

 

FIGURA 45 – INFRAESTRUTURA DO POVOADO DE CACHOEIRA DE AREADO. 
Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2020. 
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8.1.2.17 Povoado Campo Alegre     

O Povoado de Campo Alegre, possui população estimada em 50 habitantes, com 

índice de atendimento de 100% em relação ao abastecimento de água. O povoado 

conta com um sistema público operado pela Prefeitura Municipal de Patos de Minas. 

8.1.2.17.1 Caracterização do manancial de captação 

A captação é feita por poço artesiano, próximo ao local de reservação. O volume 

coletado, não possui outorga para a captação, deferida pelo IGAM.   

8.1.2.17.2 Adução de água bruta 

A adutora de água bruta segue, até o reservatório elevado metálico, o caminhamento 

da água bruta é por indução mecânica, bombeamento.  

8.1.2.17.3 Tratamento 

Não ocorrem registros de tratamento na água bruta. As principais deficiências do 

sistema são inexistência de tratamento da água, padronização e medição da água 

distribuída. 

8.1.2.17.4 Rede de Distribuição de água tratada 

Não existe projeto da implantação das redes de distribuição. 

8.1.2.17.5 Reservação 

O sistema é constituído de reservatório metálico elevado, com o volume de reservação 

total de aproximadamente 10 m³, que recebe toda a água captada, armazena e 

distribui por gravidade, através das redes de distribuição, para a população.   
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FIGURA 46 – INFRAESTRUTURA DO POVOADO CAMPO ALEGRE 
Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2020. 

 

8.1.2.18 Povoado Curraleiros     

Povoado de Curraleiros, possui população estimada em 63 habitantes, com índice de 

atendimento de 100% em relação ao abastecimento de água. O povoado conta com 

um sistema público operado pela Prefeitura Municipal de Patos de Minas. 

8.1.2.18.1 Caracterização do manancial de captação 

A captação é feita por poço artesiano, no terreno da escola municipal João Gualberto. 

O volume coletado, não possui outorga para a captação, deferida pelo IGAM.   

8.1.2.18.2 Adução de água bruta 

A adutora de água bruta segue, até o reservatório elevado metálico, o caminhamento 

da água bruta é por indução mecânica, bombeamento.  
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8.1.2.18.3 Tratamento 

Não ocorrem registros de tratamento na água bruta. As principais deficiências do 

sistema são inexistência de tratamento da água, padronização e medição da água 

distribuída. 

8.1.2.18.4 Rede de Distribuição de água tratada 

Não existe projeto da implantação das redes de distribuição. 

8.1.2.18.5 Reservação 

O sistema é constituído de reservatório metálico elevado, com o volume de reservação 

total de aproximadamente 10m³, que recebe toda a água captada, armazena e 

distribui por gravidade, através das redes de distribuição, para a população. 

8.1.2.19 Povoado de Firmes      

O Povoado de Firmes, possui população estimada em 37 habitantes, com índice de 

atendimento de 100% em relação ao abastecimento de água. O povoado conta com 

um sistema público operado pela Prefeitura Municipal de Patos de Minas. 

8.1.2.19.1 Caracterização do manancial de captação 

A captação é feita por poço artesiano. O volume coletado, não possui outorga para a 

captação, deferida pelo IGAM.   

8.1.2.19.2 Adução de água bruta 

A adutora de água bruta segue, até o reservatório elevado metálico, o caminhamento 

da água bruta é por indução mecânica, bombeamento.  
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8.1.2.19.3 Tratamento 

Não ocorrem registros de tratamento na água bruta. As principais deficiências do 

sistema são inexistência de tratamento da água, padronização e medição da água 

distribuída. 

8.1.2.19.4 Rede de Distribuição de água tratada 

Não existe projeto da implantação das redes de distribuição. 

8.1.2.19.5 Reservação 

O sistema é constituído de reservatório metálico elevado, com o volume de reservação 

total de aproximadamente 10 m³, que recebe toda a água captada, armazena e 

distribui por gravidade, através das redes de distribuição, para a população. 

 

FIGURA 47 – INFRAESTRUTURA DO POVOADO DE CURRALLEIROS. 
Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2020. 
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8.1.2.20 Povoado Leal  

O Povoado Leal, possui população estimada em 85 habitantes, com índice de 

atendimento de 100% em relação ao abastecimento de água. O povoado conta com 

um sistema público operado pelos moradores locais. 

 
FIGURA 48 – POVOADO LEAL 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2020. 

8.1.2.20.1 Caracterização do manancial de captação 

A captação é feita por poço artesiano. O volume coletado, não possui outorga para a 

captação, deferida pelo IGAM.   

8.1.2.20.2 Adução de água bruta 

A adutora de água bruta segue, até os reservatórios apoiado metálicos em formato de 

cilíndrico, o caminhamento da água bruta é por indução mecânica, bombeamento.  
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8.1.2.20.3 Tratamento 

Não ocorrem registros de tratamento na água bruta. As principais deficiências do 

sistema são inexistência de tratamento da água, padronização e medição da água 

distribuída. 

8.1.2.20.4 Rede de distribuição de água tratada 

Não existe projeto da implantação das redes de distribuição. 

8.1.2.20.5 Reservação 

O sistema é constituído por dois reservatórios metálicos apoiados, em formato 

cilíndrico, com o volume de reservação total de aproximadamente 15 m³, que recebem 

toda a água captada, armazenam e distribuem por gravidade, através das redes de 

distribuição, para a população. 

8.1.2.21 Povoado Mata do Brejo 

O Povoado Mata do Brejo, possui população estimada em 15 habitantes, com índice 

de atendimento de 100% em relação ao abastecimento de água. O povoado conta 

com um sistema público operado pela Prefeitura Municipal de Patos de Minas. 



 

 

Página: 258 / 566                                                                                                                  
Arquivo: 245-P3-DIAGNOSTICO-R14-210914 

 
FIGURA 49 – POVOADO MATA DO BREJO 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2020. 

8.1.2.21.1 Caracterização do manancial de captação 

A captação é feita por poço artesiano. O volume coletado, não possui outorga para a 

captação, deferida pelo IGAM.   

8.1.2.21.2 Adução de água bruta 

A adutora de água bruta segue, até o reservatório, apoiado em PRFV, e o 

caminhamento da água bruta é por indução mecânica, bombeamento.  

8.1.2.21.3 Tratamento 

Não ocorrem registros de tratamento na água bruta. As principais deficiências do 

sistema são inexistência de tratamento da água, padronização e medição da água 

distribuída. 
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8.1.2.21.4 Rede de distribuição de água tratada 

Não existe projeto da implantação das redes de distribuição. 

8.1.2.21.5 Reservação 

O sistema é constituído de reservatório apoiado em PRFV, com o volume de 

reservação total de aproximadamente 3m³, que recebe toda a água captada, 

armazena e distribui por gravidade, através das redes de distribuição, para a 

população. 

8.1.2.22 Povoado de Vieiras       

O Povoado de Vieiras, possui população estimada em 37 habitantes, com índice de 

atendimento de 100% em relação ao abastecimento de água. O povoado conta com 

um sistema público operado pela empresa Riber Sementes. 

8.1.2.22.1 Caracterização do manancial de captação 

A captação é feita por poço artesiano. O volume coletado, não possui outorga para a 

captação, deferida pelo IGAM.   

8.1.2.22.2 Adução de água bruta 

A adutora de água bruta segue, até o reservatório elevado metálico, o caminhamento 

da água bruta é por indução mecânica, bombeamento.  

8.1.2.22.3 Tratamento 

Não ocorrem registros de tratamento na água bruta. As principais deficiências do 

sistema são inexistência de tratamento da água, padronização e medição da água 

distribuída. 
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8.1.2.22.4 Rede de Distribuição de água tratada 

Não existe o cadastro e nem o projeto da implantação das redes de distribuição. 

8.1.2.22.5 Reservação 

O sistema é constituído de reservatório metálico elevado, com o volume de reservação 

total de aproximadamente 10 m³, que recebe toda a água captada, armazena e 

distribui por gravidade, através das redes de distribuição, para a população 

 

 

FIGURA 50 – POVOADO DE VIEIRAS. 
Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2020. 

8.1.2.23 Áreas rurais 

Atualmente no município de Patos de Minas, existem os cadastramentos de dois 

assentamentos rurais, sendo o São Luiz de Cima e Dois de Novembro. 

• ASSENTAMENTO RURAL – SÃO LUIZ DE CIMA 

Este assentamento rural, capta a água bruta superficialmente do córrego Curraleiro, 

para a reservação e abastecimento desta comunidade rural. A responsabilidade pelo 
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sistema, é dos moradores locais, que fazem a manutenção e operação. Não ocorrem 

registros de tratamento na água bruta, sendo as principais deficiências do sistema, a 

inexistência de tratamento da água, a falta de padronização e a falta de medição da 

água distribuída. O volume coletado de água bruta, não possui outorga para a 

captação, deferida pelo IGAM. Não existe o cadastro e o projeto das redes de 

distribuição.  

 

FIGURA 51 – ASSENTAMENTO DE SÃO LUIZ DE CIMA 
Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2020. 

• ASSENTAMENTO RURAL – DOIS DE NOVEMBRO 

Este assentamento rural, capta a água bruta superficialmente do córrego Curraleiro, 

para a reservação e abastecimento desta comunidade rural, com aproximadamente 

53 famílias residentes. A responsabilidade pelo sistema, é dos moradores locais, que 

fazem a manutenção e operação. Não ocorrem registros de tratamento na água bruta, 

sendo as principais deficiências do sistema, a inexistência de tratamento da água, a 

falta de padronização e a falta de medição da água distribuída. O volume coletado de 

água bruta, não possui outorga para a captação, deferida pelo IGAM. Não existe o 

cadastro e o projeto das redes de distribuição.  
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8.1.3 Programas de Controle Operacional, Manutenção e Monitoramento 

Dentro da Estação de Tratamento de Água, da parte das estruturas físicas da 

COPASA, se concentram os escritórios, os laboratórios, e a central operacional de 

controle do Sistema de Abastecimento de Água, da sede urbana de Patos de Minas. 

Todas as unidades operacionais, da captação, da adução, do tratamento e 

reservação, das elevatórios e da distribuição, são automatizadas e monitoradas com 

câmeras de vídeo, sendo que as áreas dos reservatórios e da ETA, possuem alarmes 

detectores de presença. A manutenção de todo o Sistema de Abastecimento da sede 

urbana de Patos de Minas, e dos distritos e localidades, é feita pelos funcionários da 

concessionária COPASA.    

O sistema de automação é composto por um comando das bombas, sendo feito pelos 

QCM’s (Quadro de Comando de Motores) e pelo QICA (Quadro de Interface, 

Comando e Automação), ambos a serem instalados no interior da sala elétrica. Para 

cada bomba foi previsto um QCM com sistema de partida parada suave (Solf Starter). 

As funções de liga/desliga, supervisão de parâmetros elétricos e automação dos 

QCM’s serão executadas pelo CLP (Controlador Lógico Programável). 

Como regra geral, cada unidade irá operar de forma autônoma, segundo a 

programação configurada no aplicativo residente no QICA local.  

8.1.4 Política Tarifária 

As tarifas praticadas para o serviço de disponibilização de água e coleta de esgoto no 

Município de Patos de Minas realizadas pela Copasa estão amparadas pela 

Resolução 127, de 25/06/2017 da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento 

de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais (ARSAE-MG). A 

tarifa é composta pela somatória do componente fixo mais variável, de acordo com a 

categoria cadastrada, a faixa de consumo e o serviço prestado (Tabela 8). 
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TABELA 8 – TARIFA DA COPASA (REAIS) REGULAMENTADA PELA ARSAE-MG, 
CONFORME CATEGORIAS DE SERVIÇO E FAIXAS DE CONSUMO, 
2020 

Categorias Faixas Água1 EDC2 EDT3 Unidade 

Residencial  
Social 

Fixa 7,87 2,50 7,65 R$/mês 

0 a 5 m³ 0,67 0,21 0,66 R$/m³ 

> 5 a 10 m³ 1,702 0,533 1,659 R$/m³ 

> 10 a 15 m³ 3,468 1,089 3,379 R$/m³ 

> 15 a 20 m³ 4,283 1,335 4,177 R$/m³ 

> 20 a 40 m³ 4,966 1,530 4,851 R$/m³ 

> 40 m³ 7,816 2,427 7,628 R$/m³ 

Residencial 

Fixa 17,49 5,56 17,01 R$/mês 

0 a 5 m³ 1,34 0,42 1,32 R$/m³ 

> 5 a 10 m³ 3,403 1,065 3,318 R$/m³ 

> 10 a 15 m³ 6,935 2,177 6,757 R$/m³ 

> 15 a 20 m³ 8,565 2,669 8,354 R$/m³ 

> 20 a 40 m³ 9,931 3,059 9,701 R$/m³ 

> 40 m³ 15,632 4,853 15,255 R$/m³ 

Comercial 

Fixa 26,22 8,33 25,51 R$/mês 

0 a 5 m³ 3,38 1,01 3,31 R$/m³ 

> 5 a 10 m³ 4,431 1,347 4,335 R$/m³ 

> 10 a 20 m³ 8,929 2,823 8,694 R$/m³ 

> 20 a 40 m³ 10,232 3,233 9,962 R$/m³ 

> 40 a 200 m³ 11,089 3,484 10,804 R$/m³ 

> 200 m³ 12,280 3,840 11,974 R$/m³ 

Industrial 

Fixa 26,22 8,33 25,51 R$/mês 

0 a 5 m³ 3,38 1,01 3,31 R$/m³ 

> 5 a 10 m³ 4,431 1,347 4,335 R$/m³ 

> 10 a 20 m³ 8,929 2,823 8,694 R$/m³ 

> 20 a 40 m³ 10,232 3,233 9,962 R$/m³ 

> 40 a 200 m³ 11,089 3,484 10,804 R$/m³ 

> 200 m³ 12,280 3,840 11,974 R$/m³ 

Pública 

Fixa 21,84 6,93 21,25 R$/mês 

0 a 5 m³ 3,18 0,98 3,12 R$/m³ 

> 5 a 10 m³ 4,002 1,220 3,913 R$/m³ 

> 10 a 20 m³ 8,436 2,668 8,213 R$/m³ 

> 20 a 40 m³ 9,425 2,976 9,178 R$/m³ 

> 40 a 200 m³ 10,726 3,387 10,444 R$/m³ 

> 200 m³ 11,557 3,640 11,257 R$/m³ 

Nota: 1: abastecimento de água 
          2: esgotamento dinâmico com coleta (31,25% da tarifa de água) 
          3: esgotamento dinâmico com coleta e tratamento (97,5% da tarifa de água) 
Fonte: ARSAE (2020). 

 

A ARSAE mantém os critérios de enquadramento dos usuários à Tarifa Social, 

conforme a unidade usuária classificada como residencial e os moradores da unidade, 

sendo que as Tarifas Sociais, devem pertencer a uma família inscrita no Cadastro 

Único para Programas Sociais, e a renda per capita mensal familiar destas unidades, 

devem ser menor ou igual a meio (1/2) salário-mínimo nacional. 
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8.1.5 Índice de Atendimento  

Classifica-se o índice de atendimento urbano de água como MODERADO em acordo 

a Resolução 108 de abril de 2018 da Agência Reguladora de Serviços de 

Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais 

(ARSAE-MG), que estabelece critérios e valores de referência para o nível de serviço. 

Se compararmos o índice de atendimento urbano de água realizado pela COPASA na 

microrregião em que o município de Patos de Minas está localizado, a COPASA 

também atende os municípios de Vazante, Guimarânia com o desempenho 

MODERADO (Tabela 9). 

Em relação a eficiência no controle de perdas na distribuição, no município de Patos 

de Minas, a COPASA teve o desempenho de perdas na distribuição em 20,93, 

classificado como SATISFATÓRIO de acordo a Resolução 108 de abril de 2018 em 

acordo aos critérios e valores de referência estabelecidos pela ARSAE-MG (Tabela 

9). O município de Patos de Minas apresenta o índice de perda inferior ao estado de 

Minas Gerais, que é de 35,2 para o mesmo ano (IBGE, 2020).  

TABELA 9 – DESEMPENHO DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO 
REFERENTES A ÁGUA PARA MUNICÍPIOS MINEIROS 
SELECIONADOS, 2018 

Microrregião  
Municípios 
Limítrofes 

Prestador 
do 

Serviço 
de Água 

Atendimento 
urbano de 

água 
(percentual) 

Classificação 
ARSAE-MG 
Atendimento 
Urbano Água 

Perdas na 
distribuição 
(percentual) 

Classificação 
ARSAE-MG 
Perdas na 

Distribuição 

Patrocínio Prefeitura 100,00 SATISFATÓRIO 42,71 INSATISFATÓRIO 

Presidente Olegário * 100,00 SATISFATÓRIO 18,07 SATISFATÓRIO 

Lagoa Formosa SAAE 100,00 SATISFATÓRIO 23,69 MODERADO 

Tiros Prefeitura 98,60 SATISFATÓRIO 20,68 SATISFATÓRIO 

Varjão de Minas * 98,30 SATISFATÓRIO 10,57 SATISFATÓRIO 

Vazante COPASA 95,80 MODERADO 27,49 MODERADO 

Patos de Minas COPASA 95,70 MODERADO 20,93 SATISFATÓRIO 

Guimarânia COPASA 95,20 MODERADO 35,12 INSATISFATÓRIO 

Serra do Salitre Prefeitura 95,00 MODERADO 19,15 SATISFATÓRIO 

Cruzeiro da Fortaleza Prefeitura 88,70 INSATISFATÓRIO 15,14 SATISFATÓRIO 

Coromandel Prefeitura 87,90 INSATISFATÓRIO 22,38 MODERADO 

Carmo do Paranaíba COPASA 87,00 INSATISFATÓRIO 28,45 INSATISFATÓRIO 

Lagamar Prefeitura 86,60 INSATISFATÓRIO 17,77 SATISFATÓRIO 

Municípios Mineiros - Referência Populacional 

Poços de Caldas Prefeitura 100,00 SATISFATÓRIO 39,21 INSATISFATÓRIO 

Pouso Alegre COPASA 96,00 MODERADO 31,77 INSATISFATÓRIO 

Patos de Minas COPASA 95,70 MODERADO 20,93 SATISFATÓRIO 
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Microrregião  
Municípios 
Limítrofes 

Prestador 
do 

Serviço 
de Água 

Atendimento 
urbano de 

água 
(percentual) 

Classificação 
ARSAE-MG 
Atendimento 
Urbano Água 

Perdas na 
distribuição 
(percentual) 

Classificação 
ARSAE-MG 
Perdas na 

Distribuição 

Teófilo Otoni COPANOR 87,40 INSATISFATÓRIO 34,44 INSATISFATÓRIO 

Ibirité COPASA 83,60 INSATISFATÓRIO 49,96 INSATISFATÓRIO 

Nota: * Informações indisponíveis 
Fonte: SNIS, 2020  

 

8.1.6 Fontes Alternativas de Captação 

Após estudos realizados, pela concessionária COPASA, não foram apresentadas 

nenhuma alternativa de captação em outro corpo hídrico da região da sede urbana, 

sendo a captação atual no valor de 430 l/s e a vazão de outorga do rio Paranaíba, 

deferida pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM, de 750 l/s. Caso acabe 

a capacidade de vazão para o abastecimento da sede urbana de Patos de Minas, o 

recurso seria a captação por poço artesiano. Nos distritos e localidades, a alternativa 

das captações, seria a mudança de local da captação, com a perfuração de novos 

poços artesianos, buscando outro lençol freático.  

8.1.7 Conflitos de Uso da Água 

O pensamento histórico-cultural da água enquanto recurso de domínio privado está 

impregnado na origem da sociedade brasileira, o que, em parte, justificaria a crescente 

ocorrência de conflitos. Ao apropriar-se da terra, cria-se a ideia de posse dos diversos 

corpos hídricos, isto é, das nascentes, fontes, rios etc. Segundo Maciel Junior (2000), 

esse pensamento centralizador tendeu a resistir mesmo após o Código das Águas 

(Decreto Federal 14643 de 10/07-1934) e a Política Nacional de Recursos Hídricos 

(Lei 9.433/1997), que apresentam como fundamentos o domínio público das águas. 

Os conflitos inerentes a esta questão, têm chamado a atenção nos últimos anos, 

principalmente pelo alarmante número de ocorrências da escassez hídrica.  

No município de Patos de Minas, não é diferente, os proprietários de grandes e de 

pequenos latifúndios, tendo a posse da terra, utilizam o seu recurso hídrico, 
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disponibilizado nesta propriedade, muitas vezes, sem a solicitação de um processo 

de outorga, que o respalde sobre a vazão de uso e o período desta apropriação.   

Os processos de outorga, quando deferidos pelo IGAM, possuem um período de 

concessão para a utilização de uma determinada vazão por um período de 35 anos, 

cada processo é validado conforme a disponibilidade hídrica da região, objetivando 

evitar os conflitos hídricos e propiciar o consumo para todos.   

Segue como modelo de processo de Outorga, Tabela 10, os processos solicitados 

pela concessionária COPASA, deferidos pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas 

– IGAM, para o uso da água para o abastecimento da população dos Distritos e 

Povoados.    

TABELA 10 – PROCESSOS DE OUTORGA DEFERIDOS PELO IGAM 
Processo Outorga Formalização Portaria Ano Portaria Concessão Latitude Longitude 

00805/2001 17/08/2001 764/ 2001 12/10/2001 18° 41’ 8’’  46° 14’ 50’’  

00324/2000 31/03/2000 376/ 2000 29/07/2000 18° 35’ 21’’  45° 55’ 22’’  

00323/2000 31/03/2000 377/ 2000 29/07/2000 18° 37’ 53’’  46° 11’ 17’’  
Fonte: IGAM, Processos de Outorga do Município de Patos de Minas, solicitação da COPASA. 

 

Tipo captação Recurso Hídrico Bacia  Vazão (m3/ s) 

Superficial Córrego Bauzinho Rio Abaete 0,005 

Superficial Córrego do Bom Sucesso Rio Abaete 0,005 

Superficial Ribeirão Areado Rio Abaete 0,005 

Fonte: IGAM, Processos de Outorga do Município de Patos de Minas, solicitação da COPASA. 

Tentando minimizar o impacto de uma futura escassez hídrica no município, evitando 

conflitos hídricos, voltamos a atenção para a perda de água no sistema de 

abastecimento de água em questão.  

Os estudos e projetos deverão se apoiar na identificação de ações que busquem o 

combate às perdas de água nos sistemas referidos, englobando tanto as medidas de 

cunho técnico-operacional, quanto às providências de caráter interno aos serviços da 

prestadora. 

As soluções no âmbito do esgotamento sanitário deverão possuir uma possível 

conjuntura para que o efluente tratado possa de alguma forma ser reutilizado. No 
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campo da drenagem poderá ser sugerido, oportunamente, o aproveitamento de águas 

das chuvas. 

8.2 SITUAÇÃO DOS SISTEMAS E SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO 

8.2.1 Introdução 

A implantação da infraestrutura de esgotamento sanitário na cidade teve início em 

1947, obedecendo a um plano previamente elaborado, porém não se tem informações 

desse projeto. Foram feitos estudos parciais de alguns setores isolados, mas a 

execução ocorreu precariamente e com o sistema executado de forma aleatória, sem 

diretriz específica, não atendendo às Normas Técnicas. A partir de 1990, a Prefeitura 

passou a exigir dos loteamentos aprovados e ocupações de novas áreas, o projeto do 

sistema de esgotos sanitários, bem como a implantação deles dentro de 

determinações das Normas Técnicas pré-estabelecidas. 

Até o mês de dezembro de 2008, a manutenção e operação do Sistema de Esgotos 

Sanitários ficavam a cargo da Prefeitura através da Secretaria de Serviços Públicos, 

sendo subsidiados 100% dos custos deste serviço, já que não existia taxa ou tarifa 

repassada a população. A partir desta data, através de um Contrato de Programa 

entre o município e a concessionária COPASA, a concessão para administração do 

sistema passou a ser de responsabilidade desta última. 

Atualmente, a rede coletora de esgotos sanitários atende aproximadamente 78,06% 

da área urbana. Apesar da deficiência em muitos setores, elimina a possibilidade de 

esgotos correndo a céu aberto pelas ruas.  

O índice de tratamento de esgoto na sede urbana, conforme os dados do SNIS de 

2019, é de 59,10%, sendo que o nível de coleta de esgotos é de 78,06%, com a vazão 

de 270 l/s, conforme a ampliação do sistema de recalque, com a construção de mais 

Estações Elevatórias de Esgotos, a coleta de esgotos, passará a ser de 100%.  
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8.2.2 Caracterização do SES Existente 

Devido às condições topográficas locais, e a acompanhando o crescimento dos 

zoneamentos urbanos no plano diretor, foi possível a unificação dos esgotos em um 

único ponto, sendo necessária a construção de sete estações elevatórias de esgotos, 

para encaminhar os esgotos até a estação de tratamento. 

A Estação de Tratamento de Esgoto – ETE da sede urbana de Patos de Minas, é 

constituída pelas seguintes unidades de tratamento:    

• Tratamento Preliminar Mecanizado (1 unid.); 

• Reatores Anaeróbios de Fluxo Ascendente (UASB - 3 unid.); 

• Filtro Biológico Percolador de Alta Taxa (3 unid.); 

• Decantador Secundário (3 unid.); 

• Elevatória de Recirculação de Rejeitos (1 unid.); 

• Leito de Secagem (20 unid.); 

• Centrifuga – para o lodo (Implantação na 2ª Etapa). 

Instalações de apoio para a Estação de Tratamento de Esgoto: 

• Laboratório;  

• Cozinha e refeitório; 

• Escritório; 

• Banheiros; 

• Almoxarifado. 

A distribuição das unidades do Sistema de Esgotamento Sanitário da sede urbana do 

município de Patos de Minas, Figura 52, concentram-se principalmente as margens 

do rio Paranaíba, como as Estações Elevatórias de Esgotos e a ETE.  
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FIGURA 52 – SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE DE PATOS DE MINAS. 

 Fonte: Secretaria de Planejamento da Prefeitura Municipal de Patos de Minas. 
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8.2.3 Abrangência e Cobertura dos SES 

A operação do sistema público de esgotamento sanitário, é da concessionária 

COPASA, atuando na sede de Patos de Minas, nos distritos e em alguns 

povoados do município.   

Os dados operacionais disponibilizados da sede urbana do município através do 

SNIS 2019 foram sintetizados no Quadro 25. 

QUADRO 25 – DADOS OPERACIONAIS DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA. 

INDICADORES OPERACIONAIS DE ESGOTO 

Abastecimento de Água Valor Unidade 

Índice de atendimento total de esgoto referido aos 
municípios atendidos com água 

86,07 % 

Índice de atendimento urbano de esgoto referido 
aos municípios atendidos com água 

93,47 % 

Índice de atendimento urbano de esgoto referido 
aos municípios atendidos com esgoto 

93,47 % 

Índice de coleta de esgoto 78,06 % 

Índice de tratamento de esgoto 59,1 % 

Índice de esgoto tratado referido à água 
consumida 

46,13 % 

Extensão da rede de esgoto por ligação 11,46 m/lig. 

Índice de consumo de energia elétrica em 
sistemas de esgotamento sanitário 

0,33 kWh/m³ 

Fonte: SNIS, 2019. 

O índice de geração de esgoto sanitário na sede do município em relação ao 

consumo de água é de aproximadamente 70%, segundo o Plano Diretor do 

Município de 2018, sendo que 59,10% do volume total gerado na sede do 

município, é tratado e lançado no corpo receptor, rio Paranaíba. As redes 

coletoras de esgotos, são constituídas, em sua maioria, por manilhas cerâmicas 

com diâmetros variando entre 100 a 250 mm. Estas redes coletoras conduzem 

os efluentes aos interceptores e emissários, de material cerâmico com diâmetros 

compreendidos entre DN 150 mm e DN 400 mm. O Quadro 26 apresenta a 
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distribuição dos interceptores existentes ao longo das sub-bacias, da sede 

municipal. 

QUADRO 26 – DISPOSIÇÃO DOS INTERCEPTORES EXISTENTES AO 
LONGO DAS SUB-BACIAS. 

DISPOSIÇÃO DOS INTERCEPTORES EXISTENTES AO LONGO DAS SUB-BACIAS 

Localizações  DN (mm) 

Bairro Cidade Nova 200/250 

Bairro Colônia Penal 250/300 

Bairro Limoeiro 200 a 400 

Córrego do Monjolo / Ribeirão da Fábrica 350/400 

Bairro Planalto / Gramado 200 a 300 

Córrego da Cadeia 200 a 400 

Bairro Caramuru 200 

Bairro Sebastião Amorim 200 

Novo Horizonte / Alto da Colina 200 

Bairro Jardim Panorâmico 150 

Bairro Santa Luzia 250 

Bairro Mocambo / Nova Floresta 200 

Rua Genésio Garcia 200 

Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento, 2019. 

Além das redes coletoras e interceptores, o sistema de esgotamento sanitário da 

sede municipal é composto por aproximadamente 36.200 ligações prediais, com 

diâmetro DN 100 mm. A Figura 53 apresenta o croqui sistemático do sistema. 
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FIGURA 53 – CROQUI ESQUEMÁTICO DO SES DA SEDE MUNICIPAL DE 
PATOS DE MINAS 

Fonte: ARSAE MG, 2020. 
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No Quadro 27, seguem os dados sobre o Sistema de Esgotamento Sanitário dos 

Distritos, Localidades e Assentamentos Rurais, do município de Patos de Minas.  

QUADRO 27 – DADOS TÉCNICOS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO, EXISTENTES NOS DISTRITOS OPERADOS PELA 
COPASA. 

Distritos operados pela COPASA Material Rede–DN (mm) Sistema Tratamento  

Distrito de Alagoas Sem rede Fossa Individual 

Distrito de Areado PVC - 100 mm ETE 

Distrito de Bom Sucesso de Patos  PVC - 100 mm  ETE 

Distrito de Major Porto PVC - 100 mm  ETE 

Distrito de Pilar Cerâmica- 100 – 150 mm ETE 

Distrito de Pindaíbas 
Cerâmica- 100 – 150 mm  ETE 

PVC – 150 mm ETE 

Distrito de Santana de Patos Cerâmica- 100 – 150 mm  Sem tratamento 

Povoado de Arraial dos Afonsos  Sem rede Fossa Individual 

Povoado de Baixadinha dos 
Gonçalves 

Sem rede Fossa Individual 

Povoado de Boassara Sem rede Fossa Individual 

Povoado de Horizonte Alegre Sem rede Fossa Individual 

Povoado de Lanhosos Sem rede Fossa Individual 

Povoado de Santa Maria Sem rede Fossa Individual 

Povoado de Sertõazinho Sem rede Fossa Individual 

Povoado de Cachoeira do Areado Sem rede Fossa Individual 

Povoado de Campo Alegre Sem rede Fossa Individual 

Povoado de Curraleiros Sem rede Fossa Individual 

Povoado de Firmes Sem rede Fossa Individual 

Povoado de Leal Sem rede Fossa Individual 

Povoado Mata do Brejo Sem rede Fossa Individual 

Povoado de Vieiras Sem rede Fossa Individual 

Assentamento Rural São Luiz de 
Cima  

Sem rede Fossa Individual 

Assentamento Rural Dois de 
Novembro  

Sem rede Fossa Individual 

Fonte: COPASA, 2020. 

Apenas os distritos de Areado, Bom Sucesso de Patos, Major Porto, Pilar e 

Pindaíbas, tem o tratamento dinâmico dos efluentes, sendo que cada distrito 

tem a sua própria ETE, atendendo a 98% da população com a coleta e o 

tratamento. As redes coletoras são, em sua maioria, constituídas de manilha 

cerâmicas, em alguns distritos em PVC, e com os diâmetros variando de DN 

100mm a DN 150mm. Estas redes coletoras conduzem os despejos aos 
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interceptores, que coletam e encaminham os efluentes, unificando, até o 

tratamento nas ETE’s. No geral as principais deficiências dos sistemas de 

esgotamento sanitário dos distritos, citados acima, são o funcionamento precário 

das redes coletoras de esgoto e da ETE. 

Caracterizando as unidades de tratamento dentro das Estações de Tratamento 

de Esgotos, e o sistema de coleta nos distritos atendidos pela COPASA, 

descrevemos:   

• O Distrito de Areado (Chumbo), conta com o sistema público operado 

pela COPASA. O índice de coleta em relação ao volume de água 

consumido é de 70%, sendo que 98% do esgoto coletado é tratado. As 

redes coletoras são, em sua maioria, constituídas de tubos de PVC, 

diâmetro 100 mm. Esta rede coletora conduz os despejos a um sistema 

de tratamento composto de gradeamento e três caixas sépticas, em 

série, com filtro anaeróbio. A descarga é feita pela equipe de 

manutenção e encaminhada ao leito de secagem; 

• O Distrito de Bom Sucesso de Patos, conta com o sistema público 

operado pela COPASA. O índice de coleta em relação ao volume de 

água consumido é de 70%, sendo que 98% do esgoto coletado é 

tratado. As redes coletoras são, em sua maioria, constituídas de tubos 

de PVC, diâmetro 100 mm. Esta rede coletora conduz os despejos a um 

sistema de tratamento composto de gradeamento, quatro caixas 

sépticas, dispostas em série, com filtro anaeróbio. A descarga é feita 

pela equipe de manutenção e encaminhada ao leito de secagem. As 

principais deficiências são funcionamento precário das redes coletoras 

de esgoto e da ETE; 

• O Distrito de Major Porto, conta com o sistema público operado pela 

COPASA. O índice de coleta em relação ao volume de água consumido 

é de 70%, sendo que 98% do esgoto coletado é tratado. As redes 

coletoras são, em sua maioria, constituídas de tubos de PVC, diâmetro 

100 mm. Esta rede coletora conduz os despejos a um sistema de 

tratamento composto de gradeamento, quatro caixas sépticas, 
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dispostas em série, com filtro anaeróbio. A descarga é feita pela equipe 

de manutenção e encaminhada ao leito de secagem. As principais 

deficiências são funcionamento precário das redes coletoras de esgoto 

e da ETE; 

• O Distrito de Pilar, conta com o sistema público operado pela 

COPASA. O índice de coleta em relação ao volume de água consumido 

é de 70%, sendo que 98% do esgoto coletado é tratado. As redes 

coletoras são, em sua maioria, constituídas por manilhas cerâmicas, 

com diâmetros de 100 e 150 mm, que encaminha todos os efluentes 

unificados, até a estação de tratamento de esgotos, com as unidades 

de gradeamento, biodigestor anaeróbio (reator), fossa séptica, e o 

efluente após o tratamento, é lançado no córrego Pilar; 

• O Distrito de Pindaíbas, conta com o sistema público operado pela 

COPASA. O índice de coleta em relação ao volume de água consumido 

é de 70%, sendo que 98% do esgoto coletado é tratado. As redes 

coletoras são, em sua maioria, constituídas de manilha cerâmicas, de 

diâmetro DN 100 mm e DN 150 mm. Estas redes coletoras conduzem 

os despejos aos interceptores de PVC, com diâmetro 150 mm. O esgoto 

coletado chega à ETE, que é composta das seguintes unidades: 

gradeamento, caixa de areia, reator UASB e leito de secagem. As 

principais deficiências do sistema são o funcionamento precário das 

redes coletoras de esgoto e da ETE; 

• O Distrito de Santana de Patos conta com o sistema público de coleta 

operado pela COPASA, com índice de atendimento de 70% em relação 

ao volume de água consumido. As redes coletoras são, em sua maioria, 

constituídas de manilhas cerâmicas, com diâmetros variando de DN 

100mm a DN150mm, numa extensão total de aproximadamente 10 km. 

Esta rede coletora conduz os despejos aos interceptores de manilhas 

cerâmicas, de DN 150 mm, e lança os efluentes “in natura” no rio 

Espírito Santo. As principais deficiências deste sistema são a baixa 

cobertura, funcionamento precário das redes coletoras de esgoto e 

inexistência de tratamento de esgoto; 
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O Distrito de Alagoas e os Povoados e os Assentamentos rurais, não possuem 

sistema de coleta dos efluentes e o tratamento efetuado é caracterizado como 

Tratamento Estático Individual, cada residência, tem a sua própria fossa.  

8.2.4 Carências do SES e População não atendida 

Atualmente as redes coletoras atendem a coleta de esgotos de 78,06% na sede 

do município, sendo o índice de tratamento de esgotos na sede urbana, 

conforme os dados do SNIS de 2019, de 59,10%, com uma vazão de 270 l/s. A 

quantidade de redes existentes na sede, são de 644.951 metros, com os 

diâmetros variando entre DN 150 mm e 400 mm, coletando e unificando os 

efluentes. É necessário ampliar a ETE de Patos de Minas, implantando mais 

unidades de tratamento, para atingir o tratamento de 100% de todo os esgotos 

coletados, atendendo a toda a população, e coletando todos os esgotos 

produzidos, sendo necessário também a construção de mais cinco unidades das 

Estações Elevatórias de Esgotos, que irão coletar, unificar e recalcar os 

efluentes.  

Os bairros em evidência, que estão localizados em topografias, desfavoráveis 

para a captação por gravidade na sede urbana de Patos de Minas, são: 

• Bairro Industrial; 

• Bairro Limoeiro; 

• Bairro Campos Elísio; 

• Bairro Coração Eucarístico; 

• Bairro Barreiro; 

• Bairro Santa Helena. 

Todos estes bairros, citados acima, possuem redes coletoras e interceptores, 

porém é necessário, o encaminhamento e unificação dos efluentes até a ETE de 

Patos de Minas, utilizando as Estações Elevatórias de Esgotos. Todos efluentes 

gerados, nestas microbacias, são encaminhados “in natura “para o descarte no 

rio Paranaíba, causando um impacto ambiental negativo.  
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8.2.5 Análise Crítica frente à Infraestrutura existente e as Demandas Futuras 

Conforme o adensamento populacional, e as futuras expansões da mancha 

urbana, o sistema de coleta e interceptação dos efluentes, deverá ser 

redimensionado e ampliado, buscando a unificação de todos os efluentes, para 

o tratamento na Estação de Tratamento de Esgotos da sede municipal. Em 

contrapartida, a ETE, deverá ser ampliada, construindo com mais unidades de 

tratamento que trabalhando paralelamente.  

Atualmente as redes coletoras atendem a coleta de esgotos de 78,06%, da sede 

do município, conforme os dados do SNIS de 2019, sendo necessário, ampliar a 

coleta, a interceptação, e a unificação com elevatórias, destes efluentes. 

As estruturas físicas das unidades de tratamento da ETE, estão em perfeito 

estado de conservação, para a operação, tratando uma vazão de 270 l/s, 

conforme os dados coletados da COPASA, 2020, devendo ser ampliada para 

tratar a vazão correspondente a vazão captada, para o abastecimento urbano. 

Atualmente a operação da Estação de Tratamento de Esgotos, divide-se em 

Tratamento Primário e em Tratamento Secundário, conforme apresentação: 

• Tratamento Primário – Tratamento Preliminar (TP); 

• Tratamento Secundário – Reator UASB, Filtro Biológico Percolador de 

Alta Carga, Decantador Secundário, Elevatória de Recirculação de 

Rejeitos e Leito de Secagem.  

O tratamento com a utilização de Reatores UASB e Filtros Biológicos 

Percoladores reduz a carga de coliformes em no máximo 85%, podendo atingir 

90% com a recirculação. 

Para a redução da carga de coliformes, mesmo considerando a diluição do corpo 

receptor, com a alta depuração que ocorre no rio Paranaíba , é importante 

melhorar a eficiência do tratamento de 85%, tendo como opção a ampliação do 

sistema de esgotamento sanitário, com a coleta e interceptação de todo efluente 

gerado na sede municipal, ampliando todo o sistema de recalque, com 

acréscimos de novas Estações Elevatórias de Esgotos, ampliando todas as 
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unidades de tratamento, continuando a adotar a recirculação nos efluentes, 

dentro da ETE, e a previsão do tratamento terciário, com a utilização de raios 

ultravioletas. 

8.2.6 Indicadores Técnicos e Operacionais 

A caracterização da prestação dos serviços por meio de indicadores técnicos, 

operacionais e financeiros, relativos a receitas, custos, despesas, tarifas, dentre 

outros, seguem no Quadro 28, com os dados operacionais dos serviços de 

esgotamento sanitário, realizados pela concessionaria COPASA em Patos de 

Minas.  

QUADRO 28 – DADOS OPERACIONAIS DO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO, COPASA 

INDICADORES ECONOMICOS - FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS 

Sistema de Esgotamento Sanitário - SES Valor Unidade 

Despesa total com os serviços por m³ faturado  3,13 R$/m³ 

Despesa de exploração por m3 faturado 2,07 R$/m³ 

Despesa de exploração por economia 239,37 R$/ano/econ. 

Tarifa média praticada 3,61 R$/m³ 

Tarifa média de esgoto 1,88 R$/m³ 

Indicador de desempenho financeiro 115,41 % 

Incidência da despesa de pessoal e de serviço 
de terceiros nas despesas totais com os serviços 

40,42 % 

Despesa média anual por empregado 107.554,59 R$/empreg. 

Margem da despesa de exploração 57,27 % 

Participação da despesa com energia elétrica 
nas despesas de exploração 

18,88 % 

Participação da despesa com produtos químicos 
nas despesas de exploração 

1,39 % 

Participação das outras despesas na despesa de 
exploração 

6,47 % 

Participação da receita operacional direta de 
esgoto na receita operacional total 

25,76 % 

Índice de produtividade: economias ativas por 
pessoal total (equivalente) 

734,71 econ./empreg. eqv. 

Índice de produtividade de pessoal total 
(equivalente) 

578,14 ligações/empreg. 

Índice de produtividade: empregados próprios 
por 1.000 ligações de água + esgoto 

1,35 empreg./mil lig. 
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INDICADORES ECONOMICOS - FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS 

Sistema de Esgotamento Sanitário - SES Valor Unidade 

Índice de produtividade: economias ativas por 
pessoal próprio 

938,26 econ./empreg. 

Índice de produtividade: empregados próprios 
por 1.000 ligações de água 

2,69 empreg./mil lig. 

Índice de suficiência de Caixa 138,57 % 

Índice de despesas por consumo de energia 
elétrica nos sistemas de água e esgotos 

0,55 R$/ kWh 

Fonte: SNIS, 2019. 

Segundo os dados 2018 do SNIS, a extensão da rede de esgoto no munício de 

Patos de Minas era de 649 km. O sistema de coleta de esgoto urbano atende 

78,01% da população. Verificando o percentual de esgoto coletado a partir do 

atendimento de água, a COPASA coleta 94,31% da água consumida nas 

galerias de esgoto em Patos de Minas (Tabela 11). É um desempenho 

classificado como SATISFATÓRIO se comparado ao estabelecido na Resolução 

108 de abril de 2018 pela ARSAE-MG. Além do mais, a COPASA do município 

de Patos de Minas, realizou o tratamento de 35,97% do esgoto coletado a partir 

da água disponibilizada em 2018 (SNIS,2020). 
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TABELA 11 – DESEMPENHO DOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA 

MUNICÍPIOS MINEIROS SELECIONADOS, 2018 

Microrregião  
Municípios Limítrofes 

Atendimento de 
coleta de esgoto 

(percentual) 

Esgoto urbano coletado a 
partir do atendimento de água 

(percentual) 

Classificação ARSAE-MG do esgoto 
coletado a partir do atendimento de água  

Esgoto tratado a partir do 
atendimento de água 

(percentual) 

Serra do Salitre 100,00 98,24 SATISFATÓRIO * 

Lagamar 100,00 99,11 SATISFATÓRIO 100,00 

Carmo do Paranaíba 80,64 88,81 SATISFATÓRIO 10,68 

Patrocínio 80,01 100,00 SATISFATÓRIO 78,01 

Lagoa Formosa 79,98 100,00 SATISFATÓRIO 79,98 

Patos de Minas 78,01 94,31 SATISFATÓRIO 35,97 

Guimarânia 76,09 91,09 SATISFATÓRIO * 

Vazante 71,15 85,99 SATISFATÓRIO 71,15 

Tiros 66,03 98,71 SATISFATÓRIO 59,43 

Cruzeiro da Fortaleza 39,59 100,00 SATISFATÓRIO 21,14 

Coromandel 21,69 80,00 MODERADO * 

Presidente Olegário * * * * 

Varjão de Minas * * * * 

Municípios Mineiros de Referência 

Poços de Caldas 85,00 100,00 SATISFATÓRIO 40,25 

Patos de Minas 78,01 94,31 SATISFATÓRIO 35,97 

Pouso Alegre 77,86 95,03 SATISFATÓRIO 77,86 

Teófilo Otoni 67,44 74,04 MODERADO 58,01 

Ibirité  65,09 69,34 MODERADO 33,57 

Nota: * Informações indisponíveis 
Fonte: SNIS (2020) 
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8.2.7 Qualidade do Efluente Tratado 

Os efluentes recolhidos da sede municipal de Patos de Minas, após os tratamentos 

preliminares, de remoção dos sólidos grosseiros, tratamentos com nos reatores de 

fluxo ascendente (UASB), tratamento com o filtro biológico percolador de alta carga, 

e no decantador secundário, atingem uma porcentagem de 85% na remoção do DQO 

(Demanda Química de Oxigênio), conforme os dados fornecidos da concessionária 

COPASA, sendo que em alguns períodos sazonais, chega até a 92% de remoção.  

Conforme Deliberação Normativa COPAM Nº 357, de 2005, e a Portaria de 

Consolidação nº 05 de 28 de setembro de 2019, as águas doces de Classe 2, que se 

enquadra o rio Parnaíba, deverão atender no mínimo as seguintes condições: 

• Os coliformes termotolerantes não deverão exceder um limite de 1.000 

coliformes termotolerantes por 100 mililitros em 80% ou mais de pelo menos 6 

(seis) amostras coletadas durante o período de um ano, com frequência 

bimestral; 

• DBO5 (Demanda Bioquímica de Oxigênio), 5 dias a 20ºC, até 5 mg/L; 

• OD (Oxigênio dissolvido), em qualquer amostra, não inferior a 5 mg/L, O2; 

• Sólidos em suspensões totais: 100 mg/L; 

• Clorofila até 30 mg/L; 

• Densidade de Cianobactérias de até 50.000cel/mL; 

• Turbidez até 100 UNT; 

• Fósforo total até 0,050 mg/L (ambientes intermediários ao lêntico). 

Os efluentes descartados, deverão ser monitorados, para a verificação da 

eficiência do tratamento, sendo feitas várias coletas de amostras para as análises 

laboratoriais, analisando os parâmetros físico-químicos da qualidade da água, 

conforme a Deliberação Normativa COPAM Nº 357, de 2005, e a Portaria de 

Consolidação nº 05 de 28 de setembro de 2019.    
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8.2.8 Características do Corpo Receptor 

O rio Paranaíba, a montante é o corpo hídrico da captação para o abastecimento da 

sede do município de Patos de Minas, e a jusante recebe o efluente tratado, 

descartado pela ETE de Patos de Minas, pertencente a Bacia Hidrográfica do rio 

Paraná, drenando uma área com cerca de 220 mil quilômetros quadrados, com quase 

8,5 milhões de habitantes em 196 municípios, além do Distrito Federal, incluindo 5 no 

Mato Grosso do Sul, 55 em Minas Gerais, onde ocupa 12,2% do território, e 136 em 

Goiás.  

Cruza o município de Patos de Minas, com a denominação de Alto Paranaíba, 

recebendo pequenos afluentes que descem do espigão do Magalhães e da serra do 

Barbaça e contrafortes da serra da Mata da Corda.  

Seu curso tem aproximadamente 1.170 km, até a junção ao rio Grande, onde ambos 

passam a formar o rio Paraná, com vazão de 796 m³/s, contando com os pontos de 

monitoramento de qualidade das águas pelo IGAM, e segundo deliberação normativa 

do COPAM Nº 357, de 2005, e a Portaria de Consolidação nº 05 de 28 de setembro 

de 2019, classificado como Classe 2, apropriado para consumo humano.  

Os resultados verificados, nos pontos de monitoramento no município de Patos de 

Minas, é o excesso da presença da Escherichia coli, e do Fósforo, nas águas do rio 

Paranaíba, estando associados aos lançamentos de esgotos sanitários “in natura “, 

no município de Patos de Minas, impactando negativamente. A qualidade das águas 

pode ter sido agravada também pelas atividades de agricultura e pecuária, na região, 

através do carreamento dos resíduos com as águas pluviais. Além disso, as cargas 

difusas, os processos erosivos e assoreamento também contribuem para impactar a 

qualidade das águas fluviais.  

De acordo com o diagnóstico realizado na construção do Plano de Recursos Hídricos 

para a Bacia Hidrográfica do rio Paranaíba, Patos de Minas foi considerada uma 

região estratégica para se investir em ações que melhorem a qualidade de água. 
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8.2.9 Eficiência Energética do SES 

Todo o biogás é produzido pelos Reatores Anaeróbios de Fluxo Ascendente (UASB), 

que são reatores de leito de lodo, e fazem a separação física e a recirculação do 

efluente dentro da própria unidade.  

Os reatores, apresentam câmaras de decantação e de digestão anaeróbia 

superpostas, favorecendo a formação de lodo com boas condições de sedimentação 

e alta atividade metanogênica, retendo esta biomassa no seu interior. 

A digestão anaeróbia, produz dentro dos reatores a formação do biogás, separando 

este biogás da biomassa, por um decantador na parte superior, com defletor de gases 

na parte inferior, possibilitando a separação dos sólidos, líquidos e dos gases. 

A coleta do biogás é efetuada pelo coletor de gás, disposto na parte superior de cada 

Reator, que encaminha o gás produzido, para o queimador de gás, existente na ETE.    

A Estação de Tratamento de Esgotos de Patos de Minas, não aproveita o biogás, 

como fonte alternativa de energia, sendo este gás todo queimado.  As instalações de 

apoio para o funcionamento da ETE, como laboratório, cozinha e refeitório, escritório, 

banheiros e almoxarifado, não fazem uso de painéis solares para a captação da 

energia solar, utilizada como fonte de energia limpa e sustentável.  

8.2.10 Identificação de Irregularidades do SES 

Durante a visita técnica, foram identificadas algumas irregularidades, no sistema de 

esgotamento sanitário, principalmente da sede do município, dentre elas o descarte 

irregular do efluente nas galerias pluviais, lançamentos “in natura” nos corpos hídricos, 

dentre estes se destacando os lançamentos dos efluentes coletados nos bairros, 

Industrial, Limoeiro, Campos Elísio, Coração Eucarístico, Barreiro e Santa Helena, “in 

natura” no rio Paranaíba. Além disso, a ETE da sede municipal é parte de um processo 

judicial junto ao Ministério Público, devido aos maus odores exalados à população ao 

entorno da estação, especialmente os residentes dos bairros Sorriso e Quebec. 
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Outras deficiências, necessitando de ajustes, na operação do sistema de esgotamento 

sanitário são: 

• ETE com funcionamento parcial, atendendo apenas 59,10%, necessitando de 

ampliação para o tratamento dos efluentes; 

• Parte do esgoto coletado é lançada in natura nos cursos d’água, por falta de 

interceptação; 

• Muitas redes coletoras subdimensionadas e saturadas, necessitando de 

substituição; 

• Lançamento irregulares de águas pluviais nas redes coletoras de esgoto; 

• Lançamento irregulares de esgoto em galerias pluviais; 

• Inexistência de interceptores e elevatórias de esgoto em grandes áreas 

urbanas, necessitando de ampliação no sistema; 

• Vazamentos e entupimentos nas redes coletoras de esgoto existentes, 

necessitando de manutenção ou substituição e ampliação no diâmetro de 

projeto, das redes coletoras; 

• Falta de limpeza do local do vazamento após a realização do serviço, causando 

maus odores na região; 

• Refluxo de esgoto nos imóveis de usuários; 

• Constantes manutenções corretivas nas redes coletoras, ligações e 

interceptores; 

• Falta de estrutura para uma manutenção adequada da rede, necessitando de 

substituições, nas redes coletoras e interceptores, para a ampliação do sistema 

de esgotamento sanitário; 

• Inexistência de manutenção preventiva nas redes coletoras e interceptores; 

• Uso frequente de by-pass nas estações elevatórias de esgoto e na rede 

coletora de esgotos. 

Em um contexto geral, a situação atual do sistema de esgotamento sanitário, é a 

substituição das redes coletoras, com os materiais danificados e com diâmetros 

incompatíveis com a vazão dos efluentes produzidos, e a ampliação de todo o sistema 

operacional, desde redes coletoras, interceptores, elevatórias até as unidades de 

tratamento. É necessária a interceptação dos efluentes, nos pontos sem a coleta 

destes e nos lançamentos clandestinos no sistema de drenagem, com o objetivo de 
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unificar todos os efluentes produzidos na sede de Patos de Minas, na Estação de 

Tratamento de Esgotos.  

8.3 SITUAÇÃO DOS SISTEMAS E DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA 
URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

No presente item será abordada a descrição do sistema de limpeza urbana e manejo 

dos resíduos sólidos do Município de Patos de Minas, para o ano de 2021, 

considerando o levantamento da situação atual e pontos críticos identificados, através, 

sobretudo, de dados primários, com ênfase na prestação de serviços, dados 

operacionais, infraestrutura, cobertura dos serviços de limpeza pública e coleta, 

acondicionamento e destinação final dos resíduos. Esse estudo busca abranger o 

território municipal como um todo, incluindo a área rural e localidades mais afastadas. 

8.3.1 Legislação Específica e Normas Técnicas Relacionadas 

Conforme previsto na Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela 

Lei Federal n° 12.305/2010 (Art. 18), é de obrigatoriedade do município elaborar seu 

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS), podendo esse 

ser incluído no PMSB (Art. 19), respeitado o conteúdo mínimo previsto nos incisos da 

Lei Federal nº 11.445/2007. 

Atualmente, o município está reformulando as legislações complementares, onde foi 

criada a legislação ambiental. A seguir, são compilados os instrumentos legais e as 

principais normativas relacionados direta ou indiretamente aos resíduos sólidos, no 

âmbito federal e estadual, conforme disposto na Tabela 12, Tabela 13 e Tabela 14 . 

TABELA 12 – NORMAS TÉCNICAS E LEGISLAÇÃO FEDERAL - LIMPEZA URBANA 
E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Legislação/ 
Norma Técnica 

Definição 

Lei n° 11.445/2007 Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico. 

Lei n° 12.305/2010 Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

Decreto n° 5.940/2006 
Institui a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da administração 
pública federal direta e indireta, na fonte geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas 
dos catadores de materiais recicláveis. 

Decreto n° 7.217/2010 
Regulamenta a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o 
saneamento básico. 
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Legislação/ 
Norma Técnica 

Definição 

Decreto n° 7.404/2010 
Regulamenta a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, cria o Comitê Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador 
para a Implantação dos Sistemas de Logística Reversa. 

Decreto n° 7.405/2010 

Institui o Programa Pró-Catador, denomina Comitê Interministerial para Inclusão Social e Econômica 
dos Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis o Comitê Interministerial da Inclusão Social 
de Catadores de Lixo criado pelo Decreto de 11 de setembro de 2003, dispõe sobre sua organização 
e funcionamento. 

Resolução Anvisa n° 
306/2004 

Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. 

Resolução Conama n° 
006/1991 

Dispõe sobre o tratamento de resíduos sólidos provenientes de estabelecimentos de saúde, portos 
e aeroportos. 

Resolução Conama n° 
008/1991 

Dispõe sobre a vedação da entrada no país de materiais residuais destinados à disposição final e 
incineração no Brasil. 

Resolução Conama n° 
005/1993 

Dispõe sobre o gerenciamento de resíduos sólidos gerados nos portos, aeroportos, terminais 
ferroviários e rodoviários. 

Resolução Conama n° 
228/1997 

Dispõe sobre a importação, em caráter excepcional, de desperdícios e resíduos de acumuladores 
elétricos de chumbo. 

Resolução Conama n° 
275/2001 

Estabelece o código de cores para os diferentes tipos de resíduos, a ser adotado na identificação de 
coletores e transportadores, bem como nas campanhas informativas para a coleta seletiva. 

Resolução Conama n° 
307/2002 

Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil. 

Resolução Conama n° 
316/2002 

Dispõe sobre procedimentos e critérios para o funcionamento de sistemas de tratamento térmico de 
resíduos. 

Resolução Conama n° 
330/2003 

Institui a Câmara Técnica de Saúde, Saneamento Ambiental e Gestão de Resíduos. 

Resolução Conama n° 
348/2004 

Altera a Resolução Conama nº 307, de 5 de julho de 2002, incluindo o amianto na classe de resíduos 
perigosos. 

Resolução Conama n° 
357/2005 

Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, 
bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes. 

Resolução Conama nº 
358/2005 

Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de saúde. 

Resolução Conama n° 
362/2005 

Dispõe sobre o recolhimento, coleta e destinação final de óleo lubrificante usado ou contaminado. 

Resolução Conama n° 
368/2006 

Altera dispositivos da Resolução no 335, de 3 de abril de 2003, que dispõe sobre o licenciamento 
ambiental de cemitérios. 

Resolução Conama n° 
375/2006 

Define critérios e procedimentos, para o uso agrícola de lodos de esgoto gerados em estações de 
tratamento de esgoto sanitário e seus produtos derivados, e dá outras providências. 

Resolução Conama n° 
378/2006 (Alterada pela 
Resolução nº 428/2010) 

Define os empreendimentos potencialmente causadores de impacto ambiental nacional ou regional. 

Resolução Conama n° 
380/2006 

Retifica a Resolução Conama nº 375/06 – Define critérios e procedimentos para o uso agrícola de 
lodos de esgoto gerados em estações de tratamento de esgoto sanitário e seus produtos derivados, 
e dá outras providências. 

Resolução Conama n° 
386/2006 

Altera o Art. 18 da Resolução Conama nº 316, de 29 de outubro de 2002. 

Resolução Conama n° 
401/2008 

Estabelece os limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio para pilhas e baterias comercializadas 
no território nacional e os critérios e padrões para o seu gerenciamento ambientalmente adequado. 

Resolução Conama n° 
404/2008 

Estabelece critérios e diretrizes para o licenciamento ambiental de aterro sanitário de pequeno porte 
de resíduos sólidos urbanos. 

Resolução Conama n° 
410/2009 

Prorroga o prazo para complementação das condições e padrões de lançamento de efluentes, 
previsto nº Art. 44 da Resolução nº 357, de 17 de março de 2005. 

Resolução Conama n° 
416/2009 

Dispõe sobre a prevenção à degradação ambiental causada por pneus inservíveis e sua destinação 
ambientalmente adequada. 

Resolução Conama n° 
420/2009 

Dispõe sobre critérios e valores orientadores de qualidade do solo quanto à presença de substâncias 
químicas e estabelece diretrizes para o gerenciamento ambiental de áreas contaminadas por essas 
substâncias em decorrência de atividades antrópicas. 
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Legislação/ 
Norma Técnica 

Definição 

Resolução Conama n° 
430/2011 

Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a 
Resolução nº 357, de 17 de março de 2005, do Conama. 

Resolução Conama n° 
431/2011 

Altera o Art. 3º da Resolução n° 307, de 5 de julho de 2002, do Conama, estabelecendo nova 
classificação para o gesso. 

Resolução Conama n° 
465/2014 

Dispõe sobre os requisitos e critérios técnicos mínimos necessários para o licenciamento ambiental 
de estabelecimentos destinados ao recebimento de embalagens de agrotóxicos e afins, vazias ou 
contendo resíduos. 

NBR 10.157/1987 Fixa as condições mínimas exigíveis para projeto e operação de aterros de resíduos perigosos. 

NBR 11.175/1990 
Fixa as condições exigíveis de desempenho do equipamento para incineração de resíduos sólidos 
perigosos, exceto aqueles assim classificados apenas por patogenicidade ou inflamabilidade. 

NBR 12.235/1992 Fixa as condições exigíveis para o armazenamento de resíduos sólidos perigosos. 

NBR 13.463/1995 
Classifica a coleta de resíduos sólidos urbanos dos equipamentos destinados a esta coleta, dos tipos 
de sistema de trabalho, do acondicionamento destes resíduos e das estações de transbordo. 

NBR 13.591/1996 
Define os termos empregados exclusivamente em relação à compostagem de resíduos sólidos 
domiciliares. 

NBR 13.896/1997 
Fixa as condições mínimas exigíveis para projeto, implantação e operação de aterros de resíduos 
não perigosos. 

NBR 10.004/2004 
Classifica os resíduos sólidos quanto aos seus potenciais ao meio ambiente e à saúde pública, para 
que possam ser gerenciados adequadamente. 

NBR 10.007/2004 Fixa os requisitos exigíveis para amostragem de resíduos sólidos. 

NBR 15.051/2004 Estabelece as especificações para o gerenciamento dos resíduos gerados em laboratório clínico. 

NBR 15.112/2004 
Fixa os requisitos exigíveis para projeto, implantação e operação de áreas de transbordo e triagem 
de resíduos da construção civil e resíduos volumosos. 

NBR 15.113/2004 
Fixa os requisitos mínimos exigíveis para projeto, implantação e operação de aterros de resíduos 
sólidos da construção civil classe A e de resíduos inertes. 

NBR 15.116/2004 
Estabelece os requisitos para o emprego de agregados reciclados de resíduos sólidos da construção 
civil. 

NBR 15.849/2010 
Especifica os requisitos mínimos para localização, projeto, implantação, operação e encerramento 
de aterros sanitários de pequeno porte, para a disposição final de resíduos sólidos urbanos. 

NBR 8.911/2012 
Prescreve o método de ensaio para a determinação quantitativa da matéria não volátil, em solventes 
voláteis para uso em tintas, vernizes, lacas e produtos correlatos. 

NBR 12.807/2013 Define os termos empregados em relação aos resíduos de serviços de saúde. 

NBR 14.652/2013 
Estabelece os requisitos mínimos de construção e de inspeção dos coletores transportadores de 
resíduos de serviço de saúde. 

NBR 14.599/2014 
Estabelece os requisitos de segurança para os coletores-compactadores móveis, de resíduos 
sólidos, de carregamento traseiro e lateral. 

NBR 12.808/2016 
Classifica os resíduos de serviços de saúde quanto à sua natureza e riscos ao meio ambiente e à 
saúde pública. 

NBR 12.810/2016 
Especifica os requisitos aplicáveis às atividades de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde 
(RSS) realizadas fora do estabelecimento gerador. 

NBR 13.221/2017 Especifica os requisitos para o transporte terrestre de resíduos. 

NBR 13.334/2017 
Especifica os requisitos para os contentores metálicos de 0,80 m³, 1,2 m³ e 1,6 m³, destinados a 
acondicionar os resíduos sólidos aplicáveis aos coletores-compactadores de carregamento traseiro, 
dotados de dispositivos de basculamento. 

NBR 13.999/2017 
Descreve a determinação do resíduo (cinza) após a incineração de papel, cartão, pasta celulósica e 
madeira a 525°C. É aplicável a todos os tipos de amostras de papel, cartão, pasta celulósica e 
madeira. 

NBR 13.853/2018 
Recipientes para resíduos de serviços de saúde perfurantes ou cortantes - Requisitos e métodos de 
ensaio Parte 1: Recipientes descartáveis. 

NBR 16.699/2018 
Implementos rodoviários - Veículos coletores compactadores de resíduos sólidos e seus dispositivos 
de elevação de contentores: Carregamento traseiro e lateral. 
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Legislação/ 
Norma Técnica 

Definição 

NBR 16.701/2018 
Implementos rodoviários - Contentores fixos para resíduos. Parte 1: Contentores com capacidade de 
até 3 200 L com tampas para dispositivos de elevação do tipo suporte giratório e suporte giratório 
duplo - Dimensões e projeto. 

NBR 16.701/2018 
Implementos rodoviários - Contentores fixos para resíduos. Parte 2: Requisitos de funcionamento e 
métodos de ensaio. 

NBR 16.701/2018 
Implementos rodoviários - Contentores fixos para resíduos. Parte 3: Requisitos de segurança e 
higiene. 

Fonte: ABNT, 2019; Brasil, 2019. 

TABELA 13 – LEGISLAÇÃO ESTADUAL - LIMPEZA URBANA E MANEJO DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS 

Legislação Definição 

Lei n° 9.367/1986 
Dispõe sobre a destinação e tratamento de águas residuais e resíduos sólidos provenientes de 
indústrias de açúcar, álcool e aguardente no Estado de Minas Gerais. 

Lei n° 11.720/1994 Dispõe sobre a Política Estadual de Saneamento Básico. 

Lei n° 13.766/2000 Dispõe sobre a Política Estadual de Apoio e incentivo à coleta seletiva de resíduos sólidos. 

Lei n° 13.796/2000 
Dispõe sobre o controle e o licenciamento dos empreendimentos e das atividades geradoras de 
resíduos perigosos no Estado. 

Lei n° 14.128/2001 
Dispõe sobre a Política Estadual de Reciclagem de materiais e sobre instrumentos econômicos e 
financeiros aplicáveis à gestão de resíduos sólidos. 

Lei n° 14.129/2001 
Estabelece condição para a implantação de unidades de disposição final e de tratamento de resíduos 
sólidos urbanos. 

Lei n° 18.031/2009 Dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos. 

Lei n° 20.011/2012 
Dispõe sobre a Política Estadual de Coleta, Tratamento e Reciclagem de óleo e Gordura de Origem 
Vegetal ou Animal de Uso Culinário. 

Fonte: Minas Gerais, 2021. 

TABELA 14 – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL - LIMPEZA URBANA E MANEJO DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS 

Legislação Definição 

Lei nº 633/2020 
Lei Complementar. Altera a tabela anexa à Lei nº 3.114, de 28 de dezembro de 1992, acrescenta 
parágrafo único e revoga a Lei Complementar nº 246, de 15 de dezembro de 2005. 

Lei n° 7.905/2019 
Institui o Programa de Coleta, Reciclagem de Óleos e Gorduras Usadas de Origem Animal ou 
Vegetal, no âmbito do município de Patos de Minas. 

Lei nº 7.901/2019 Cria o Fundo Municipal de Saneamento Básico. 

Lei n° 7.781/2019 
Dispõe sobre as medidas preventivas, de controle e de combate à instalação e proliferação do 
mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, Chikungunya e zika vírus; institui obrigações e 
penalidades aos munícipes, pessoas físicas e jurídicas e dá outras providências. 

Lei n° 7.589/2018 
Institui normas, prazos e procedimentos para gerenciamento, coleta, reutilização, reciclagem e 
destinação final do lixo tecnológico, e dá outras providências. 

Lei n° 7.376/2016 
Dispõe sobre a obrigatoriedade do prestador do serviço de coleta, transporte e destinação final de 
lixo lavar e esterilizar os uniformes, botas e luvas dos funcionários do município de Patos de Minas. 

Lei n° 7.346/2016 
Dispõe sobre a remoção de veículos abandonados em vias e logradouros públicos do Município de 
Patos de Minas, e dá outras providências. 

Lei n° 7.229/2015 
Autoriza a doação do imóvel, com encargo, à empresa Terra Forte Ambiental e Gerenciamento de 
Resíduos Ltda. 

Lei n° 7.172/2015 
Dispõe sobre a instituição da campanha e da semana de conscientização contra queimadas no 
Município de Patos de Minas, e dá outras providências. 

Lei n° 6.693/2013 Cria a Semana Municipal do Meio Ambiente no município de Patos de Minas. 

Lei n° 379/2012 Lei Complementar. Institui o código de posturas do Município de Patos de Minas. 
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Legislação Definição 

Lei n° 6.393/2011 
Altera a redação do inciso I do artigo 5º da Lei nº 6.137, de 15 de setembro de 2009, que dispõe 
sobre a colocação e permanência de caçamba de coleta de entulho e similares nas vias e logradouros 
públicos do Município de patos de minas, e dá outras providências. 

Lei n° 6.297/2010 
Dispõe sobre a utilização obrigatória de embalagens biodegradáveis no Município de Patos de Minas, 
e dá outras providências. 

Lei nº 271/2006 Institui a revisão do Plano Diretor do Município de Patos de Minas 

Lei n° 176/2002 
Lei Complementar. Altera os critérios de cobrança da Taxa de Limpeza Pública e dá outras 
providências. 

Lei nº 13/1991 Lei Complementar. Plano Diretor de Patos de Minas. 

Lei /1990 Lei Orgânica do Município de Patos de Minas/MG. 

Fonte: Patos de Minas, 2021. 

8.3.2 Definição e Classificação dos Resíduos Sólidos 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) define esses como “todo material, 

substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em 

sociedade”. O descarte do resíduo não significa que ele não tem mais valor, mas sim 

que não é mais necessário para quem o descartou. Contudo, existem grandes 

chances desse resíduo ainda ser útil para outras pessoas, em sua forma original ou 

transformado (ProteGEEr, 2018). 

Resíduos são diferentes de rejeitos. Esses últimos não têm possibilidade 

economicamente viável de tratamento e recuperação. Por isso, devem receber uma 

disposição final ambientalmente adequada. 

Os resíduos podem ser classificados, entre outros aspectos, em relação à sua origem 

e sua forma. A PNRS, Lei n.º 12.305/10, classifica os resíduos sólidos conforme 

abaixo: 

I - Quanto à origem: 

a. Resíduos domiciliares: originários de atividades domésticas em residências 

urbanas; 

b. Resíduos de limpeza urbana: originários da varrição, limpeza de logradouros 

e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana; 

c. Resíduos sólidos urbanos: os englobados nos itens “a” e “b”; 

https://leismunicipais.com.br/a/mg/p/patos-de-minas/lei-ordinaria/2009/613/6137/lei-ordinaria-n-6137-2009-dispoe-sobre-a-colocacao-e-permanencia-de-cacamba-de-coleta-de-entulho-e-similares-nas-vias-e-logradouros-publicos-do-municipio-de-patos-de-minas-e-da-outras-providencias
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d. Resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços: os 

gerados nessas atividades, exceto os referidos nos itens “b”, “e”, “g”, “h” e “j”; 

e. Resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: os gerados nessas 

atividades, excetuados os referidos no item “c”; 

f. Resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e instalações 

industriais; 

g. Resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços de saúde, conforme 

definido em regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos do Sistema 

Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA) e do Sistema Nacional de Vigilância 

Sanitária (SNVS); 

h. Resíduos da construção civil: os gerados nas construções, reformas, reparos 

e demolições de obras de construção civil, incluídos os resultantes da 

preparação e escavação de terrenos para obras civis; 

i. Resíduos agrossilvopastoris: os gerados nas atividades agropecuárias e 

silviculturais, incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas atividades; 

j. Resíduos de serviços de transportes: os originários de portos, aeroportos, 

terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira; 

k. Resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa, extração ou 

beneficiamento de minérios; 

II - Quanto à periculosidade: 

a. Resíduos perigosos: aqueles que, em razão de suas características de 

inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, 

carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade, apresentam 

significativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental, de acordo com lei, 

regulamento ou norma técnica; 

b. Resíduos não perigosos: aqueles não enquadrados no item “a”. 

Em relação à Norma Brasileira Regulamentadora (NBR) 10.004/2004, os resíduos 

sólidos são classificados da seguinte forma: 

a. Resíduos Classe I – Perigosos: Característica apresentada por um resíduo 

que, em função de suas propriedades físicas, químicas ou infectocontagiosas, 

pode apresentar: risco à saúde pública, provocando mortalidade, incidência de 
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doenças ou acentuando seus índices; riscos ao meio ambiente, quando o 

resíduo for gerenciado de forma inadequada, apresentando ao menos uma das 

características como inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e 

patogenicidade. 

b. Resíduos Classe II A - Resíduos não inertes: aqueles que não se enquadram 

nas classificações de resíduos Classe I – Perigosos ou de resíduos Classe II B 

- Inertes, nos termos da Norma. Os resíduos Classe II A – não inertes, 

apresentariam propriedades tais como: biodegradabilidade, combustibilidade 

ou solubilidade em água. Exemplos: a varrição de indústrias, lodo físico-

químico ou biológico da Estação de Tratamento de Efluentes etc. 

c. Resíduos Classe II B - Resíduos inertes: quaisquer resíduos que, quando 

amostrados de forma representativa, segundo a NBR 10.007, além de 

submetidos a um contato dinâmico e estático com água destilada ou 

deionizada, à temperatura ambiente, conforme NBR 10.006, não tiverem 

nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações superiores aos 

padrões de potabilidade de água, excetuando aspectos como cor, turbidez, 

dureza e sabor (vidros, metais, plásticos e entulhos), conforme anexo G da 

NBR 10.004.  

Ainda, conforme a RDC n° 306/04 – Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA), os Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) são classificados em: 

a. Grupo A - resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por 

suas características, podem apresentar risco de infecção. 

b. Grupo B - resíduos contendo substâncias químicas que apresentam risco à 

saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de 

inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade. 

c. Grupo C - quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que 

contenham radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de isenção 

especificados nas normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) 

e para os quais a reutilização é imprópria ou não prevista. 

d. Grupo D - resíduos que não apresentam risco biológico, químico ou radiológico 

à saúde ou ao meio ambiente, sendo equiparados aos domiciliares. 

e. Grupo E - materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais como: lâminas de 

barbear, agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas, 
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pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas, tubos capilares, 

micropipetas, lâminas e lamínulas, espátulas e todos os utensílios de vidro 

quebrados de laboratórios e outros similares.  

De acordo com a NBR 15.113 e com a Resolução Conama n° 307, os Resíduos da 

Construção Civil (RCC) são classificados como: 

a. Classe A - resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como: de 

construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras 

obras de infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplenagem; de 

construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes 

cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e 

concreto; de processo de fabricação ou demolição de peças pré-moldadas em 

concreto (blocos, tubos, meios-fios etc.) produzidas nos canteiros de obras. 

b. Classe B - resíduos recicláveis para outras destinações, como plásticos, papel, 

papelão, metais, vidros, madeiras e outros. 

c. Classe C - resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou 

aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem e 

recuperação, como os produtos oriundos do gesso. 

d. Classe D - resíduos perigosos oriundos do processo de construção, como 

tintas, solventes, óleos e outros, ou aqueles contaminados oriundos de 

demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações geração, 

composição e características.  

Considerando o previsto na NBR 10.004 da ABNT, os resíduos sólidos podem ser 

classificados em: geração per capita; composição gravimétrica; peso específico 

aparente; teor de umidade; e compressividade. 

No presente diagnóstico, serão descritas as principais características relacionadas ao 

atual manejo dos resíduos sólidos no território municipal, abrangendo:  

• Resíduos Sólidos Urbanos - RSU; 

• Resíduos de Serviço de Saúde - RSS; 

• Resíduos de Construção Civil e Volumosos - RCC/RV; 

• Resíduos Sólidos de Logística Reversa. 
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E, além desses, segundo previsto para elaboração do PMGIRS, aborda-se também: 

• Resíduos Sólidos Agrossilvopastoris; 

• Resíduos Sólidos de Mineração; 

• Resíduos Sólidos Cemiteriais; 

• Resíduos Sólidos Industriais e de Grandes Geradores; 

• Resíduos Sólidos dos Serviços Públicos de Saneamento Básico; 

• Resíduos de Óleos Comestíveis; 

• Resíduos Sólidos dos Serviços de Transportes. 

8.3.3 Gestão dos Serviços 

A gestão dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos em 

Patos de Minas é de responsabilidade da Prefeitura Municipal, sendo administrados 

pela Secretaria Municipal de Obras Públicas, sobretudo, junto à Diretoria de Serviços 

Urbanos e Saneamento, setorizada em: Gerência de Limpeza Pública e Gerência de 

Fiscalização de Saneamento, conforme Figura 54. É possível observar a estrutura 

organizacional dessa secretaria, que abarca diversos setores, além do saneamento 

básico, tendo em vista a expressiva demanda do município (de grande porte - mais 

de 100 mil habitantes). 

 

FIGURA 54 – ORGANOGRAMA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 
Fonte: Adaptado de Plano Diretor de Patos de Minas – Revisão, 2018. 
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No município, além dos serviços referentes à coleta, segundo a prefeitura, são 

executados todos os serviços relacionados à limpeza pública, contemplando: roçada, 

poda, capina, raspagem, varrição, pintura de meio-fio, dentre outros, abrangendo a 

zona urbana e rural do município, conforme demandado pela Secretaria Municipal de 

Obras. A seguir, elencam-se os principais atores administrativo-operacionais, diretos 

e terceirizados, relativos a tais serviços, no município: 

• Secretaria Municipal de Obras Públicas – administra o sistema de resíduos 

e limpeza pública e realiza a coleta na área rural do município, além de 

executar parte dos serviços de limpeza pública; 

• Secretaria de Saúde – Faz o controle dos RSS e PGRSS das unidades 

públicas e estabelecimentos de saúde no município, além dos 

estabelecimentos particulares através do alvará de funcionamento; 

• Conserbras Multi Serviços Ltda, com sede no próprio município – 

empresa contratada para realizar o manejo dos RSU na área urbana, a ser 

detalhado no tópico 8.3.5.1, e a operação do aterro do município; 

• Limpebras Engenharia Ambiental Ltda, com filial no próprio município – 

terceirizada para realizar os serviços de varrição de vias e logradouros 

públicos, e outros serviços de limpeza pública;  

• Servioeste Minas Gerais Ltda, com filial no próprio município – 

terceirizada para coleta, tratamento e destinação final adequada, em aterro 

próprio, dos RSS (resíduos sépticos) dos estabelecimentos públicos de saúde 

e algumas instituições filantrópicas de Patos de Minas. 

Cabe destacar que Patos de Minas ainda não implementou o Plano Municipal de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS), instrumento essencial e 

condicionante, segundo a PNRS, para municípios pleitearem recursos da União, ou 

por ela controlados, destinados a empreendimentos e serviços relacionados à limpeza 

urbana e manejo de resíduos sólidos, ou para serem beneficiados por incentivos ou 

financiamentos de entidades federais de crédito ou fomento para tal finalidade. 
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8.3.4 Caracterização, Composição e Geração dos Resíduos  

Os Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) podem ser classificados, de forma qualitativa e 

quantitativa, quanto à gravimetria, isto é, à sua composição. Na gravimetria são 

identificados os tipos de compostos que existem em determinada quantidade de lixo. 

Assim, o estudo gravimétrico, construído por composição gravimétrica, geração per 

capita e peso específico dos RSU de um município, permite conhecer as principais 

características e composições dos resíduos produzidos em determinada localidade, 

identificando a porcentagem dos materiais existentes em sua constituição (FEAM, 

2019).  

O processo consiste em separar os lixos recicláveis dos demais, sendo despejado 

todo o lixo dos sacos, após coleta planejada, em local para a separação, e os rejeitos 

colocados à parte, em tambores. O lixo tido como rejeito, para o qual ainda não há 

tecnologia ou viabilidade econômica para o seu reaproveitamento ou reciclagem, 

trata-se do lixo de banheiro, fraldas descartáveis, embalagens de papel A4 (para 

impressora), de café, de bombons, de barrinhas de cereais e de picolé, além de 

cartelas de diversos medicamentos e carbono. Guardanapos com restos de alimentos, 

tecidos e cordas também são considerados rejeito (CONAB, 2020). 

As etapas de uma análise gravimétrica podem ser resumidas, basicamente, em: 

• Coleta dos resíduos nos bairros;  

• Triagem detalhada dos resíduos coletados;  

• Pesagem e discriminação dos valores de todos os resíduos separados;  

• Ensacamento dos resíduos (com possível doação dos recicláveis para 

cooperativas), sendo os rejeitos descartados e recolhidos pelo caminhão 

compactador. 

Ressalta-se que o município ainda não dispõe de dados oficiais ou estudo de 

composição gravimétrica dos RSU. Contudo, em 2016, a empresa Conserbras 

MultiServiços, que realiza os serviços referentes aos RSU em Patos de Minas, iniciou 

um estudo de composição gravimétrica dos resíduos coletados bairro a bairro, não 

sendo, porém, concluída em todo o território municipal (área urbana), por questões 

burocráticas e logísticas.  
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Assim, em caráter ilustrativo e de perspectiva para análise, as Tabela 15,  

Tabela 16, Tabela 17, Tabela 18 apresentam os dados disponibilizados pela empresa, 

referentes ao estudo realizado em quatro setores distintos (1 AD, 12 AD, Centro A, 

Centro B), sendo aqui utilizados como base para representar a composição 

gravimétrica dos resíduos gerados no município.  

TABELA 15 – COMPOSIÇÃO GRAVIMÉTRICA EM PATOS DE MINAS – 12 AD 

Composição Gravimétrica de resíduos em Patos de Minas 

Data Componentes 

Peso 
Líquido  

t / kg 

Peso 

 (em %) 
Setor Turno 

Peso 
Total dos 
Resíduos 

Tempo de 
segregação 

A partir de    
2016   

Plástico 170 kg 1,60 

12 - AD  

(Alto Limoeiro 
/ Av. Marabá 
/ Morada do 
Sol 1 e 2) 

Diurno 
(terça/ 

quinta / 
sábado) 

10,6 t  

ou  

10.600 Kg 

4 dias 

Papel 210 kg 1,98 

Metal 60 kg 0,56 

Vidro 40 kg 0,37 

Alumínio 30 kg 0,28 

Outros 
(tecidos, 

borrachas, 
couros, 

madeiras, 
etc) 

50 kg 
(eletrônicos) 

0,47 

Orgânico 10.040 kg 94,70 

CONCLUSÃO: 94,7 % orgânico e 5,3 % de recicláveis e não recicláveis. 

Fonte: Conserbras, 2021. 

 

TABELA 16 – COMPOSIÇÃO GRAVIMÉTRICA EM PATOS DE MINAS – 1 AD 

Composição Gravimétrica de resíduos em Patos de Minas 

Data Componentes 

Peso 
Líquido  

t / kg 

Peso 

 (em %) 
Setor Turno 

Peso Total 
dos 

Resíduos 

Tempo de 
segregação 

A partir de    
2016   

Plástico 250 Kg 3,49 

1 - AD  

(Av. JK até 
trevo da 
Pipoca, 
Distrito 

Industrial I e II, 
Planalto, Av. 

JK até a 
Ditrasa) 

Diurno 
(Segunda
/Quarta/ 

Sexta) 

7,15 t  

ou   

7.150 Kg 

3 dias 

Papel 320 Kg 4,47 

Metal 40 Kg 0,55 

Vidro 50 Kg 0,69 

Alumínio 20 Kg 0,27 

Outros 
(tecidos, 

borrachas, 
couros, 

madeiras, 
etc) 

1.100 Kg         
(lona de freio, 
galão de óleo, 
estopa, peças 

de 
automóveis) 

15,38 

Orgânico 5.370 Kg 75,10 

CONCLUSÃO: 75,10 % orgânico e 24,85 % de recicláveis e não recicláveis. 

Fonte: Conserbrás, 2021. 
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TABELA 17 - COMPOSIÇÃO GRAVIMÉTRICA EM PATOS DE MINAS – CENTRO A 

Composição Gravimétrica de resíduos em Patos de Minas 

Data Componentes 

Peso 
Líquido  

t / kg 

Peso 

 (em %) 
Setor Turno 

Peso Total 
dos 

Resíduos 

Tempo de 
segregação 

A partir de    
2016    

Plástico 130 kg 2,16 

Centro A 
(Rosário, 

Centro - acima 
da rua 

Tiradentes - 
Várzea, Jd. 
América). 

 Noturno 
(Diário) *    
2ª viagem 

6,00 t 

ou   

6.000 Kg 

2 dias 

Papel 250 kg 4,16 

Metal 50 kg 0,83 

Vidro 60 kg 1 

Alumínio  20 kg 0,33 

Outros 
(Tecidos, 

Borrachas, 
Couros, 

Madeiras, 
Etc) 

      0 kg          0 

Orgânico 5.490 kg 91,50 

CONCLUSÃO: 91,50 % orgânico e 8,48 % de recicláveis e não recicláveis. 

Fonte: Conserbras, 2021. 

 

TABELA 18 – COMPOSIÇÃO GRAVIMÉTRICA EM PATOS DE MINAS – CENTRO B 

Composição Gravimétrica de resíduos em Patos de Minas 

Data Componentes 
Peso 

Líquido 
t / kg 

Peso 
(em %) 

Setor Turno 
Peso Total 

dos 
Resíduos 

Tempo de 
segregação 

A partir de    
2016   

Plástico 70 kg 4,54 

Centro B 
(Centro, Jd 
Centro, São 
Francisco) 

Noturno 
(Diário)*    

2ª viagem 

1,54 t 
ou 

1.540 Kg 
2 dias 

Papel 150 kg 9,74 

Metal 20 kg 1,29 

Vidro 10 kg 0,64 

Alumínio 10 kg 0,64 

Outros 
(Tecidos, 

Borrachas, 
Couros, 

Madeiras, Etc) 

0 kg 0 

Orgânico 1280 kg 83,11 

CONCLUSÃO: 83,11% orgânico e 16,85% de recicláveis e não recicláveis. 

Fonte: Conserbras, 2021. 

A obtenção de tais dados permite uma avaliação prática, que torna mais assertiva a 

tomada de decisão, como um todo, por parte do setor responsável pelo manejo dos 

resíduos sólidos. A Figura 55 consolida os valores dispostos por tipo de componente 

junto aos quatro setores de análise, apresentando a média encontrada. É possível 

observar pelos dados a predominância do lixo orgânico (quase 90%), em detrimento 

dos demais componentes (lixo seco), tendo o papel como lixo seco de maior geração 

(5,09%) e o alumínio com a menor geração (0,30%). 
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FIGURA 55 – SÍNTESE DA COMPOSIÇÃO GRAVIMÉTRICA DOS SETORES 

ANALISADOS.  
Fonte: Adaptado de Conserbras, 2021. 

Cabe destacar ainda que, para o gerenciamento adequado dos resíduos sólidos, tem-

se como essencial a proposta de implementação de monitoramento e quantificação, 

por tipologia, dos resíduos sólidos gerados. Nesse sentido, é válido ressaltar que o 

programa de coleta seletiva de Patos de Minas foi iniciado no mês de dezembro 

(2020), com foco na área comercial, e, segundo a Conserbras, que opera o serviço, 

parte do resíduo seco será encaminhada a um galpão da empresa, para estudo 

gravimétrico, sendo posteriormente destinado de forma ambientalmente correta a 

empresas de reciclagem ou ao aterro, conforme o tipo de resíduo.  

9.3.2.1 Geração média e per capita 

Em relação à geração dos resíduos no território municipal, desde 2016 a empresa 

contratada realiza o controle de pesagem para controle interno e do município. A 

Tabela 19, a seguir, apresenta uma compilação dos valores registrados nos últimos 5 

anos, até o ano presente (2021). 

2,95% 5,09%

0,80% 0,70%

0,30%

3,96%

86,10%

PLASTICO

PAPEL

METAL

VIDRO

ALUMÍNIO

OUTROS (tecidos, borrachas,
couros, madeiras, etc)

ORGÂNICO



 

 

Página: 299 / 566                                                                                                                  
Arquivo: 245-P3-DIAGNOSTICO-R14-210914 

TABELA 19 – CONTROLE DE PESAGEM DOS RSU EM PATOS DE MINAS 

Controle de pesagem/ geração (mês/ano) dos RSU – 2016-2020 

 2016 2017 2018 2019 2020 Variação Média 

Janeiro  3.441,83 3.818,98 3.546,25 3.729,40 5% 3.634,12 

Fevereiro 3.372,66 2.770,64 3.212,87 3.093,52 3.491,00 13% 3.188,14 

Março 3.076,88 3.259,71 3.307,31 3.260,75 3.508,00 8% 3.282,53 

Abril 2.747,19 2.716,46 3.146,39 3.380,91 3.081,00 -9% 3.014,39 

Maio 2.914,92 3.116,68 3.069,77 3.331,61 3.045,00 -9% 3.095,60 

Junho 2.873,38 2.875,31 3.057,16 2.924,21  -4% 2.932,52 

Julho 2.707,11 2.819,81 3.004,92 3.190,15  6% 2.930,50 

Agosto 2.751,55 2.934,33 3.081,99 3.097,03  0% 2.966,23 

Setembro 2.769,19 2.756,91 2.869,91 3.000,52  5% 2.849,13 

Outubro 2.772,77 3.008,07 3.329,30 3.203,04  -4% 3.078,30 

Novembro 3.034,87 3.157,12 3.385,14 3.296,78  -3% 3.218,48 

Dezembro 3.383,22 3.526,22 3.698,87 3965,18  7% 3.643,37 

TOTAL 32.404 36.383 38.983 39.290 16.854   

MÉDIA 2.946 3.032 3.249 3.274 3.371   

DESVIO 245 271 281 276 297   

MÍNIMO 2.707 2.716 2.870 2.924 3.045   

MÁXIMO 3.383 3.526 3.819 3.965 3.729   

Fonte: Conserbras, 2021. 

Observa-se que, pela média mensal e anual do período em análise, houve um discreto 

aumento dos valores gerados ao longo dos anos no município. 

Considerando o ano de 2021 para análise da geração média diária e per capita de 

Patos de Minas, tem-se o montante de resíduos domésticos e comerciais gerados no 

município no valor de 107,64 ton/dia, destinados conforme estabelecem as leis 

federais e estaduais. Assim, tendo em vista a população atendida (aproximadamente 

141.000 habitantes), a média de geração per capita é de 0,76 kg/hab/dia.  

Tal geração se mostra positivamente abaixo da média da Região Sudeste, que, 

segundo a publicação “Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil” apresenta uma 

média de geração per capita de RSU de 1,217 kg/hab/dia (Abrelpe, 2017). 

Considerando ainda um cenário mais abrangente, tendo por parâmetro a média da 

América Latina, onde a geração de resíduos sólidos urbanos varia entre 0,5 e 1,3 

kg/hab/dia, de acordo com Acurio et.al. (1998), observa-se que Patos de Minas se 

encontra dentro da média, ainda com valores baixos no comparativo geral. 
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8.3.5 Infraestrutura e Prestação dos Serviços – Cobertura por tipo de Resíduo 

Para a prestação dos serviços de forma adequada e eficiente é importante considerar 

que cada tipo de resíduo possui características específicas que irão determinar como 

ele deve ser manuseado, acondicionado, transportado e tratado. O manejo 

inadequado dos resíduos sólidos acarreta grandes impactos ao meio ambiente, como 

contaminação de corpos d’água, atração de vetores de doenças (insetos, roedores e 

urubus) e geração de gases poluentes, como o metano (ProteGEEr, 2018). 

Neste item será descrita a prestação de serviços, referente a cada tipo de resíduo, 

identificada junto ao município. 

8.3.5.1 Manejo dos RSU 

Em Patos de Minas, conforme mencionado, o serviço de manejo dos RSU (coleta, 

tratamento e destinação final) abrange quase 100% do território municipal, 

contemplando a área urbana e rural. 

a. Infraestrutura de transporte 

Para a coleta dos resíduos domiciliares e comerciais, na área urbana (cerca de 75 

bairros), a empresa Conserbras Multi Serviços utiliza seis veículos coletores 

compactadores, equipados com caçambas compactadoras de carregamento traseiro 

com capacidade mínima para quinze metros cúbicos de lixo. Atualmente, existe 

apenas um caminhão reserva, conforme contrato. Destaca-se que a Conserbras 

sugere uma revisão no contrato (com vigência até novembro de 2021) para aprimorar 

e melhorar a coleta. Os caminhões compactadores possuem sistema de retenção de 

líquidos, alimentação traseira, descarga automática e suporte para pás e vassouras, 

além de acessórios de segurança: sinalizador de teto com luz giratória; adesivos 

traseiros e laterais reflexivos; estribos e apoiadores traseiros confeccionados com 

material antiderrapante (PD Patos de Minas, 2018), e conforme dados atualizados em 

visita técnica (2021). Existe o mapeamento das rotas de coleta em meio digital e os 

caminhões possuem GPS com acompanhamento em tempo real. 
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FIGURA 56 – CAMINHÃO COMPACTADOR REALIZANDO A DESCARGA DA 
COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS, NO ATERRO SANITÁRIO DE 
PATOS DE MINAS. 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021. 

É válido ressaltar a importância de se ter o transporte dos RSU em conformidade com 

as normativas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), NBR 12.980 e 

a NBR 13.221, as quais preveem, entre outros, o uso de caminhões compactadores 

dotados de sistema de descarga automática, com inscrições externas alusivas aos 

serviços prestados. Os caminhões utilizados na coleta, em Patos de Minas, são 

terceirizados e estão de acordo com as normas vigentes.  

b. Mão de obra 

No total, são 5 equipes de trabalho formadas por 4 garis coletores e motorista. O 

pessoal responsável pela execução dos serviços é devidamente uniformizado e faz 

uso dos seguintes equipamentos de proteção individual (EPIs): luva, capa de chuva, 

óculos, boné e 2 tipos de botas (1 específico para chuva).  

c. Coleta 

A coleta nos bairros é realizada em dias alternados e na parte central é diária, 

abrangendo um total de 98,98% dos domicílios, segundo o Plano Diretor (2018). O 

método utilizado é a coleta domiciliar direta: trecho corrido (o caminhão passa e 
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recolhe o lixo porta a porta) e redução (o gari acondiciona os resíduos em alguns 

pontos e o caminhão passa recolhendo), nesse caso, o lixo ajuntado tem que ser 

recolhido do local em, no máximo, 30 minutos. No povoado Leal não há coleta direta, 

sendo necessário aos moradores levar o lixo até uma BR próxima para então ser 

coletado pelo caminhão. 

Para o serviço, a Sede Municipal foi subdividida em 17 setores, sendo realizada a 

coleta com frequência diária nas regiões Centro A, B e C, e alternada nas demais 

localidades. O gráfico da Figura 57 ilustra o percentual da população atendida com 

periodicidade diária, alternada ou semanal.  

A Figura 58 apresenta o mapa da coleta de RSD no município. Já a Tabela 20 

apresenta a frequência e dias da semana, por setor, em que se realiza o serviço no 

município. 

 

FIGURA 57 – TAXA DE PERIODICIDADE DO SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS 

Fonte: SNIS, 2016. 
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TABELA 20 – PERIODICIDADE DO SERVIÇO DE COLETA DOMICILIAR DIRETA 
NA SEDE DO MUNICÍPIO. 

Setores  

(* D: diurno; N: noturno) 
Periodicidade de coleta 

1 AD Segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira 

2 AD Terça-feira, quinta-feira e sábado 

3 AN Segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira 

4 AN Terça-feira, quinta-feira e sábado 

5 AD Segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira 

6 AD Terça-feira, quinta-feira e sábado 

7 AN Segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira 

8 AN Terça-feira, quinta-feira e sábado 

9 AD Segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira 

10 AD Terça-feira, quinta-feira e sábado 

11 AD Segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira 

12 AD Terça-feira, quinta-feira e sábado 

13 AD Segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira 

14 AD Terça-feira, quinta-feira e sábado 

Centro A Diária 

Centro B Diária 

Centro C Diária 

Fonte: Conserbras, 2021.
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FIGURA 58 – COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM PATOS DE MINAS 

Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento de Patos de Minas, 2021. 
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Em locais de grande geração de resíduos é utilizado sistema estático de coleta, por 

meio de containers basculáveis, disponibilizados pela empresa Conserbras, 

conforme solicitação da fiscalização municipal. Atualmente, são utilizadas 12 

unidades pela prefeitura, sendo sua coleta e higienização de responsabilidade da 

empresa. Os grandes geradores particulares, que também utilizam de tal meio para 

descarte dos resíduos, são responsáveis pela aquisição e manutenção dos próprios 

containers, sendo alugados junto à empresa. Ressalta-se que, segundo a métrica 

estabelecida no Plano Diretor (2018), e conforme confirmação de dados coletados 

em visita técnica (2021), para ser considerado grande gerador, o 

empreendimento/empresa precisa gerar acima de 50kg/dia. 

A frequência da coleta se dá conforme a localização/setor em que o container se 

encontra instalado. Na Tabela 21 estão sintetizados os serviços de coleta estáticos 

utilizados na Sede Municipal, bem como os respectivos dias de coleta. 

 

TABELA 21 – SISTEMAS ESTÁTICOS DOS SERVIÇOS DE COLETA UTILIZADOS 
NA SEDE DO MUNICÍPIO. 

Unidades 
(containers) 

Localização Periodicidade de coleta 

2 Presídio Sebastião Satiro Segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira 

3 Ceasa Segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira 

2 Terminal Rodoviário Diária 

3 Mercado Municipal Diária 

2 UPA Terça-feira, quinta-feira e sábado 

Fonte: Conserbras, 2021 / PD Patos de Minas 2018. 

Ainda segundo o Plano Diretor (2018), e conforme informações obtidas junto a 

empresa Conserbras (2021), são excluídos dos serviços de coleta de lixo os seguintes 

tipos de resíduos: animais mortos, materiais radioativos, resíduos líquidos de qualquer 

espécie, móveis, colchões e similares, entulhos e materiais de construção, resíduos 

de poda de árvores e jardins. 

Cabe destacar, no entanto, que os resíduos das empresas de prestação de serviços, 

como oficinas mecânicas, por exemplo, também são encaminhados junto à coleta 

regular, uma prática irregular que deve ser revista pela municipalidade. 

✓ Coleta nos condomínios 
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Em relação aos condomínios (abertos e fechados) localizados no perímetro urbano 

do município, há cerca de 500 casas, e a empresa terceirizada tem a proposta de 

colocação de containers em pontos estratégicos nesses locais.  

Cabe destacar que, com a expansão urbana, a distância percorrida para as coletas 

aumentou consideravelmente sem, no entanto, que o volume acompanhasse 

proporcionalmente esse aumento, acarretando uma defasagem na arrecadação pelo 

volume coletado. 

✓ Coleta nos distritos e localidades rurais 

Na área rural, a coleta é de responsabilidade da prefeitura, através da Secretaria de 

Obras, que realiza o serviço, com frequência semanal, nos Distritos de Alagoas, 

Areado (Chumbo), Bom Sucesso, Major Porto, Pilar, Pindaíbas e Santana de Patos; 

e localidades de Baixadinha dos Gonçalves, Boassara, Lanhosos e Santa Maria. No 

Assentamento Rural Dois de Novembro e Povoados Arraial dos Afonsos e 

Sertãozinho a coleta é quinzenal. Algumas localidades, porém, ainda não são 

atendidas com o serviço, sendo os Povoados de Horizonte Alegre, Cachoeira do 

Areado e Campo Alegre, que acabam por queimar o lixo. Em relação ao Povoado 

Firmes, um lugarejo abandonado, com cerca de seis casas, não se obteve 

informações relativas ao serviço.  

No loteamento Chácaras Pôr do Sol, especificamente, por ter uma geração de lixo em 

maior quantidade, o serviço de coleta é realizado pela Conserbrás, conforme acordo 

com a prefeitura, uma vez por semana, por meio de um caminhão caçamba. O lixo é 

disposto pelos moradores do local em uma área específica, logradouro público 

(esquina de uma rua), para seu recolhimento. 

A equipe da prefeitura que realiza a coleta dos resíduos na área rural é composta por 

dois garis coletores e um motorista. 

a. Acondicionamento 

Os RSD são acondicionados pelos moradores, no geral, em sacos/sacolas plásticas, 

ou caixas de papelão, sendo depositados, normalmente, em frente às próprias 

residências ou em locais acessíveis à coleta, no chão ou em lixeiras.  

b. Formas irregulares de descarte  
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No município, há vários locais, concentrados nas áreas periféricas dos bairros, de 

descarte irregular dos RSD, como, por exemplo, no bairro Laranjeiras, em terreno 

particular abandonado, em ruas sem saída do bairro Planalto, próximo à ponte do arco 

resultando em situações indesejadas e insalubres, contaminando o meio, 

ocasionando mau cheiro e atraindo animais, possíveis vetores de doenças. Quando 

identificado pela fiscalização municipal, é feita a coleta do lixo nesses locais.  

Outra situação informada pela prefeitura é a falha de alguns moradores em não 

respeitar os dias específicos da coleta, colocando o lixo em dias e horários fora do 

cronograma pré-determinado, acarretando também situações de lixo acumulado nas 

calçadas/vias públicas, muitas vezes ainda sendo espalhados por animais, poluindo o 

espaço público. 

Cabe ressaltar que anualmente é feito um trabalho de conscientização junto à 

população (previsto no contrato com a prestadora), por parte da empresa contratada, 

sobretudo através da distribuição direta de materiais informativos à população. 

c. Tratamento e destinação final 

Considerando o contrato (n° 218/2016) firmado entre o município e a Conserbras Multi 

Serviços para a prestação de serviços de coleta e destinação final dos RSU na Sede 

Municipal, é de responsabilidade da empresa a manutenção e operação do aterro, 

cabendo à Prefeitura Municipal a fiscalização. Os resíduos sólidos coletados 

diretamente pela Prefeitura Municipal, nas localidades rurais, também são destinados 

ao aterro sanitário (PD Patos de Minas, 2018 e conforme confirmação de dados 

coletados em visita técnica ,2021). 

Assim, os resíduos coletados pelos caminhões compactadores, através da empresa 

terceirizada, são encaminhados ao Aterro Sanitário de Patos de Minas, localizado na 

estrada para o Povoado de Boassara. É realizada, no local, a pesagem dos resíduos 

coletados pela empresa, sendo fiscalizada por funcionários da prefeitura (o aterro é 

operado pela Conserbras, mas a balança é de responsabilidade do município). O 

aterro recebe em média 104 toneladas/dia, com funcionamento de segunda a sábado, 

e recebimento de resíduos de 07h à 01h do dia posterior. 
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FIGURA 59 – ATERRO SANITÁRIO DA SEDE URBANA DE PATOS DE MINAS, 
COM VISTA PARA OS TALUDES E TRATAMENTO DE CHORUMES. 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021.  

Ressalta-se que o aterro não recebe os resíduos dos serviços de saúde, assim, sua 

vida útil é prolongada, com a diminuição dos riscos de acidentes. Estima-se que o 

aterro terá vida útil de aproximadamente mais um ano, com previsão de encerramento 

em 2021 (PD Patos de Minas, 2018). É válido destacar que, mesmo com o controle 

feito, alguns resíduos diferenciados (especiais), como eletrônicos e perfurocortantes 

(seringas), ainda chegam no aterro, geralmente advindos dos containers 

disponibilizados pela empresa Conserbras em alguns chacreamentos.  

As principais operações realizadas no local são: compactação, cobertura dos 

resíduos, carga e transporte de terra, abertura de drenos e estradas, implantação de 

plataformas, plantio de grama nos taludes, urbanização da área, nivelamento das 

superfícies, monitoramento ambiental. Todos esses itens atendem à legislação 

vigente. 

A equipe de manutenção/ operação trabalha das 7h30 às 17h (com almoço das 11h 

às 12h30) e é composta por: 

• 02 motoristas; 

• 02 operadores de máquina; 
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• 01 engenheiro ambiental ou biólogo; 

• 04 serventes; 

• 01 operador de roçadeira; 

• 01 pedreiro;  

• 01 líder de turma. 

O conjunto básico de equipamentos necessários para operação e manutenção do 

Aterro Sanitário é sintetizado na Tabela 22. 

 

TABELA 22 – EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA OPERAÇÃO E 
MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO 

Equipamentos necessários para Operação e Manutenção do Aterro Sanitário 

Equipamento Função 

01 Trator de esteiras PBT > 15 ton. 
Compactação, cobertura, corte/aterro, 
manutenção de estradas e drenos 

01 Retroescavadeira traçada, Potência > 75 hp 
Abertura de valas, drenos, carga de material, 
execução de drenagem 

01 Caminhão basculante toco 6 m³ Transporte de material 

01 Caminhão pipa com reservatório maior que 
6 m³ 

Controle de material particulado em suspensão 

01 Veículo tipo Kombi Transporte de equipe 

01 Veículo utilitário Mobilidade geral 

01 Roçadeira costal a gasolina Manutenção/limpeza vegetação 

Fonte: Conserbras, 2021. 

 

O mapa da Figura 60 ilustra a área do Aterro Sanitário do município. 
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FIGURA 60 – ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS 
Fonte: PD Patos de Minas, 2018. 
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8.3.5.2 Resíduos dos Serviços de Saúde (RSS) 

De acordo com o texto da RDC Anvisa nº 306, de 7 de dezembro de 2004, que dispõe 

sobre o regulamento técnico para o gerenciamento de RSS, o armazenamento e 

transporte dos RSS devem estar em conformidade com as seguintes normas: 

• NBR n° 12.809/1993: dispõe sobre o manejo dos resíduos dos estabelecimentos 

de serviços de saúde; 

• NBR n° 12.810/1993: estabelece normas e procedimentos para a coleta interna 

e externa dos RSS, sob as devidas condições de higiene e segurança; 

• NBR n° 14.652/2001: dispõe sobre as condições em que os resíduos devem ser 

transportados até o local de destinação final; 

• Resolução Conama nº 358/2005: dispõe sobre as diretrizes para o tratamento e 

a disposição final dos resíduos dos serviços de saúde. 

Dessa forma, o manejo dos RSS no município deve ser orientado em especial por 

essas normas, e pela legislação vigente. 

Em Patos de Minas, os resíduos de saúde são responsabilidade da Secretaria 

Municipal de Saúde, por meio da vigilância sanitária. Os serviços relacionados ao 

manejo dos RSS dos estabelecimentos públicos de saúde e algumas instituições 

filantrópica ficam a cargo de empresa terceirizada - Servioeste Minas Gerais (Contrato 

e Termo aditivo). A empresa realiza a coleta, transporte, tratamento e destinação final 

adequados dos RSS. A coleta é realizada com rotas e dias pré-definidos 

(semanalmente – chegando a 3 vezes por semana, a depender do estabelecimento), 

conforme o cronograma, sendo ajustado sempre que necessário. 

Referente aos estabelecimentos privados, a Secretaria Municipal de Saúde 

implementou a RDC 306/04 - ANVISA, que regulamenta a obrigatoriedade de 

gerenciamento dos resíduos gerados e sua destinação adequada. Assim, no 

município, desde 2008, a elaboração e implantação do Plano de Gerenciamento de 

Resíduos de Serviços de Saúde - PGRSS é uma exigência para a liberação do alvará 

sanitário dos empreendimentos. Durante a renovação do alvará, observa-se a 

implantação do PGRSS por meio de índices que levam em conta a quantidade de 
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resíduos produzidos mensalmente e o número de procedimentos (PD Patos de Minas, 

2018). 

a. Unidades de Saúde Pública 

Segundo o Plano Diretor de Patos de Minas (2018), as unidades de saúde municipais 

possuem Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde – PGRSS 

implantado. 

Conforme dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), do 

Ministério da Saúde (2020), Patos de Minas conta com um total de 112 

estabelecimentos públicos de saúde, dos quais 5 são de gestão estadual, 2 de gestão 

dupla, e os demais de gestão municipal. Porém, em contato direto com a Vigilância 

em Saúde Ambiental de Patos de Minas (2021), essa forneceu o número atual de 

estabelecimentos públicos em atividade no município na área da saúde, perfazendo o 

total de 42 estabelecimentos cadastrados, entre unidades públicas, setores 

relacionados e instituições filantrópicas, atendidos pelo serviço de coleta de RSS, 

conforme elencado na tabela abaixo. 

TABELA 23 – ESTABELECIMENTOS ATENDIDOS PELOS SERVIÇOS DE 
COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS.  

 ESTABELECIMENTOS ATENDIDOS  

1 15º Batalhao 

2 Apae 

3 Asilo Padre Alaor 

4 Asilo Vila Rosa 

5 CAPS AD 

6 CAPS 

7 Casa das Meninas 

8 Centro Referência Integrada 

9 IML 

10 UBS Andre Luiz 

11 UBS Carlos Martins 

12 UBS Copacabana 

13 UBS Geraldo Resende 

14 UBS Irma Dora 

15 UBS Jardim Panoramico 

16 UBS Jardim Paraiso 
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 ESTABELECIMENTOS ATENDIDOS  

17 UBS Paulistano 

18 UBS Nova Floresta 

19 UBS Padre Eustáquio 

20 UBS Sorriso 

21 UBS Sebastião Manoel Luiz (Itamarati) 

22 UBS Várzea 

23 SAMU 

24 SRS 

25 UBS Gramado 

26 UPA III 

27 UBS Paulo Correa 

28 UBS Dr. Adélio Dias Maciel 

29 UBS Alvorada 

30 Zoonozes 

31 UBS Ipanema 

32 Sala de Castração no Canil, Gatil 

33 Farmácia Municipal 

34 Secretaria Municipal de Saúde - Sede 

35 UBS Alto Limoeiro 

36 Melhor em Casa 

37 Hospital de Enfrentamento Covid 

38 Laboratorio UFU 

39 Almoxarifado Da Saude 

40 Projeto Saci - Ponto De Vacinação Covid-19 

41 Lar de Idosos Eurípedes Barsanulfo 

42 Clínica de Especialidades 

Fonte: Secretária Municipal de Saúde, Prefeitura Municipal de Patos de Minas, 2021. 

 

As unidades de saúde possuem abrigos externos próprios para acondicionamento dos 

resíduos de saúde, de forma a facilitar sua coleta. No ato da coleta é feita a pesagem, 

acompanhada por um servidor da unidade. Para a coleta dos RSS são utilizados, no 

total, 2 veículos de carroceria fechada, 2 motoristas e 2 coletores. 

b. Geração atual 
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O setor de epidemiologia do município, ligado à Secretaria Municipal de Saúde, 

acompanha o serviço da empresa terceirizada, para fiscalização da coleta e controle 

interno dos RSS gerados mês a mês, por classe de resíduo gerado/coletado no 

município. Segundo a Vigilância em Saúde Ambiental de Patos de Minas (2021), os 

resíduos gerados/ coletados no município são das classes: A; A1; A2; A3; B; E.  

Como mencionado, a Secretaria possui o controle mensal de geração dos RSS, sendo 

apresentados, na Tabela 24, a seguir, os valores de 2021 por quantidade (kg/mês) e 

por classe de resíduos. A partir dessa perspectiva, a geração média atual de RSS do 

município é de 4.631 kg/mês e a média per capita de 0,03 kg/hab/mês. 

TABELA 24 – GERAÇÃO MENSAL POR CLASSE DE RSS – PATOS DE MINAS - 
2021 

Mês 
Geração – Classe de RSS/ Kg 

Total 
A B A1/ A2/ A3 E 

Janeiro 2.802 513,9 6 445,2 3.767,1 

Fevereiro 3.744,2 238 7 613,1 4.602,3 

Março 5.205,5 167,7 0 1014,7 6.387,9 

Abril 3.878,05 99 6 684,55 4.667,6 

Maio 3.262,82 163,38 7 914,3 4.347,5 

Junho 2.835,2 204,5 3,5 656,5 3.699,7 

Julho 3.631 179 0 1.134,2 4.944,2 

Total 25.358,77 1.565,48 29,5 5.462,55 32.416,3 

Fonte: Secretária Municipal de Saúde, Prefeitura Municipal de Patos de Minas, 2021. 

 

c. Tratamento e Destinação final 

Todos os resíduos coletados possuem destinação ambientalmente adequada, 

passando por um processo de incineração, realizado pela própria empresa – 

Servioeste, sendo os rejeitos da queima (já em condição de lixo comum), 

encaminhados ao aterro sanitário do município de Betim. As carcaças de animais 

mortos por doenças infecciosas ou contaminadas também são recolhidas pela 

empresa e passam pelo mesmo processo. 

 

 



 

   

Página: 315 / 566                                                                                                                  
Arquivo: 245-P3-DIAGNOSTICO-R14-210914 

8.3.5.3 Resíduos da Construção Civil (RCC) e Resíduos Volumosos (RV) 

Os resíduos da construção civil (RCC), de acordo com a Resolução Conama n° 307, 

de 05 de julho de 2002, são definidos como aqueles 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 

(FEAM, 2020). 

De acordo com a classificação dos RCC, dada pelo artigo 3° da resolução acima, 

esses são divididos em quatro classes, sendo sua destinação também conforme a 

classificação: 

• Classe A - são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais 

como: a) de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de 

outras obras de infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem; 

b) de construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes 

cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e 

concreto; c) de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas 

em concreto (blocos, tubos, meios-fios, etc.) produzidas nos canteiros de obras; 

Destinação: devem ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou 

encaminhados a áreas de aterro de resíduos da construção civil, sendo 

dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura; 

• Classe B - são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como tais 

como plásticos, papel, papelão, metais, vidros, madeiras, embalagens vazias 

de tintas imobiliárias e gesso; 

Destinação: devem ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de 

armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua 

utilização ou reciclagem; 

http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=307
http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=307
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• Classe C - são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias 

ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem ou 

recuperação; 

Destinação: devem ser armazenados, transportados e destinados em 

conformidade com as normas técnicas específicas; 

• Classe D - são resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais 

como tintas, solventes, óleos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais 

à saúde oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, 

instalações industriais e outros, bem como telhas e demais objetos e materiais 

que contenham amianto ou outros produtos nocivos à saúde. 

Destinação: devem ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados 

em conformidade com as normas técnicas específicas. 

A Resolução Conama 307/ 2002 estabelece diretrizes e procedimentos para a gestão 

dos RCC, desde sua classificação até a disposição adequada, tratando ainda da 

atribuição de responsabilidades por parte da municipalidade e também dos geradores, 

no que concerne à destinação final do respectivo resíduo.  

Tendo em vista que a atividade de construção civil é grande geradora de resíduos, 

chegando os resíduos de construção civil a representarem de 40% a 70% da massa 

total dos resíduos gerados nos municípios brasileiros, os corretos gerenciamento e 

gestão desses resíduos são essenciais na minimização de riscos ambientais, evitando 

a poluição de águas, solo e ar, bem como dos riscos à saúde pública, visto que o 

acúmulo desses em locais inadequados – que é muito comum - pode favorecer a 

atração de vetores e aparecimento de focos do mosquito Aedes aegypti, levando à 

proliferação de doenças. Nesse contexto, a Resolução Conama n° 307/2002, alterada 

pela Resolução Conama n° 448, de 19 de janeiro de 2012, estabelece como 

instrumento de gestão dos RCC o Plano Municipal de Gestão de Resíduos da 

Construção Civil (PMGRCC), a ser elaborado pelos municípios, em consonância com 

o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS), além de 

definir as responsabilidades dos grandes geradores, que devem elaborar seus Planos 

de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) e destinar seus 

resíduos de forma adequada (FEAM, 2020). Cabe destacar que é possível ao 
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município a elaboração do plano por meio de parcerias/consórcio com outros 

municípios. 

Em Patos de Minas, os RCC provenientes de obras públicas são recolhidos pela 

prefeitura, em caminhão caçamba, sem cronograma específico, conforme demanda. 

Em relação aos RCC de obras particulares, a prefeitura não realiza a coleta, ficando 

a cargo do responsável o descarte, geralmente realizado por meio do aluguel de 

caçambas, para posterior destinação por empresa privada, através de caminhões tipo 

basculante ou carroceria ou demais veículos de pequena capacidade. Há duas 

empresas que prestam o serviço no município. Ambas possuem licença de 

funcionamento (formato AAF): 

• Só entulhos e Cia – enterra;  

• BR recicladora – faz a britagem dos resíduos.  

Tais empresas estão sujeitas, no âmbito municipal, à Lei 6137/2009 e Lei 6393/2011, 

que dispõem sobre a colocação e permanência de caçambas de entulhos e similares 

nas vias e logradouros públicos, estabelecendo todas as orientações pertinentes à 

atividade, sendo previstas notificação e multa à empresa que recolha os resíduos em 

locais não autorizados, previstos na lei, tais como:  

• Em locais que provoquem degradação ambiental; 

• Em locais que provoquem entupimento de redes pluviais; 

• Estacionadas em locais públicos, como praças, jardins, parques, exceto com 

autorização expressa da Secretaria de Infraestrutura; entre outros. 

 

a. Geração atual 

Segundo dados do Plano Diretor (2018), são descartados cerca de 60.000 ton/ano de 

RCC, provenientes, sobretudo, de obras particulares. 

A prefeitura não dispõe de maiores dados e controle relativos à geração de RCC no 

município. Para termos de comparação, dentre os poucos estudos gravimétricos 

disponíveis nos municípios brasileiros de modo geral, apresenta-se estudo realizado 

em 1999, no aterro de Itatinga, São Paulo, que recebe predominantemente resíduos 

originados das atividades de construção de edifícios. 
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TABELA 25 – COMPOSIÇÃO TÍPICA DOS RCC – ITATINGA/SP 

Composição típica dos RCC de Itatinga / SP * 

Resíduos Percentual (%) 

Solos 32% 

Fração Cerâmica 63% 

Outros 5% 

Total 100% 

Fonte: Adaptado de Reciclagem de resíduos da construção, Vanderley M. John (1), Vahan Agopyan 
(2), Departamento de Engenharia de Construção Civil, Escola Politécnica da USP (PCC USP), 2005. 

 

De acordo com Ulsen et al. (2010), cerca de 90% da massa total de Resíduos de 

Construção Civil (RCC) gerada no Brasil e na Europa é composta por concretos, 

argamassas, solo e gesso. Segundo John e Agpyan (2005), comparando-se a geração 

de RCC do Brasil e em outros países do mundo (como EUA, Japão, Portugal, 

Inglaterra, Alemanha, entre outros), o valor anual pode variar do mínimo, 135 kg/hab. 

(Suécia), ao expressivo montante de 3.658 kg/hab (Alemanha), a depender do país. 

Segundo Pinto (1999), a geração de RCC no território nacional varia de 230 a 

660kg/hab. 

Conforme dados da Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e 

Resíduos Especiais (ABRELPE, 2012) a quantidade per capita no Brasil de resíduos 

de construção e demolição coletada, comparando-se os anos de 2010 e 2011, cresceu 

aproximadamente 6%, ou seja, de 0,618 kg/hab/dia para 0,656 kg/hab/dia. Este 

incremento correspondeu a uma massa adicional de 7.195 toneladas/dia recolhida. 

b. Formas irregulares de descarte  

A ausência da prestação de tal serviço público no município acaba por ocasionar 

descartes irregulares, comumente identificados em logradouros públicos, sobretudo 

na área urbana, obrigando a prefeitura a realizar a coleta e descarte desse entulho. 

Buscando reverter tal cenário, é importante reforçar a fiscalização por parte da 

municipalidade, no intuito de identificar os infratores e, ainda, prever instrumentos 

legais para coibir tais ocorrências, por meio, a exemplo, de multas aplicadas.  

c. Tratamento e Destinação final 

Os RCC podem representar 61% dos RSUs - em massa (Pinto e González, 2005). A 

partir da Resolução Conama no 307/2002, o gerador tornou-se responsável pela 

segregação dos RCC em quatro classes diferentes, devendo encaminhá-los para a 



 

 

Página: 319 / 566                                                                                                                  
Arquivo: 245-P3-DIAGNOSTICO-R14-210914 

reciclagem ou uma disposição final adequada. A resolução também determina a 

proibição do envio a aterros sanitários e a adoção do princípio da prevenção de 

resíduos (IPEA, 2012). 

Em Patos de Minas, os RCC recolhidos pela prefeitura são destinados a uma área 

licenciada, na região do Córrego Rico, zona rural (onde há voçoroca). Tal solução se 

apresenta como uma alternativa indicada para aproveitamento dos RCC, que também 

podem ser aproveitados em recuperação de estradas e áreas de contenções.  

✓ Resíduos Volumosos (RV) 

Tomando por base o estudo coordenado pela Agência de Desenvolvimento da Região 

Metropolitana de Belo Horizonte (ARMBH, 2015), denominado Benchmarking 

Referencial Internacional dos Resíduos da Construção Civil e Volumosos (RCCV), que 

realizou uma análise relacionada aos resíduos volumosos, a composição típica, 

tomando como referência o modelo praticado na “Planta de tratamento de resíduos 

voluminosos de Tersa - Espanha (2013)”, está descrita na Tabela 26. 

TABELA 26 – COMPOSIÇÃO TÍPICA DOS RV DE ACORDO COM A PLANTA DE 
TRATAMENTO DE RESÍDUOS VOLUMOSOS DE TERSA NA ESPANHA (2013). 

Composição típica dos Resíduos Volumosos 

Resíduos Percentual (%) Anual (t/ano) 

Resíduos Eletroeletrônicos e 
Eletrodomésticos 

0,40% 296 t/ano 

Móveis, portas e murais 86,26% 63.832,4 t/ano 

Poda 2,00 % 1.480 t/ano 

Especiais 0,17 % 125,8 t/ano 

Rejeito 7,48 % 5.535,2 t/ano 

Metais 1,75 % 1.295 t/ano 

Plásticos 0,05 % 37 t/ano 

Colchões 1,89 % 1.398,6 t/ano 

Total 100% 74.000 

Material solicitado processo  63.832,40 

Fonte: Relatório anual, Planta de tratamento de resíduos volumosos de Tersa – Espanha, 2013/ 
ARMBH, 2015. 

a. Geração atual 

A prefeitura não dispõe de dados relativos à geração de RV no município.  

b. Tratamento e Destinação final 

Em Patos de Minas, a prefeitura dispõe de serviço de coleta dos RVs, denominado 

“Catatreco”, um projeto da Secretaria de Obras. É realizado por meio de demanda da 
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população (agendamento), através de uma central telefônica, sendo a coleta toda 

segunda-feira, na zona urbana. O serviço recolhe resíduos volumosos, restos de 

poda, entre outros, por meio de um caminhão caçamba da prefeitura com equipe de 

um motorista e ajudante, sendo destinados para uma área particular, na zona rural 

(em situação de vulnerabilidade), disponibilizada pelo proprietário, que acaba 

queimando todos os resíduos. Não há cobrança pelo serviço.  

Ressalta-se que em 2016 o Município instituiu a Lei 7.346/2016, que dispõe sobre a 

remoção de veículos abandonados em logradouros públicos no território municipal, 

estabelecendo a proibição quanto ao abandono de veículos automotores em geral, 

inclusive os sucateados, em vias ou logradouros públicos, podendo esses 

comprometer o bom andamento do trânsito local, além de serem foco de acúmulo de 

lixo, entulhos, mato, e, consequentemente, de animais indesejados e peçonhentos. 

Segundo a Prefeitura, atualmente a legislação não está sendo cumprida e os veículos 

seguem sendo abandonados nos logradouros.  

Em se comprovando tal situação, o veículo será recolhido e depositado pela 

municipalidade, correndo todos os custos de remoção e manutenção por conta do 

proprietário, quando houver.  

8.3.5.4 Resíduos com Logística Reversa 

Segundo a Lei Federal 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS), a logística reversa é caracterizada “por um conjunto de ações, 

procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos 

sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos 

produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada” (Art. 3°). 

O Decreto Federal nº 9.177/2017, que regulamenta o Art. 33 da PNRS, tratando 

especificamente do tema da logística reversa, estabelece normas para assegurar a 

isonomia na fiscalização e no cumprimento das obrigações imputadas aos fabricantes, 

aos importadores, distribuidores e comerciantes de produtos, seus resíduos e suas 

embalagens sujeitos à logística reversa (Art. 1º). 

Tais empreendimentos e resíduos que se enquadram nessa categoria, não signatários 

de acordo setorial ou termo de compromisso firmado com a União, são obrigados a 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm
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estruturar e implementar sistemas de logística reversa, consideradas as mesmas 

obrigações imputáveis aos signatários e aos aderentes de acordo setorial firmado com 

a União, conforme previsto no Art. 2º. 

Nesse contexto, a Tabela 27 relaciona os principais acordos setoriais assinados e 

publicados pela União, além de sistemas de logística reversa implementados, 

anteriormente à Lei Federal nº 12.305/2010, por meio de outras soluções legais.  

TABELA 27 – ACORDOS SETORIAIS E SISTEMAS DE LOGÍSTICA REVERSA 
IMPLANTADOS 

Cadeias Produtivas 

Sistema de 
logística reversa 

Legislação/Normas Gestor do sistema 
Locais de 

recebimento (Minas 
Gerais) 

Pneus inservíveis 
Resolução Conama n° 

416/09 
Reciclanipi 

Pouso Alegre e outros 
locais 

Embalagens 
plásticas de óleos 

lubrificantes 

Acordo setorial assinado 
em 19/12/2013 e publicado 
no Diário Oficial da União 

em 07/02/2013 

Programa Jogue 
Limpoii 

João Monlevade, 
Araguari, Sete Lagoas, 
Betim, Belo Horizonte, 
Cataguases e Santa 

Vitória 

Lâmpadas 
Fluorescentes de 
Vapor de Sódio e 
Mercúrio e de Luz 

Mista 

Acordo setorial assinado 
em 27/11/2014 e publicado 
no Diário Oficial da União 

em 12/03/2015 

Associação Brasileira 
para Gestão da 

Logística Reversa de 
Produtos de 

Iluminação - Reciclusiii 

Belo Horizonte e 
outros locais 

Embalagens de 
agrotóxicos 

Lei Federal nº 7.802/1989 
Lei Federal nº 9.974/2000 

Resolução Conama nº 
465/2014 

Instituto Nacional de 
Processamento de 

Embalagens Vazias - 
Inpeviv 

Pouso Alegre: 
Associação Sul 

Mineira das Empresas 
Revendedoras 

Insumos 
Agropecuários 

(Asmeria), e outros 
locais 

Óleo Lubrificante 
Usado ou 

Contaminado 
(OLUC) 

Resolução Conama nº 
362/2005 

Sindicato Nacional da 
Indústria do Rerrefino 
de Óleos Minerais – 

Sindirrefinov 

Betim: Lubrasil e 
Proluminas 

Produtos 
eletroeletrônicos, 
pilhas e baterias 

Resolução Conama nº 
401/2008 

Instrução Normativa Ibama 
n° 008/2012 

Associação Brasileira 
da Indústria Elétrica e 
Eletrônica - Abineevi: 

Green Eletron 

48 postos de coleta no 
Estado de MG 

Embalagens em 
geral 

Acordo setorial assinado em 25/11/2015 e publicado no Diário Oficial da 
União em 27/11/2015  

¹http://www.reciclanip.org.br/pontos-de-coleta/coleta-no-brasil/?uf=MG# 

²https://www.joguelimpo.org.br/institucional/ondeatuamos.php?estado=MG&tipo=centrais 

³http://reciclus.org.br/ 

4http://www.inpev.org.br/logistica-reversa/unidades-

recebimento/resultados/index?estado=Minas%20Gerais&tipo=& municipio=8f652e76-f4ab-4ea3-9d1b-

e468e5d90a8a&municipioNome=Pouso%20Alegre 
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5https://www.sindirrefino.org.br/coleta/centros-de-coleta 

6https://www.greeneletron.org.br/ 

 

 

a. Resíduos eletrônicos, pilhas, baterias e lâmpadas 

O lixo eletrônico, também conhecido como e-lixo, é composto por produtos que não 

têm mais valor por falta de utilização, substituição ou quebra. A categoria inclui 

“produtos da linha branca”, como refrigeradores, máquinas de lavar e micro-ondas, 

além de aparelhos eletrônicos como televisores, computadores, telefones celulares, 

tablets, drones, assim como pilhas, baterias, cartuchos e toners (GREENELETRON, 

2020). 

As tecnologias do mundo moderno possibilitam que novos aparelhos sejam lançados 

e novas tendências surjam rapidamente no mercado, em um processo planejado que 

leva o consumidor a substituir seus equipamentos eletrônicos sem necessidade, 

gerando um volume cada vez maior de lixo eletrônico (ECYCLE, 2020). 

Esse fenômeno contribui significativamente para o aumento do lixo eletrônico, que 

pode causar diversos impactos ambientais e para a saúde humana, se descartado de 

maneira incorreta. De acordo com o relatório The Global E-Waste Monitor, produzido 

pela ONU em 2017, o Brasil produz em média 1,5 milhão de toneladas de lixo 

eletrônico por ano. No mundo, foram gerados cerca de 44,7 milhões de toneladas 

nesse mesmo ano. Até 2021, a previsão é que esse número suba para 52,2 milhões 

de toneladas por ano (ECYCLE, 2020). 

Equipamentos eletroeletrônicos de uso doméstico são todos aqueles produtos cujo 

funcionamento depende do uso de correntes elétricas com tensão nominal não 

superior a 240 volts. Ao final de sua vida útil, tornam-se um resíduo que deve ser 

gerenciado de forma ambientalmente adequada. Sendo assim, é muito importante que 

se estabeleçam mecanismos para que o consumidor possa efetuar a devolução 

destes produtos para que o setor empresarial se encarregue de sua destinação final 

ambientalmente adequada (SINIR, 2020). 

Os equipamentos elétricos e eletrônicos possuem diversos componentes tóxicos em 

suas estruturas e, quando descartados de maneira incorreta, esses resíduos tóxicos 

podem contaminar o solo e os lençóis freáticos, colocando em risco a saúde pública. 

https://www.ecycle.com.br/8791-solo.html
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Segundo o Centro de Tecnologia Mineral (CETEM), cerca de 70% dos metais pesados 

encontrados em lixões e aterros sanitários controlados são provenientes de 

equipamentos eletrônicos descartados incorretamente (ECYCLE, 2020). 

Por isso, a reciclagem de eletrônicos é importante para diminuir ou amenizar os danos 

causados por essa indústria. O lixo eletrônico tem potencial de transformação e pode 

até ser lucrativo para as empresas fabricantes. Quando manejados corretamente, 

esses resíduos podem ganhar vida nova, gerando faturamento para as geradoras. 

Além disso, a relação entre lixo eletrônico e logística reversa é fundamental para 

poupar o meio ambiente, evitando a contaminação de solos, mananciais e o 

surgimento de doenças. 

No Brasil, existem locais corretos para se realizar o descarte de produtos 

eletroeletrônicos. Os comerciantes e distribuidores são responsáveis por receber 

estes equipamentos e entregar aos fabricantes e importadores, que, por fim, são 

responsáveis por assegurar a destinação final ambientalmente adequada a estes 

equipamentos, como a reciclagem. As etapas do Sistema de Logística Reversa são 

ilustradas na Figura 61. 

 

FIGURA 61 – SISTEMA DE LOGÍSTICA REVERSA 
Fonte: SINIR, 2020. 
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Em 2019, no país, 384,5 toneladas de eletroeletrônicos foram recolhidas e 258 pontos 

de coleta foram instalados (SINIR, 2020). 

O Acordo Setorial para implantação de Sistema de Logística Reversa de Produtos 

Eletroeletrônicos e seus Componentes foi assinado no dia 31/10/2019. Por meio do 

Acordo Setorial, os integrantes da cadeia produtiva dos produtos eletroeletrônicos de 

uso doméstico e seus componentes se comprometem a realizar uma série de ações 

para atender à Política Nacional de Resíduos Sólidos. Em 13/02/2020 foi publicado 

o Decreto nº 10.240, de 12 de fevereiro de 2020, que replica o conteúdo do acordo 

setorial firmado em 31/10/2019. 

Em Patos de Minas, a Lei 7.589/2018 Institui normas, prazos e procedimentos para 

gerenciamento, coleta, reutilização, reciclagem e destinação final do lixo tecnológico, 

e dá outras providências. Enquanto resíduos tecnológicos, estão previstos na lei os 

seguintes: componentes de computadores e seus periféricos; televisores e monitores; 

baterias, pilhas ou qualquer aparelho eletroeletrônico que acumule energia; produtos 

magnéticos; lâmpadas fluorescentes; frascos de aerossóis em geral; aparelhos de 

celular. É importante ressaltar que, segundo a Prefeitura, a referida Lei não está sendo 

executada e não existem ecopontos para entrega voluntária dos resíduos eletrônicos. 

Segundo a lei, as empresas que fabricam e produzem, importam, distribuem e 

comercializam esses equipamentos ou seus componentes no âmbito municipal devem 

estruturar e implementar sistemas de logística reversa, gerenciar o resíduo 

eletroeletrônico, tecnológico ou qualquer produto que contenha metal pesado e/ou 

substância tóxica, por meio de um sistema de coleta apropriado, reciclagem e depósito 

final adequado ambientalmente, independente da coleta de lixo doméstico, em 

consonância com a legislação ambiental vigente e as normas de saúde e segurança 

pública, respeitando-se as vedações e restrições estabelecidas pelos órgãos públicos 

competentes. 

Os resíduos devem, após recolhimento, ser separados conforme sua natureza, 

acondicionados em recipientes adequados e enviados para reciclagem, quando 

possível ou para depósitos devidamente preparados para acolhimento do lixo 

tecnológico sem prejuízo da saúde da população e do meio ambiente. No caso de 

componentes e equipamentos eletroeletrônico que contenham metais pesados e/ou 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Decreto/D10240.htm
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substâncias tóxicas, a destinação final deve ser feita mediante a obtenção de licença 

ambiental expedida pelo órgão competente. 

A entrega dos resíduos por parte dos usuários deve ser realizada nos 

estabelecimentos que comercializam os produtos referentes, ou na rede de 

assistência técnica autorizada pelas respectivas indústrias, para repasse aos 

fabricantes ou importadores, a fim de que estes adotem, diretamente ou por meio de 

terceiros, procedimentos adequados. A lei proíbe terminantemente o depósito de 

qualquer produto ou resíduo eletroeletrônico no lixo doméstico, a fim de evitar a 

presença desse resíduo no aterro municipal. Assim, segundo a lei, os 

estabelecimentos comerciais e a rede de assistência técnica autorizada pelos 

fabricantes e importadores devem manter recipientes para descarte desses resíduos, 

obedecidas as normas ambientais e de saúde pública pertinentes e as 

recomendações definidas pelos fabricantes ou importadores, até que esses 

promovam seu recolhimento e disposição ambientalmente adequada. 

O descumprimento do disposto sujeitará a empresa infratora à multa, sendo a infração 

considerada grave nos termos da Lei Complementar nº 379/2012, sem prejuízo das 

demais sanções administrativas cabíveis. 

Em contrapartida, o Poder Público Municipal se compromete a incentivar as empresas 

ao desenvolvimento de parcerias que incentivem a inclusão social e digital, bem como 

o desenvolvimento profissional e coletivo com frentes de trabalho, principalmente em 

locais de reciclagem e, ainda, a envidar esforços para a realização de campanhas 

públicas e privadas de incentivos ao tratamento do lixo tecnológico, alertando a 

população dos riscos e da importância de separação, armazenamento e 

reaproveitamento do lixo eletroeletrônico para a preservação do meio ambiente. 

Segundo informado pela Prefeitura, o município está em vias de assinar acordo por 

meio de Parceria Público-Privada (PPP) para destinação das lâmpadas utilizadas e 

recolhidas no município. 

8.3.5.5 Pneus inservíveis 

Segundo o Sistema Nacional de Informações Sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos - 

Sinir (2020), para cada pneu novo comercializado para o mercado de reposição, as 

https://leismunicipais.com.br/a/mg/p/patos-de-minas/lei-complementar/2012/37/379/lei-complementar-n-379-2012-institui-o-codigo-de-posturas-do-municipio-de-patos-de-minas
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empresas fabricantes ou importadoras devem dar destinação adequada a um pneu 

inservível. Assim, cabe aos fabricantes e importadores realizar a coleta e dar 

destinação adequada aos pneus inservíveis existentes no território nacional, na 

proporção definida. Aos Distribuidores, Revendedores, Destinadores, Consumidores 

e Poder Público, por sua vez, cabe atuar em articulação com os fabricantes e 

importadores para implementação dos procedimentos para a coleta dos pneus 

inservíveis existentes no país. 

Na prática, os fabricantes e os importadores de pneus novos, devem implementar 

pontos de coletas de pneus usados, podendo envolver os pontos de comercialização 

de pneus, os municípios, borracheiros e outros. 

No Brasil, a destinação de pneus somou 419 mil toneladas, em 2019, sendo até esse 

ano 1.149 pontos de coleta no território nacional (SINIR, 2020). 

O sistema de logística reversa funciona por meio de parcerias, em geral com 

prefeituras, que podem disponibilizar áreas de armazenamento temporário para os 

pneus inservíveis. Visto que os pneus dispostos inadequadamente constituem passivo 

ambiental que pode resultar em sério risco ao meio ambiente e à saúde pública, o 

ideal é que esse resíduo seja destinado o mais próximo possível de seu local de 

geração, de forma ambientalmente adequada e segura. 

Assim, os fabricantes e importadores de pneus novos devem declarar ao IBAMA, 

numa periodicidade máxima de 01 (um) ano, por meio do CTF, a destinação adequada 

dos pneus inservíveis (SINIR, 2020). 

Os principais problemas relacionados à destinação inadequada dos pneus envolvem 

a dificuldade na biodegradação, levando centenas de anos para se degradar na 

natureza (600 anos); foco do mosquito Aedes Aegypt, transmissor da dengue, 

Chikungunya e Zika; e o grande volume gerado por pneus inservíveis, visto que 

ocupam grandes espaços nas cidades. Por esses e outros motivos, é proibida a 

disposição final desse resíduo junto ao resíduo comum/domiciliar. 

A legislação que regula tal atividade no país é a Resolução Conama nº 416/2009, que 

dispõe sobre a prevenção e a degradação ambiental causada por pneus inservíveis e 

sua destinação ambientalmente adequada; e a Instrução Normativa Ibama n° 1, de 18 

http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=616
https://servicos.ibama.gov.br/ctf/manual/html/IN_01_2010_DOU.pdf
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de março de 2010, que institui, no âmbito do IBAMA, os procedimentos necessários 

ao cumprimento da Resolução CONAMA 416/2009, pelos fabricantes e importadores 

de pneus novos, sobre coleta e destinação final de pneus inservíveis. 

Em Patos de Minas, a gestão desse resíduo não é eficiente, sendo comum identificar 

pneus inservíveis junto aos RSU destinados no Aterro sanitário. Existe ainda, um 

ecoponto, localizado no bairro Planalto, para o recebimento dos pneus de forma 

gratuita, sendo administrado por um terceiro. A Prefeitura presta apoio, porém 

necessita intensificá-lo, principalmente no que tange ao controle do quantitativo de 

pneus recebidos. 

O município deve, portanto, buscar se adequar às normas vigentes, fiscalizando o 

cumprimento de tal atividade e trabalhando em conjunto com os 

geradores/revendedores e moradores para reverter tal cenário. 

8.3.5.6 Resíduos agrossilvopastoris / agrotóxicos 

Entende-se por resíduos agrossilvopastoris aqueles gerados nas atividades 

agropecuárias e silviculturais, incluindo os relacionados a insumos utilizados nessas 

atividades, podendo ser subdivididos em duas categorias: orgânica e inorgânica.  

Os resíduos orgânicos são os gerados em culturas perenes e temporárias. Em relação 

às criações animais, são considerados os resíduos gerados na criação de bovinos, 

caprinos, ovinos, suínos, aves e outros, assim como os provenientes dos abatedouros 

e atividades agroindustriais. Os resíduos de natureza inorgânica abrangem os 

agrotóxicos, fertilizantes, produtos de uso veterinário e suas embalagens (ARMBH, 

2013).  

A gestão adequada dos agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, deve ser entendida 

como um ciclo, o qual envolve agricultores, canais de distribuição, a indústria e o poder 

público, com responsabilidades compartilhadas e em conformidade com a legislação 

vigente, como a Lei Federal nº 9.974/2000. No Município, de Patos de Minas, a 

Associação dos Distribuidores de Insumos Agrícolas do Cerrado (ADICER) possui 

ponto de coleta para entrega de embalagens vazias de agrotóxicos por parte de seus 

associados. O escritório da Emater em Patos de Minas realiza um trabalho de 

orientação e conscientização junto aos agricultores para descarte adequado das 

https://servicos.ibama.gov.br/ctf/manual/html/IN_01_2010_DOU.pdf
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embalagens vazias, por meio de palestras, distribuição de panfletos e visitas técnicas, 

mas não possui nenhum dado quanto à geração desse resíduo. 

O IMA (Instituto Mineiro de Agropecuária) atua no município fiscalizando os pontos de 

venda de agrotóxicos, porém, não há um controle efetivo em relação às embalagens 

vazias e seu descarte, não havendo maiores informações quanto à logística reversa 

desse resíduo.  

Os resíduos orgânicos gerados na agricultura correspondem aos gerados nas 

agroindústrias, como os efluentes, além dos restos vegetais utilizados para a 

ambiência do rebanho e as perdas derivadas da colheita, dentre outros. Os resíduos 

agrossilvopastoris inorgânicos abrangem os agrotóxicos, fertilizantes, produtos de uso 

veterinário e suas embalagens.  

Considerando levantamento feito entre os municípios que realizam o manejo de 

embalagens de agrotóxicos executado por terceiros, verifica-se que o percentual 

desses, em Minas Gerais, ainda é consideravelmente baixo, sendo inferior até mesmo 

à média nacional. Estima-se que apenas 5,16% dos municípios do estado realizem tal 

controle. 

Cabe destacar que o Brasil é hoje referência na logística reversa de embalagens 

vazias de agrotóxicos, destinando de forma ambientalmente adequada 94% das 

embalagens primárias, ou seja, aquelas que entram em contato direto com o produto. 

Uma iniciativa válida a ser trabalhada no município consiste no cadastramento das 

atividades agrossilvopastoris, permitindo assim um maior monitoramento dos resíduos 

gerados por elas. O município também pode buscar parcerias com entidades como a 

EMATER, e o próprio Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias 

(INPEV), que representa a indústria fabricante nesse processo, retirando as 

embalagens vazias que foram devolvidas nas unidades de recebimento e as enviando 

para a correta destinação – reciclagem ou incineração.  

8.3.5.7 Resíduos de óleos comestíveis 

O Óleo vegetal e a gordura vegetal residuais são considerados resíduos perigosos 

para o meio ambiente e para a saúde humana. Quando dispersados no meio ambiente 
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causam sérios prejuízos afetando pessoas, fauna e flora, principalmente quando 

associado com outros poluentes comuns nas áreas mais urbanizadas. Por não serem 

biodegradáveis, eles levam muito tempo para se diluírem no ambiente. Jogados no 

solo, matam a vegetação e os micro-organismos, destruindo o húmus, causando 

infertilidade da área, podendo atingir o lençol freático, inutilizando os poços da região 

de entorno; se jogados no esgoto, irão comprometer o funcionamento das estações 

de tratamento de esgoto, podendo chegar a causar a interrupção do funcionamento 

desse serviço essencial (ENEGEP, 2013). 

Segundo Esen (2009), o processo de frituras, importante no preparo de determinados 

tipos de alimento, é praticado diariamente e, como consequência, gera grandes 

quantidades de resíduos de óleo e/ou gordura vegetal hidrogenada. Esses resíduos, 

assim como os resultantes da limpeza das caixas de gordura são, na sua maioria, 

dispostos em aterros sanitários, contribuindo com o volume de resíduos nesses locais. 

Comercialmente, os óleos de frituras residuais coletados podem ser classificados, 

conforme grau e deterioração, da seguinte forma (Oliveira e Aquino, 2009): 

TABELA 28 – CLASSIFICAÇÃO DOS ÓLEOS DE FRITURA, CONFORME GRAU E 
DETERIORAÇÃO 

Ord. Classe Característica 

1 Óleo vegetal virgem. Coloração amarela 

2 
Óleo vegetal residual pouco usado, de origem 

residencial com consumo consciente. 

Coloração amarelo 

alaranjada. 

3 

Óleo vegetal residual muito usado, de origem 

residencial com consumo exagerado ou de origem 

comercial. 

Coloração variando de 

laranja a marrom-alaranjada. 

4 
Óleo vegetal residual extremamente deteriorado, 

de origem comercial. 

Coloração variando de 

marrom-escuro a preta. 

Fonte: Adaptado de Oliveira e Aquino, 2009. 

De acordo com Santos (2009), no Brasil são descartados 9 bilhões de litros/ano desse 

tipo de resíduo, onde apenas 2,5% são reciclados. O restante é descartado 

inadequadamente junto ao meio ambiente. De acordo com Murta e Garcia (2009), 

após o descarte inadequado, o óleo/gordura vegetal residual segue para as estações 

de tratamento de esgoto, onde uma quantidade enorme de produtos químicos e 

filtragem física é demandada para a purificação desta água. Estima-se que o 
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tratamento de esgoto se torna, em média, 45% mais oneroso pela presença desse 

tipo de resíduo em águas servidas. Assim, em regra geral, todo óleo ou gordura 

vegetal residual deveria ser, obrigatoriamente, recolhido e ter destinação adequada, 

de forma a não afetar negativamente o ambiente, sendo proibidos quaisquer descartes 

em solos, águas subterrâneas, no mar e em sistemas de esgoto e evacuação de 

águas residuais (ENEGEP, 2013). 

O Município de Patos de Minas já possui legislação para regular o manejo desse 

resíduo em âmbito municipal, por meio da Lei nº 7.905/2019, que institui o Programa 

de Coleta e Reciclagem de Óleos e Gorduras Usadas de Origem Animal ou Vegetal, 

com a finalidade de dispor de sobre medidas de reaproveitamento a fim de minimizar 

os impactos ambientais que seu despejo inadequado possa causar. Contudo, 

segundo a Prefeitura, a lei não está sendo executada no Município. 

Segundo a referida lei, entende-se como reciclagem de óleos de origem animal ou 

vegetal, de uso culinário e seus resíduos, a utilização do resíduo como matéria-prima 

em processo industrializado ou como substituto de produto comercial. E estabelece 

que os resíduos oriundos da utilização de óleos e gorduras de origem animal e vegetal, 

de uso culinário, deverão se acondicionados adequadamente em recipientes com 

superfície impermeável, rígida, devidamente fechado, e encaminhados para pontos 

de entrega de materiais recicláveis e/ou serviços de coleta seletiva e reciclagem. 

Dessa forma, as pessoas físicas e jurídicas, públicas ou privadas, geradores de tais 

resíduos, domésticos, comerciais ou industriais, no município, ficam responsáveis 

pela destinação adequada desses produtos, mediante procedimentos de coleta, 

reutilização, reciclagem, beneficiamento ou disposição final. 

No caso de estabelecimento comercial, a legislação municipal estabelece ainda que 

esse deve apresentar à Vigilância Sanitária Municipal o Laudo de Destinação correta 

dos resíduos gerados, quando das inspeções para renovação de Alvará Sanitário. 

Além das orientações necessárias e fiscalização junto aos setores da indústria e 

comércio de alimentos, hotéis, restaurantes e similares, para seu devido cumprimento, 

a lei também prevê a promoção de campanhas de educação ambiental e 

conscientização da opinião pública, inclusive de usuários domésticos, visando a 

despertar a união de esforços em prol dos objetivos almejados, com adequação das 

formas de descarte praticadas no município. 
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Vale ressaltar, que, conforme citado anteriormente, tal legislação ainda não foi 

colocada em prática, encontrando-se essa atualmente em análise por parte da 

Secretaria de Meio Ambiente e Vigilância em Saúde Ambiental do município para 

possíveis ajustes e sua devida implementação. Dessa forma, a prefeitura não possui 

atualmente controle/ gestão dos resíduos de óleos comestíveis gerados no município, 

não havendo maiores informações quanto à sua geração e destinação. 

Contudo, segundo informado pela prefeitura, existem algumas iniciativas voluntárias 

para o recebimento de óleo, além da empresa Patense, que desenvolve produtos 

como rações e farinha de carne a partir de subprodutos diversos do ramo alimentício, 

e executa alguns trabalhos nesse ramo. Ressalta-se que, na zona rural, a população, 

comumente, se utiliza dos óleos usados para fabricação caseira de sabão. 

Segundo a Prefeitura, existem algumas iniciativas voluntárias para o recebimento de 

óleo, além da empresa Patense que executa alguns trabalhos nesse ramo. Existe o 

controle com a fiscalização, quanto a destinação final dos resíduos de óleos 

comestíveis, para o gerador comercial, porém não existe o controle do quantitativo de 

geração, destes resíduos.  

8.3.5.8 Resíduos dos serviços públicos de saneamento 

Os resíduos referentes aos serviços do saneamento, tratando-se do abastecimento 

de água, esgotamento sanitário, manejo dos resíduos sólidos e limpeza urbana e 

manejo das águas pluviais e drenagem urbana, são resultantes, entre outros, dos 

processos aplicados em Estações de Tratamento de Água (ETAs) e Estações de 

Tratamento de Esgotos (ETEs) – ambos envolvendo considerável carga orgânica – e 

dos sistemas de drenagem, com predominância de material inerte. Deve-se ressaltar, 

também, a possibilidade de existência de produtos químicos oriundos dos sistemas 

de tratamento, o que reforça a necessidade de classificação específica desses 

resíduos para direcionar corretamente seu gerenciamento (ARMBH, 2013).  

Cabe ressaltar que o gerenciamento de tais resíduos é realizado pelas próprias 

concessionárias por eles responsáveis, sendo, no caso de Patos de Minas, para os 

serviços de tratamento de água e esgoto, a Copasa. Apesar da considerável carga 

orgânica, semelhante a todos os resíduos de serviços públicos de saneamento básico, 
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sua composição é muito diversificada, pois varia conforme o tipo de tratamento 

utilizado nas estações, tornando o processo de destinação adequada ainda mais 

complexo. Logo, a destinação final do lodo, ou resíduo gerado por essa atividade, 

deve considerar as características de cada caso, podendo variar desde a 

compostagem ao aterro sanitário ou industrial. Atualmente, segundo a Prefeitura, o 

lodo da ETA e ETE são enviados para o aterro sanitário, entretanto com um alto teor 

de umidade. 

A disposição do lodo em aterros é viável, sendo uma alternativa segura para a saúde 

pública e ambiental quando corretamente projetado e operado, além de ser 

regulamentado pelas legislações ambientais vigentes. Essa solução deve ser 

priorizada sempre que evidenciado o impedimento de envio desses resíduos para 

aproveitamento energético ou para fins de fertilização, por conta de possíveis 

contaminações detectadas em ensaios específicos (CACHOEIRINHA, 2012). 

A Tabela 29 relaciona os instrumentos normativos vigentes em relação à gestão de 

resíduos de serviços públicos do saneamento básico: 

TABELA 29 – NORMAS VIGENTES RELATIVAS AOS RESÍDUOS DO 
SANEAMENTO 

Normas/ Legislação Conteúdo 

Decreto nº 7.217, de 21 de junho 
de 2010. 

Regulamenta a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece 
diretrizes nacionais para o saneamento básico, e dá outras providências.  

Resolução Conama nº 430, de 13 
de maio de 2011. 

Dispõe sobre condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa 
e altera a Resolução nº357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional 
do Meio Ambiente (Conama).  

Resolução Conama nº420, de 28 
de dezembro de 2009. 

Dispõe sobre critérios e valores orientadores de qualidade do solo, quanto à 
presença de substâncias químicas e estabelece diretrizes para o 
gerenciamento ambiental de áreas contaminadas por essas substâncias em 
decorrência de atividades antrópicas.  

Resolução Conama nº380, de 
31de outubro de 2006. 

Retifica a Resolução Conama nº375, de 29 de agosto de 2006 e define critérios 
e procedimentos para o uso agrícola de lodos de esgoto gerados em estações 
de tratamento de esgoto sanitário e seus produtos derivados, e dá outras 
providências.  

Resolução Conama nº375, de 29 
de agosto de 2006. 

Define critérios e procedimentos, para o uso agrícola de lodos de esgoto 
gerados em estações de tratamento de esgoto sanitário e seus produtos 
derivados, e dá outras providências. Retificada pela Resolução nº380, de 31 
de outubro de 2006.  

Resolução Conama nº357, de 17 
de março de 2005. 

Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para 
o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de 
lançamento de efluentes, e dá outras providências. Alterada pelas resoluções 
nº370, de 06 de abril de 2006, nº397, de 03 de abril de 2008, nº410, de 04 de 
maio de 2009, e nº430, de 13 de maio de 2011.  

Deliberação Normativa Copam 
nº116, de 27 de junho de 2008. 

Dispõe sobre a declaração de informações relativas à identificação de áreas 
suspeitas de contaminação e contaminadas por substâncias químicas no 
Estado de Minas Gerais.  

Deliberação Normativa Conjunta 
Copam/CERH nº 02, de 08 de 
setembro de 2010. 

Institui o Programa Estadual de Gestão de Áreas Contaminadas, que 
estabelece as diretrizes e procedimentos para a proteção da qualidade do solo 
e gerenciamento ambiental de áreas contaminadas por substâncias químicas.  
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Normas/ Legislação Conteúdo 

Resolução Conama nº 005, de 15 
de junho de 1988. 

Dispõe sobre o licenciamento de obras de saneamento básico.  

ABNT NBR 7166/1992 Conexão internacional de descarga de resíduos sanitários – Formato e 
dimensões.  

ABNT NBR 13221/2010 Transporte terrestre de resíduos.  

Fonte: Agência RMBH, 2017. 

8.3.5.9 Resíduos sólidos dos serviços de transportes 

Esses resíduos são referentes àqueles gerados nos aeroportos, nos portos, terminais 

alfandegários, ferroviários, rodoviários, e passagem de fronteiras. No caso desses 

resíduos, o gerador é responsável por sua gestão. Ainda, os empreendimentos ou 

operadoras de terminais rodoviários e ferroviários estão sujeitos à elaboração de 

Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, conforme previsto na Política 

Nacional de Resíduos Sólidos. 

De modo geral, à exceção de casos de contaminação ou outros, os resíduos dos 

serviços de transportes são semelhantes os domiciliares, dando-se a ambos o mesmo 

tratamento e destinação final, em aterro sanitário, devendo ser, preferencialmente, 

recolhidos diariamente. 

Em Patos de Minas, no terminal rodoviário há dispostos dois containers, com coleta 

diária dos resíduos, encaminhados ao aterro sanitário do município. Porém, até o 

momento, não foi repassado informações disponíveis específicas sobre a geração 

atual dos resíduos dos serviços de transportes municipais. 

8.3.5.10 Resíduos dos serviços de mineração 

Os chamados Resíduos de mineração são aqueles que resultam da atividade 

minerária, desde a lavra até o produto final, podem se apresentar nos estados sólido, 

semissólido, gasoso (quando contido) e líquido, quando for possível seu lançamento 

para descarte na rede pública de esgoto ou em corpos d’água. A classificação das 

atividades minerárias é feita por Deliberação Normativas Copam nº 74/2004, conforme 

consta na Tabela 30. 
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TABELA 30 – CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES MINERÁRIAS 

Cód. Atividade 

A-01  Lavra subterrânea  

A-02  Lavra a céu aberto  

A-03  Extração de areia, cascalho e argila, para utilização na construção civil  

A-04  Extração de água mineral ou potável de mesa  

A-05  Unidades operacionais em áreas de mineração, inclusive unidades de tratamento de 
minerais, exceto os itens A-05-03-7, A-05-04-5 e A-05-05-3  

A-06  Exploração e extração de gás natural ou de petróleo  

Fonte: Deliberação Normativa COPAM nº 74/2004. 

Segundo dados da Feam (2012), a grande maioria desses resíduos (97,06%), 

recebem destinação dentro da própria mineração. Em se tratando de destinação 

externa, aterros sanitários municipais representaram 20,81% na destinação, seguido 

pela reutilização externa (19,32%), aterros industriais de terceiros (17,69%) e pelo 

reaproveitamento como insumo no processo produtivo do cimento (12,90%). 

No município de Patos de Minas não há atividade minerária de grande porte, voltada 

à lavra, a céu aberto. Demais detalhes sobre a referida atividade e seus resíduos, 

como geração atual, não foram disponibilizados. Tal demanda é passível de 

elaboração do PGRS, segundo previsto na PNRS.  

8.3.5.11 Resíduos sólidos industriais e outros grandes geradores 

Conforme a Lei Federal n° 12.305/2010, estão sujeitos à elaboração de Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), entre outros, os geradores de resíduos 

dos serviços industriais, mineração, estabelecimentos comerciais e de prestação de 

serviços que gerem resíduos classificados como perigosos ou que, mesmo 

caracterizados como não perigosos, por sua natureza, composição ou volume, não 

sejam equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder público municipal (Tabela 

31). Os PGRS tratam de documentos legais que comprovam a capacidade do 

empreendimento no gerenciamento dos resíduos por ele gerados. 

TABELA 31 – ATIVIDADES GERADORAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS SUJEITAS A 
ELABORAR PGRS 

Atividades sujeitas à elaboração de PGRS 

I - Os 
geradores de 

resíduos 
sólidos 

previstos nas 

II - Os 
estabelecimentos 
comerciais e de 

prestação de 
serviços que: 

III - As empresas 
de construção 

civil, nos termos 
do regulamento 
ou de normas 

IV - Os 
responsáveis 

pelos terminais e 
outras instalações 
referidas na alínea 

V - Os responsáveis 
por atividades 

agrossilvopastoris, 
se exigido pelo 

órgão competente 
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Atividades sujeitas à elaboração de PGRS 

alíneas "e", "I", 
"g" e "k" do 

inciso I, Art. 13 
da Lei Federal 

n° 
12.305/2010; 

a) Gerem resíduos 
perigosos; 

estabelecidas 
pelos órgãos do 

Sisnama; 

"I" do inciso I do 
Art. 13 e, nos 

termos do 
regulamento ou 

de normas 
estabelecidas 

pelos órgãos do 
Sisnama e, se 

couber, do SNVS, 
as empresas de 

transporte; 

do Sisnama, do 
SNVS ou do Suasa. 

b) Gerem resíduos 
que, mesmo 

caracterizados como 
não perigosos, por 

sua natureza, 
composição ou 

volume, não sejam 
equiparados aos 

resíduos domiciliares 
pelo poder público 

municipal; 

Fonte: Brasil, 2010. 

A Resolução Conama 313/2002 define Resíduo Sólido Industrial (RSI) como todos os 

resíduos gerados a partir de processos produtivos industriais nos estados sólido, 

semissólido, gasoso (quando contido) e líquido (quando inviável o lançamento na rede 

pública de esgoto ou em corpos d’água, ou exijam para isso solução técnica).  

Por apresentarem características distintas, conforme a NBR 10004, tais resíduos são 

subdivididos em três classes: 

• Resíduos Classe I (Perigosos) – Devido às suas características físico-

químicas e infectocontagiosas, apresentam ao menos uma das seguintes 

propriedades: inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e 

patogenicidade. Exemplos: restos e borras de tintas e pigmentos, resíduos de 

limpeza com solvente na fabricação de tintas, aparas de couro curtido em 

cromo, embalagens vazias contaminadas e resíduos de laboratórios industriais.  

• Resíduos Classe II A (Não Perigosos - Não Inertes) – Apresentam 

propriedades de combustibilidade, biodegradabilidade ou solubilidade em 

água. Exemplos: resíduos de EVA (etil vinil acetato) e de poliuretano, espumas, 

cinzas de caldeira, escórias de fundição de alumínio e de produção de ferro, 

aço, latão e zinco.  

• Resíduos Classe II B (Não Perigosos - Inertes) – Aqueles que, em contato 

estático ou dinâmico com água, não a contaminam ou se misturam a ela. 

Exemplos: restos de alimentos, de madeira, sucata de metais ferrosos e não 

ferrosos, resíduos de materiais têxteis, de plástico polimerizado, de borracha, 

papel e papelão. 



 

 

Página: 336 / 566                                                                                                                  
Arquivo: 245-P3-DIAGNOSTICO-R14-210914 

A segregação dos resíduos industriais pode ser desenvolvida tendo por orientação o 

auxílio do código de cores previsto na Resolução Conama nº 275/2001. Os resíduos 

gerados devem ser acondicionados em recipientes que variam conforme a 

especificidade de cada resíduo, a fim de evitar riscos ao trabalhador e ao meio 

ambiente. 

O setor secundário de Patos de Minas é representado pelas atividades da Indústria 

Extrativa, Indústria de Transformação, SIUP (Serviços Industriais de Utilidade Pública) 

e Construção Civil. Destas atividades, a construção civil é a que possui maior 

representatividade, com 938 estabelecimentos no município. Em seguida, temos a 

indústria de transformação, com 788 estabelecimentos (PD Patos de Minas, 2018). As 

principais indústrias instaladas no município são:  

• Suinco: Maior cooperativa produtora de suínos do Estado de Minas Gerais. 

Atualmente, formada por 62 cooperados, com plantel de mais de 40 mil 

matrizes;  

• Cemil: Cooperativa Central Mineira de Laticínios Ltda., que deu início à 

implantação de um parque industrial em Patos de Minas, para onde transferiu 

suas atividades em 1999; 

• Minas Mais Alimentos: fabricação de atomatados, conservas e doces. Seu 

parque industrial é constituído por aproximadamente 100.000 m², sendo 23.000 

m² de área construída. Gera mais de 750 empregos diretos e aproximadamente 

2000 empregos indiretos no município; 

• Patense: Indústria de Rações. Com o crescimento da empresa, fez-se 

necessária a ampliação das instalações para uma área maior localizada nas 

imediações do perímetro urbano. Atualmente, conta com 600 colaboradores 

nas duas unidades operacionais. Passou-se à produção de Farinha de Carne 

e Ossos para Rações Balanceadas, referência nacional na produção de 

suplementos para rações. É válido citar que a empresa se utiliza de 

subprodutos da atividade frigorífica como matéria prima de seus produtos, 

possuindo um programa de coleta denominado Programa Coleta Limpa, que 

recolhe, nos frigoríficos do município, as carcaças e demais partes animas 

descartadas no processo de abate, limpeza e desossa dos animais; 
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• Terrena Agronegócios: começou suas atividades comercializando e 

beneficiando cereais, por atacado e varejo.  Na década de 80, originou a 

Patureba Fertilizantes. Em 1986, foi instalada sua 1ª fábrica de fertilizantes 

sólidos e em 1992 a 1ª fábrica de fertilizantes fluidos para comercialização em 

Minas Gerais. Em 2000 surgiu a Terrena Agronegócios Ltda.  

A Tabela 32, apresenta uma compilação das indústrias instaladas em Patos de Minas, 

por categoria/área de atuação. 

TABELA 32 – INDÚSTRIAS NO MUNICÍPIO, POR CATEGORIAS 

Divisão CNAE N° de indústrias % 

1 
Coleta, tratamento e disposição de resíduos; recuperação de 
materiais 

7 1,2% 

2 Confecção de artigos do vestuário e acessórios 23 4,1% 

3 Construção de edifícios 204 36,3% 

4 Extração de minerais não metálicos 4 0,7% 

5 Fabricação de bebidas 3 0,5% 

6 
Fabricação de coque, produtos derivados do petróleo e 
biocombustíveis 

1 0,2% 

7 Fabricação de máquinas e equipamentos 3 0,5% 

8 Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos 2 0,4% 

9 Fabricação de móveis 31 5,5% 

10 Fabricação de produtos alimentícios 63 11,2% 

11 Fabricação de produtos de borracha e de material de plástico 6 1,1% 

12 Fabricação de produtos de madeira 5 0,9% 

13 
Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e 
equipamentos 

25 4,4% 

14 Fabricação de produtos de minerais não-metálicos 35 6,2% 

15 Fabricação de produtos diversos 10 1,8% 

16 Fabricação de produtos químicos 10 1,8% 

17 Fabricação de produtos têxteis 7 1,2% 

18 Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias 10 1,8% 

19 Impressão e reprodução de gravações 8 1,4% 

20 
Manutenção, reparação e instalação de máquinas e 

equipamentos. 16 2,8% 

21 Obras de infraestrutura 15 2,7% 

22 
Reparação de couros e fabricação de artefatos de couro, artigos 

para viagem e calçados 
9 1,6% 

23 Serviços especializados para construção 65 11,6% 

 TOTAL 562 100,0% 

Fonte: PD Patos de Minas, 2018. 
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TABELA 33 – PORTE DAS INDÚSTRIAS DO MUNICÍPIO 

Descrição Quantidade 

Micro 407 

Pequeno 130 

Médio 20 

Grande 5 

Fonte: PD Patos de Minas, 2018. 

As atividades/empreendimentos que não possuem PGRS devidamente implementado 

devem ser fiscalizados pelo poder público municipal, para cumprimento de tal 

exigência. 

Destaca-se que os maiores contingentes desses resíduos geralmente são gerados na 

área urbana do município. 

8.3.6 Prestação dos Serviços de Limpeza Urbana 

Em Patos de Minas, conforme mencionado, são executados todos os serviços 

relativos à limpeza pública, contemplando: roçada, poda, capina, raspagem, varrição, 

pintura de meio-fio, limpeza em eventos públicos, remoção de animais mortos, dentre 

outros, abrangendo a zona urbana e rural do município, conforme demandado pela 

Secretaria Municipal de Obras. Grande parte dos serviços em questão são realizados 

por empresa contratada, sendo atualmente a empresa Limpebras responsável pelos 

serviços. A empresa executa os serviços de varrição manual e mecanizada, capina e 

poda/roçada, dispondo de duas equipes de capina e roçada e uma equipe multiuso. 

Os serviços são executados de segunda a sexta-feira. O contrato com a empresa tem 

vigência de 5 anos (2017 – 2021). 

a. Serviço de varrição 

O serviço de varrição manual é realizado nas vias, logradouros públicos e praças, 

distribuído por bairros/ distritos, de segunda a sábado. Atualmente, a equipe é 

composta por 39 colaboradores, um por distrito, um para o Povoado de Boassara e o 

restante (58 funcionários) nos bairros da cidade. A distribuição é feita conforme Tabela 

34, que demonstra a frequência de varrição, calculada pela medição da extensão das 

vias, conforme previsto no contrato de prestação. O valor aproximado é de 1.880 

metros/dia por colaborador. O horário de trabalho da equipe é das 06h às 14h 

(segunda a sábado) e no domingo é feita uma varrição, nos mesmos horários, com 3 
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funcionários, apenas no Centro, onde o comércio é mais intenso (PD Patos de Minas, 

2018). 

TABELA 34 – LOCAIS ATENDIDOS E FREQUÊNCIA DO SERVIÇO 
FREQUÊNCIA DE VARRIÇÃO, CALCULADA CONFORME MEDIÇÃO DA EXTENSÃO DAS VIAS 

Bairros 
Extensão 

de Vias (m) 

Extensão 

medida (m) Total (m) Dias Varredores Frequência 

1 Alto Caiçaras 23.625 50.806 50.806 27 2 Quinzenal 

2 Abner Afonso 3.451 6.902 6.902 4 0,5 Quinzenal 

3 Caiçaras 6.562 14.334 14.334 8 0,5 Quinzenal 

4 Alto da Colina 3.635 7.270 7.270 4 0,5 Quinzenal 

5 Jardim Aquárius 2.981 6.414 6.414 3 0,5 Quinzenal 

6 Alto Limoeiro 9.970 17.432 17.432 9 1 Quinzenal 

7 Alvorada I e II 9.229 20.278 20.278 11 2 Quinzenal 

8 Antônio Caixeta 4.790 9.580 9.580 5 0,4 Quinzenal 

9 Cidade Jardim 2.974 6.506 6.506 3 0,4 Quinzenal 

10 Jardim Recanto 4.033 8.398 8.398 4 0,2 Quinzenal 

11 Aurélio Caixeta 8.175 16.350 16.350 9 0,5 Quinzenal 

12 São Francisco 5.192 10.384 10.384 6 0,5 Quinzenal 

13 Barreiro 19.780 36.556 36.556 19 0,6 Mensal 

14 Jardim Itamarati 5.889 14.122 14.122 8 0,4 Mensal 

15 Bela Vista 6.646 13.292 13.292 7 0,5 Quinzenal 

16 Vila Garcia 7.781 15.562 15.562 8 0,5 Quinzenal 

17 Boa Vista 15.637 34.186 34.186 18 0,8 Mensal 

18 Eldorado 4.111 8.222 8.222 4 0,2 Mensal 

19 Brasil 6.799 13.598 13.598 7 0,5 Quinzenal 

20 
Nossa Senhora 

Aparecida 4.383 8.998 8.998 5 0,5 Quinzenal 

21 Caramuru 11.657 23.314 23.314 12 1 Quinzenal 

22 Cidade Nova 5.857 1.714 11.714 6 0,5 Quinzenal 

23 Jardim Paulistano 6.107 13.722 13.722 7 0,5 Quinzenal 

24 
Coração 

Eucarístico 5.891 13.900 13.900 7 0,5 Quinzenal 

25 Quebec 7.274 15.878 15.878 8 0,5 Quinzenal 

26 Cristo Redentor 12.580 26.710 26.710 14 1 Quinzenal 

27 Guanabara 6.060 14.410 14.410 8 0,7 Quinzenal 

28 Jardim América 3.385 7.104 7.104 4 0,3 Quinzenal 

29 Ipanema 18.379 45.136 45.136 24 1 Mensal 

30 Jardim Califórnia 6.092 14.080 14.080 7 0,5 Quinzenal 

31 Valparaíso 7.293 14.586 14.586 8 0,5 Quinzenal 

32 Jardim Centro 4.902 10.884 10.884 6 0,5 Quinzenal 

33 Jardim Floresta 1.704 3.408 3.408 2 0,25 Quinzenal 

34 Jardim Paraíso 1.761 3.522 3.522 2 0,25 Quinzenal 

35 Jardim Céu Azul 8.939 19.784 19.784 11 1 Quinzenal 

36 
Jardim dos 

Andradas 4.541 9.082 9.082 5 0,5 Quinzenal 

37 Jardim Peluzzo 6.595 14.670 14.670 8 0,5 Quinzenal 
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FREQUÊNCIA DE VARRIÇÃO, CALCULADA CONFORME MEDIÇÃO DA EXTENSÃO DAS VIAS 

Bairros 
Extensão 

de Vias (m) 

Extensão 

medida (m) Total (m) Dias Varredores Frequência 

38 
Residencial 

Gramado 12.056 29.120 29.120 15 1 Quinzenal 

39 Jardim Esperança 18.245 39.039 39.039 21 1 Quinzenal 

 
40 

Residencial 

Monjolo / 

Esperança II 

 
3.847 

 
7.694 

 
7.694 

 
4 

 
1 

 
Quinzenal 

 
41 

Jardim 
Panorâmico / 

Belvedere 

 
21.385 

 
38.030 

 
38.030 

 
20 

 
1 

 
Mensal 

42 Lagoa Grande 9.364 20.190 20.190 11 1 Mensal 

43 
Lagoinha / Parte 

do Rosário 5.273 10.164 10.164 5 0,6 Semanal 

44 Rosário 3.986 7.972 7.972 4 0,4 Semanal 

45 
Morada do Sol I 

e II 8.272 16.544 16.544 9 1 Quinzenal 

46 
Nossa Senhora de 

Fátima 9.777 23.006 23.006 12 1 Quinzenal 

47 Nova Floresta 18.428 38.208 38.208 20 1 Quinzenal 

48 Novo Horizonte 11.211 22.422 22.422 12 2 Quinzenal 

49 
Padre Eustáquio / 

Cerrado 19.515 40.120 40.120 21 1 Mensal 

50 Santa Terezinha 9.978 20.596 20.596 11 1 Mensal 

51 
Santo Antônio / 

Copacabana 15.449 33.646 33.646 18 2 Mensal 

52 
São José Operário 

/ Brasília 4.869 9.738 9.738 5 0,4 Quinzenal 

53 Várzea 3.879 7.758 7.758 4 0,3 Quinzenal 

54 Vila Rosa 3.595 8.136 8.136 4 0,3 Quinzenal 

55 
Sebastião 

Amorim 8.440 20.008 20.008 11 2 Quinzenal 

56 Sobradinho 5.173 10.346 10.346 6 1 Semanal 

57 Cônego Getúlio 6.188 12.376 12.376 7 1 Semanal 

58 
Residencial 

Sorriso 8.861 16.854 16.854 9 1 Quinzenal 

59 Santa Luzia 4.724 9.448 9.448 5 1 Semanal 

60 Orla da Lagoinha 432 864 3.732 1 1 Quinzenal 

61 Centro 32.769 88158 440790 234 3 Semanal 

62 Hipercentro / Orla 

Da Lagoa Grande 

2.174 4348 44545 24 8 Semanal 

63 Av. Fátima Porto 3.323 6646 6646 4 * * 

64 Planalto 30.264 62795 62795 33 1 Quinzenal 

65 Campos Elísios 5.344 13796 13796 7 * * 

66 Nossa Senhora 

das Graças 
9.527 19054 19054 10 * * 

67 Afonso Queiroz 13.676 0 13676 7 * * 

68 Distrito Industrial II 3.332 6664 6664 4 * * 

69 Morada da Serra 15.921 38294 38294 20 * * 

70 Paraíba e Distrito 

Industrial III 
2.112 5432 5432 3 * * 

71 8 Localidades na       
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FREQUÊNCIA DE VARRIÇÃO, CALCULADA CONFORME MEDIÇÃO DA EXTENSÃO DAS VIAS 

Bairros 
Extensão 

de Vias (m) 

Extensão 

medida (m) Total (m) Dias Varredores Frequência 

Zona Rural (8 
Garis) 

* * * * 8 * 

Total 606049 1268560 1677933 889 66 * 

Fonte: Limpebrás, 2021 e PD Patos de Minas, 2018. 

O serviço abrange a varrição de sarjeta, recolhimento, armazenamento e transporte 

de resíduos sólidos existentes nas vias públicas e logradouros, como papéis, folhas 

de árvores, cascas de frutas, invólucros de pequeno porte e detritos de um modo geral. 

Ressalta-se que os serviços de varrição contemplam somente as partes pavimentadas 

abertas à circulação, incluídas calçadas, praças públicas pavimentadas e feiras livres. 

São utilizados carrinhos tipo “Lutocar” com capacidade de 100 l, composto por um 

tambor de forma a permitir a fixação e posterior remoção de sacos plásticos do seu 

interior. Os resíduos gerados são acondicionados em sacos plásticos padronizados 

(de acordo com as normas técnicas da ABNT NBR 9.191:2008) e recolhidos pela 

coleta regular (PD Patos de Minas, 2018), com as informações atualizadas em visita 

técnica. Além disso, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, executa um projeto 

social de varrição, ao qual voluntários realizam o serviço em troca de um vale 

alimentação.  

Em relação à varrição mecanizada, em 2018 o município adquiriu uma varredeira 

mecânica, que percorria as principais vias da cidade, em rota noturna. Atualmente, 

em 2021, a Limpebrás presta esse serviço ao município, percorrendo mais de 30 vias, 

entre demais logradouros públicos da região central, 6 a 7 vezes ao mês. A extensão 

percorrida é de 390,79 km/mês. 

b. Serviços de capina, roçada, poda, raspagem, pintura de meio-fio   

Os serviços de capina, roçada e poda também são executados pela empresa 

Limpebrás.  

Os serviços relacionados à raspagem, limpeza e remoção em logradouros públicos 

que apresentam excesso ou acúmulo de areia, terra ou barro, chuvas deslizamentos 

e outros acidentes naturais, pinturas de meio-fio são executados pelo município. Os 

resíduos gerados são acondicionados em sacos plásticos padronizados, quando 

possível, e coletados pelo próprio caminhão que faz parte da equipe da prefeitura que 

executa tais serviços. 
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c. Recolhimento de animais mortos 

Os animais mortos são recolhidos pela equipe da Secretaria de Obras e 

encaminhados para o Aterro sanitário. 

d. Serviços de limpeza dos dispositivos de drenagem (boca de lobo) 

A limpeza das bocas de lobo normalmente é executada pela Secretaria de Obras e 

coletada pelo caminhão da prefeitura. 

e. Limpeza de feiras, mercados e espaços/ eventos públicos 

Os resíduos resultantes da realização de festas, manifestações e eventos públicos, 

parque de exposição, mercado municipal etc., são recolhidos de forma gratuita pela 

prefeitura para destinação no aterro sanitário. Uma alternativa seria a cobrança de 

uma taxa para o manejo dos resíduos junto ao alvará do evento para o aumento da 

sustentabilidade econômico-financeira da gestão dos resíduos. 

 

8.3.7 Percepção da População – Controle e Reclamações 

 

Para maior controle de satisfação da população e controle interno em relação à 

prestação dos serviços relacionados ao contrato vigente, buscando-se mitigar 

ocorrências indesejadas e irregulares, a empresa terceirizada possui uma central de 

informações/reclamações para ouvir os munícipes. Periodicamente, os registros são 

enviados à Secretaria de Obras (envio mensal) para acompanhamento do serviço, 

avaliação e possíveis melhorias ou adequações. 

A Tabela 35 apresenta uma compilação das reclamações disponibilizadas, realizadas 

quase 100% pelos moradores (pessoa física), registradas no último ano (2020), 

totalizando 123 ocorrências, em sua maioria, referentes à insatisfação pela falta de 

coleta no local e, também, pelo ajuntamento do lixo em pontos específicos para 

posterior recolhimento pelo caminhão. Observa-se ainda que o local de maior 

reclamação é o Centro (10 registros), seguido do Bairro Boa Vista (5 registros). 

TABELA 35 – OBSERVAÇÕES/ RECLAMAÇÕES REGISTRADAS EM RELAÇÃO AO 
SERVIÇO DE COLETA – PATOS DE MINAS/2020 

Nº Data Descrição Resultado Unidade 

1 4/1/20  
Container foi arrastado para o meio da rua e estava com bagaço 

de laranja caindo.  
Cidade Nova  Procede 

2 7/1/20  
O container está com mau cheiro de restos do açougue e solicita 

higienização. 
N Sra das Graças  Não procede 

3 7/1/20  Gari coletor jogando casca de manga na rua.  N Sra das Graças  Não procede 

4 8/1/20  Não houve coleta de seu lixo.  Res. Monjolo Procede 
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Nº Data Descrição Resultado Unidade 

5 9/1/20  
Há quinze dias foi reclamado e não foi resolvido o problema da 

coleta em sua porta. 
Jd. dos Lagos  Não procede 

6 13/1/20  Tem só duas casas em sua rua e não recolhem o lixo da rua.  Campos Elízios Não procede 

7 14/1/20  
Vem recebendo reclamações por parte de moradores do Bairro 

Jd. Europa que não está fazendo a coleta em algumas ruas. 
Centro  Não procede 

8 15/1/20  Juntou lixo em sua porta e não recolheu.  Jd. Aquárius  Procede 

9 17/1/20  Coletou o lixo dos vizinhos e não coletou de sua porta.  Ipanema  Procede 

10 17/1/20  Não está fazendo coleta no beco.  Rosário  Procede 

11 20/1/20  Não foi deixado chave para abertura do cadeado do container.  Centro  Procede 

12 23/1/20  Não está fazendo coleta em sua porta.  N Sra de Fátima  Procede 

13 26/1/20  Não está sendo realizado coleta em sua porta.  Laranjeiras  Procede 

14 27/1/20  Não há coleta em uma parte da rua.  Vila Rosa  Procede 

15 27/1/20  Não quer que faça redução de lixo em sua porta.  Jd. Esperança Procede 

16 27/1/20  
Há muito tempo não recolhe o lixo de sua casa e tem que levar 

para outra rua para ser recolhido.  
Nova Floresta  Procede 

17 29/1/20  Não está coletando na porta da casa da mãe. Centro  Não procede 

18 3/2/20  Não fez coleta de lixo.  Jd. Peluzzo Procede 

19 5/2/20  Não coleta em seis casas vizinhas.  Res. Monjolo Não procede 

20 7/2/20  
Fazendo muito barulho quando passa recolhendo e lixo do 

container.  
Rosário  Não procede 

21 10/2/20  Não recolhendo seu lixo.  Sorriso  Procede 

22 10/2/20  Não recolheu pneus dentro do container.  Centro  Procede 

23 10/2/20  Caminhão bateu na lixeira e danificou. Sobradinho  Procede 

24 11/2/20  O lixo estava visível e não foi coletado.  Alvorada II Não procede 

25 11/2/20  Junta na esquina e não coleta.  Sebastião Amorim  Não procede 

26 11/2/20  O Dia que estão com pressa, não recolhem o lixo da Gisa.  Itamarati Procede 

27 11/2/20  Não está recolhendo o lixo do postinho.  Jd. Esperança Procede 

28 13/2/20  Motorista não está esperando coletores, ficando lixo para trás.  Bela Vista  Não procede 

29 14/2/20  Juntando lixo em sua porta. Planalto  Procede 

30 19/2/20  Não fez coleta do lixo.  Jd. Esperança Procede 

31 20/2/20  Não juntar lixo em sua porta.  N Sra de Fátima  Procede 

32 28/2/20  Não juntar lixo em sua porta, pois não consegue ficar lavando. Centro  Procede 

33 28/2/20  Juntou o lixo e não recolheu.  Céu Azul  Procede 

34 2/3/20  Não quer que junte lixo em sua porta.  Jd. Panorâmico  Procede 

35 3/3/20  Não coletou seu lixo.  Belvedere  Procede 

36 3/3/20  Não coletou seu lixo.  Alto Marabá Procede 

37 3/3/20  Três dias sem coleta. Alto Marabá Procede 

38 3/3/20  Funcionário Mexeu com a esposa do Dilmilson. N. Sra. Fátima Procede 

39 5/3/20  Todos os dias derrama chorume na porta. Lagoa Grande Procede 

40 5/3/20  Sempre tem que deixar lixo na esquina para coletar. Ipanema  Procede 

41 6/3/20  Há muito tempo não coleta o lixo às vezes. Aurélio Caixeta Não procede 

42 9/3/20  Todos os dias derrama chorume na porta.  Lagoa Grande Procede 

43 12/3/20  Garis coletores quebraram cadeado da cozinha de lixo.  Bolivar Center  Procede 

44 16/3/20  Estão passando às sextas-feiras. Limoeiro  Procede 

45 16/3/20  Depósito de piso. Santo Antônio Não procede 

46 16/3/20  Não coletam há mais de uma semana. Valparaíso Não procede 

47 17/3/20  Não fizeram a coleta.  Quebec Procede 

48 18/3/20  Não recolheu lixo.  Limoeiro  Procede 

49 18/3/20  Lixo acumulado. Santo Antônio Não procede 

50 18/3/20  Por duas vezes não coletou o lixo. Centro  Não procede 

51 30/3/20  Container Senhor Sabor com mau cheiro.  Sobradinho  Procede 

52 31/3/20  Coletou só uma parte do lixo. Jd. Andrades Não procede 

53 1/4/20  Funcionário colocou saco de lixo no lote ao lado. Jd. Panorâmico Procede 

54 4/4/20  Desde sábado não há coleta. Res. Sorriso Procede 

55 8/4/20  Não coletam o lixo há duas semanas. Res. Barreiro Procede 

56 20/4/20  Deixou de recolher o lixo. Cristo Redentor Não procede 

57 22/4/20  Faz duas semanas que não coletam o lixo. Jardim Paulistano Procede 

58 23/4/20  Funcionário colocando lixo na lixeira e redução no canteiro central. Santa Terezinha Procede 

59 23/4/20  Caminhão não passou. Lagoinha Não procede 

60 23/4/20  Resíduo não coletado. Quebec Não procede 

61 23/4/20  Três semanas que não coletam o lixo. Boa Vista Não procede 

62 23/4/20  Duas semanas que não coletam o lixo. Cristo Redentor Não procede 

63 30/4/20  Lixo está dando bicho. Barreiro Procede 

64 30/4/20  Resíduo não coletado. Caramuru Não procede 

65 4/5/20  Cinco dias que não recolhe o lixo. Sebastião Amorim  Não procede 

66 5/5/20  Não é a primeira vez que deixou o lixo para trás. Boa Vista Procede 

67 5/5/20  Colocou o lixo às 06h30 da manhã e não foi recolhido. Jardim Céu Azul  Não procede 

68 6/5/20  Coletor gritando na rua. Cidade Jardim Procede 

69 6/5/20  Não recolheu o lixo mais uma vez. Sebastião Amorim  Procede 
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Nº Data Descrição Resultado Unidade 

70 7/5/20  
 A suposta dona do supermercado disse que o coletor não estava 

levando todo o lixo dela. 
Quebec Não procede 

71 7/5/20  A moradora disse que estavam deixando lixo para trás.  Sebastião Amorim  Não procede 

72 8/5/20  Estão fazendo barulho a noite para bater container.  Centro  Não procede 

73 11/5/20  O caminhão não passou na rua. Res. Barreiro  Procede 

74 12/5/20  
Coletor disse que só coletaria o lixo se levasse até o monte onde 

o lixo já estaria juntado.  
Alto da Serra Procede 

75 14/5/20  Uma semana sem recolher o lixo.  Jardim Paraíso  Não procede 

76 15/5/20  
Já é a quinta vez que não recolhem o lixo, mesmo o marido 

colocando cedo, às 06h da manhã na hora que sai para trabalhar. 
Quebec Não procede 

77 18/5/20  Não quer que faça monte na porta da casa dela.  Alto Caiçaras  Não procede 

78 18/5/20  Não está passando na rua.  Afonso Queiros  Procede 

79 19/5/20  
Estão fazendo barulho é incomodando, antes passavam às 19h e 

agora passam à 22h. 
Centro  Procede 

80 22/5/20  Coletor disse que não tem como recolher. Planalto  Procede 

81 25/5/20  Não está passando na rua.  Afonso Queiroz  Não procede 

82 26/5/20  Não fez a coleta. Jardim Paraíso  Procede 

83 2/6/20  Fez a redução e não recolheu. Afonso Queiroz Procede 

84 8/6/20  Esqueceu monte de lixo para trás.  Rosário  Procede 

85 8/6/20  
Montes na porta da casa da reclamante, está deixando restos e o 

coletor deu má resposta. 
Sorriso Procede 

86 9/6/20  Não houve a coleta de lixo. Res. Barreiro  Não procede 

87 10/6/20  
Os coletores não estão puxando, ver o fato porque quase ocorreu 

polícia.  
Centro  Procede 

88 15/6/20  Não houve a coleta. Bela Vista  Não procede 

89 17/6/20  Não houve coleta de lixo. Boa Vista  Procede 

90 25/6/20  Já tem uns dias que não há coleta. Caiçaras Não procede 

91 29/6/20  Não foi feita a coleta de lixo. Quebec Não procede 

92 30/6/20  Desde sexta-feira o lixo não é recolhido. Brasil Procede 

93 30/6/20  
Quer saber o dia e horário que passa, porque a rua está ficando 

suja e o lixo não está sendo coletado. 
Alto Boa Vista  Não procede 

94 14/7/20  Resíduos não coletados. Aurélio Caixeta  Procede 

95 17/7/20  Para coletar o seu lixo tem que colocar o lixo na lixeira do vizinho. Jardim América  Procede 

96 17/7/20  Não fez a coleta de lixo. Jd. Panorâmico  Não procede 

97 17/7/20  Está juntando lixo na porta e fazendo bagunça. Campos Elízios  Procede 

98 20/7/20  
Tem problema na casa dela há um tempo, marido já conversou 

com o motorista e veio à Conserbras, resolveu, mas voltou a 
acontecer. 

Campos Elízios  Procede 

99 22/7/20  
Colocou o lixo para dentro, recolheu o da vizinha e não recolheu o 

dela. 
Jardim Recanto Procede 

100 23/7/20  Não fez a coleta de lixo. Pelúzio  Não procede 

101 29/7/20  Não fez a coleta de lixo. Jd. Panorâmico  Procede 

102 30/7/20  Deixou a porta da casa suja. Alto da Serra Procede 

103 4/8/20  Tem dois sacos de lixo na avenida e está com mau cheiro. Gramado Não procede 

104 4/8/20  Pediu para não fazer monte na porta da casa dele.  Jardim Aquário Não procede 

105 12/8/20  Não quer que faça redução na porta da casa dela. Boa Vista  Procede 

106 18/8/20  
Os funcionários estão fazendo muito barulho, deixando a prensa 

ligada por 15 min, motorista acelerando bruscamente. 
Guanabara Não procede 

107 21/8/20  Não fez a coleta de lixo. Cônego Getúlio Procede 

108 25/8/20  Não fez a coleta de lixo. Cônego Getúlio Procede 

109 27/8/20  Não quer que junte lixo na porta por higiene. Jardim América  Procede 

110 27/8/20  Não fez a coleta de lixo. Ipanema  Não procede 

111 1/9/20  
Tem lixo recolhido pela população, é lixo doméstico, o caminhão 

não passa lá. 
Residencial Sabiá  Procede 

112 2/9/20  Pega o lixo da vizinha e o dela não pega desde quinta-feira. Gramado  Procede 

113 8/9/20  Não fez a coleta de lixo. Cidade Jardim Procede 

114 8/9/20  Bagunça de lixo de vizinhos. Quebec Não procede 

115 9/9/20  Não fez a coleta de lixo. Cônego Getúlio Procede 

116 9/9/20  Não fez a coleta de lixo. Aurélio Caixeta  Procede 

117 17/9/20  
Tem dois meses que está dando problema e três dias sem 

recolher. 
Centro  Não procede 

118 24/9/20  Dois dias sem coletar. Boa Vista  Procede 

119 28/9/20  Está coletando uma vez na semana.  Jardim Centro Procede 

120 28/9/20  Não fez a coleta de lixo. Sebastião Amorim  Procede 

121 29/9/20  Não fez a coleta de lixo. Brasil Não procede 

122 30/9/20  Não fez a coleta de lixo. Nova Floresta Não procede 

123 16/10/20  
Pessoa foi à prefeitura reclamar de abalroamento. Fato não 

ocorreu. Possível confusão com a Limpebrás. 
Eldorado  Não procede 

Fonte: Conserbras, 2020. 
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8.3.8 Áreas favoráveis para Disposição Final Ambientalmente adequada dos 
Resíduos Sólidos Urbanos 

Segundo informado pela prefeitura, o antigo lixão do município foi iniciado por volta 

da década de 1990 (1993 a 1998), passando então a Aterro controlado (1998 a 2008), 

e, a partir de 2009, se adequando a Aterro sanitário, iniciando a operação em agosto 

desse ano, que permanece atualmente. O aterro está situado no Km 06 da estrada 

que liga Patos de Minas a Boassara, distante aproximadamente 3 km do perímetro 

urbano. 

Assim, em Patos de Minas os RSU têm destinação final adequada, no Aterro Sanitário 

Municipal. Contudo, a área possui um passivo, pelo fato de ter funcionado 

anteriormente como lixão. Além disso, o aterro também recebia resíduos de saúde. 

Para adequar tal situação, foi feito um Temo de Ajuste de Conduta – TAC junto ao 

Ministério Público para regularização do passivo do lixão (Figura 62 e Figura 63). 

 

FIGURA 62 – ATUAL PLATAFORMA ONDE OCORRE A OPERAÇÃO DE 
COMPACTAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2020. 
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FIGURA 63 – VISTA DO ATERRO APÓS PLANTIO DE GRAMA NOS TALUDES 
MAIS ANTIGOS. 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2020. 

Segundo o Plano Diretor (2018), o Licenciamento Ambiental do empreendimento, de 

acordo com a Deliberação Normativa do Copam n° 74, é Classe 4 e contempla a 

seguinte atividade: E-03-07-7 Tratamento e/ou Disposição Final de Resíduos Sólidos 

Urbanos. Os serviços de operação no Aterro Sanitário de Patos de Minas abrangem 

os sistemas e unidades específicas de pesagem e controle de veículos, de 

compactação e confinamento dos resíduos, drenagem das águas pluviais, de limpeza, 

drenagem e conservação das vias de acesso, monitoramento ambiental e 

quantificação dos insumos necessários. Em 2016 foi protocolada a renovação da 

Licença de Operação. Atualmente, o processo de Licenciamento do Aterro encontra-

se em fase de análise final, com expectativa de conclusão no fim de 2021.  

A infraestrutura que abrange o empreendimento e subsidia sua operação adequada 

contempla: portaria, balança, escritórios da concessionária e fiscalização municipal, 

refeitórios, sanitários, vestiários, garagem, rampa de lavagem, de veículos e depósito 

de materiais/insumos. O abastecimento de água é realizado através de um Poço 

Tubular Profundo. O armazenamento é realizado por meio de um reservatório com 

capacidade para 10m³. A energia elétrica é fornecida através da concessionária local 

Cemig – Companhia Energética de Minas Gerais. A interligação da área do aterro a 

serviços de comunicação se dá por meio de aparelho celular (PD Patos de Minas, 

2018). 
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O Aterro Sanitário está apto a receber os resíduos sólidos urbanos durante 18 horas 

por dia, todos os dias da semana, e atualmente recebe em média 104 toneladas/dia, 

de segunda a sábado. É feito o tratamento de chorume com lagoa estabilizante, e o 

gás é queimado diariamente (queima constante). O aterro é cercado com arame e 

cerca viva de Sansão do Campo e possui controle de acesso. O sistema operacional 

obedece ao Plano de Avanço indicado no projeto de implantação, sendo possível 

alterações somente com anuência da Administração Municipal.  

A área total do terreno do município é de 22,00ha, com área destinada à operação de 

7,9ha. O perímetro da área onde se localiza o empreendimento possui cerca de 

isolamento constituído em mourões de concreto e arame, cancela para controle da 

entrada de veículos, máquinas e equipamentos. Ao longo da cerca, interna e 

externamente, são previstas manutenções para limpeza da vegetação em faixas de 5 

metros. Um cinturão verde com 10 metros de largura, conforme especificado em 

projeto paisagístico, constitui a barreira visual em seu entorno (PD Patos de Minas, 

2018). 

Conforme exposto anteriormente neste estudo, a vida útil do aterro está prevista para 

encerramento em 2021, assim sendo, a prefeitura tem feito esforços no sentido de 

ampliar esse tempo, com uma proposta de expansão do empreendimento, 

necessitando de realocação da reserva legal que se encontra dentro da área do 

terreno. Essa nova área atenderia o município por aproximadamente mais 4 a 5 anos.  

8.3.9 Coleta Seletiva / Cooperativas e Unidade de Triagem e Compostagem  

Segundo o SNIS, coleta seletiva é o conjunto de procedimentos referentes ao 

recolhimento diferenciado de resíduos recicláveis (papéis, plásticos, metais, vidros e 

outros) e/ou de resíduos orgânicos compostáveis, que tenham sido previamente 

separados dos demais resíduos considerados não reaproveitáveis, nos próprios locais 

em que tenha ocorrido sua geração. Considera-se também como coleta seletiva o 

recolhimento dos materiais recicláveis separados pelos catadores dentre os resíduos 

sólidos domiciliares disponibilizados para coleta (SNIS, 2017). 

Patos de Minas recém implantou a coleta seletiva no município. O programa, uma 

parceria entre a Prefeitura Municipal e a empresa Conserbras, foi inaugurado 
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oficialmente dia 12 de dezembro de 2020 (Figura 64), operacionalizado pela 

Conserbras, empresa que realiza o manejo dos RSU no município, como mencionado 

neste documento. Inicialmente, o serviço irá atender à área central, com foco nos 

setores comerciais, de maior circulação de pessoas, além de contemplar alguns 

bairros.  

Os resíduos como vidro, papel, plástico e metais poderão ser descartados pela 

população de maneira adequada, em um dos 150 containers para lixo seco instalados, 

adquiridos pela prefeitura. Esses foram dispostos em pontos estratégicos, 

estabelecidos conforme previsão de demanda. São containers duplos (um verde para 

secos e um amarelo para o resíduo úmido), sendo o lixo úmido/orgânico destinado ao 

aterro sanitário, recolhido diariamente junto à coleta regular de RSU. Já os recicláveis 

ficarão disponíveis para coleta pelos catadores cadastrados na Secretaria de Ação 

Social, devendo o restante ser encaminhado a um galpão da empresa, para estudo 

gravimétrico e, posteriormente, destinado de forma ambientalmente correta a 

empresas de reciclagem ou ao aterro, conforme o tipo de resíduo.  

A coleta dos recicláveis, já em operação, é diária, realizada por meio de um caminhão 

e equipe composta por motorista e duas garis coletoras, no período da tarde, a partir 

das 16 horas.  
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FIGURA 64 – DIVULGAÇÃO DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA DE COLETA 
SELETIVA EM PATOS DE MINAS. 

Fonte: Conserbras, 2020. 

Em relação à Unidade de Triagem e Compostagem (UTC), essa pode ser definida 

como o conjunto das instalações dotadas, ou não, de equipamentos eletromecânicos, 

que têm como matéria-prima resíduos provenientes da coleta regular de resíduos 

sólidos domiciliares, eventualmente oriundos de parcelas selecionadas da zona 

urbana, e nas quais são executados os trabalhos de separação preliminar (catação 

manual em canaleta fixa ou esteira rolante) dos resíduos potencialmente recicláveis, 

sendo os resíduos eminentemente orgânicos, biodegradáveis, encaminhados para a 

compostagem, em pátio e/ou em biodigestores, eventualmente após a remoção 

eletromagnética de metais ferrosos e a trituração do restante dos resíduos em 

moinhos de martelos apropriados (IBGE, 2011). 
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Cabe ressaltar que a Prefeitura prestava apoio a uma unidade de reciclagem 

administrada pela Associação Patense de Reciclagem (Apare), com 14 associados 

atuantes na separação, prensagem, enfardamento e comercialização de materiais 

recicláveis. A Administração Municipal subsidiou a infraestrutura (galpões de 

reciclagem, carrinhos padronizados, prensas, uniformes), de modo a permitir a 

valorização dos produtos segmentados no mercado de recicláveis. 

A Apare foi iniciada em 2008/2009, com uma parceria entre o município e o Centro 

Universitário de Patos de Minas (Unipam). Porém, com o passar do tempo a Unipam 

saiu da parceria e, em 2018, o município foi obrigado a encerrar a atividade por 

determinação do Tribunal de Contas (não conseguiu firmar outro convênio por 

contrato). 

8.3.10 Programas e Projetos de Educação Ambiental 

Segundo informado pela prefeitura, atualmente, há ações de educação ambiental 

realizadas no município de caráter contínuo, sendo conciliadas entre equipe dengue 

e a empresa Conserbras (conforme previsto no contrato de prestação de serviços), 

sendo um trabalho conjunto entre os entes. As ações são realizadas periodicamente 

porta a porta. Há um relatório mensal descrevendo todas as ações realizadas no 

período (relatório de medição mensal direcionado para a Secretaria de Obras). 

No município, há o Projeto Preservar (contêineres verdes) conduzido pela 

Conserbras, que se trata de um projeto empresarial realizado junto aos 

comércios/serviços na área urbana do município, com a alocação de container, 

havendo uma cobrança no valor aproximado de R$ 450,00/mês. A partir desse, houve 

uma melhora significativa no acondicionamento dos resíduos. Contudo, houve a 

ocorrência de alguns imprevistos/incidentes indesejados, como a alocação de 

container em logradouros públicos, por exemplo, em algumas praças. 

Vale destacar também que, no Código de Posturas do município, é previsto 

implantação de lixeira e plantio de uma árvore em frente a cada lote. Esses itens são 

verificados no ato de liberação do imóvel, contudo, com o tempo os moradores os 

retiram necessitando de uma maior fiscalização, inclusive das residências construídas 

em períodos anteriores à implementação do Código. Um outro problema, é que as 
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lixeiras são subdimensionadas para os prédios em que há uma grande geração de 

resíduos. 

8.3.11 Análise da Situação da Gestão do Serviço com Base em Indicadores 
Técnicos, Operacionais e Financeiros  

O SNIS é um importante sistema de informações do setor de saneamento brasileiro, 

que possui uma base de dados, alimentada anualmente pelos próprios municípios, 

contendo informações e indicadores do setor, incluindo-se os relacionados à 

prestação de serviços referentes ao manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana, 

sendo o ano de referência mais atual 2017. 

Tais indicadores permitem uma análise da situação geral do eixo em questão, sendo 

possível identificar os pontos positivos, e, sobretudo, as principais carências ainda 

presentes no âmbito municipal. Assim, relacionam-se, a seguir, os respectivos 

indicadores técnicos, operacionais e financeiros do Município de Patos de Minas, 

levantados junto ao SNIS, conforme Tabela 36 e Tabela 37. 

TABELA 36 – INDICADORES TÉCNICO/OPERACIONAIS SNIS – PATOS DE 
MINAS 

Indicador Descrição Resultado Unidade 

IN015 
Taxa cobertura da coleta RDO em 

relação à pop. total 
96,33 % 

IN016 
Taxa cobertura da coleta RDO em 

relação à pop. urbana 
97,33 % 

IN014 
Taxa. cobertura de coleta direta RDO 

relativo à pop. urbana 
96,33 % 

IN017 Taxa de terceirização da coleta 100,00 % 

IN018 
Produtividades média de coletadores e 

motorista 
2.307,55 

Kg/empregado x 
dia 

IN019 
Taxa de motoristas e coletadores por 

habitante urbano 
0,36 

Empreg. / 1.000 
hab. 

IN021 
Massa [RDO+RPU] coletada per capita 

em relação à pop. urbana 
0,72 Kg/ (hab.x dia) 

IN025 
Incidência de empreg. da coleta no total 

de empregados no manejo 
30,86 % 

IN028 
Massa [RDO+RPU] coletada per capita 
em relação à população total atendida 

0,69 Kg/ (hab.x dia) 

IN030 
Taxa de cobertura da col. Seletiva porta-

a-porta em relação à pop. Urbana 
6,48 % 

IN031 
Taxa de recuperação de recicláveis em 
relação à quantidade de RDO e RPU 

0,92 % 
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Indicador Descrição Resultado Unidade 

IN032 Massa recuperada per capita 2,42 Kg/ (hab. x ano) 

IN054 
Massa per capita recolhida via coleta 

seletiva 
3,45 Kg/ (hab. x ano) 

IN036 Massa de RSS coletada per capita 0,46 
Kg/ (1000hab.  X 

dia) 

IN037 Taxa de RSS sobre [RDO+RPU] 0,06 % 

IN041 Taxa de terceirização de varredores 100 % 

IN042 Taxa de terceirização de varrição 100 % 

IN045 
 

Taxa de varredores por habitante 
urbano 

0,46 
empreg./1.000hab. 

 

IN047 
Incidência de varredores no total de 

empregados no manejo 
39,51 % 

IN048 Extensão total anual varrida per capita 0,27 Km/ (hab. x ano) 

IN051 
Taxa de capinadores por habitante 

urbano 
0,26 empreg/1.000 hab. 

IN052 
Relação de capinadores no total de 

empregados no manejo 
22,22 % 

Fonte: SNIS, 2020. 

Conforme os dados da tabela acima, observa-se que a sede municipal possui alcance 

de 100% na prestação do serviço de varrição, e atinge quase 100% da população 

(urbana) no atendimento com a coleta de lixo (97,33%), estando muito próximo à meta 

do Plano Nacional de Saneamento Básico – PLANSAB, para a Região Sudeste, em 

2018, de 99% (área urbana) e 58% (área rural). 

Nota-se que ambos os serviços (coleta e varrição) são 100% terceirizados (com 

exceção das áreas rurais, em que a prefeitura realiza a coleta). Em relação aos demais 

serviços, a maior parte também é terceirizada. Um dos principais gargalos 

identificados encontra-se no baixo atendimento (6,48% da população urbana) do 

serviço de coleta seletiva, não chegando a 10% da população total do município. 

TABELA 37 – INDICADORES FINANCEIROS SNIS – PATOS DE MINAS 

Indicador Descrição Resultado Unidade 

IN003 
Incidência de despesas com RSU na 

prefeitura 
3,28 % 

IN004 
Incidência de despesas com empresas 

contratadas 
91,28 % 
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Indicador Descrição Resultado Unidade 

IN005 Autossuficiência financeira 36,93 % 

IN006 Despesas per capita com RSU 69,53 R$/habitante 

IN011 
Receita arrecadada per capita com 

serviços de manejo 
25,68 R$/habitante 

IN023 Custo unitário da coleta 104,93 R$/tonelada 

IN024 
Incidência do custo da coleta no custo 

total do manejo 
39,74 % 

IN043 Custo unitário da varrição 134,43 R$/km 

IN046 
 

Incidência do custo da varrição no custo 
total do manejo 

52,24 % 

Fonte: SNIS, 2020. 

Considerando os dados da tabela acima, denota-se que, apesar de o município 

possuir receita em relação à prestação de serviços por meio de sua cobrança (taxa 

de coleta junto ao IPTU), essa custeia menos da metade dos gastos totais do setor, 

estando ainda distante do necessário para atingir sua autossutentabilidade, 

equiparando receita e custos com os serviços oferecidos à população. 

De acordo com o Plano Diretor do município (2018), as despesas totais com serviços 

de manejo dos resíduos e limpeza urbana em Patos de Minas representam cerca de 

0,31% do PIB municipal. Tendo-se o valor do PIB per capita de R$ 29.020,34, 

referente ao ano de 2017 (IBGE, 2020), calcula-se um total aproximado de 

13.816.975,65 com gastos anuais no setor.  

Dividindo-se esse montante pela população estimada do município, de 153.585 

pessoas (IBGE, 2020), é válido concluir que a despesa per capita atual relacionada a 

esse eixo no âmbito municipal é de aproximadamente R$ 89,96/ano.  

Segundo o “Guia de Orientação para Adequação dos municípios à PNRS (PWC Brasil, 

2011)”, o valor médio aplicado na gestão de resíduos no Brasil por habitante/ano é de 

R$ 88,01, o que coloca o Município de Patos de Minas levemente acima da média 

nacional, nesse aspecto. 
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8.3.12 Principais Carências e Fragilidades Identificadas 

Conforme análise de dados primários disponibilizados, observação da equipe técnica 

in loco e dados secundários de fontes oficiais, elenca-se, a seguir, o apontamento dos 

principais gargalos referentes ao componente de limpeza urbana e manejo dos 

resíduos sólidos identificados no Município de Patos de Minas: 

• Falta de estudo gravimétrico devidamente realizado no município; 

• Necessário implementar o PGIRS do município; 

• Falta uma gestão integrada do setor, estando os serviços pulverizados em 

diversas secretariais municipais;  

• Falta de controle da geração dos resíduos recicláveis (com a recém-implantada 

coleta seletiva, espera-se que esse cenário mude brevemente); 

• Presença de resíduos perfurocortantes/contaminantes e eletrônicos junto ao 

lixo comum; 

• A presença de catadores é considerada um problema para a coleta nos bairros 

e no centro;  

• Acúmulo de lixo jogado em terrenos baldios e logradouros públicos, havendo 

necessidade de um trabalho mais efetivo de conscientização da população, e 

de fiscalização, ou mesmo, podendo-se estudar outras estratégias, como a 

aplicação de algum tipo de multa em casos recorrentes, mesmo que de 

caráter/valor simbólico, por parte da municipalidade; 

• Situação semelhante à citada acima ocorre com os RCC/RV, comumente 

encontrados dispostos, irregularmente, em locais públicos, obrigando a 

prefeitura a realizar a coleta desses, quando identificados, mesmo estando fora 

do seu escopo de atividades, para não gerar maiores transtornos à população; 

• A prefeitura não participa de nenhum consórcio ou associação com outros 

municípios, o que otimizaria determinados serviços e diminuiria os altos custos 

despendidos com os serviços do setor; 

• Falta de gestão e parcerias/ políticas de incentivo para manejo adequado dos 

resíduos especiais / resíduos de logística reversa; 

• Mesmo atendendo a praticamente 100% do município com o serviço de coleta, 

na zona rural é comum a queima ou enterramento do lixo, devendo-se avaliar 
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se a frequência da coleta atende de forma satisfatória a população, e os locais 

ainda sem atendimento.  

8.4 SITUAÇÃO DOS SISTEMAS E DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E 
MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS 

Segundo Tucci e Cruz (2000), a drenagem urbana é o conjunto de medidas que tem 

como objetivo minimizar os riscos aos quais a população está sujeita, diminuir os 

prejuízos causados por alagamentos e possibilitar o desenvolvimento urbano de forma 

harmônica, articulada e sustentável. Ou ainda, em outras palavras, a drenagem é o 

gerenciamento da água da chuva que escoa no meio urbano/urbanizado. 

A expansão urbana irregular simultaneamente com o aumento populacional tem 

modificado de forma significativa a infraestrutura das cidades, ocasionando impactos 

ambientais nos mais diversos serviços. No Brasil, o processo de urbanização se deu, 

em grande parte, de forma desordenada, não levando em consideração o potencial 

aumento da população. Dessa forma, à medida que as cidades se desenvolveram, os 

problemas quanto ao gerenciamento urbano se tornaram progressivamente maiores, 

sendo o uso e ocupação do solo sem planejamento e fiscalização um dos grandes 

causadores da expansão urbana irregular, resultando em sobrecargas nos serviços 

do saneamento básico (IBEAS, 2014). 

Assim, de acordo com Tucci (2002), as cidades se mostram como um sistema 

complexo, com o crescimento mais acelerado em suas periferias do que nas suas 

regiões centrais, sem a infraestrutura adequada, de modo que ações inapropriadas 

em áreas como a do saneamento são refletidas, quase de forma imediata, nas demais 

atividades e sistemas que compõem o meio urbano, como as redes de drenagem 

urbana. 

A Lei Federal 11.445 de 2007, no artigo 3°, aborda o sistema de drenagem da seguinte 

forma: 

“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”. 
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Complementarmente, a Lei Federal n° 13.308/2016, que altera a lei anterior, atribui à 

drenagem urbana, ainda, a limpeza e fiscalização preventiva das redes pluviais. Tais 

legislações visam, no contexto desse eixo do saneamento básico, regular a gestão da 

drenagem e manejo das águas pluviais no território nacional, orientando o poder 

público, das diversas esferas, nesse sentido. 

8.4.1 Legislação  

A regulação do eixo de drenagem urbana e manejo de águas pluviais, por meio de 

normas e leis, é essencial para nortear a gestão municipal na melhor condução das 

atividades e projetos a ele relacionados. 

Assim, será mais efetiva a aplicação de ações que envolvam a fiscalização das taxas 

de impermeabilização das propriedades, a situação das estruturas hidráulicas de 

microdrenagem e demais componentes integrantes do sistema. Dessa forma, também 

é possível orientar os moradores com informações técnicas referentes a obras e 

outras atividades relativas ao tema. 

Tais instrumentos, quando implementados, são uma importante ferramenta para 

melhoria da qualidade urbana dos municípios brasileiros e bem-estar de sua 

população. 

No âmbito federal, o Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001), dispõe sobre normas 

referentes à ordem pública e interesse social, que regulam o uso da propriedade 

urbana levando-se em conta o conjunto, a segurança, o equilíbrio ambiental e o bem-

estar social. Também orienta quanto ao Plano Diretor junto planejamento municipal, 

bem como das medidas de drenagem urbana necessárias para a prevenção e 

mitigação de desastres. Já a Lei n° 11.445/2007, que trata da Política Nacional de 

Saneamento Básico, estabelece os instrumentos legais para o planejamento, 

fiscalização e regulação dos serviços de saneamento no país. Relativo ao eixo em 

questão, aborda sobre a disponibilidade, nas áreas urbanas, de serviços de drenagem 

e de manejo das águas pluviais adequados à saúde pública e à segurança da vida e 

do patrimônio público e privado. 



 

 

Página: 357 / 566                                                                                                                  
Arquivo: 245-P3-DIAGNOSTICO-R14-210914 

Ainda nessa esfera, o Código Florestal (Lei n° 12.651/2012) trata da proteção da 

vegetação nativa, com orientações relevantes ao eixo de drenagem urbana, 

estabelecendo o conceito de Área de Preservação Permanente (APP) e suas funções, 

dentre elas a preservação dos recursos hídricos, da paisagem e da estabilidade 

geológica, em vistas a garantir a integridade do solo, evitando-se processos erosivos, 

para mitigar riscos de enchentes e deslizamentos de terra e de rocha. A Lei n° 

6.766/1979, de Parcelamento do solo urbano, é outro importante instrumento legal de 

auxílio na tomada de decisões, prevendo a proibição de parcelamento de solo em 

terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, e ressaltando que o Poder Público 

competente poderá exigir de cada loteamento, em caráter complementar, a reserva 

de faixa non aedificandi, destinada a coletas de águas pluviais. 

Instituída pela Lei nº 9.433/1997, a Política Nacional de Recursos Hídricos criou o 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, considerando a água 

como um recurso dotado de valor econômico. Ainda, aborda a bacia hidrográfica como 

unidade territorial para a implementação e atuação dessa política, desconsiderando 

os limites municipais para tratar desse tema em específico, tendo por objetivo 

principais: (i) assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de 

água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos; (ii) a utilização 

racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o transporte aquaviário, com 

vistas ao desenvolvimento sustentável; (iii) a prevenção e a defesa contra eventos 

hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos 

recursos naturais. 

Em Patos de Minas, concernente à legislação, em especial, relacionada à drenagem 

urbana, o município ainda não dispõe do Plano Diretor de Drenagem Urbana (PDDU), 

principal ferramenta legal orientadora das ações referentes à gestão das águas no 

âmbito municipal. Assim, é importante que a municipalidade empenhe esforços no 

sentido de implementar essa legislação. 

Contudo, o município possui um Estudo de Concepção para Gestão das Águas 

Pluviais de Drenagem Urbana de Patos de Minas, elaborado em 2014, que será 

abordado ao longo do eixo de drenagem desse relatório. Ainda, a Lei Orgânica de 

Patos de Minas de 1990 designa a adequação do ordenamento territorial através de 

planejamento e controle do uso, parcelamento e da ocupação do solo urbano. 
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Também dispõe sobre o planejamento e promoção da defesa permanente contra 

calamidades públicas, além da responsabilidade de preceituar assuntos de interesse 

local, como o Plano Diretor; planejamento do uso, parcelamento e ocupação do solo, 

em observância às diretrizes do Plano Diretor de Patos de Minas, instituído pela Lei 

Complementar nº 13/1991, revogada pela Lei complementar nº 271/2006, da revisão 

do Plano Diretor. A Lei nº 20/2008 institui a revisão da Lei de Zoneamento, Uso e 

Ocupação do Solo dos Terrenos e Edificações no Município de Patos de Minas – Lei 

Complementar nº 20/1994. 

8.4.2 Análise crítica do estudo de Concepção de Gestão das Águas Pluviais de Patos 
de Minas  

O Estudo de Concepção para Gestão das Águas Pluviais de Drenagem Urbana de 

Patos de Minas, trata-se de um relatório aprofundado e amplo diagnóstico da situação 

da drenagem urbana no território municipal, com levantamentos relevantes sobre o 

tema e diversos aspectos a ele relacionados, desenvolvido pela Prefeitura Municipal, 

por meio de empresa especializada contratada. Os principais objetivos desse estudo 

são o estabelecimento de ações de gestão, planejamento e projeto de drenagem 

urbana, a fim de minimizar a intervenção humana de forma a reduzir os riscos de 

impactos sobre a população e ao meio ambiente junto ao perímetro urbano do 

município. Tal documento será uma importante fonte de dados para o presente 

Diagnóstico. 

8.4.2.1 Áreas especiais 

Considerando a ampla área territorial do município e os sete distritos que o compõe: 

Sede, Bom Sucesso de Patos, Chumbo, Major Porto, Pilar, Pindaíbas e Santana de 

Patos, e, buscando assegurar referência espacial para a organização do uso e 

ocupação do solo conforme as estratégias urbanas definidas pelo Plano Diretor, 

apresenta-se a seguir as Macrozonas relativas ao respectivo zoneamento municipal, 

estando definidas da seguinte forma: 

• Macrozona de Adensamento Preferencial - predominância de uso residencial e 

misto, com atividades econômicas, administrativas e institucionais com 
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infraestrutura de serviços urbanos estável concedendo o adensamento vertical. 

Subdivide-se em Zona de Adensamento Preferencial 1 (ZAP - 1), Zona de 

Adensamento Preferencial 2 (ZAP - 2) e Zona de Adensamento Preferencial 3 

(ZAP - 3). 

• Macrozona de Adensamento – predominância de usos residenciais com 

atividades econômicas dissipadas preponderantes nos corredores viários, 

infraestruturas de serviços urbanos ociosos, concedendo o adensamento 

populacional e carência de equipamentos públicos, e ocorrência de terrenos 

sub ou não utilizados. Subdivide-se em Zona de Adensamento 1 (ZA-1), Zona 

de Adensamento 2 (ZA-2), Zona de Adensamento 3 (ZA-3), Zona de 

Adensamento 4 (ZA-4), Zona de Adensamento 5 (ZA-5), Zona de adensamento 

6 (ZA-6) e Zona Industrial (ZI). 

• Macrozona de Expansão Urbana – Áreas não urbanizadas do perímetro 

urbano, susceptíveis e favoráveis à urbanização, sujeitas a planos de expansão 

e melhoria do macro sistema viário e dos principais sistemas de infraestrutura 

urbana. Observa-se que os terrenos situados à margem esquerda do Rio 

Paranaíba serão classificados como ZI – Zona Industrial, sendo, portanto, 

destinados a atividades industriais e também implantação de loteamentos 

fechados ou condomínios para chácaras de recreio. 

• Macrozona de Interesse Social, Ambiental e Urbanístico – áreas susceptíveis 

a planos específicos de apropriação urbanística, à proteção ambiental ou 

necessárias à Proteção do Patrimônio Cultural do município. 

✓ Área de Proteção Ambiental – porções do território destinadas a conciliar a 

conservação e preservação do meio ambiente natural com as atividades 

antrópicas, viabilizando o desenvolvimento econômico sustentável, expressas 

na Planta de Zona de Uso. As Áreas Verdes são dispostas como partes da 

Macrozona urbana destinadas a proporcionar espaços públicos adequados e 

qualificados à recreação, lazer e turismo. 

✓ Áreas de Proteção ao Patrimônio Histórico e Cultural – constituídas por bens 

materiais e imateriais, de efetivo interesse de preservação para a coletividade 

e Poder Público Municipal, e relevante valor para a proteção do patrimônio 

histórico, arquitetônico, paisagístico, cultural e ecológico. 

✓ Áreas de Interesse Social para Habitação – prevê-se a padronização 

urbanística para assentamentos mediante plano específico, havendo 
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regularização de assentamentos habitacionais de baixa renda com o objetivo 

de assegurar a propriedade do solo à sua função social, estimular os 

proprietários de terrenos não ocupados e subutilizados a investir em programas 

de interesse social e garantir a utilização dos espaços urbanos não ocupados 

e subutilizados para programas habitacionais, de modo a ampliar o acesso à 

moradia para a população de baixa renda. 

✓ Áreas para implantação de equipamentos urbanos e comunitários – destinadas 

à implantação de equipamentos de educação, cultura, saúde, segurança, 

esportes, lazer e convívio social, além do desenvolvimento de projetos de 

infraestrutura urbana, as áreas para implantação de equipamentos urbanos e 

comunitários. 

✓ Áreas para adequação e ampliação do sistema viário – destinadas ao 

prolongamento, alargamento de vias existentes e implantação e aberturas de 

vias, rotatórias, concordâncias, viadutos, passarelas e melhorias no sistema 

viário do município e especificações.  

• Macrozona Rural – áreas situadas fora do perímetro urbano, não consideradas 

Macrozona de Adensamento Preferencial, de Adensamento ou de Expansão 

Urbana, aplicadas em atividades agropecuárias, agroindustriais, extrativistas, 

silviculturistas, recreativas, de turismo e de preservação ambiental. Subdivide-

se em Zona Rural, Zona de Chacreamento1 (ZCH1) e Zona de Chacreamento 

2 (ZCH2). 

8.4.3 Caracterização física da Bacia Hidrográfica e da Macrodrenagem 

O Município de Patos de Minas está inserido em duas importantes bacias hidrográficas 

do território nacional: Bacia do Rio São Francisco (SF4) e Bacia do Rio Paranaíba 

(PN1), contemplando ainda a Bacia do Rio Paracatu (SF7) – pertencente à Bacia do 

São Francisco. 

a. Bacia do Rio São Francisco (SF4) 

A bacia hidrográfica do rio São Francisco tem grande importância para o país não 

apenas pelo volume de água transportado em uma região semiárida, mas, também, 

pelo potencial hídrico passível de aproveitamento e por sua contribuição histórica e 
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econômica para a região.  Abrange 639.219km² de área de drenagem (7,5% do país) 

e vazão média de 2.850m³/s (2% do total do país). O rio São Francisco tem 2.700km 

de extensão e nasce na Serra da Canastra em Minas Gerais, escoando no sentido 

sul-norte pela Bahia e Pernambuco, quando altera seu curso para este, chegando ao 

Oceano Atlântico através da divisa entre Alagoas e Sergipe. A grande dimensão 

territorial da bacia, estimada em 639.217km², motivou a sua divisão por regiões, para 

fins de planejamento e para facilitar a localização das suas muitas e diversas 

populações e ambiências naturais. A divisão se fez de acordo com o sentido do curso 

do rio e com a variação de altitudes (CBHSF, 2020). 

O município de Patos de Minas está inserido na região do Alto São Francisco, que 

compreende desde a nascente do Velho Chico, na Serra da Canastra (MG), cobrindo 

todo o estado de Minas Gerais, parte de Goiás e do Distrito Federal, e uma parcela 

do extremo sul da Bahia. A região do município integrada à Bacia do São Francisco é 

porção leste, onde estão localizados os distritos de Pindaíbas, Chumbo, Major Porto 

e Bom Sucesso. Nesta região estão localizados o Rio da Prata, o Córrego das Posses, 

o Rio Abaeté, o Ribeirão Areado, o Ribeirão da Extrema e o Córrego Lajeado (PATOS 

DE MINAS, 2018). Ao todo, 505 municípios compõem a Bacia, com uma população 

estimada em mais de 18 milhões de pessoas (PATOS DE MINAS, 2018). 

Com grande diversidade ambiental, a Bacia do São Francisco contempla fragmentos 

de diferentes biomas: floresta atlântica, cerrado, caatinga, costeiros e insulares. 

A Bacia do Rio São Francisco é formada pelo rio São Francisco e seus 158 afluentes, 

dos quais 90 são rios perenes e 68 são rios temporários. Os principais rios que 

compõem a bacia são: rio São Francisco; rio das Velhas; rio Abaeté; rio Indaiá; rio 

Correntes; rio Jequitaí; rio Jequitibá; rio Grande; rio Verde Grande; rio Preto; rio Pardo; 

rio Paracatu; rio Paraopeba; rio Carinhanha; rio Urucuia. 

b. Bacia Hidrográfica do Rio Paracatu (SF7) 

A bacia hidrográfica do rio Paracatu localiza-se entre os paralelos 15º30′ e 19º30′ de 

latitude sul e os meridianos 45º10′ e 47º30′ de longitude oeste. Encontra-se quase 

totalmente dentro do estado de Minas Gerais (Região Noroeste), com pequenas áreas 

de topo adentrando no estado de Goiás e no Distrito Federal. A bacia limita-se, ao sul, 

com a bacia do rio Paranaíba; a oeste, com a bacia do rio São Marcos, afluente do rio 
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Paranaíba; a leste, com as bacias dos rios Formoso e Jatobá, afluentes do rio São 

Francisco; e, a norte, com a bacia do rio Urucuia, também afluente do São Francisco. 

Sua área total é de 41.371,71 km² – 17,64% do território da bacia do rio São Francisco. 

Além de Patos de Minas, mais 11 municípios são integrantes dessa bacia, que abarca 

uma população de 280.736 mil habitantes, sendo 227.245 mil em área urbana e 

53.491 mil em área rural. 

Os principais rios dessa bacia são: pela margem direita, os rios Banabuji, Taboca, 

Tamanduá, Prata, Verde, Troncos, Catinga, Campo Grande, Soninho, Sono Grande e 

Gameleira; e pela esquerda, os rios Biboca, Santa Catarina, Escuro Grande, Santa 

Isabel, córrego Rico, Boa Sorte, Bezerra, São Pedro, Preto (que é o maior de seus 

afluentes), Santa Tereza, Santa Fé, Santo Antônio, Cana Brava e outros de pequeno 

curso. 

c. Bacia do Rio Paranaíba (PN1) 

A Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba é a terceira maior bacia hidrográfica do país e 

a segunda maior unidade hidrográfica da Região Hidrográfica do Paraná, com 25,4% 

de sua área, que corresponde a uma área de drenagem de 222.767Km2, abrangendo 

04 unidades federativas: Goiás (65%), Minas Gerais (30%), Distrito Federal (3%) e do 

Mato Grosso do Sul (2%), envolvendo um total de 193 municípios e uma população 

de aproximadamente 8,5 milhões de habitantes que vivem na Bacia, com uma 

densidade demográfica de 38 hab/km2 (PD PATOS DE MINAS, 2018). 

O Rio Paranaíba, juntamente com o Rio Grande, é um dos formadores do Rio Paraná. 

Sua nascente está situada na Serra da Mata da Corda, no município de Rio 

Paranaíba/MG, e possui altitude de cerca de 1.100 m. Percorre aproximadamente 

100km até alcançar o perímetro urbano de Patos de Minas/MG, e segue mais cerca 

de 150km até tornar-se limítrofe entre os Estados de Goiás e Minas Gerais. Em seu 

trecho final, recebe os rios Claro, Verde e Corrente, afluentes na sua margem direita. 

Em seguida, o rio Paranaíba recebe o rio Aporé ou do Peixe, limítrofe entre Goiás e 

Mato Grosso do Sul, e assim inicia-se a fronteira entre o Estado de Mato Grosso do 

Sul e Minas Gerais. Depois de aproximadamente 100 km, o rio Paranaíba encontra o 

rio Grande para formar o rio Paraná.  
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A porção da bacia do rio Paranaíba localizada no Estado de Minas Gerais foi dividida 

em três Unidades de Planejamento e Gestão dos Recursos Hídricos (UPGRH), sendo: 

PN1, PN2 e PN3. A região centro-oeste do município de Patos de Minas, onde estão 

localizados os distritos Sede, Pilar, Alagoas e Santana de Patos, situa-se na UPGRH 

PN1 - Alto Paranaíba, abrangendo os córregos Pilar, Engenho, Ribeirão do Barreiro e 

ribeirão das Alagoas. 

Em Patos de Minas, o rio Paranaíba se localiza no perímetro urbano da cidade, região 

bastante degradada por pastagens e urbanização, possuindo uma área de 

preservação permanente (APP) não conservada, ocorrendo alagamentos da região 

durante o período chuvoso. O rio corta o município e é o manancial responsável pelo 

abastecimento público, recebendo como afluentes o ribeirão da Mata, o ribeirão da 

Fábrica (também conhecido como ribeirão do Monjolo), o rio Espírito Santo, ribeirão 

das Contendas, ribeirão da Cota e o ribeirão do Mata Burro. O córrego do Monjolo 

corta o perímetro urbano do município, sendo canalizado em parte por concreto e em 

parte por gabião. Na parte canalizada, com extensão de 3km, verifica-se o lançamento 

de esgoto sanitário, águas pluviais e córregos não canalizados. Na área urbana da 

cidade, destaca-se, ainda, o córrego do Limoeiro, córrego Água Limpa e o córrego da 

Cadeia, que conta com toda a sua extensão canalizada em concreto armado (PATOS 

DE MINAS, 2018). 

A área do estudo de drenagem abrange parte do rio Paranaíba, sendo os principais 

afluentes da margem direita: ribeirão da Fábrica, córrego do Monjolo, córrego da 

Cadeia, córrego Água Limpa, córrego do Arroz, córrego do Canavial, córrego da Caixa 

D’ Água, córrego do Estreito e córrego Limoeiro. Além dos cursos d’água, a região é 

constituída por uma série de lagoas de regime perene e não perene. Cabe destacar 

as lagoas: Patão, Vargem Fria, Grande, entre outras. Os córregos que cortam a cidade 

têm suas nascentes na discordância litológica de sedimentos da cobertura e rochas 

vulcânicas cretácicas. São os aquíferos porosos muitas vezes associados a reflexos 

de fraturas do seu embasamento para ocorrerem as surgências ou descarga hídrica. 

De acordo com o diagnóstico realizado na construção do Plano de Recursos Hídricos 

para a Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba, Patos de Minas foi considerada uma 

região estratégica para se investir em ações que melhorem a qualidade de água. O 

rio Paranaíba, apesar de ser o responsável pelo abastecimento urbano de Patos de 



 

 

Página: 364 / 566                                                                                                                  
Arquivo: 245-P3-DIAGNOSTICO-R14-210914 

Minas, encontra-se bastante poluído em razão do lançamento do esgoto da cidade e 

de municípios vizinhos à montante (Lagoa Formosa e rio Paranaíba). No município de 

Carmo do Paranaíba, que fica à montante de Patos de Minas, já foi construída uma 

estação de tratamento de esgoto. Em Patos de Minas, desde 2008 está em construção 

a estação de tratamento de esgoto, a fim de que o município possa solucionar o 

problema ambiental (PATOS DE MINAS, 2018). 

No córrego ribeirão da Fábrica, afluente do rio Paranaíba, também se verifica o 

lançamento de esgoto sanitário, o que contribui para uma baixa qualidade da água. 

Esse córrego não é canalizado, percorrendo a céu aberto um trecho urbanizado de 

distância aproximada de 1,7km até desaguar no rio Paranaíba. O córrego do Monjolo 

percorre livremente, a montante da parte canalizada, uma distância aproximada de 

2,7km, apresentando uma APP esparsa, visto que grandes loteamentos ocasionam 

sua degradação.  

No perímetro urbano, o rio Paranaíba possui as seguintes sub-bacias, apresentadas 

na Figura 65:  

• Sub-bacia do Limoeiro (SBLC); 

• Sub-bacia do Córrego do Arroz (SBCAZ); 

• Sub-bacia Cidade Nova (SBCN); 

• Sub-bacia do Ribeirão da Fábrica (SBRF 01, 02, 03 e 04); 

• Sub-bacia do córrego do Monjolo (SBCMJ – 01, 02 e 03); 

• Sub-bacia Santa Luzia (SBSL);  

• Sub-bacia Santa Terezinha (SBST);  

• Sub-bacia Córrego da Cadeia (SBCD);  

• Sub-bacia Córrego Água Limpa (SBAL 01, 02 e 03);  

• Sub-bacia do Córrego do Limoeiro (SBCL); e  

• Sub-bacia Nossa Senhora de Fátima (SBNSF 01 e 02). 



 

   

Página: 365 / 566                                                                                                                  
Arquivo: 245-P3-DIAGNOSTICO-R14-210914 

  

FIGURA 65 – SUB-BACIAS URBANAS DO RIO PARANAÍBA 
Fonte: Patos de Minas, 2018. 
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8.4.3.1 Rede hidrográfica 

De acordo com a Agência Nacional de Águas – ANA, e informações técnicas do Plano 

Diretor do município (2018), a rede hídrica do município é composta pelos seguintes 

cursos d’água: 

✓ Sede Urbana 

• córrego do Monjolo; 

• córrego Limoeiro; 

• córrego Canavial; 

• córrego Arroz; 

• córrego Estreito; 

• córrego Água Limpa; 

• córrego do Rodrigues (Laranjeiras); 

• córrego da Cadeia; 

• ribeirão da Fábrica (continuidade do Canavial); 

• córrego da Caixa d’água (Mocambo: deságua Monjolo). 

 

✓ Principais cursos d’água por Distrito 
 

• Distrito Pindaíbas: córrego Bauzinho, córrego Pindaíbas; 

• Distrito Chumbo: ribeirão Areado, córrego do Moinho, rio da Prata; 

• Distrito Major Porto: córrego Capivara, córrego Batatas, córrego Lajeado; 

• Distrito Bom Sucesso: córrego Bom Sucesso, córrego Santa Catarina, ribeirão 

Areado, ribeirão da Extrema, córrego Santo Antônio; 

• Distrito Santana de Patos: ribeirão do Barreiro, córrego do Engenho, rio Espírito 

Santo; 

• Distrito Alagoas: ribeirão das Alagoas; 

• Distrito Pilar: rio Paranaíba, córrego Pilar. 
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8.4.4 Estrutura do Sistema de Drenagem 

O município de Patos de Minas, por situar-se no Vale do Rio Paranaíba, com seus 

afluentes: ribeirão da Fábrica, córrego da Cadeia, córrego Água Limpa, córrego do 

Monjolo, entre outros, apresenta ocupação às margens desses cursos d’água e junto 

a suas encostas, com variação altimétrica em torno de 250m numa extensão em torno 

de 5,0km. 

Segundo o Estudo de Concepção, citado, a infraestrutura de drenagem urbana 

existente no perímetro urbano do município não tem se mostrado eficaz, em 

decorrência tanto da topografia local quanto do uso e ocupação do solo, muitas vezes 

inadequados e desordenados. Consequentemente, em grande parte das sub-bacias 

é possível observar a presença de processos erosivos e diversas áreas de inundação. 

Ainda, verificou-se no perímetro urbano outros problemas, tais como o rompimento de 

redes pluviais em vias de trânsito, ocasionando transtornos à população. Atualmente, 

tais situações ainda são presentes e recorrentes, necessitando de adequações e 

reajustes do sistema na busca de se reverter tal cenário e garantir mais segurança e 

bem-estar à população. 

8.4.4.1 Descrição do sistema no perímetro urbano 

Segundo informado pela Prefeitura de Patos de Minas, a rede de drenagem abrange 

aproximadamente 30% do território municipal, com subdimensionamento.  

A rede existente situa-se, em parte, nas áreas baixas do perímetro urbano do 

município. As águas pluviais chegam nesses pontos com grande volume e alta 

velocidade, dificultando assim a sua captação, tornando as redes e galerias existentes 

em alguns pontos do perímetro urbano subutilizadas e ineficientes, por não ser feita a 

captação desde a montante da bacia, além da existência de alguns pontos de 

estrangulamento do sistema de drenagem do município. A ausência de rede de 

drenagem a montante dos pontos identificados nas sub-bacias favorece a ocorrência 

de inundações em diversos pontos baixos, rupturas na superfície dos pavimentos, 

acabando por inundar residências e estabelecimentos comerciais. Atualmente, 
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existem alguns pontos críticos de alagamento, como o Bairro Nova Floresta e Av. 

Fátima Porto, dentre outros. 

Para melhor detalhar o sistema de drenagem existente em Patos de Minas os 

levantamentos foram feitos por sub-bacias, sendo citadas aqui aquelas que já se 

encontravam com o sistema implantado, segundo relatório realizado pela prefeitura e 

empresa especializada, em 2014. 

a. Sub-bacia Córrego Limoeiro - SBCL 

Localizada ao longo das regiões norte, nordeste e noroeste da cidade, sua ocupação 

é recente, com vários loteamentos que possuem sistemas de drenagem tanto 

superficial quanto redes de captação, sendo os lançamentos no córrego Limoeiro, não 

apresentando problemas de drenagem. Entretanto, é importante se realizar um estudo 

para o manejo adequado das águas pluviais, prevendo uma ocupação futura da 

região, ainda que, atualmente, encontre-se com baixa densidade demográfica. Tal 

iniciativa visa evitar possíveis transtornos de comum ocorrência em outras 

localidades, mais populosas, do município. 

b. Sub-bacia Córrego Água Limpa - SBAL 

A sub-bacia do córrego Água Limpa localiza-se em uma região mais consolidada da 

cidade, com grande ocupação demográfica, e faz limite com outras três sub-bacias, 

sendo elas: córrego do Monjolo, córrego Água Limpa e córrego da Cadeia. Apresenta 

várias redes de drenagem subdimensionadas. A rede existente na Av. Marabá, área 

norte da cidade, possui uma tubulação de 1.000 mm. Essa rede não recebe 

colaboração pluvial, pois não é beneficiada com boca de lobo e redes a jusante, assim, 

o escoamento das águas da chuva se dá superficialmente, sobre as vias, aumentando 

a contribuição superficial e atingindo diretamente as bacias à jusante dessa Avenida. 

c. Sub-bacia Córrego Nossa Senhora de Fátima - SBNSF 

Está localizada na região noroeste da cidade, junto a grandes loteamentos, com 

população aproximada de 9.048 habitantes. As redes de drenagem são ineficientes e 

subdimensionadas. Devido à ineficiência da drenagem nessa sub-bacia, algumas ruas 

apresentam sérios problemas, com áreas em processo de erosão devido à formação 
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de grandes eflúvios e falta de dispositivos de drenagem, ocorrem, ainda, alagamentos 

em algumas ruas, ocasionando grandes transtornos aos moradores da região. 

d. Sub-bacia Córrego da Cadeia - SBCD 

A sub-bacia do córrego da Cadeia localiza-se na região nordeste, centro e oeste da 

cidade, com expressiva ocupação urbana, de aproximadamente 18.534 habitantes. 

No local, foram identificados diversos problemas na drenagem urbana: as redes de 

drenagem das ruas Padre Caldeira (diâmetro 600 mm), Ana de Oliveira (diâmetro 600 

e 800 mm) e parte da Rua Toinzinho Amâncio (diâmetro 800 e 1.000mm) são 

insuficientes para receber as contribuições a montante. Essas redes são ligadas à 

galeria existente na Rua Toinzinho Amâncio, em bom estado de conservação e, a 

princípio, suficiente para receber tal contribuição, porém, está subutilizada pela 

deficiência da rede de drenagem a montante. Essa galeria se estende pela Rua 

Maestro Randolfo, atravessa a Av. Paracatu e segue pela Av. Almir Neves de 

Medeiros até o seu lançamento no Rio Paranaíba. 

A situação observada nessa bacia acaba por gerar rupturas superficiais nos 

pavimentos e diversos pontos de inundação em vias e imóveis comerciais e 

residenciais, acarretando transtornos aos moradores e prejuízos aos cofres públicos.  

e. Sub-bacia Córrego Santa Luzia- SBSL 

A sub-bacia Santa Luzia está à margem direita do Rio Paranaíba, com alta densidade 

demográfica, de aproximadamente 7.488 habitantes, inserida em áreas de inundação 

do Rio Paranaíba, que, em período chuvoso extravasa seu leito, inundando as 

propriedades em sua margem. Apresenta uma rede de drenagem com galeria celular, 

que começa na Av. Piauí e faz lançamento no Rio Paranaíba, em atendimento a uma 

área que pertence à Bacia do Ribeirão da Fábrica, divisa com a sub-bacia Santa Luzia. 

Constatou-se ineficiência do sistema de drenagem da sub-bacia, e foi sugerido no 

estudo a conferência da capacidade hidráulica e estado de conservação desse 

sistema, de forma a atender ao máximo o deflúvio gerado. 

 

 



 

 

Página: 370 / 566                                                                                                                  
Arquivo: 245-P3-DIAGNOSTICO-R14-210914 

f. Sub-bacia Córrego do Arroz - SBCAZ 

A sub-bacia Córrego do Arroz está localizada na região sul de Patos de Minas e 

contempla aproximadamente 4.249 habitantes. Essa sub-bacia possui duas redes de 

drenagem, com diâmetros que variam de 800 a 1.500mm. Durante o estudo realizado, 

não foi identificado nenhum histórico de enchente ou ineficiência da drenagem pluvial.  

g. Sub-bacia Ribeirão da Fábrica - SBRF 

A sub-bacia Ribeirão da Fábrica apresenta grande densidade demográfica, com 

aproximadamente 17.970 habitantes, constituída pelos córregos do Canavial e 

Monjolo, formando uma grande bacia. Na região existe um canal aberto, localizado na 

Av. Fátima Porto, em gabião, e já bastante assoreado. Possui um agravante a 

montante devido à realização de extenso trecho de canal aberto em concreto armado, 

que favorece o escoamento, aumentando a velocidade das águas e diminuindo o 

tempo de concentração, incorrendo em inundações a jusante, como no cruzamento 

da Av. Piauí. Existem redes de drenagem na sub-bacia, sendo os diâmetros entre 800 

e 1.200 mm. Nessa sub-bacia foram identificados sérios problemas de drenagem, 

inclusive ocupações indevidas, como em áreas de inundação. Assim, observou-se a 

necessidade de melhor gestão das águas pluviais.  

h. Sub-bacia Córrego do Monjolo - SBMJ 

Afluente do Ribeirão da Fábrica, pertence às regiões centro, leste e nordeste da 

cidade, com grande ocupação demográfica, 36.638 habitantes. Parte dessa sub-bacia 

se encontra consolidada e parte ainda não foi ocupada. O sistema de macro e 

microdrenagem existente na região é falho, possuindo canais e tubulações 

subdimensionados, com vários pontos de estrangulamento. Nas ocorrências de 

chuvas mais intensas, o canal aberto, e as tubulações que captam e direcionam as 

águas ao canal, não comportam o volume de água recebido, resultando no transbordo 

do canal, ocasionando assim inundação das edificações próximas, com riscos à saúde 

e prejuízos aos moradores e ao município, que constantemente tem que recuperar a 

pavimentação das vias. O sistema urbano viário também sofre com interrupções do 

tráfego na avenida de via arterial que faz ligação norte-sul da cidade, ficando 

comprometido e prejudicado. 
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i. Sub-bacia Córrego Santa Terezinha - SBST 

Localiza-se à margem direita do rio Paranaíba. Não foi identificado rede de drenagem 

nessa sub-bacia. Durante o estudo realizado, foram observadas propriedades em 

locais irregulares, e histórico de alagamentos das vias em período chuvoso, causando 

prejuízos diversos aos moradores. 

O mapa da Figura 66 apresenta as sub-bacias presentes no município. 
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FIGURA 66 – SUB-BACIAS DE DRENAGEM DE PATOS DE MINAS 

Fonte: Patos de Minas, 2018. 
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A rede de drenagem existente situa-se em parte nas áreas baixas do perímetro urbano 

do município. As águas pluviais chegam nestes pontos com grande volume e em alta 

velocidade, dificultando sua captação, tornando as redes e galerias existentes 

subutilizadas e ineficientes por não ser feita a captação desde a montante da bacia, 

além da existência de alguns pontos de estrangulamento do sistema de drenagem. 

A ausência de rede de drenagem a montante dos pontos identificados nas sub-bacias 

favorece a ocorrência de inundações em diversos pontos baixos, rupturas na 

superfície dos pavimentos e inundações de residências e estabelecimentos 

comerciais. A Figura 67 apresenta o Sistema Existente de Drenagem no perímetro 

urbano do município de Patos de Minas. 
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FIGURA 67 – CADASTRO DAS REDES PLUVIAIS NA CIDADE DE PATOS DE MINAS. 
Fonte: Patos de Minas, 2018.
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8.4.4.2 Condições operacionais do sistema de drenagem e estado de conservação 

Quando da elaboração do Estudo de Concepção da Drenagem Urbana de Patos de 

Minas, constatou-se que, frente aos problemas de inundações identificados, a 

macrodrenagem e microdrenagem do município se mostraram, no geral, ineficientes 

ou inexistentes. Atualmente, o principal gargalo do município nesse aspecto ainda é a 

ocorrência de inundação e alagamentos de vias públicas e propriedades, em função 

do transbordamento dos canais e da ausência ou ineficiência dos sistemas de 

drenagem da área urbana. 

Com relação à macrodrenagem, foram detectados problemas nos canais ou galerias, 

como estrangulamento ao longo do seu trajeto, pontes baixas ocasionando refluxo e, 

aparentemente, dispositivos de drenagem subdimensionados ou descontinuados. 

Tais ocorrências são causadoras diretas de interferências e complicações do sistema 

de drenagem, comprometendo seu funcionamento como um todo. Também a 

microdrenagem se mostrou visivelmente ineficiente em diversas regiões do município, 

sendo, portanto, fator contribuinte direto das recorrentes inundações ocorridas no 

município. Foram verificadas vias sem boca de lobo, com rede coletora, porém sem 

ligação com dispositivo de entrada (rede seca), trechos aparentemente 

subdimensionados, dispositivos de drenagem obstruídos por lixo urbano, em mal 

estado de conservação, avariados ou ainda deteriorados. 

Demais fatores contribuem consideravelmente para ineficiência tanto da macro quanto 

microdrenagem do município, como ocupações desordenadas sem regulamentação, 

falta de manutenção periódica nos dispositivos de drenagem, assoreamento dos 

corpos d’água, depósitos inapropriados (em vias públicas ou próximo a essas) de 

entulho e resíduos em geral e descarte desordenado de resíduos que, em sendo 

carreados junto às águas pluviais irão certamente comprometer a sua drenagem. 

Assim, esforços se mostram necessários no sentido de fomentar a normatização dos 

sistemas, implementando um planejamento efetivo norteado por legislações/normas 

sólidas como instrumentos que possibilitem uma gestão efetiva e não apenas 

paliativa, com ações preventivas e corretivas, no intuito de se evitar ocorrências de 

maiores proporções e reverter um quadro insistente de transtornos que se repetem a 
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cada ano, sobretudo, nos períodos chuvosos. Outros aspectos essenciais para 

melhoria do sistema é a urgente necessidade de elaboração de um projeto básico e 

executivo que leve em consideração a interação das sub-bacias que compõem o 

município e a necessidade de manutenção e limpeza periódica dos dispositivos 

componentes do sistema existente no perímetro urbano do município. 

Cabe ressaltar que no estudo realizado em 2014 há previsão de implantação de três 

bacias de retenção e, atualmente, tal planejamento encontra-se em processo licitatório 

para início das obras, estando as empresas contratadas em fase de elaboração dos 

projetos básicos. Contudo, visto já ter se passado alguns anos, as sub-bacias 

demarcadas sofreram alteração em função da urbanização. Assim, a Figura 68, 

abaixo, apresenta o mapa de Proposição de Alternativas de Drenagem no município, 

prevendo bacia de detenção e implantação de rede de microdrenagem, realizado junto 

à revisão do Plano Diretor de Patos de Minas, em 2018. 
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FIGURA 68 – PROPOSIÇÃO DE ALTERNATIVAS DE DRENAGEM DE PATOS DE MINAS 

Fonte: Patos de Minas, 2018. 
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Destaca-se que a municipalidade ainda não dispõe de plano de manutenção para o 

sistema de drenagem, sendo essa realizada conforme demanda. Sem periodicidade 

definida, o município realiza contratação de empresas para limpeza de boca de lobo, 

por meio de contratos de curto prazo. Contudo, a partir de 2020 foi iniciada uma 

política de limpeza anual do sistema de drenagem, visando corrigir tal deficiência. 

Outras iniciativas importantes também estão previstas, com obras de maior porte 

como a retificação do córrego Água Limpa, entre a rua do Vilela até a rua São Geraldo; 

e a reforma do Parque do Mocambo.  

Ainda, é válido mencionar que o município possui um mapeamento das áreas de risco 

junto à defesa civil, já sendo mapeada a cota de inundação. Em situações de caráter 

mais crítico e risco iminente à vida, a prefeitura tem realizado a retirada da população 

das áreas comprometidas. Patos de Minas também conta com alguns programas de 

recuperação e proteção de nascentes, como o Pró-Mananciais, junto à COPASA, e o 

Pronascentes. 

8.4.4.3 Projetos previstos 

Além das ações citadas acima, o relatório final do Estudo de Concepção da drenagem 

de Patos de Minas (2014) apresenta a indicação de diversos projetos, propostos após 

análise da demanda, sendo elencados a seguir: 

• Obra córrego da Fábrica com Av. JK; 

• Obra pontilhão sobre o ribeirão Fábrica; 

• Obra córrego do Monjolo com Canavial; 

• Obra Bacia de Detenção no Parque do Mucambo; 

• Obra Bacia de Detenção - 2ª à montante do Parque do Mucambo; 

• Obra Bacia de Detenção - 3ª à montante do Parque do Mucambo; 

• Obra Bacia de Detenção no córrego da Fábrica; 

• Obra Bacia de Detenção no córrego do Monjolo; 

• Obras de Microdrenagem. 

O relatório também previu o valor aproximado de investimento para execução das 

obras propostas, perfazendo um total de R$ 69.774.199,70. Cabe ressaltar que se 
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trata de uma estimativa de custos em nível conceitual, podendo sofrer variações 

substanciais na fase de execução. Assim, considerando que tais valores estão sujeitos 

a alterações anuais, esses devem ser revistos e atualizados conforme o desenvolvido 

dos projetos executivos e previsão de implantação. 

8.4.4.4 Drenagem pluvial das localidades 

Em Patos de Minas, há várias localidades onde a drenagem se dá de forma natural, 

em sua maioria não havendo a presença de dispositivos de drenagem implantados. A 

Tabela 38 apresenta as localidades, com breve indicação do tipo de drenagem 

identificado em cada uma. 

No município, a prefeitura executa os “bigodes” nas estradas rurais, fazendo sua 

ligação a bolsões (barraginhas). Atualmente, há uma determinação do Ministério 

Público estabelecendo que a implantação de tais alternativas de drenagem e 

contenção da água só podem ser realizadas em estradas municipais, não podendo 

também serem utilizadas áreas particulares para implantação dos bolsões. 

TABELA 38 – DRENAGEM NAS LOCALIDADES DE PATOS DE MINAS 

Localidade Sistema de Drenagem 

Povoado 
Cachoeira do 

Areado 
Natural, ruas de terra. 

Distrito de Bom 
Sucesso 

Natural, sem dispositivo. Sem relato de inundação. 

Povoado Santa 
Maria 

Natural. Dispositivo implantado em ponto baixo, insuficiente para escoamento. 
Relato de inundação na via. 

Povoado Horizonte 
Alegre 

Natural, sem dispositivo. Sem relato de inundação. 

Distrito de Major 
Porto 

Natural, sem dispositivo. Sem relato de inundação. 

Distrito de Areado 
(Chumbo) 

Natural, sem dispositivo. Sem relato de inundação. 

Povoado Firmes Sem informações. 

Distrito de 
Pindaíbas 

Natural, sem dispositivo. Sem relato de inundação. 

Povoado Leal Natural, sem dispositivo. Sem relato de inundação. 

Distrito de Santana 
de Patos 

Natural, sem dispositivo. Sem relato de inundação. 

Povoado Vieiras Natural, ruas de terra. 
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Localidade Sistema de Drenagem 

Povoado Alagoas Natural, sem dispositivo. Sem relato de inundação. 

Povoado 
Lanhosos 

Natural, ruas de terra. 

Povoado Campo 
Alegre 

Natural, sem dispositivo. Sem relato de inundação. 

Povoado Arraial 
dos Afonsos 

Natural, sem dispositivo. Sem relato de inundação. 

Povoado 
Sertãozinho 

Natural, sem dispositivo. Sem relato de inundação. 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2020. 

8.4.5 Batimetria 

A batimetria trata-se da medição da profundidade dos oceanos, lagos, rios, barragens 

e represas. É expressa cartograficamente por curvas batimétricas que unem pontos 

da mesma profundidade com equidistâncias verticais, semelhantes a curvas de nível 

topográficas. Tal estudo tem por objetivo determinar a topografia do fundo de corpos 

hídricos, visto que, de posse de tais dados, é possível verificar o assoreamento 

(sedimentos depositados no fundo), a capacidade volumétrica e volume da massa 

d’água. 

Em 2014 foi realizado em Patos de Minas um levantamento batimétrico, compondo o 

Tomo III do diagnóstico elaborado junto ao Estudo de Concepção da drenagem 

municipal, já citado, abrangendo pontos relevantes do município para análise. As 

coordenadas das seções para realização da batimetria (dados coletados em campo), 

são apresentadas na Tabela 39. A Figura 69 indica os pontos das seções batimétricas 

ao longo dos cursos d’água, onde foram realizadas as análises. 
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TABELA 39 – COORDENADAS PARA LEVANTAMENTO DAS SEÇÕES PARA 
BATIMETRIA 
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Fonte: Patos de Minas, 2014. 
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FIGURA 69 – PONTOS DAS SEÇÕES BATIMÉTRICAS NOS CURSOS D’ÁGUA EM PATOS DE MINAS 

Fonte: Patos de Minas, 2018.
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Por fim, o estudo apresenta a localização das bacias (lagoas) existentes e suas 

coordenadas, a serão estudadas. Cabe ressaltar que tal estudo foi entregue em 2014, 

podendo os pontos terem sofrido alguma alteração, por fatores naturais ou antrópicos. 

TABELA 40 – COORDENADAS DAS BACIAS EXISTENTES EM PATOS DE MINAS 

 

 
Fonte: Patos de Minas, 2014. 

 

8.4.6 Topografia 

Junto ao Estudo de Concepção, realizado no município em 2014, foi realizado um 

levantamento topográfico do território, assim os pontos cadastrados em campo são 

apresentados nos desenhos da planta de localização dos pontos de inundação.  

Esses pontos foram cadastrados para subsidiar o diagnóstico de inundações do 

município, e, segundo informações da prefeitura e relato dos moradores, nos locais 

registrados ocorrem problemas recorrentes de alagamentos. Os dados levantados em 

campo mostram as condições das galerias, o assoreamento e seções naturais 

representativas no entorno do perímetro urbano. No total, cerca de 180 pontos foram 

devidamente cadastrados com suas respectivas localizações. 
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As imagens a seguir (Figura 70) ilustram parte dos problemas identificados no 

município, como ausência de dispositivos apropriados e falta de conservação do 

sistema atual, entre outros. 

 

 

 
FIGURA 70 – SITUAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM EM PATOS DE MINAS 

Fonte: Patos de Minas, 2014. 

Atualmente, pôde-se observar que o município continua apresentando diversos 

pontos de alagamento, sendo importante implementar os projetos e ações previstos 

junto ao seu território, visando solucionar ou, ao menos, mitigar as situações que 

necessitam de intervenção. 



 

 

Página: 386 / 566                                                                                                                  
Arquivo: 245-P3-DIAGNOSTICO-R14-210914 

Os pontos críticos de alagamento identificados pela equipe técnica, em visitas de 

campo (2020) realizadas no município com acompanhamento da Prefeitura de Patos 

de Minas, para diagnóstico mais preciso da situação presente no município junto ao 

sistema de drenagem, são elencados a seguir, na Tabela 41. 

TABELA 41 – PONTOS CRÍTICOS DE ALAGAMENTOS EM PATOS DE MINAS 
Pontos Críticos 

 Localização Situação 

1 Av. Continental com Rua Buenos Aires Ponto de inundação 

2 Av. Ivan Borges Pinto 
Extravasamento do córrego causa 
inundação 

3 Praça Campo do Vila Esporte Clube 
Bocas de lobo insuficientes, causando 
inundação 

4 
Rua José Furtado de Araújo esq. com Rua João 
Benedito Amâncio 

Ponto de inundação 

5 Rua José Furtado de Araújo com Rua Sinval Veloso Ponto de inundação 

6 
Praça Av. Quaresmeira com Rua Artur Magalhães 
(rotatória) – Residencial Monjolo 

Ponto de inundação; no local há 
presença de nascentes; bocas de lobo 
insuficientes 

7 
Rua Ana de Oliveira com Pátio Central Shopping – 
Região Central 

Ponto de inundação  

8 Rua Maestro Randolfo Ponto de inundação 

9 Av. Tomaz de Aquino – trecho em obras Ponto de inundação 

10 Rua Olímpio Ferreira com Rua Caiapós Ponto de inundação 

11 
Rua São Geraldo – região antiga da área central do 
município 

Presença constante de inundação 

12 
Canalização do Córrego Água Limpa, próximo à Rua 
São Geraldo 

Extravasamento do córrego 

13 Rua Geraldo Rezende Lima Ponto de alagamento 

14 Córrego Monjolo próx. Av. Rio Branco, Lagoa Grande Ponto de inundação 

15 Rua Barão do Rio Branco com Rua Amazonas 
Ponto de inundação grave, bueiros 
insuficientes 

16 Contribuição da drenagem para o Córrego Monjolo 
Inundação do bueiro na Av. Juscelino 
Kubitschek 

17 
Rua Almério José de Souza com Rua Continental – 
Praça Madrid 

Ponto de inundação 

18 
Rua Amélia Carolina com Rua Fátima Porto – 
Córrego Monjolo 

Ponto de inundação 

19 
Av. Dilermando Gomes de Deus com Rua Maria de 
Fátima Borges 

Ponto de inundação, presença de 
esgoto 

20 Rua Paranaíba 
Capta água e lança esgoto junto à rede 
de drenagem, no córrego 

21 
Av. Padre Almir Neves – Córrego da Cadeia, 
canalizado 

Ponto de inundação em frente ao 
Fórum, na rotatória 

22 Loteamento Quebec (recente) 
Nas proximidades da ETE, ao lado do 
Clube Atlético Olaria; pontos de 
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Pontos Críticos 

 Localização Situação 

alagamento nas partes mais baixas do 
bairro 

24 Córrego Monjolo 
Lançamento clandestino de esgoto na 
rede de drenagem, próx. à nascente 

8.4.7 Modelos Hidráulicos 

A partir do momento em que uma área rural é transformada em área urbana, são 

construídas áreas impermeáveis e condutos que alteram o escoamento da água 

precipitada em direção aos rios. Muitos projetos de drenagem urbana foram 

desenvolvidos, erroneamente, com a premissa de que a melhor drenagem é a que 

expulsa a água do local o mais rápido possível. Com esse princípio, a urbanização de 

uma área tem contribuído para ocorrência das inundações rápidas, frequentes e de 

maior magnitude, em diferentes pontos da cidade (REZENDE, 2012). 

Uma das questões mais críticas em termos e drenagem urbana está relacionada com 

o transbordamento de canais que drenam sub-bacias urbanizadas. Nessas condições, 

as vazões induzidas pelas chuvas são amplificadas pelo efeito da urbanização, 

apresentando antecipação dos tempos de pico e aumento das vazões. Quando essas 

vazões atingem os talvegues das sub-bacias, há um efeito transitório de propagação 

de cheias nos canais de macrodrenagem. O transbordamento ocorre quando as 

profundidades superam a altura da calha. Nesses casos, a água invade a planície de 

inundação, gerando zonas de alamento que, via de regra, são delimitadas após a 

ocorrência das enchentes, por manchas deixadas nas paredes dos edifícios 

circunvizinhos (REZENDE, 2012).  

Devido à variabilidade espacial, à clandestinidade das ocupações e às tendências 

caóticas de concentração urbana, há necessidade de utilização de diferentes tipos de 

modelos, adaptados ou desenvolvidos, voltados para a realidade das cidades 

brasileiras, cujo objetivo é antecipar-se aos problemas, com soluções que minimizem 

os impactos ambientais. Salienta-se que modelos como os hidráulicos-hidrológicos 

são importantes ferramentas para previsão e simulação de inundações e possíveis 

pontos sujeitos a alagamentos, auxiliando no planejamento da drenagem urbana.  
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Em Patos de Minas, para diagnóstico das inundações nas sub-bacias do território, 

quando da elaboração do Estudo de Concepção para gestão da drenagem, em 2014, 

foram utilizados modelos hidráulicos, sendo os resultados apresentados 

resumidamente, por sub-bacia, a seguir: 

✓ Sub-bacia do Córrego Limoeiro 

Essa sub-bacia, apresenta sinais de ocupação recente. Segundo resultados 

preliminares do modelo hidráulico, a área está bem susceptível a inundações. Como 

essa área ainda se encontra em fase de ocupação, seria recomendável a adoção de 

medidas não-estruturais de controle de enchentes. As medidas não-estruturais, junto 

às estruturais ou sozinhas, podem minimizar significativamente os danos com um 

menor custo. As medidas não-estruturais consistem basicamente nos sistemas de 

alertas, nos sistemas resposta, nos mapas de alagamento, nos seguros contra danos 

produzidos pelas enchentes e na educação da população. 

Para o caso específico da bacia do córrego Limoeiro, o mais indicado é o mapeamento 

das áreas inundáveis para posterior consideração na lei de uso e ocupação do solo 

do município, e indicação dessas como áreas non-aedificandi, garantindo seu controle 

e preservação. 

✓ Sub-bacia do Córrego Monjolo 

Parte significativa dos problemas de áreas alagadas da bacia do córrego Monjolo está 

relacionada à ausência de dispositivos de microdrenagem. Nas áreas mais centrais, 

os sistemas de microdrenagem não estão mais suportando a dinâmica das 

precipitações devido à intensa urbanização do local, além disso, estão em más 

condições, cheios de resíduos jogados pela própria população. Também foi verificado 

que tais mecanismos já não conseguem, em tempo hábil, drenar as águas pluviais, 

causando transtornos para motoristas e pedestres, pois a água envolve toda a via e 

invade até as calçadas, em determinados pontos. Essa bacia, por ser a de maior 

densidade populacional do município e estar em uma região já totalmente urbanizada, 

demanda intervenções estruturais de maior impacto. Seja através da otimização da 

canalização ou através da proposição de uma bacia de detenção à montante, a fim de 

amortecer as vazões que se propagam no canal. 
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✓ Sub-bacia Nossa Senhora de Fátima 

O estudo hidrodinâmico dessa bacia revelou que em alguns pontos há presença de 

alagamentos, dada a insuficiência do sistema de drenagem existente no local. Em 

diversos pontos, porém, há ausência de sistema de microdrenagem. Verificou-se 

também a instalação de um loteamento na área próxima ao Rio Paranaíba, área 

sujeita a alagamento. Assim, a legislação municipal deve prever restrição quanto ao 

uso dessas áreas marginais do rio Paranaíba, a fim de evitar que as planícies de 

inundação sejam ocupadas. 

✓ Sub-bacia Santa Luzia 
 

Observou-se nessa região áreas nas quais o sistema de drenagem existente é 

ineficiente, causando pontos de alagamento. Na região existem duas lagoas no 

alinhamento do córrego do Estreito que, segundo o modelo hidrodinâmico, amortecem 

boa parte dos volumes dessa bacia. Sua manutenção, assim como a preservação de 

suas margens é de fundamental importância para o controle das águas da bacia. 

Há previsão de loteamento nas proximidades do ribeirão da Fábrica, em área sujeita 

à inundação, não sendo indicada sua urbanização, assim como da margem do rio 

Paranaíba, nesse trecho. 

✓ Sub-bacia Água Limpa 
 
Essa sub-bacia faz limite com outras quatro, sendo elas: sub-bacia Nossa Senhora de 

Fátima, sub-bacia do córrego Limoeiro, sub-bacia do Mocambo e sub-bacia do 

córrego da Cadeia.  

Os problemas de alagamento na sub-bacia são decorrentes da falta ou insuficiência 

de dispositivos de microdrenagem, e, nos locais onde há presença de redes de 

drenagem e bocas de lobo, essas se encontram em mau estado de conservação e 

manutenção, frequentemente com acúmulo de lixo, impedindo seu adequado 

funcionamento. Analisando o modelo hidráulico observa-se que pode ocorrer 

inundação no córrego Água Limpa em determinados trechos. A partir do modelo 

percebe-se que a área próxima à sua cabeceira é muito susceptível a alagamento, 
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devendo essa área, situada próximo ao Parque Municipal João Luiz Redondo, ser 

mantida sem ocupação, em estado natural. 

Nas proximidades da confluência do córrego Água Limpa com o Rio Paranaíba é 

identificada em sua margem esquerda uma maior área de alagamento, ultrapassando 

a avenida e parte do quarteirão. Situação semelhante ocorre na margem direita, onde 

há presença de loteamentos recentes. A análise conclui que grande parte dos 

alagamentos ocorridos não está diretamente relacionada à capacidade hidráulica do 

córrego Água Limpa, mas sim pela inexistência e/ou insuficiência dos dispositivos de 

microdrenagem, fazendo com que toda a precipitação escoe pelas ruas e avenidas ao 

longo de praticamente toda a sub-bacia. 

✓ Sub-bacia do Mocambo 

A sub-bacia tem o córrego Caixa d'água como seu principal tributário. Sua nascente 

está localizada no Parque Municipal do Mocambo, por onde se desenvolve até ser 

canalizado, seguindo até o córrego Monjolo.  

Há pontos de alagamento recorrentes, encontrando-se o sistema subdimensionado. 

Essa condição é corroborada pelo modelo hidrodinâmico, que acusa o alagamento de 

praticamente toda a avenida, que fica completamente coberta pela mancha de 

inundação. Essa condição de escoamento nas planícies de inundação é observada 

desde o interior do parque, ficando mais crítica a situação na confluência com o 

córrego Monjolo, onde, num raio de aproximadamente dois quarteirões a partir desse 

encontro, são observados os limites da mancha de inundação. Parte desse 

alagamento pode ser explicado pela ação do represamento que o córrego Monjolo 

causa sobre o córrego Caixa D'água. 

✓ Sub-bacia Santa Terezinha 

Os alagamentos que ocorrem nessa área se dão pela ocupação de áreas próximas 

às margens do rio Paranaíba, pertencentes à planície de inundação. Através da 

modelagem hidráulica, observa-se que, para maior tempo de recorrência, é 

perceptível que as manchas de inundação do rio Paranaíba sobrepõem ou se 

aproximam de várias residências, construídas sem o devido conhecimento sobre a 
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máxima cheia do rio. A área de inundação também se estende até o Estádio Beira 

Rio. 

Na margem esquerda deve-se priorizar a manutenção das matas ciliares e uma faixa 

maior para sua preservação, que devem constar como áreas non-aedificandi. Dessa 

forma, evita-se que ocorram construções de moradias nas áreas naturalmente 

alagáveis. Já a margem direita, já urbanizada, caracterizada pelos problemas de 

alagamento identificados, deve ter ocupação limitada não avançando mais em direção 

ao rio Paranaíba. 

✓ Sub-bacia do Córrego do Arroz 
 
A sub-bacia possui redes de drenagem e não apresenta nenhum histórico de enchente 

ou ineficiência de drenagem pluvial. As manchas de inundação que podem ser 

observadas através do modelo hidráulico são devidas ao aumento do nível do rio 

Paranaíba, e atingem apenas a área de terreno natural que está presente em suas 

margens, não causando transtorno aos moradores que residem próximo ao rio. 

✓ Sub-bacia Ribeirão da Fábrica 
 
Essa sub-bacia possui a maior área no perímetro urbano, com aproximadamente 1267 

hectares dentro da área urbana, observando-se que possui áreas não urbanizadas e 

com inúmeras nascentes. A grande extensão territorial e sem urbanização é grande 

contribuinte para infiltração dás águas, fato que contribui para a minimização do 

escoamento superficial.  

Próximo às áreas das cabeceiras, a modelagem identificou locais de inundação, 

sendo esses em áreas não urbanizadas. Ressalta-se, nesses trechos, grande área de 

inundação identificada próximo à fábrica de laticínios CEMIL na rodovia BR-354, onde 

a rodovia corta o curso d'água e sua transposição se dá através de um bueiro. O 

acesso do novo loteamento requer mais estudos, pois o bueiro constante no aterro da 

estrada de acesso pode estrangular um trecho do córrego Canavial e causar 

represamento a montante. 

O modelo apresentou manchas que inundam aproximadamente 2 quarteirões em seu 

trecho que está em seção natural. Essa área possui uso misto, comercial e residencial. 
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O córrego ribeirão da Fábrica tem aproximadamente 1.250 metros até desaguar no 

rio Paranaíba e neste trecho são relatadas inundações por parte dos moradores. Esse 

fato é corroborado pela modelagem hidráulica; o local encontra com inúmeras 

residências no interior da cota máxima de inundação, sendo essas propriedades 

susceptíveis a inundações. 

✓ Sub-bacia Córrego da Cadeia 

A sub-bacia localiza-se na região nordeste, centro e oeste da cidade, contendo uma 

vasta ocupação urbana. No local identificaram-se vários problemas na drenagem 

urbana.  

O fator causador das enchentes é o grande volume de água escoada a montante, 

grande parte das ruas que apresentam alagamentos é provida de microdrenagem, e 

a ocorrência de alagamentos indica que alguns se encontram insuficientes. O grande 

volume de água escoada superficialmente devido ao elevado grau de urbanização da 

bacia e o déficit das redes causam transtornos aos moradores. 

O modelo hidráulico desenvolvido para a sub-bacia identificou diversos pontos de 

inundação, devido ao grande volume de água escoado superficialmente a montante 

da sub-bacia e à insuficiência hidráulica do canal. Os modelos apresentaram manchas 

de inundações. Nesse trecho a área alagada invade aproximadamente metade dos 

quarteirões adjacentes. As áreas próximas da confluência com o rio Paranaíba estão 

bastante sujeitas a inundações e devem ser preservadas da ocupação urbana. 

8.4.8 Programas e Projetos Ambientais  

Em Patos de Minas há algumas iniciativas no sentido de preservar o meio ambiente 

e recupera áreas degradadas. Nesse sentido, apresenta-se a seguir os projetos 

identificados no município, conforme a Revisão do Plano Diretor (2018). 

✓ Semana Municipal de Meio Ambiente – SEMMA - é realizada anualmente, 

sendo uma oportunidade ímpar de reunir diversos segmentos da sociedade 

para discutir assuntos pertinentes às questões ambientais no município. Não 

há verba anual específica prevista para tal atividade, desse modo, depende 



 

 

Página: 393 / 566                                                                                                                  
Arquivo: 245-P3-DIAGNOSTICO-R14-210914 

de patrocínios para sua realização. A SEMMA está prevista em legislação - 

Lei - nº 6.693, de 20 de maio de 2013. 

✓ Pronascentes - o Programa Pronascentes é um programa socioambiental 

instituído pela Lei Complementar Municipal nº 501 de 19 de janeiro de 2015 

que visa proteger, preservar e recuperar as nascentes das microbacias dos 

rios Paranaíba e São Francisco, que banham o município de Patos de Minas. 

Em parceria com centros acadêmicos são realizados diagnósticos 

hidroambientais nas microbacias para elaboração de projetos, no intuito de 

submetê-los às fontes financiadoras (Comitês com a cobrança pelo uso da 

água; Fundos Estaduais de Recursos Hídricos; Fundo Nacional do Meio 

Ambiente; empresas de saneamento, energia elétrica e usuários; Fundos do 

Orçamento da União, dos Estados, Municípios, entre outros). Com os aportes 

financeiros dos entes é possível executar atividades de cobertura vegetal 

para recomposição/restauração ecológica, conservação do solo com 

construção de bacias de contenção, redefinição dos trajetos e conservação 

das estradas rurais, terraceamento, medição de vazão, análise da qualidade 

das águas e práticas de uso racional dos recursos hídricos para recuperar as 

áreas degradadas e/ou perturbadas, visando o aumento da quantidade, 

qualidade e disponibilidade hídrica no município para seus usos múltiplos. 

✓ Programa de Reflorestamento Urbano - no Parque do Mocambo existem 

algumas revegetações de áreas degradadas, mas que já estão praticamente 

reflorestadas. No Parque da Mata do Catingueiro foi iniciado um projeto de 

plantio de algumas espécies arbóreas, em 2018. 

✓ Plantios Pré-Agendados - conforme demandas da população, a Diretoria de 

Meio Ambiente realiza plantios agendados, desde que haja um responsável 

por sua manutenção, visto que não há equipe de jardinagem. Esses plantios 

são feitos em praças públicas, escolas e unidades de saúde públicas. 

✓ Doações de Mudas - a população de Patos de Minas conta com um ponto de 

distribuição de mudas de arborização urbana, para serem plantadas nas 

calçadas, em atendimento ao Código de Arborização do Município. O ponto 

de distribuição fica no Parque do Mocambo e atende de segunda a sexta-
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feira, no horário de funcionamento da administração do Parque. Para retirar 

as mudas basta a apresentação de documento de identificação e 

comprovante de endereço. Outros eventos de doação são agendados e 

realizados esporadicamente em datas comemorativas. 

✓ Fundo Municipal de Meio Ambiente – cabe destacar que Patos de Minas 

possui um Fundo Municipal de Meio Ambiente, que se destina a captar e 

aplicar recursos originários das atividades referentes aos recursos naturais 

no âmbito do município. O Fundo foi criado pelo Decreto nº 3.689 de 05 de 

junho de 2013, com intuito de utilizar seus recursos para as ações de 

competência da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, como 

promoção de programas de preservação e educação ambiental e 

recuperação de danos ambientais. Porém, atualmente, a secretaria não 

dispõe de tal verba, sendo os recursos destinados diretamente ao fundo único 

do município.  

8.4.9 Impactos econômicos e sociais 

A cada dia que passa torna-se mais evidente o crescimento no número e na 

intensidade dos impactos causados pelos assim chamados desastres naturais, seja 

por fenômenos naturais ou por causas antrópicas, relacionadas à má utilização do 

meio. Com a globalização da informação são praticamente diárias as notícias de 

eventos com perdas de vidas e materiais motivadas pela exposição de populações a 

elementos da natureza, relacionados, sobretudo, à força da água, como enchentes e 

deslizamentos de terra, ocorrendo em diferentes partes do globo, que matam, 

desabrigam e impõem perdas materiais de elevada monta. Computados, identifica-se 

hoje mais desabrigados no mundo em consequência de desastres naturais do que de 

conflitos geopolíticos e sociais (LICCO, 2013).  

No processo de assentamento dos agrupamentos populacionais, o sistema de 

drenagem se sobressai como um dos mais sensíveis dos problemas causados pela 

urbanização (FUNASA, 2006). Segundo Tucci (2005), os efeitos desse processo 

possuem reflexo em todo o aparelhamento urbano, mas, sobretudo, nos relacionados 
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aos recursos hídricos, entre os quais se insere a drenagem urbana e o manejo de 

águas pluviais.  

O principal impacto que tem ocorrido na drenagem urbana é o aumento da frequência 

e magnitude das inundações e alagamentos. Tais questões relacionadas ao manejo 

das águas pluviais se dão por diversos fatores, em sua maioria, relacionados a 

mudanças na paisagem provocadas pelo processo de urbanização. Por esse ângulo, 

alterações da cobertura do solo, modificações hidrodinâmicas nos sistemas de 

drenagem, obstrução de canalizações, execução de obras de drenagem mal 

dimensionadas e ocupações inadequadas, tais como em áreas de planícies de 

inundações, são os principais fatores geradores de transtornos e impactos negativos.  

Dentre os principais impactos das inundações sobre a população estão: prejuízos de 

perdas materiais e humanas, interrupção da atividade econômica nas áreas 

inundadas, comprometimento/paralisação do tráfego nos locais atingidos, 

contaminação por doenças de veiculação hídrica como leptospirose, cólera, entre 

outras, contaminação da água no caso de alagamentos de depósitos de materiais 

tóxicos, estações de tratamento, dentre outros.  

Segundo Nigro et al. (2004), a compreensão das relações entre saneamento, saúde 

pública e meio ambiente constitui etapa importante no planejamento integrado, 

permeando ou incluindo questões da drenagem urbana. 

O problema dos resíduos sólidos nas redes de drenagem urbana é outro fator 

relevante, que pode ser facilmente observado, sobretudo nas maiores cidades 

brasileiras. Os resíduos são depositados nos cursos d’água urbanos diretamente, ou 

através das entradas das redes enterradas, atingindo cursos d’água maiores como 

lagos, praias e mares, além de prejudicarem a eficiência hidráulica de estruturas como 

bacias de detenção, poços de bombas etc. Além disso, trazem consigo poluentes e 

provocam um aspecto antiestético (NEVES; TUCCI, 2003). Para Oliveira et al (2005), 

as medidas de gerenciamento da drenagem devem levar em consideração também 

os resíduos sólidos, os quais, em países como o Brasil, têm fundamental importância 

nos projetos de rede de drenagem, podendo até inviabilizar o sistema. 
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Dessa forma, ações conjuntas devem ser pensadas e desenvolvidas no intuito de 

somar esforços e otimizar recursos, visando mitigar ou solucionar ocorrências 

indesejadas causadores de impactos negativos, as vezes irreparáveis, junto ao 

município, seu meio e sua população. 

Segundo Cançado (2009), os danos causados por inundações podem ser 

classificados como tangíveis e intangíveis, e diretos ou indiretos. Os tangíveis são 

aqueles passíveis de mensuração em termos monetários, normalmente estimados por 

meio dos preços de mercado; os intangíveis relacionam-se a bens de difícil 

quantificação como o valor da vida humana, de bens de valor histórico e arqueológico 

e/ou de objetos de valor sentimental; os danos diretos são aqueles resultantes do 

contato físico de bens e pessoas com a água de inundação, enquanto que os indiretos 

são os decorrentes dos danos diretos, como interrupções e perturbações das 

atividades sociais e econômicas. Conforme Cançado (2009), a Tabela 42 resume os 

principais danos decorrentes das inundações em áreas urbanas. 

TABELA 42 – POSSÍVEIS DANOS DECORRENTES DE CHEIAS E INUNDAÇÕES 

Danos Tangíveis 

Diretos Indiretos 

Perdas/ danos físicos aos domicílios: estrutura do 
imóvel e bens de consumo, mobília, automóvel 
etc. 

Custos de limpeza, alojamento e medicamentos. 
Investimentos e esforços empreendidos para 
reconstrução e reformas. Perda de renda.  

Perdas/ danos físicos ao comércio e serviços: 
estrutura do imóvel, mobiliário, equipamentos, 
produtos, estoque e mercadorias 

Lucros cessantes, perda de informações e base 
de dados. Custos adicionais de criação de novas 
rotinas operacionais pelas empresas. Efeitos 
multiplicadores dos danos nos setores 
econômicos interconectados 

Danos físicos aos equipamentos e plantas 
industriais  

Interrupção da produção, perda de produção, 
receita e, quando for o caso, de exportação. 
Efeitos multiplicadores dos danos nos setores 
econômicos interconectados. 

Danos físicos à infraestrutura 

Perturbações, paralisações e congestionamento 
nos serviços, custos adicionais de transporte, 
efeitos multiplicadores dos danos sobre outras 
áreas. 

Danos Intangíveis 

Diretos Indiretos 

Ferimentos e perda de vida humana Estados psicológicos de stress e ansiedade. 

Doenças pelo contato com a água, como 
resfriados e infecções 

Danos de longo prazo à saúde. 

Perda de objetos de valor sentimental Falta de motivação para o trabalho. 
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Danos Tangíveis 

Diretos Indiretos 

Perda de patrimônio histórico ou cultural 
Inconvenientes de interrupção e perturbações 

nas atividades econômicas, meios de transporte 
e comunicação. 

Perda de animais de estimação Perturbação no cotidiano dos moradores. 

Fonte: Adaptado de Cançado, 2009. 

 

Em Patos de Minas, pode-se observar que há ocorrências recorrentes relacionadas a 

enchentes. No município, a principal causa das enchentes, que acarretam impactos 

tangíveis, intangíveis e ambientais, é a falta de planejamento para a coleta, condução 

e armazenamento das precipitações, além da falta de sistema de micro e 

macrodrenagem. O carreamento de sedimentos é um dos principais impactos em 

meios urbanos. Isso se deve porque esse sedimento foi erodido de um ponto e levado, 

pelas cheias, para assoreamento dos cursos d’água. (PATOS DE MINAS, 2014). 

O município se encontra em terreno acidentado que vem sofrendo grandes erosões e 

deslizamentos. Esses danos acarretam grandes prejuízos econômicos e financeiros 

ao município, que, segundo levantamento do SINDEC (2009), perfazem um montante 

aproximado de 320 mil reais em prejuízos ambientais.  

8.4.10 Funcionamento dos dispositivos de drenagem existentes 

Quando da realização do Estudo de Concepção (2014), em Patos de Minas, foram 

avaliados tecnicamente os dispositivos de drenagem existentes na área urbana no 

munícipio, para proposição de possíveis adequações, quando necessárias, ou ainda, 

a indicação de outras possíveis soluções, que melhor atenderiam às necessidades 

locais identificadas. 

Os dispositivos objeto de estudo são elencados a seguir, junto à breve conclusão, 

resultante da análise, indicando a eficiência em seu funcionamento e possíveis 

soluções técnicas, se necessário, conforme se segue: 

• Bueiro simples no Córrego Água Limpa 

Uma vez que a obra se apresenta suficiente de acordo com a vazão de projeto de 

referência, é recomendada a limpeza da região de inundação a montante, a qual é 
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desabitada e possui volume e potencial para a formação de uma bacia de 

amortecimento, com parque linear ao redor dessa pequena lagoa, o que pode 

requerer tratamento paisagístico. Contudo, não se considera a execução dessas 

alternativas imprescindível (Figura 71). 

 

 

FIGURA 71 – BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO CÓRREGO ÁGUA 
LIMPA 

Fonte: Patos de Minas, 2014. 

• Bueiro Simples no Córrego da Fábrica a jusante da Av. JK 

A obra existente possui capacidade muito inferior ao que é necessário, uma vez que 

a vazão no local, de acordo com o modelo hidrológico, é de 236,08m³/s e a vazão 

admissível definida por cálculo é de 20,16m³/s. Sugere-se sua remoção total e locação 

de um novo traçado (Figura 72). 
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FIGURA 72 – BUEIRO NO CÓRREGO DA FÁBRICA NA RUA GUILHERME 
BORGES QUEIROZ 

Fonte: Patos de Minas, 2014. 

• Bueiro Triplo no encontro do Córrego do Monjolo com Canavial 

Observou-se que os bueiros sofrem assoreamento, o que provoca grande redução da 

capacidade de escoamento; dessa forma, recomenda-se sua limpeza e manutenção. 

Como os bueiros não atendem à vazão de 176,06m³/s, se faz necessária a 

complementação dessa obra para que consiga suprir a diferença de 116,70m³/s, que 

se torna possível com a implantação de mais dois BSCC 4 x 3, sendo executado um 

de cada lado. Como não existe greide suficiente na pista para que a obra trabalhe 

afogada, a solução mais recomendada é a implantação de uma bacia de detenção 

(Figura 73). 
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FIGURA 73 – BUEIRO TRIPLO - CÓRREGO MONJOLO COM CANAVIAL 
Fonte: Patos de Minas, 2014. 

• Bueiro triplo no Córrego da Fábrica com Av. JK 

Verificou-se que as paredes, septos entre os bueiros, causam grande acúmulo de 

galhos e detritos, levando à diminuição da capacidade de condutância. A princípio, o 

ideal é a substituição da obra. Porém, devido aos custos para retirada e inserção de 

uma nova obra, sobre um aterro de altura superior a 5,0 metros, sugeriu-se a 

complementação com uma obra que possa acrescer em 67,77m³/s a demanda de 

capacidade de condutância do local, como, por exemplo, um túnel linear. 

Recomendou-se a limpeza e manutenção dos bueiros existentes (Figura 74). 
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FIGURA 74 – BUEIRO TRIPLO NO CÓRREGO DA FÁBRICA COM AV. JK 
Fonte: Patos de Minas, 2014. 

• Canal implantado na Av. Fátima Porto 

As seções utilizadas no Córrego Monjolo são suficientes, porém, cabe ressaltar que 

ocorre remanso do rio Paranaíba e existem outros pontos de insuficiência ao longo do 

córrego que podem remansar o caudal. Esse remanso pode ser verificado pela análise 

hidráulica. 

• Canal implantado no córrego Caixa d’água (Mocambo) 

As seções utilizadas no Córrego Caixa d’água (Mocambo) foram suficientes, porém, 

cabe ressaltar que ocorre remanso do rio Monjolo, no trecho jusante, e existem outros 

pontos de insuficiência ao longo do córrego que podem remansar o caudal. Este 

remanso pode ser verificado pela análise hidráulica. 

8.4.11 Áreas de risco a Enchentes, Inundação e Deslizamentos 

De acordo com levantamento patrocinado pelo Ministério da Integração Nacional, o 

Brasil sofreu mais de 30 mil desastres naturais entre 1990 e 2012, o que dá uma média 
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de 1.363 eventos por ano (BRASIL, 2013). O Atlas Brasileiro de Desastres Naturais 

(CEPED/UFSC, 2013) mostra que, entre 1991 e 2012 foram registradas 31.909 

catástrofes no País, sendo que 73% ocorreram na última década. A publicação indica 

que 2009 foi o ano em que mais ocorreram desastres naturais no Brasil, com 10% dos 

registros — ou cerca de 3.000. O banco de dados do histórico dos desastres 

brasileiros associados a fenômenos naturais indica que as estiagens e secas e as 

inundações bruscas e alagamentos são as tipologias mais recorrentes do país. 

Mais do que pela influência das forças naturais, os desastres são definidos pela 

vulnerabilidade dos sistemas humanos, ou seja, pela susceptibilidade das pessoas ou 

de seus bens expostos a um perigo. Assim, a maior ou menor intensidade de um 

desastre dependerá da vulnerabilidade da população exposta. Infelizmente, é notório 

que as populações mais carentes são também as mais expostas e vulneráveis 

(SENAC, 2015). 

A falta de condições econômicas, o crescimento populacional nos centros urbanos e 

o uso desigual e muitas vezes indiscriminado da terra criam uma situação favorável à 

instalação de pessoas em situações precárias, nas áreas de risco, como encostas 

íngremes e desprotegidas e em margens de rios. Quando o poder público não controla 

a urbanização ou não amplia a capacidade da macrodrenagem, aumenta a ocorrência 

das enchentes, e deslizamentos, com perdas sociais e econômicas para a sociedade 

(Tucci, 2001). 

Fato comum nos períodos chuvosos, as notícias sobre inundações, enchentes e 

alagamentos se fazem presentes constantemente nos noticiários. Embora de uso 

comum, as expressões alagamento, cheia, enchente e inundação têm significados 

diferentes. Conhecidas por seus efeitos, inundações, enchentes, enxurradas e 

alagamentos são eventos nem sempre corretamente descritos, havendo um grande 

desentendimento por parte da população em geral – e mesmo dos órgãos públicos - 

a respeito do que significam (SENAC, 2015). 

Em publicação do Ministério das Cidades/Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT 

(Min. Cidades/IPT, 2007), esse define cada ocorrência da seguinte forma: 
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• Inundação - representam o transbordamento das águas de um curso d’água, 

atingindo a planície de inundação ou área de várzea;  

• Enchentes ou cheias – 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.; 

• Alagamento – é um acúmulo momentâneo de águas em determinados locais 

por deficiência no sistema de drenagem; 

• Enxurrada – Escoamento superficial concentrado e com alta energia de 

transporte, que pode ou não estar associado a áreas de domínio dos processos 

fluviais. 

8.4.11.1 Áreas com restrições ambientais e/ou degradadas 

Em Patos de Minas, existem algumas áreas que possuem condicionantes quanto ao 

uso por serem protegidas ou degradadas. Abaixo, estão descritas as áreas restritas 

do município (PATOS DE MINAS, 2018): 

• Área inundável do rio Paranaíba e sub-bacias (perímetro urbano): cota de 782 

metros. Risco de inundação, o que pode acarretar doenças de veiculação 

hídrica e danos físicos e materiais. 

• APPs hídricas (fluviais e de nascentes), parques e áreas protegidas por Lei. 

• Áreas com declividade maior que 30% (áreas não edificantes): incluem porções 

com declividade maior que 45% (conforme o Código Florestal, APPs). O risco 

é de desmoronamento, com danos físicos, materiais e ambientais. 

• Barragens de rejeito, mesmo que desativadas: risco de rompimento e potencial 

risco físico, material e de danos ambientais. Localizada na área interna da 

Fosfértil – Fertilizantes Fosfatados S.A. – é mantida sob constante 

monitoramento do Corpo de Bombeiros. Próxima ao distrito de Pilar, às 

margens da BR-352, que liga Patos de Minas ao município de Coromandel 

(Figura 75). 
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FIGURA 75 – VISTA AÉREA DA BARRAGEM DE REJEITO. 
Fonte: Patos de Minas, 2018; Google Maps, 2018. 

• Erosão localizada no bairro Céu Azul: processo erosivo desencadeado pela 

drenagem pluvial, onde existiam algumas invasões e moradias irregulares, 

realocadas para preservação da integridade humana. A área é considerada de 

risco e são necessárias medidas para reversão da situação. Há esgoto e 

deficiência na drenagem do afluente do Córrego Canavial. 

 

FIGURA 76 – LOCALIZAÇÃO DA EROSÃO DO CÉU AZUL 

Fonte: Patos de Minas, 2018; Google Maps, 2018. 
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• Pontos de degradação nas margens do Paranaíba: alguns pontos estão 

degradados pela drenagem hídrica ineficiente, em sua maioria, resultado da 

ação antrópica. Os projetos de drenagem não estão prevenindo de maneira 

eficaz a erosão, o assoreamento e os demais danos ambientais que deveriam 

ser prevenidos/controlados. Os lançamentos da Copasa também estão 

erodidos. 

 
✓ Histórico das Cotas 780 e 782 – Áreas de inundação 

A cota 780 metros, de que trata a Lei Municipal nº 2.870/1991, foi considerada área 

de risco de inundação, tendo como base a máxima cheia do rio Paranaíba já ocorrida 

até então no município, no período chuvoso entre os anos de 1982 e 1983. A Figura 

77 ilustra as enchentes que atingiram a cota altimétrica de 780 metros. Após a 

promulgação da lei, houve uma enchente no período chuvoso de 1992/1993 (Figura 

78 e Figura 79), que alcançou a cota altimétrica de 782 metros, sendo essa, 

historicamente, considerada a máxima cheia já ocorrida no município. A área 

contemplada pela cota 782 metros (Figura 80) consta como área de preservação 

ambiental na Lei Municipal nº 320/2008. Portanto, constitui também uma área não 

edificante (PATOS DE MINAS, 2018). 

 

 

FIGURA 77 – INUNDAÇÃO DO RIO PARANAÍBA OCORRIDA EM 1982/1983, QUE 
ALCANÇOU A COTA ALTIMÉTRICA DE 780 METROS. 

 Fonte: Patos De Minas, 2018; Arquivo Público Do Município De Patos De Minas (Seplan). 
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FIGURA 78 – INUNDAÇÃO DO RIO PARANAÍBA OCORRIDA EM 1992/1993, QUE 
ALCANÇOU A COTA ALTIMÉTRICA DE 782 METROS. FRENTE: 
BAIRRO JARDIM PAULISTANO. FUNDOS: BAIRRO VILA ROSA 

Fonte: Patos de Minas, 2018; Arquivo Público do Município de Patos De Minas 

 

 

FIGURA 79 – INUNDAÇÃO DO RIO PARANAÍBA OCORRIDA EM 1992/1993, QUE 
ALCANÇOU A COTA ALTIMÉTRICA DE 782 METROS. FRENTE: 
REGIÃO BAIRRO COPACABANA. FUNDOS: BAIRRO SÃO JOSÉ 

OPERÁRIO. 
Fonte: Patos de Minas, 2018; Arquivo Público do Município de Patos De Minas 
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FIGURA 80 – ÁREA CONTEMPLADA PELA COTA 782 METROS. À ESQUERDA, CURVA DE NÍVEL EXTRAÍDA DO MAPA PLANIALTIMÉTRICO DIGITAL COPASA/PREFEITURA DE 2013. À 
DIREITA, SOBREPOSIÇÃO DA COTA NA IMAGEM DO GOOGLE EARTH PRO, 2017. 

Fonte: Patos de Minas, 2018. 
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8.4.12 Análise do Sistema de Drenagem Existente 

Conforme apresentado no decorrer do texto desse capítulo, o sistema de drenagem 

do município de Patos de Minas é ineficiente, tendo registros de inundações todos os 

anos por conta das chuvas.  

O crescimento inicial do município foi realizado sem um planejamento adequado, e é 

possível perceber que nos bairros mais antigos do município não existe rede de 

drenagem, sendo a construção de sarjetas nas ruas e avenidas uma das técnicas 

usadas pela prefeitura para evitar o acúmulo de água nas mesmas, conforme Figura 

81. 

 

 

FIGURA 81 – SARJETAS SENDO CONSTRUÍDAS 
Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2020. 

Os locais que possuem rede de drenagem, elas são subdimensionadas, não tendo a 

capacidade de receber a drenagem dos novos bairros. Foram construídas novas 

bocas de lobo para tentar resolver uma parte dos problemas, mas ainda não foram 

suficientes (Figura 82). A prefeitura está sempre realizando estudos para resolver os 

problemas de alagamento, como o estudo de concepção de gestão das águas pluviais 

do ano de 2014. Além dos estudos são feitas obras para ampliar o sistema, ou para 

reduzir o impacto como a construção de mureta para servir como barreira física e 

reduzir a força da enxurrada em alguns pontos, conforme Figura 83. 
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FIGURA 82 – BOCA DE LOBO NO MUNICÍPIO 
Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2020. 

 

FIGURA 83 – MURETA PARA DIMINUIR A FORÇA DA ÁGUA 
Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2020. 
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Além do problema de inundação há reclamações constantes com relação ao 

lançamento de esgoto sanitário na rede de drenagem, o que gera mal cheiro e 

descontentamento da população.  

Quando ocorre a ligação entre as redes de esgoto e de drenagem, há um grande risco 

para a saúde da população, já que o esgoto pode causar doenças ao entrar em 

contato com as pessoas. Ainda, existe o problema da contaminação ambiental, que 

compromete a vida aquática em rios, córregos e outros mananciais de água. 

Quando a rede de esgoto se mistura à galeria de águas pluviais, também causa 

grandes problemas: 

• lançamento de esgoto sem o devido tratamento em corpos d’água, como rios e 

córregos; 

• contaminação do solo e de aquíferos subterrâneos; 

• em situações de chuvas intensas, em que ocorrem inundações, pode haver 

prejuízo à saúde de pessoas que tiverem contato com essa água; 

• presença de forte odor — quando não está chovendo, as galerias pluviais ficam 

secas ou com baixa vazão e, no caso de estarem contaminadas, exalam mau 

cheiro; 

• proliferação de pragas urbanas, como ratos, baratas, mosquitos e animais 

peçonhentos; 

• deterioração das tubulações de concreto utilizadas nas galerias pluviais, por 

não serem projetadas para transportar esgoto. 

A COPASA está sempre realizando obras para corrigir esse problema, conforme 

Figura 84. 

https://blog.brkambiental.com.br/problemas-causados-pelo-esgoto/
https://blog.brkambiental.com.br/aquifero-guarani/
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FIGURA 84 – OBRA PARA IMPEDIR O LANÇAMENTO DE ESGOTO NA REDE DE 
DRENAGEM 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2020. 

Mesmo com todas as obras e planejamentos que foram realizados, ainda existem 

muitos problemas com a drenagem urbana de Patos de Minas. Pessoas ficam ilhadas, 

mau cheiro toma conta de alguns pontos, obras antigas são destruídas pela chuva, ou 

não possuem manutenção (Figura 85) frequentes. É necessário um melhor 

planejamento de manutenção e um plano de ação com relação às obras para ampliar 

o sistema de drenagem existente para minimizar os danos causados pelas chuvas. 
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FIGURA 85 – PROBLEMA NO SISTEMA DE DRENAGEM 
Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2020. 
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9 - SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DOS SERVIÇOS DE 
SANEAMENTO BÁSICO E DO MUNICÍPIO 

A Lei nº 7.800, de 22 de julho de 2019 dispões sobre as diretrizes para a elaboração 

e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2020. Segundo a lei as 

prioridades e metas da Administração Pública Municipal são as despesas que 

constituem obrigação constitucional ou legal do Município e as de funcionamento dos 

órgãos que integram os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, condizentes com 

a lei do Plano Plurianual para o período 2018-2021 e revisões respectivas. 

O Quadro 29 mostra os valores correntes e constantes de receitas e despesas, 

primárias e nominais, da dívida pública consolidada e líquida do município de Patos 

de Minas, e do resultado primário e nominal projetados. 

Para a obtenção dos valores constantes de 2019, os valores correntes foram 

deflacionados com base nas variações previstas para o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo – IPCA. 
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QUADRO 29 – METAS ANUAIS EM VALORES CORRENTES E CONSTANTES 

 

Fonte: Lei nº 7.800/2019 (Patos de Minas). 
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As projeções anuais de receitas do município de Patos de Minas são 

apresentadas no Quadro 30 para o período de 2020 a 2022. 

QUADRO 30 – TOTAL DAS RECEITAS 

  

Fonte: Lei nº 7.800/2019 (Patos de Minas). 

A projeção das despesas do município encontra-se no Quadro 31  

QUADRO 31 – DESPESA TOTAL MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS 

 

Fonte: Lei nº 7.800/2019 (Patos de Minas). 
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No Quadro 32 mostra os resultados primários projetados pelo município nas 

LDO’s de 2017 a 2019 e os previstos para 2020 a 2022 

QUADRO 32 – METAS FISCAIS DE RESULTADO PRIMÁRIO – 2017 A 2022 

 

Fonte: Lei nº 7.800/2019 (Patos de Minas). 

No Quadro 33 apresenta a evolução do patrimônio líquido do município. É 

possível perceber a redução do patrimônio líquido no período de 2018/2017. 
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QUADRO 33 – EVOLUÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

 

Fonte: Lei nº 7.800/2019 (Patos de Minas). 

A partir desses dados foi elaborada a lei número 7894 de 19 de dezembro de 

2019 que estima a receita e fixa a despesa do município de Patos de Minas para 

o exercício financeiro de 2020. A lei estimou e fixou a despesa do município em 

quinhentos e noventa e dois milhões e seiscentos mil reais para o ano de 2020. 

Segundo o artigo 2º a receita total do município de Patos de Minas foi realizada 

mediante a arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas correntes e 

de capital, na forma da legislação em vigor, conforme Figura 86.  

A despesa do município foi fixada no mesmo valor da receita total e ordenada 

conforme Figura 87. Analisando a figura é possível perceber que o total do 

orçamento destinado ao saneamento corresponde a 1,95% do orçamento total, 

e o destinado à gestão ambiental corresponde a 0,25%.  
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FIGURA 86 – RECEITAS DO MUNICÍPIO 
Fonte: Lei nº 7.894/2019 (Patos de Minas). 

 

FIGURA 87 – DESPESAS DO MUNICÍPIO 
Fonte: Lei nº 7.894/2019 (Patos de Minas). 
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9.1 ÁGUA E ESGOTO 

Segundo dados do SNIS 2019 a Copasa, responsável pelo abastecimento de 

água e esgoto do município, no exercício do ano de 2019, teve uma despesa 

total com os serviços por m³ faturado de R$ 3,13/m³ e um percentual de indicador 

de desempenho financeiro de 15,41%, para gerenciar o Sistema de 

Abastecimento de Água e o Sistema de Esgotamento Sanitário. A tarifa média 

de água cobrada no município de Patos de Minas, em 2019, segundo o Sistema 

Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), foi de R$ 5,35/m³. A 

tarifação para o Esgoto é cobrada dentro dos boletos de cobrança de tarifação 

de Água Tratada, no município de Patos de Minas.  

O município de Patos de Minas recebeu em 2018 mais de R$ 10 milhões em 

investimento para a melhoria no sistema de abastecimento de água e no sistema 

de esgotamento sanitário, pela concessionária, COPASA. Os investimentos no 

município de Patos de Minas foram majoritariamente realizados em esgotamento 

sanitário R$ 6,5 milhões (R$ 43,80 per capita) e R$ 3,1 milhões (R$ 21,21 per 

capita) em abastecimento de água, conforme disponibilizado pelo SNIS (Quadro 

34 e Quadro 35). Verificando os investimentos no sistema de saneamento na 

microrregião junto dos municípios atendidos pelo mesmo prestador de serviço 

do município de Patos de Minas, verifica-se que a COPASA investiu 

majoritariamente os recursos financeiros no município de Patos de Minas. 

Comparativamente aos munícipios mineiros de referência populacional, Patos 

de Minas recebeu o 2° maior volume de investimentos pela COPASA, estando 

apenas atrás do município de Ibirité que recebeu R$ 13,8 milhões em 2018 

(Quadro 34). 
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QUADRO 34 – INVESTIMENTOS (EM REAIS) REALIZADOS EM SANEAMENTO PELOS PRESTADORES DE SERVIÇO PARA 
MUNICÍPIOS MINEIROS SELECIONADOS, 2018 

Microrregião  
Municípios Limítrofes 

Despesas 
capitalizáveis 

realizadas pelo 
prestador de serviços 

Investimento realizado 
em abastecimento de 

água pelo prestador de 
serviços 

Investimento realizado 
em esgotamento 

sanitário pelo prestador 
de serviços 

Outros investimentos 
realizados pelo prestador 

de serviços 

Investimentos totais 
realizados pelo prestador 

de serviços 

Patos de Minas 300.101,05 3.198.993,41 6.528.406,97 27.754,46 10.055.255,89 

Patrocínio * 2.185.365,47 193.934,60 61.352,90 2.440.652,97 

Carmo do Paranaíba 50.220,61 952.050,98 408.343,21 4.495,25 1.415.110,05 

Lagoa Formosa * 536.771,49 11.549,00 18.135,00 566.455,49 

Guimarânia 11.759,74 101.349,98 283.011,34 1.133,93 397.254,99 

Serra do Salitre 8.710,21 313.295,56 * 1.734,60 323.740,37 

Vazante 32.327,62 138.670,75 147.773,52 3.184,22 321.956,11 

Coromandel 23.972,64 189.887,17 * 4.254,44 218.114,25 

Presidente Olegário 12.510,27 102.568,33 * 2.619,66 117.698,26 

Varjão de Minas 5.532,21 54.961,70 * 1.050,59 61.544,50 

Tiros 5.909,86 47.862,47 * 1.275,45 55.047,78 

Lagamar 4.102,22 36.777,75 * 907,95 41.787,92 

Cruzeiro da Fortaleza 3.539,38 23.452,93 * 721,19 27.713,50 

Municípios Mineiros de Referência 

Ibirité  202.127,73 4.940.113,14 7.883.369,83 777.339,13 13.802.949,83 

Teófilo Otoni 171.690,95 8.037.400,31 1.466.892,43 918.804,04 10.594.787,73 

Patos de Minas 300.101,05 3.198.993,41 6.528.406,97 27.754,46 10.055.255,89 

Poços de Caldas * 883.322,48 2.838.000,00 2.778.951,88 6.500.274,36 

Pouso Alegre 251.793,28 1.380.611,03 1.465.722,00 63.884,92 3.162.011,23 

Nota: * Informações indisponíveis 
Fonte: SNIS, 2020. 
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QUADRO 35 – INVESTIMENTOS PER CAPITA REALIZADOS EM SANEAMENTO PELOS PRESTADORES DE SERVIÇO PARA 
MUNICÍPIOS MINEIROS SELECIONADOS, 2018 

Microrregião 
Municípios Limítrofes 

Despesas capitalizáveis 
realizadas pelo prestador 

de serviços 

Investimento realizado em 
abastecimento de água pelo 

prestador de serviços 

Investimento realizado 
em esgotamento 

sanitário pelo prestador 
de serviços 

Outros investimentos 
realizados pelo 

prestador de serviços 

Investimentos 
totais realizados 
pelo prestador de 

serviços 

Patos de Minas 1,99 21,21 43,28 0,18 66,66 

Patrocínio * 24,27 2,15 0,68 27,11 

Carmo do Paranaíba 1,66 31,40 13,47 0,15 46,67 

Lagoa Formosa * 29,84 0,64 1,01 31,49 

Guimarânia 1,48 12,71 35,51 0,14 49,84 

Serra do Salitre 0,76 27,26 * 0,15 28,17 

Vazante 1,57 6,75 7,20 0,16 15,68 

Coromandel 0,86 6,79 * 0,15 7,79 

Presidente Olegário 0,65 5,29 * 0,14 6,07 

Varjão de Minas 0,78 7,77 * 0,15 8,70 

Tiros 0,90 7,32 * 0,20 8,42 

Lagamar 0,54 4,82 * 0,12 5,48 

Cruzeiro da Fortaleza 0,86 5,67 * 0,17 6,70 

Municípios Mineiros de Referência Populacional 

Ibirité  1,13 27,60 44,04 4,34 77,10 

Teófilo Otoni 1,22 57,31 10,46 6,55 75,55 

Patos de Minas 1,99 21,21 43,28 0,18 66,66 

Poços de Caldas * 5,32 17,08 16,73 39,13 

Pouso Alegre 1,69 9,27 9,85 0,43 21,24 

Nota: * Informações indisponíveis 
Fonte: SNIS, 2020.
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O município de Patos de Minas realizou o gasto per capita com saneamento o 

valor de R$ 29,09, valor inferior à média do estado de Minas Gerais R$ 40,63 

per capita e do Brasil em R$ 52,53 reais, que comparativamente estão 

disponíveis no Quadro 36 (SNIS, 2020). 

 

QUADRO 36 – GASTOS MUNICIPAIS PER CAPITA EM SANEAMENTO EM 
MUNICÍPIOS MINEIROS SELECIONADOS, 2017 

Microrregião  
Municípios Limítrofes 

Gastos per capita com 
saneamento (R$/hab.) 

Lagoa Formosa 265,29  

Patrocínio 140,79  

Guimarânia 48,16  

Tiros 35,18  

Lagamar 29,52  

Patos de Minas 29,09  

Cruzeiro da Fortaleza 28,45  

Presidente Olegário 25,81  

Varjão de Minas 16,85  

Carmo do Paranaíba 7,50  

Vazante 4,30  

Serra do Salitre 1,62  

Coromandel 0,00  

Municípios Mineiros - Referência Populacional 

Poços de Caldas 211,81  

Patos de Minas 29,09  

Pouso Alegre 0,17  

Ibirité  - 

Teófilo Otoni - 

Fonte: SNIS, 2020 

 

Em reunião com a Secretária Municipal de Finanças e Orçamento foi relatado 

que o município de Patos de Minas realizou investimentos em saneamento em 

obras de água e esgoto. Os recursos são oriundos dos governos federal e 

estadual, por meio de emendas parlamentares de deputados estaduais e 

federais. O município de Patos de Minas também realiza convênios e 

empréstimos para financiar investimentos em infraestrutura.  

A demanda por investimento em saneamento de água e esgoto poderá se 

intensificar no médio e longo prazo. Em conversa com o analista de 

planejamento urbano, foi identificado que a área urbana do Município de Patos 
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de Minas possui baixa densidade demográfica em relação aos municípios 

limítrofes. A região central ainda possui muitos lotes vagos ou sem construção.  

O município de Patos de Minas tem expandido seu território urbano com a 

instalação de condomínios particulares, construídos no limite do município. À 

medida que a concentração populacional se intensificar na área urbana haverá 

demanda pela expansão do abastecimento de água e coleta de esgoto, 

pressionando por novos recursos e investimentos. 

9.2 LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Os serviços de coleta regular, transporte e destinação final de resíduos sólidos 

urbanos são executados pela concessionada Conserbras e alcançaram a 96,3% 

da população total urbana em 2017 (FJP, 2020). Conforme SNIS (2019), a média 

nacional para esta faixa populacional é de 95,3%, similar à taxa média observada 

para a região sudeste do Brasil, de 96,2% e superior à média nacional de 92,1% 

(2018). 

Considerando-se o volume médio diária aterrado no período de julho de 2019 a 

setembro de 2020, a geração de resíduos da população urbana é de cerca de 

0,80 kg.hab./dia, similar à média do estado, de 0,82kg.hab./dia (2018). Conforme 

SNIS (2019), a média nacional é de 0,96 kg hab./dia. 

A coleta de resíduos sólidos na área urbana é realizada com 5 caminhões 

compactadores com 15 m³ e 1 caminhão reserva. As guarnições são formadas 

por um motorista e quatro garis coletores. A coleta de resíduos com frequência 

diária atinge a 20% da população, com frequência de 2 ou 3 vezes por semana, 

75,5% e com frequência de 1 vez por semana, 4,5% (Quadro 37). Os resíduos 

são destinados para o aterro. Os distritos e localidades são de responsabilidade 

da prefeitura, com caminhão caçamba e a coleta varia entre semanal e 

quinzenal. 
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QUADRO 37 – POPULAÇÃO ATENDIDA (PERCENTUAL) PELA COLETA DE 
RESÍDUOS URBANOS EM MUNICÍPIOS MINEIROS 
SELECIONADOS EM 2018 

Microrregião  
Municípios Limítrofes 

População atendida 
com frequência diária 

(percentual) 

População atendida 
com frequência de 2 ou 

3 vezes por semana 
(percentual) 

População atendida 
com frequência de 1 

vez por semana 
(percentual) 

Patos de Minas 20,00 75,50 4,50 

Patrocínio 90,00 10,00 * 

Carmo do Paranaíba 66,90 23,60 9,50 

Coromandel 100,00 * * 

Vazante 80,00 * 20,00 

Presidente Olegário * * * 

Lagoa Formosa 96,00 3,00 1,00 

Serra do Salitre * 90,00 10,00 

Guimarânia 100,00 * * 

Lagamar 99,00 * 1,00 

Varjão de Minas * * * 

Tiros 50,00 50,00 * 

Cruzeiro da Fortaleza 80,00 20,00 * 

Municípios Mineiros de Referência Populacional 

Ibirité 25,00 74,00 1,00 

Poços de Caldas 20,00 70,00 10,00 

Patos de Minas 20,00 75,50 4,50 

Teófilo Otoni 70,00 28,00 2,00 

Pouso Alegre 90,00 10,00 * 

Nota: * Dados indisponíveis 
Fonte: SNIS, 2020 

 

Para os grandes geradores, são disponibilizados contêineres para facilitar a 

coleta. O parâmetro para definição de grandes geradores é de produção superior 

a 50 kg/dia. Os contêineres estão distribuídos da seguinte forma:  

•2 containers no Presídio Sebastião Sátiro;  

•3 containers na CEASA; 

•2 containers no Terminal Rodoviário; 

•3 containers no Mercado Municipal. 

•2 containers na UPA 

 

A Conserbrás é responsável pela coleta somente da área urbana em 

aproximadamente 75 bairros, agrupados em 17 setores. Segundo informações 

da Conserbrás, a coleta média mensal foi de 3.274 toneladas no período 
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julho/2019 a setembro/2020, perfazendo uma média diária de cerca de 109 

toneladas de resíduos. O percurso total é de 19.544 km e o percurso médio 

individual dos veículos é de 152,72 km, coletando em média, por rota, 13 t em 

7,7 horas. O Quadro 38 apresenta mais detalhes da coleta. 

 

QUADRO 38 – INFORMAÇÕES SOBRE A COLETA DE RESÍDUOS URBANOS 
EM PATOS DE MINAS, MÉDIA DO PERÍODO DE JULHO DE 2019 
A SETEMBRO DE 2020 

  Unidade Valores 

Percurso km 19.544,49 

Combustível L 14.029,20 

Tempo h 1.945,41 

Nº dias/setor trab. un. 253,07 

Peso total coletado t 3.274,06 

Medidas de Produtividade 

Percurso/Peso km/t 6,00 

Rendimento km/L 1,40 

Velocidade km/h 10,06 

Deslocamento total km/dia 763,61 

Deslocamento por rota km/dia/rota 77,25 

Desloc. por caminhão km/dia/caminhão 152,72 

Combustível/Peso L/t 4,31 

Combustível/hora L/h 7,21 

Peso/hora t/h 1,68 

Peso/dia t/dia 128,03 

Peso/rota t/rota 12,95 

Tempo total/dia h/dia 76,03 

Tempo caminhão/dia h/dia 15,21 

Tempo caminhão/rota h/rota 7,69 

Fonte: Conserbrás Multi Serviços, 2020 

 

A Conserbrás também realiza Programa de educação ambiental. Há um relatório 

mensal contendo as ações realizadas no período (relatório de medição mensal 

direcionado para a Secretaria de Obras).  

O pagamento pela prestação dos serviços de limpeza pública é feito por tonelada 

coletada e transportada e a medição destes serviços é feita por pesagem em 

balança instalada pelo Município de Patos de Minas no aterro sanitário, com 
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controle de tara, mediante a utilização de tíquetes e pesagem. Já o aterro 

sanitário é remunerado por um valor fixo, pelo conjunto das operações (Quadro 

39). No ano de 2018, o município realizou as despesas com os serviços de coleta 

e aterramento de resíduos executados pela Conserbrás no valor de R$ 

5.309.893,96. No ano de 2019, as despesas com esses serviços alcançaram R$ 

7.292.322,66 conforme informado pela prefeitura. 

 

QUADRO 39 – REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 
COLETA DE RESÍDUOS EM PATOS DE MINAS EM 2020 

Serviços Prestados Valor  

Coleta de Resíduos 

Mão de Obra R$ 84,55/t 

Equipamentos R$ 35,40/t 

Educação ambiental R$ 13.000,00/mês 

Operação do Aterro  

Mão de Obra (R$/ano) R$110.718,01 

Equipamentos (R$/ano) R$182.696,71 

Fonte: Conserbrás, 2021 

 

Os serviços de limpeza de vias, de logradouros públicos, de praças e de distritos 

são prestados pela empresa Limpebrás. O contrato foi iniciado em 2017 e tem 

duração prevista até 2021. A empresa se responsabiliza por atividades de 

varrição manual e mecanizada, capina e roçada, limpeza de bueiros e redes de 

águas pluviais e equipe multiuso. As metas estabelecidas no Contrato preveem 

a varrição de 431.460 km, 7 ordens de serviço de roçada e ordens de serviços 

para equipes multiuso para diversas finalidades. Conforme informações obtidas 

em reunião com gestores da Prefeitura, são duas equipes disponíveis de capina 

e roçada e uma equipe multiuso, sendo os serviços executados de segunda a 

sexta. Atualmente, 38 varredeiras executam os trabalhos de segunda-feira a 

sábado. As despesas do município com este serviço foram de R$ 3.875.740,14, 

em 2018, e R$ 3.661.723,15, em 2019, conforme informado pela prefeitura. 

A Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos de Saúde é de responsabilidade 

da Secretaria de Saúde e os serviços de prestados pela Servioeste. O serviço é 

executado por um Fiorino, que coleta cerca de 2.700 kg mensais e transporta os 
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materiais coletados em Bombonas para Autoclavagem e incineração (10%). 

Após, um Caminhão Caçamba faz o transporte do Resíduo Tratado, para 

destinação final em Uberlândia no aterro industrial (Classe 2). Conforme 

contrato, os serviços são remunerados de forma segmentada: Coleta + 

Transporte + Tratamento + Destinação final. O valor total atual é de R$5,40 para 

todo o serviço, sendo a medição feita no momento da coleta. No ano de 2018, o 

município realizou as despesas com os serviços da Servioeste o valor de R$ 

97.295,49. No ano de 2019, para os mesmos serviços prestados pela Servioeste 

foram gastos R$ 100.675,08 conforme informado pela prefeitura. 

Não são coletados resíduos industriais, resíduos perigosos, ou resíduos de 

construção civil, sendo estes últimos, com uso alternativo para o tratamento e 

melhoria das vias de acesso. As entrevistas indicaram que o processo de gestão 

dos resíduos no desta categoria Município limita-se à coleta com caminhão 

caçamba dedicado de 2a a 6a feira, sendo os resíduos depositados em uma 

voçoroca. Foi também relatada a existência de duas empresas que atuam no 

município: Só Entulhos e Cia., que apenas aterra; BR recicladora, que faz a 

britagem dos resíduos.  

Desde 2002, a Resolução Conama 307/02 estabeleceu “diretrizes, critérios e 

procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil”. Desde então os 

resíduos  “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” passaram 

a ser identificados como Resíduos da Construção Civil. Esses resíduos estão 

compostos por uma gama muito diversificada de materiais gerados nas obras e 

por isso demanda segregação. Além do mais, devem seguir os princípios do 

reuso e da reciclagem, bem como da redução de sua geração.  

Quanto à destinação, o aterro sanitário de Patos de Minas teve sua implantação 

licenciada em 2003, e obteve licença para operação em dezembro de 2008. Está 
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situado em uma área de 22 hectares e é operado pela Conserbrás. O Aterro 

ocupa uma área de 22,0 hectares, do município, sendo utilizados 7,9 hectares 

para disposição de resíduos. O Aterro funciona diariamente para recebimento de 

resíduos das 07h00 às 01h00. A composição da equipe de 

manutenção/operação: 

• 2 motoristas; 

• 2 operadores de máquina; 

• 1 engenheiro ambiental ou biólogo; 

• 4 serventes; 

• 1 operador de roçadeira; 

• 1 pedreiro;  

• 1 líder de turma 

 

A remuneração do serviço é feita pela tonelada de resíduos aterrados. Conforme 

o Quadro 40 e Figura 88, são aterradas em média, mais de 3.000 toneladas/mês. 

 

QUADRO 40 – VOLUME DE RESÍDUOS ATERRADOS EM PATOS DE MINAS, 
2016 - 2020* 

Meses 2016 2017 2018 2019 2020* Média 

Janeiro - 3.441,83 3.818,98 3.546,25 3.729,40 3.634,12 

Fevereiro 3.372,66 2.770,64 3.212,87 3.093,52 3.491,00 3.188,14 

Março 3.076,88 3.259,71 3.307,31 3.260,75 3.508,00 3.282,53 

Abril 2.747,19 2.716,46 3.146,39 3.380,91 3.081,00 3.014,39 

Maio 2.914,92 3.116,68 3.069,77 3.331,61 3.045,00 3.095,60 

Junho 2.873,38 2.875,31 3.057,16 2.924,21 3.187,78 2.983,57 

Julho 2.707,11 2.819,81 3.004,92 3.190,15 3.138,57 2.972,11 

Agosto 2.751,55 2.934,33 3.081,99 3.097,03 3.087,00 2.990,38 

Setembro 2.769,19 2.756,91 2.869,91 3.000,52 3.089,49 2.897,20 

Outubro 2.772,77 3.008,07 3.329,30 3.203,04 
 

3.078,30 

Novembro 3.034,87 3.157,12 3.385,14 3.296,78 
 

3.218,48 

Dezembro 3.383,22 3.526,22 3.698,87 3.965,18 
 

3.643,37 

TOTAL 32.404 36.383 38.983 39.290 29.357 
 

Nota: 2020* volume apurado até setembro 
Fonte: Conserbras, 2020 
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Os equipamentos que viabilizam a operação do Aterro são: 

• 1 Trator de esteiras PBT > 15 t. 

• 1 Retroescavadeira traçada, Potência > 75 hp 

• 1 caminhão basculante toco 6 m³ 

• 1 caminhão pipa com reservatório maior que 6 m³ 

• 1 veículo tipo Kombi 

• 1 veículo utilitário 

• 1 roçadeira costal a gasolina 
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Nota: 2020* volume apurado até setembro 

FIGURA 88 – VOLUME DE RESÍDUOS ATERRADOS EM PATOS DE MINAS, 
2019-2020*  

Fonte: Conserbrás Multi Serviços (2020). 

 
De acordo com o Plano Diretor do município (2018), as despesas totais com 

serviços de manejo dos resíduos e limpeza urbana em Patos de Minas 

representam cerca de 0,31% do PIB municipal. Tendo-se o valor do PIB per 

capita de R$ 29.020,34, referente ao ano de 2017 (IBGE, 2020), calcula-se um 

total aproximado de 13.816.975,65 com gastos anuais no setor.  

Dividindo-se esse montante pela população estimada do município, de 153.585 

pessoas (IBGE, 2020), é válido concluir que a despesa per capita atual 

relacionada a esse eixo no âmbito municipal é de aproximadamente R$ 

89,96/ano.  

Segundo o “Guia de Orientação para Adequação dos municípios à PNRS (PWC 

Brasil, 2011)”, o valor médio aplicado na gestão de resíduos no Brasil por 

habitante/ano é de R$ 88,01, o que coloca o Município de Patos de Minas 

levemente acima da média nacional, nesse aspecto. 
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9.3 DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS  

As despesas com serviços de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas 

alcançaram o valor de R$ 3.616.350,13 em 2018 no município de Patos de 

Minas. Desse valor, R$ 3.342.613,09 foram custeio dos serviços. No ano de 

2019, estas despesas foram menores que em 2018, totalizando de R$ 

3.357.535,28, cujos custeio dos serviços foi de R$ 3.097.270,18 conforme 

informado pela prefeitura em 2020. 

Os serviços de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas também 

recebem investimentos com recursos próprios. Em 2018, o município de Patos 

de Minas investiu R$ 5.781.227,69 e em 2019 foram investidos R$ 576.626,53 

conforme informado pela prefeitura em 2020. 

O Quadro 41 apresenta os índices econômico-financeiros e administrativos para 

o sistema de drenagem segundo o SNIS. Foi gasto R$ 23,41 por habitante com 

serviços de drenagem e águas pluviais urbanas. 
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QUADRO 41 – INDICE ECONÔMICO-FINANCEIROS E ADMINISTRATIVOS 

 

Fonte: SNIS, 2019 

Participação do Pessoal 

Próprio Sobre o Total de 

Pessoal Alocado nos 

Serviços de Drenagem e 

Manejo das Águas 

Pluviais Urbanas

Despesa Média 

Praticada para os 

Serviços de Drenagem e 

Manejo das Águas 

Pluviais Urbanas

Participação da Despesa 

Total dos Serviços de 

Drenagem e Manejo das 

Águas Pluviais Urbanas 

na Despesa Total do 

Município

Despesa per capita com 

serviços de Drenagem e 

Manejo das Águas 

Pluviais Urbanas

Investimento per capita 

em drenagem e Manejo 

de Águas Pluviais 

Urbanas

Desembolso de 

investimentos per capta

Investimentos totais 

desembolsados em 

relação aos 

investimentos totais 

contratados

(AD001 / AD003) * 100 FN016 / GE007 (FN016 / FN012) * 100 FN016 / GE006 FN022 / GE006 FN023 / GE006 FN023 / FN022

% R$/unidades ano % R$/habitante ano R$/habitante ano R$/habitante ano %

IN001 IN009 IN010 IN048 IN049 IN053 IN054

44,4 73,65 0,7 23,91 4,11 22,06 5,37
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10 - OFICINAS DE DIAGNÓSTICO SOCIAL 

A Lei Federal nº 11.445/2007, recentemente alterada pela Lei Federal nº 14.026, de 

15 de julho de 2020, estabelece o controle social como um de seus princípios 

fundamentais e o define como o “conjunto de mecanismos e procedimentos que 

garantem à sociedade informações, representações técnicas e participações nos 

processos de formulação de políticas, de planejamento e de avaliação relacionados 

aos serviços públicos de saneamento básico”. 

No âmbito dos Planos Municipais de Saneamento Básico, a comunicação social é um 

elemento fundamental na integração e envolvimento da sociedade civil, ao longo das 

etapas de elaboração, considerando que comunicação se trata do processo de 

revelar, tornar comum, compartilhar, trocar opiniões, associar, conferenciar, ou ainda, 

neste caso, o conjunto de métodos e ações usados para alcançar a mobilização da 

população como um todo (PINHEIRO, 2005). 

A aplicação das metodologias participativas e de mobilização social durante a 

elaboração do plano possibilita ao cidadão uma proximidade das instâncias de 

decisão, interferindo de maneira propositiva e transparente nos processos decisórios 

para o futuro da cidade. Partilhar propósitos, desafios e sugerir intervenções para a 

melhoria da qualidade de vida são instrumentos necessários para o sucesso de uma 

administração pública compartilhada. Além disso, a mobilização social existe como 

uma tática, não somente de difusão das políticas públicas, mas também como um 

mecanismo de incitação à participação da sociedade nas atuações da gestão pública, 

fazendo com que se sintam parte da construção de seu próprio meio. 

A participação social é condição indispensável para concretizar o plano. Nela estão 

inseridas as necessidades da população; a leitura concreta da realidade que se quer 

mudar; a canalização positiva dos conflitos de interesses, com predomínio dos 

interesses da maioria; as forças favoráveis às mudanças pretendidas e a motivação 

da comunidade em acompanhar, fiscalizar e exigir sua concretização. 

Assim, o escopo do presente Diagnóstico, que é a base orientadora do Prognóstico 

do PMSB para definição dos objetivos, diretrizes e metas, e detalhamento dos 
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programas, projetos e ações, além de abranger os quatro componentes do 

saneamento, consolidando informações sobre as condições dos serviços e 

indicadores socioeconômicos e ambientais, entre outros fatores que influenciam direta 

ou indiretamente os setores integrantes do saneamento, deve apresentar os 

mecanismos de controle social utilizados nessa etapa, conforme previsto no Plano de 

mobilização e comunicação social deste PMSB. 

O Plano Municipal de Saneamento Básico deve ser fundamentado em informações 

técnicas qualificadas, articuladas com as realidades políticas e sociais no entorno da 

comunidade beneficiada. Entretanto, deve constituir-se no resultado de um pacto 

social entre os envolvidos, o que torna uma tarefa árdua, diante da complexidade das 

relações entre sociedade e natureza contemporânea. No entanto, sem dúvida, uma 

ação imprescindível.  

Em suma, torna-se claro que o envolvimento social no planejamento é essencial para 

que sejam incorporados no processo os diferentes saberes, objetivando a formação 

de alianças entre as instituições governamentais e atores sociais locais.  

Este estudo contempla, portanto, não somente os dados técnicos consolidados a partir 

dos levantamentos realizados nas visitas técnicas, dados primários e dados 

secundários de fontes oficiais, como a percepção da população local e respectivos 

representantes da sociedade civil e de setores correlatos, que se deu, sobretudo, por 

meio de eventos virtuais (Oficinas setoriais participativas) realizados para 

apresentação, análise e discussão das informações inseridas no relatório, junto à 

comunidade e demais atores locais. Outras ferramentas utilizadas nesse processo 

foram o banco de dados dos sistemas de informações disponíveis da Prefeitura 

Municipal de Patos de Minas, canal da Ouvidoria Municipal e diretamente o site da 

agência virtual da COPASA, no Fale Conosco, Canal de Denúncia e Ouvidoria da 

concessionária.  

Ressalta-se, ainda, que o processo de elaboração das atividades de mobilização 

social desenvolvidas no presente PMSB baseia-se nos princípios e diretrizes 

estabelecidos pela Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, além das 



 

   

Página: 434 / 566                                                                                                                  
Arquivo: 245-P3-DIAGNOSTICO-R14-210914 

metodologias aplicadas e orientações técnicas adotadas pela empresa MYR Projetos 

Sustentáveis para alcance dos objetivos propostos. 

10.1 PANORAMA ATUAL E A METODOLOGIA DE MOBILIZAÇÃO 
SOCIAL ADOTADA EM FUNÇÃO DA COVID-19 

Desde a emergência, na China, em dezembro de 2019, do novo coronavírus (SARS-

CoV-2), responsável pela pandemia de COVID-19, a humanidade tem enfrentado uma 

grave crise sanitária global. A Covid-19 é uma infecção respiratória aguda causada 

pelo coronavírus SARS-CoV-2, potencialmente grave, de elevada transmissibilidade 

e de distribuição global. O SARS-CoV-2 é um betacoronavírus descoberto em 

amostras de lavado broncoalveolar obtidas de pacientes com pneumonia de causa 

desconhecida na cidade de Wuhan, província de Hubei, China, em dezembro de 2019. 

Pertence ao subgênero Sarbecovírus da família Coronaviridae e é o sétimo 

coronavírus conhecido a infectar seres humanos (OPAS, 2021). 

Novos e numerosos casos surgiram rapidamente em países asiáticos, tais como 

Tailândia, Japão, Coreia do Sul e Singapura, seguindo para a Europa e demais 

continentes, o que levou a Organização Mundial de Saúde (OMS) a decretar uma 

Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional, em 30 de janeiro de 2020, 

e uma pandemia no dia 11 de março de 2020. Apesar da letalidade da doença 

causada pelo SARS-CoV-2 ser mais baixa se comparada a outros coronavírus, sua 

alta transmissibilidade tem ocasionado um maior número absoluto de mortes do que 

a combinação das epidemias produzidas pelos SARS-CoV e o MERS-CoV (OPAS, 

2021). 

A transmissão do SARS-CoV-2 se dá, predominantemente, por meio de gotículas 

contaminadas de secreções da orofaringe de uma pessoa infectada para uma pessoa 

livre da infecção. A transmissão do SARS-CoV-2 é agravada pelo elevado tempo 

médio de incubação, de aproximadamente 5-6 dias (variando de 0 a 24 dias), e devido 

a pessoas sem sintomas, pré-sintomáticas ou com sintomas leves poderem transmitir 

a doença. 
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Muitos países implementaram uma série de intervenções visando reduzir a 

transmissão do vírus e refrear a rápida evolução da pandemia. Tais medidas incluem 

o isolamento de casos; o incentivo à higienização das mãos, à adoção de etiqueta 

respiratória e ao uso de máscaras faciais; e medidas progressivas de distanciamento 

social, como o fechamento de escolas e universidades, a proibição de eventos de 

massa e de aglomerações, restrição de viagens e transportes públicos, 

conscientização da população para que permaneça em casa, até a proibição da 

circulação nas ruas, exceto para a compra de alimentos e medicamentos ou busca 

por assistência médica (MS, 2021). 

Alguns termos têm sido utilizados para se referir às ações de controle da epidemia de 

COVID-19. Esses termos não são novos e dizem respeito a medidas de saúde pública 

não farmacológicas, historicamente consagradas para o controle de epidemias, em 

especial, na ausência de vacinas e medicamentos antivirais. Destacam-se o 

isolamento, a quarentena, o distanciamento social e as medidas de contenção 

comunitárias. 

O distanciamento social envolve medidas que têm como objetivo reduzir as interações 

em uma comunidade, que pode incluir pessoas infectadas, ainda não identificadas e, 

portanto, não isoladas. Como as doenças transmitidas por gotículas respiratórias 

exigem certa proximidade física para ocorrer o contágio, o distanciamento social 

permite reduzir tal transmissão (MS, 2021). 

Nesse contexto, considerando a atual situação de saúde enfrentada mundialmente, 

reuniões presenciais com aglomeração de pessoas não são recomendadas, sendo 

uma medida profilática no combate à pandemia. Assim, a solução mais apropriada e 

possível encontrada, visando a continuidade dos trabalhos do PMSB, são as reuniões 

em ambiente virtual, primando pela segurança dos envolvidos, utilizando-se de 

recursos tecnológicos de transmissão simultânea “ao vivo”, que possibilitam uma 

interação o mais próximo possível da presencial. Tal ferramenta foi considerada válida 

e satisfatória uma vez que, atualmente, o acesso digital é uma realidade que abrange 

grande parte do território nacional, e, mais especificamente, o Município de Patos de 

Minas.  
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Corroborando com tal premissa, dados da Fundação Getúlio Vargas revelam que 

há 424 milhões de dispositivos digitais - computador, notebook, tablet e 

smartphone - em uso no Brasil. Em relação apenas à quantidade de smartphone, 

a pesquisa aponta que há mais de 1 por habitante em uso no Brasil. Ao todo, são 

234 milhões de celulares inteligentes (smartphones). Ao adicionar notebooks e 

tablets, somam-se 342 milhões de dispositivos portáteis em junho 2020, no país, 

ou seja, 1,6 dispositivo portátil por habitante (FGV/SP, 2021). 

Dessa forma, a adoção das ferramentas digitais na atual proposta mostrou-se 

favorável para garantir o acesso à população do município, em detrimento do 

distanciamento presencial, sem comprometer o acesso à informação e a 

transparência do processo de elaboração do PMSB de Patos de Minas. 

Ressalta-se que a empresa MYR Projetos Sustentáveis assegurou as condições para 

a ampla e efetiva participação da sociedade civil, com os seus respectivos 

representantes, sendo, para tanto, divulgados todos os eventos, convidando a 

população e envolvidos para participarem, por meio de canais on-line (links de acesso) 

criados com esse objetivo, para cada etapa de discussão e deliberação das regionais. 

E, ainda, assegurou a difusão ampla das informações relativas aos problemas e 

demandas identificados na Sede Urbana e demais áreas do município. 

Contudo, Para as oficinas dos distritos pertencentes a Patos de Minas o planejamento 

se deu em formato diferente. Nos foi passado pela equipe interna da prefeitura que 

nesses locais o acesso à internet é limitado por ser regiões rurais, o que traria 

consequências no alcance da participação esperada caso as oficinas fossem em 

formato online, com transmissão ao vivo, como aconteceu nas oficinas realizadas no 

distrito sede. Além disso, pelo momento da pandemia do COVID-19 e respeitando o 

isolamento social, eventos presenciais também se tornaram inviáveis. Logo, a 

alternativa encontrada para captar as percepções sobre o saneamento básico e 

gestão de resíduos sólidos nos outros distritos se deu via ligação, através de entrevista 

semiestruturada, com as lideranças locais. 

Nós tópicos abaixo estarão descritos de forma detalhada o planejamento da produção 

dos materiais de comunicação das oficinas realizadas no distrito sede e as ações de 



 

   

Página: 437 / 566                                                                                                                  
Arquivo: 245-P3-DIAGNOSTICO-R14-210914 

divulgação desses materiais, a dinâmica das oficinas e as contribuições levantadas 

pela população e agentes públicos de Patos de Minas. 

Tais esforços visam atender o previsto no Termo de Referência – TR do presente 

Plano. 

10.2 OFICINA SETORIAIS PARTICIPATIVAS NO MUNICÍPIO SEDE DE 
PATOS DE MINAS 

As oficinas participativas online (em formato virtual) foram realizadas por setores 

regionais, em datas distintas, visando descentralizar o processo de mobilização e 

abranger de forma mais ampla todo o território municipal, garantindo uma maior 

participação e diálogo com a população tanto da área central como das localidades 

mais periféricas. Os eventos contaram também com a participação de representantes 

da Prefeitura Municipal de Patos de Minas, de prestadoras de serviços, como coleta 

e limpeza pública, da concessionária COPASA e representantes de associações de 

bairros, bem como de outras instituições com interface com o saneamento. As 

informações e observações referentes ao saneamento básico e dados específicos 

importantes para a elaboração do PMSB de Patos de Minas, coletados a partir de tal 

interação nas reuniões em formato virtual, serão apresentadas no presente relatório. 

Como mencionado, as oficinas foram divididas de acordo com a divisão das regiões 

setoriais de Patos de Minas para um melhor aproveitamento do tempo, abrindo espaço 

para os técnicos e para a população terem a oportunidade de expor suas visões e 

suas experiências cotidianas atuais em relação aos quatro eixos do saneamento 

(abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo das águas pluviais e 

drenagem urbana e manejo dos resíduos sólidos e limpeza urbana). 

As oficinas técnicas foram realizadas com a aplicação de metodologia que permitiu o 

registro e consideração da percepção e da opinião de todos, pretendendo ser fácil e 

acessível aos mais diferentes nichos socioculturais. Dessa forma, as reuniões 

públicas foram realizadas no formato de oficinas com os membros da comunidade 

participante, divididas em dois momentos: breve apresentação sobre a política de 

saneamento básico e de gestão de resíduos sólidos e dinâmica de consulta popular, 
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com a apresentação de imagens dos quatro eixos temáticos, buscando incitar a 

reflexão dos participantes sobre a cidade e a situação em que vivem. 

Foi pensado um cronograma que devesse ser efetuado em 30 dias, sendo iniciado no 

dia primeiro de abril e finalizado no dia 30 de abril. Seguindo esse propósito, foram 

separados 10 dias para a preparação do material de divulgação dos eventos e 

posteriormente, sua aprovação, em que seis dias foram reservados para o primeiro e 

4 dias para segundo. Em seguida, ocorreu sua divulgação no prazo de 10 dias e as 

Oficinas, em formato online, em nove dias, como mostra a Tabela 43 abaixo. 

TABELA 43 – CRONOGRAMA DAS AÇÕES DE EXECUÇÃO DAS OFICINAS 
PÚBLICAS 

Ações Data de início Prazo final 

Produção dos materiais 01/04/2021 06/04/2021 

Aprovação dos materiais 06/04/2021 10/04/2021 

Divulgação das oficinas públicas 11/04/2021 20/04/2021 

Oficinas públicas online 20/04/2021 30/04/2021 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021 

Além disso, entendendo as singularidades regionais do município e buscando captar 

o diagnóstico dos problemas e a caracterização de forma mais precisa, as oficinas 

técnicas foram dividias por região, estando de acordo com a divisão setorial do Distrito 

sede (Região Central Região Leste Região Nordeste Região Noroeste Região Norte 

Região Oeste Região Sudoeste Região Sul Região Sudeste). Foi realizada uma 

oficina técnica setorial por dia, com início às 19:00 (sete horas da noite) e previsão de 

duas horas de duração, na plataforma do Google Meet e tiveram a transmissão ao 

vivo na página da prefeitura no Facebook e no canal do Youtube do Grupo MYR. 

TABELA 44 – CRONOGRAMA DOS DIAS DAS OFICINAS SETORIAIS DE PATOS 
DE MINAS 

Região Dia da oficina 

Região Central 20/04/2021 (terça-feira) 

Região Leste 21/04/2021 (quarta-feira) * 

Região Nordeste 22/04/2021 (quinta-feira) 

Região Noroeste 23/04/2021 (sexta-feira) 
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Região Dia da oficina 

Região Norte 26/04/2021 (segunda-feira) 

Região Oeste 27/04/2021 (terça-feira) 

Região Sudoeste 28/04/2021 (quarta-feira) 

Região Sul 29/04/2021 (quinta-feira) 

Região Sudeste 30/04/2021 (sexta-feira) 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021 

• Região Central: Centro; 

 

• Região Leste: Eldorado, Jardim Panorâmico, Boa Vista, Afonso Queiroz, 

Morada da Serra; Cidade Jardim, Belvedere, Jardim Recanto, Antônio 

Caixeta, Sebastião Amorim 

 

• Região Nordeste: Valparaíso, Vila Garcia, Jardim Califórnia, Jardim Floresta, 

São Francisco, Jardim Paraíso, Jardim Centro, Novo Horizonte, Alto da 

Colina, Jardim Aquarius, Nova Floresta, Jardim Esperança, Residencial 

Monjolo, Alto da Serra, Morada do Sol, Bela Vista, Alto Limoeiro; 

 

• Região Noroeste: Laranjeiras, Residencial Barreiro, Jardim Quebec, Coração 

Eucarístico, Residencial Sorriso, Alvorada, Nossa Senhora de Fátima, Padre 

Eustáquio, Caramuru, Cerrado, Lagoinha, Nossa Senhora Das Graças; 

 

• Região Norte: Rosário, Aurélio Caixeta, Abner Afonso, Caiçaras, Jardim 

Itamarati II, Jardim Itamarati, Queiroz de Melo, Condomínio Quinta da Mata, 

Estância Imperial, Das Palmeiras, Alto Caiçaras, Bela Vista; 

 

• Região Oeste: Brasília, Nossa Senhora Aparecida, Brasil, São José Operário, 

Várzea, Santo Antônio, Sobradinho, Jardim América, Copacabana, 

Guanabara; 

 

• Região Sudoeste: Distrito Industrial III, Vila Rosa, Santa Terezinha, Santa 

Luzia, Conego Getúlio, Cristo Redentor, Lagoa Grande; 

 

• Região Sul: Ipanema, Cidade Nova, Jardim Paulistano, Novo Planalto, 

Planalto; 

 

• Região Sudeste: Distrito Industrial I, Distrito Industrial II, Resid. Gramado, 

Jardim Céu Azul, Jardim dos Andrades, Jardim Peluzzo, Campos Elíseos. 
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10.3 AÇÕES DE DIVULGAÇÃO 

A divulgação das oficinas setoriais participativas online foi feita por meio de seis 

frentes, com o objetivo de alcançar o maior número de pessoas 

A primeira ação de comunicação foi o contato via telefone com os membros do Grupo 

de Acompanhamento, designados pela Prefeitura para acompanhamento/assistência 

do projeto, atores importantes do município de Várzea da Palma (associações, 

sindicatos rurais etc.). As Figura 89 a Figura 92 são exemplos dos convites eletrônicos 

enviados.
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FIGURA 89 – CONVITE DA OFICINA ENVIADO POR E-MAIL A GUSTAVO - REPRESENTANTE DA PREFEITURA 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021 

 

 

FIGURA 90 – CONVITE DA OFICINA ENVIADO POR E-MAIL AO GRUPO DE ACOMPANHAMENTO E COMISSÃO TÉCNICA DO 
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021 
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FIGURA 91 – CONVITE DA OFICINA ENVIADO A CARLA MATOS – ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021 

 

 

FIGURA 92 – CONVITE DA OFICINA ENVIADO A GUILHERME MOURA – ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA ESCOLA DO 
LEGISLATIVO 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021 
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Além do envio do material de divulgação por e-mail, foi elaborado um plano estratégico 

entre a assessoria da MYR Projetos e da prefeitura, com o objetivo de alcançar o 

maior número de pessoas possível. Assim, a prefeitura fez a divulgação do material 

por meio do mailing próprio, grupos internos de WhatsApp da prefeitura (câmara 

municipal, associação de bairros etc.), site, além de publicações nas mídias sociais a 

ela vinculadas. Os materiais de divulgação foram postados tanto pela MYR Projetos 

Sustentáveis, quanto pela prefeitura de Patos de Minas (Figura 93 à Figura 99).
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FIGURA 93 – DIVULGAÇÃO DA OFICINA NO SITE DA PREFEITURA DE PATOS DE MINAS 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021 
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FIGURA 94 – DIVULGAÇÃO DAS OFICINAS PUBLICADAS NO INSTAGRAM DA PREFEITURA DE PATOS DE MINAS 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021 
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FIGURA 95 – DIVULGAÇÃO DAS OFICINAS PUBLICADAS NO FACEBOOK DA PREFEITURA DE PATOS DE MINAS 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021 
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FIGURA 96 – DIVULGAÇÃO DAS OFICINAS PUBLICADAS NO INSTAGRAM OI PATOS (VEÍCULO DE IMPRENSA LOCAL) 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021 
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FIGURA 97 – DIVULGAÇÃO DAS OFICINAS PUBLICADA PELO PATOS EM DESTAQUE (VEÍCULO DE IMPRENSA) 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021 
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FIGURA 98 – DIVULGAÇÃO DAS OFICINAS PUBLICADAS NO INSTAGRAM DA MYR PROJETOS SUSTENTÁVEIS 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021 
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FIGURA 99 – DIVULGAÇÃO DAS OFICINAS PUBLICADAS NO FACEBOOK DA MYR PROJETOS SUSTENTÁVEIS 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021
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Nos dias anteriores às Oficinas (16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 e 30 de abril), 

também foram feitas a divulgação por meio de 22 inserções de 30 segundos de spot 

de rádio na Rádio Clube FM 99.7, estação que possui amplo acesso pela comunidade 

local, seguindo o texto abaixo:  

➢ Texto do spot: 

SPOT PATOS DE MINAS 

A PREFEITURA DE PATOS DE MINAS CONVIDA A POPULAÇÃO PARA PARTICIPAR DA 

DISCUSSÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO.// SERÃO 9 

ENCONTROS,/ DIVIDIDOS POR BAIRROS. 

EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID DEZENOVE, / OS ENCONTROS VÃO 

ACONTECER DE FORMA VIRTUAL,/ ENTRE OS DIAS 20 E 30 DE ABRIL,/ SEMPRE ÀS 

19 HORAS, / E SERÃO TRANSMITIDOS AO VIVO PELA PÁGINA DA PREFEITURA NO 

FACEBOOK. 

O ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA. // PARTICIPE E 

COLABORE! //  

Por fim, foram fixados cartazes com o chamamento em locais de maior circulação e 

em pontos estratégicos como escolas, unidade de saúde, comércios, prefeitura, 

conforme apresentado na Figura 100. Foram imprimidos e distribuídos 100 cartazes 

de 29,7cm x 42cm em todas as regionais de Patos de Minas. 
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FIGURA 100 – AÇÕES DE DIVULGAÇÃO – CARTAZES 
Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021 

10.4 AÇÕES DE EXECUÇÃO DAS OFICINAS E RESULTADOS 

Em virtude da pandemia da Covid-19, as oficinas participativas on-line foram 

realizadas por videoconferência, por meio da plataforma do Google Meet. Foi acertada 

uma parceria da MYR com a assessoria de comunicação para a transmissão 

simultânea do evento na página oficial da prefeitura de Patos de Minas no Facebook, 

atingindo ótimos índices de alcance de pessoas. Além da página do Facebook, as 

oficinas também foram transmitidas ao vivo no canal do Grupo MYR no Youtube: 

As oficinas iniciaram, todos os dias, às sete horas da noite – com dez minutos de 

tolerância - e foram planejadas para a duração de no máximo duas horas. 
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➢ Roteiro: 

• 19:00 as 19:15 – Abertura e apresentação: 

- Representante da Prefeitura de Patos de Minas – Gustavo Caixeta Burgo 

- Representante da MYR Projetos – Marina Guimarães/João Paulo Porto Melasipo 

- Orientações gerais para a participação na Oficina Online 

• 19:15 às 19:30 – Apresentação breve do projeto e etapas de trabalho do PMSB 

e PMGIR 

• 19:30 às 20:30 – Metodologia participativa: Dinâmica do eixo – Água, Esgoto, 

Resíduos e Drenagem 

• 20:30 às 20:45 – Espaço para discussões e esclarecimentos 

• 20:45 às 21:00 – Encerramento 

Com a apresentação dos envolvidos na elaboração do Plano Municipal de 

Saneamento Básico de Patos de Minas, foi feita uma breve explicação sobre o que é 

um Plano Municipal de Saneamento Básico e os principais conceitos, como também 

seus objetivos e a finalidade da oficina. Após isso, deu-se início a metodologia 

participativa, em que eram expostas imagens que representavam cada eixo para 

induzir os participantes a darem sua opinião sobre o assunto e o que observavam na 

região, além disso, ao longo da discussão de cada eixo eram feitas perguntas para 

instigar reflexões. A tabela abaixo representa a apresentação de PowerPoint que foi 

compartilhada pelos responsáveis em conduzir as oficinas da MYR Projetos 

Sustentáveis: 
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TABELA 45 – APRESENTAÇÃO OFICINA PÚBLICA DO PMSB DE PATOS DE 
MINAS 
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Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021 

Os assuntos abordados com maior frequência nas regionais de modo geral, e que 

carecem de maior atenção, merecendo destaque, foram os problemas relativos à 

macro e microdrenagem, visto que muitas vias não possuem um sistema, ou possuem 

bueiros e bocas de lobo, mas esses se encontram muitas vezes entupidos devido ao 

descarte irregular de resíduos por parte da população; outra questão foi a falta de 

água em algumas regiões, e o retorno com mau cheiro, devido ao esgoto não tratado.  

Cabe mencionar ainda o descarte irregular de resíduos sólidos domésticos, 

eletrônicos e da construção civil por parte da população, que se mostra um grande 

problema no município. Em alguns bairros, esse descarte atrai vetores de doenças, 

como a dengue e leishmaniose. Há, portanto, grande necessidade de implementação 
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da logística reversa para resíduos eletrônicos e pneumáticos, buscando minimizar tal 

descarte irregular, além da promoção de campanhas de conscientização ambiental 

junto à população, para que essa descarte de forma adequada seus resíduos.  

Nas subseções seguintes estão expostos os assuntos pontuados durante cada 

oficina, tempo de duração e número de participantes.  

10.4.1 Regional Central – 20/04/2021 

 

FIGURA 101 – PRINT DA OFICINA REGIONAL CENTRO TRANSMITIDA NO 
FACEBOOK DA PREFEITURA DE PATOS DE MINAS 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021 

 

• Início da Oficina: 19:11 
 

• Nº de participantes (início): 17 
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• Final da Oficina: 21: 23 
 

• Nº de participantes (final): 17 
 
 

TABELA 46 – Nº DE PARTICIPANTES POR EIXO 
Eixos Água Esgoto Drenagem Resíduos 

Início 19:23 19:47 20:10 20:42 

Nº de participantes 17 20 22 18 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021 
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FIGURA 102 – RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES NA OFICINA DA REGIÃO 
CENTRO - GOOGLE MEET 

  Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021 
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TABELA 47 – CONTRIBUIÇÕES DA OFICINA DA REGIÃO CENTRO 

CONTRIBUIÇÃO POR EIXO TEMÁTICO - CENTRO 
Nome do 

participante 
Bairro Água Esgoto Drenagem Resíduos 

Dionísio 
Av. 

continental 

- Já mora a mais ou menos 10 anos na região do 
centro e nunca teve problemas em relação a falta e 
qualidade d’água. 
- Nos bairros próximos, abaixo da Fátima Porto (onde 
passa o córrego do Monjolo), como a Região do 
Lions, já ocorreram alguns casos de turbidez da 
água. Com relação a falta d’água, só ocorreu uma 
vez. 

- Ao percorrer a região da Unipam até o Fórum 
(próximo ao Shopping e em sentido Hospital São 
Lucas – bairro Guanabara/Copacabana) sente um 
odor de forma intensa e constante por causa dos 
ladrões.  
- Na rua Tiradentes, antes de iniciar a rua Marco Lima, 
e na praça próximo ao Antares também ocorre o 
mesmo odor. 

  

Geise 
(Vigilância 
Ambiental) 

 

- Devido a presença de reservatórios próximos a Av. 
Continental, pode ocorrer um aumento da Turbidez 
nos momentos de limpeza, mas isso ocorre 
eventualmente. 
- Os reservatórios que abastecem a região citada 
pelo Dionísio ficam próximo a Casa das Meninas. 
- Nunca ocorreu turbidez ou paralisação e quando 
teve algum reparo ou obras na rede, sempre foi 
comunicada antecipadamente. 
- No município tem um laboratório onde faz o controle 
da qualidade d’água e todos os meses faz 25 coletas 
em 25 pontos, analisando a presença de cloro, 
turbidez e de coliformes totais e coli. Tem implantado 
o programa Vigiágua e o sistema que é alimentado 
chamado Siságua. 

- Sempre foi residente no centro de Patos e ressaltou 
que um dos grandes problemas é a questão do mau 
cheiro, com o subdimensionamento das tubulações. 
Isso foi consequência do aumento urbano sem o 
acompanhamento correto do número de tubulações. 
- Principalmente próximo ao Shopping percebe que a 
rede de esgoto é muito insuficiente, muitas tubulações 
acabam estourando por ser uma rede antiga. 
- A canalização do córrego do monjolo possui várias 
ligações clandestinas e outros que desaguam dentro 
do próprio parque. 
- A rua Ana de Oliveira, onde mora, também está bem 
comprometida com relação ao esgotamento sanitário 
– principalmente em direção ao Shopping. No 
passado, lá era uma várzea, local não apropriado. 
- Foi feito um censo no ano de 2018 abrangendo 
apenas a zona urbana (completa) e ainda tem 8 fossas 
séptica no centro. Além disso, foi pontuado a presença 
dos poços artesianos. Se a pessoa tiver o poço 
próximo a fossa, provavelmente a sua água pode estar 
contaminada (Será disponibilizado para o Plano de 
Saneamento). 
- Esse censo vai ser atualizado neste ano novamente. 

- Microbacia do córrego Caixa d’Água, a que tem 
nascente no parque Mocambo. O Mocambo serve como 
amortecedor das águas que vem da parte alta, contudo 
existe um grande processo de assoreamento, 
necessitando de projetos urgentes de revitalização das 
bacias de contenção. 
- Além disso, existe uma grande voçoroca no Parque do 
Mocambo, por causa dos lançamentos da água pluvial 
dos bairros de cima (não possui dissipador e nem rede). 
- Muito escoamento superficial. 
- Existem muitas nascentes nas áreas centrais que 
drenam para as vias públicas (perto da prefeitura), 
comprometendo a qualidade da pavimentação. Próxima 
a Av. Brasil tem uma nascente que jorra para a via 
pública quando está com volume elevado de água e 
outra próxima a Escola e que vai diretamente para a 
água pluvial (perto do mercado). 
- O pró-mananciais é um programa da Copasa de 2017 
e o Pronascentes é uma política pública de recursos 
hídricos do município de 2015. 
- Os resíduos sólidos sempre estão flutuando e é algo 
bem urgente para se trabalhar, pois compromete a 
drenagem da cidade. 

 

Júlio (Copasa)  

- No abastecimento do Centro, dificilmente ocorrem 
problemas, pois é o primeiro ponto de passagem da 
rede. A não ser quando ocorre algum rompimento de 
rede. Quando existe o desabastecimento que vai ser 
mais prolongado a Copasa tenta informar a 
população o mais rápido possível, principalmente via 
WhatsApp.  
- A água esbranquiçada pode ocorrer quando entra 
ar pela sucção do próprio registro da residência e 
acaba emulsificando o aspecto da água. 
- Patos de Minas Possui 100% de hidrometração e 
sempre substituem quando necessário através de um 
programa da Copasa. 
 

- A Copasa fez um interceptor saindo do shopping até 
o começo da rua Padre Almir, passando pelo Hospital. 
Recentemente, do lado direito da rua Ana de Oliveira 
a Copasa conseguiu eliminar todo o esgoto e do seu 
lado esquerdo, a mesma coisa foi feita a meio ano.  
Tudo o que tinha de esgotamento sanitário que 
conseguiram enxergar foi renovado.  
- O grande problema são as ligações clandestinas em 
rede pluvial, pois são bem difíceis de identificar. 
Quando existe uma reclamação de mal cheiro, fazem 
uma caça para achar. 
- Limparam o bolsão de água na rua Padre Almir e 
tiraram o esgoto nesse córrego. Pode ocorrer o 
entupimento, mas estão sempre atentos. 
- O problema não é o subdimensionamento, mas falta 
de conscientização da população que lança a rede 
pluvial no esgoto. Quando chove, não comporta o 
volume de água que chega no esgoto. 
- As redes antigas não teriam que ser substituídas 
necessariamente, apenas quando apresenta 
problemas. Está em andamento em uma obra para 
substituir 7.000 metros de redes.  
- Tentam conscientizar a população com materiais 
didáticos divulgados. 

- Muitos lançamentos de lixo em redes de esgoto e 
pluvial pela própria população.  
- Programa da Copasa de controle de lançamento 
industrial dentro da rede de esgotamento sanitário que 
exige a cobrança do cuidado pelo tratamento do resíduo 
que é lançado no esgoto. 

 
 

 - Hoje é possível separar o lixo por causa da coleta 
seletiva implantada em Patos. Nunca faltou a coleta na sua 
rua e parabeniza a atuação da equipe da coleta. 
- Os resíduos de saneamento da Copasa são levados todos 
pra ETE e o descarte está sendo feito junto com o lodo para 
BH. 

Gustavo 
(representante 
da prefeitura) 

Mora 
próximo ao 
mercado, 
parte mais 
acima no 
centro da 

cidade 

- Não tem nada a reclamar sobre a falta ou qualidade 
da água 

 

- A parte da drenagem é responsabilidade do município, 
não é terceirizada. 
- Tem identificado diversos problemas, principalmente 
na região central, pois é uma rede subdimensionada de 
pequeno diâmetro. A consequência disso é a água 
correndo em cima de asfalto. Tem tentado resolver os 
problemas mais graves, já sendo feitas galerias.  

 
 

 - Às vezes, na coleta, tira o lixo da lixeira e coloca 
no chão para fazer os montinhos e quando chove antes do 
caminhão passar, o lixo é levado. 
- No mercado agora tem os contêineres, já não fica exposto. 
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Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021 

 

 

 

- Região do córrego do Monjolo sempre alaga quando 
chove. Estão com projetos para resolver esse problema, 
como 3 bacias de retardamento de águas pluviais no 
córrego do Monjolo. Próxima a faculdade Unipam foi 
feita a ligação da galeria, resolvendo o problema da rua. 
- Na microbacia, a caixa d’água, ribeirão da fábrica serve 
como um amortecedor da água e precisa fazer com 
urgência o trabalho de revitalização das bacias de 
contenção para tentar segurar essa água.  
- Está sendo um projeto terceirizado de bacia de 
retardamento na Voçoroca, atrás da Dilermando, sendo 
identificada como uma área problemática. 
- Problema no final da Av. JK, o bueiro lá hoje não 
comporta a água, tendo um projeto para aumentá-lo. O 
bueiro do lado do Mart Minas também deve ser 
aumentado. 
- Três bacias de retardamento no córrego do Monjolo 
(são novas proposições que ainda estão sendo 
elaboradas). 
- Tem problema de entupimento por questão de lixo e 
assoreamento de rede, por causa do material sólido e 
particular. Na sua região, as vezes a coleta de lixo não 
é feita e perto do mercado isso deve ser pior. 

- Os resíduos de construção civil públicos vão para o aterro 
classe A e os particulares vão para empresas que recebem 
as caçambas e fazem o processamento. 

Leila 

Panorâmico 
próximo a 
Av. Afonso 

Queiroz 
(região 
oeste) 

- Em sua residência não a falta d’água, mas abaixo 
de sua casa falta quase sempre. 
- Quase sempre, ocorre desperdício e as vezes a 
água vem muito branca (quando a água está muito 
branca o gosto fica mais amargo). 

- Sempre tem o retorno do mau cheiro dos esgotos, 
principalmente nos bairros mais velhos, próximo à Vila 
Garcia (bairro São Francisco). Quando chove quase 
todos os bueiros acabam estourando.  
- Em sua região não ocorre tantos estouros de 
tubulação, acontece mais alagamentos. 

- Perto da Lagoa Grande (rua Barão do Rio Branco, 
passa atrás da Farmácia do Otinho e próxima a duas 
padarias) quando chove muito cria um bolsão de água 
grande que impede a passagem das pessoas. 
 - Voçoroca atrás da Dilermando no começo com o 
Jardim Vitória (próximo à fazendo do Lázaro Amorim), 
onde se forma um bolsão d’água e desce para o córrego 
do Monjolo. 

 

Daniel 
(Copasa) 

 
- A água esbranquiçada não ocorre pela quantidade 
de cloro, mas porque ela encontra uma pressão muito 
forte do ar no cano ao abrir novamente o registro. 

 
 

 

 

  

Patrícia 
(Diretoria de 

Serviços 
Urbanos) 

   

- Existem vários projetos em andamento para melhorar 
as drenagens. 
- Por causa da declividade do terreno e de lotes 
expostos, a chuva acaba levando os resíduos para 
dentro dos sistemas de drenagem e constantemente 
tem que realizar a limpeza desses locais. Os resíduos 
são muito comuns nos rios e sempre que chove pode-se 
ver lixos nos bueiros, podendo ser por culpa da própria 
população ao deixar seu lixo na rua em horário que o lixo 
não vai ser levado. 
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10.4.2 Regional Leste – 21/04/2021 

 

FIGURA 103 – PRINT DA OFICINA REGIONAL LESTE TRANSMITIDA NO 
CANAL DO YOUTUBE DA MYR 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021 
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FIGURA 104 – PRINT DA OFICINA REGIONAL LESTE TRANSMITIDA NO 
FACEBOOK DA PREFEITURA DE PATOS DE MINAS 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021 

 

• Início da Oficina: 19:10 
 

• Nº de participantes (início): 20 
 

 

• Final da Oficina: 20:43 
 

• Nº de participantes (final): 22 
 

TABELA 48 - Nº DE PARTICIPANTES POR EIXO 
Eixos Água Esgoto Drenagem Resíduos 

Início 19:26 19:38 19:45 20:17 

Nº de participantes 23 21 22 20 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021 
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FIGURA 105 – RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES NA OFICINA DA REGIÃO 
LESTE - GOOGLE MEET 

 Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021
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TABELA 49 – CONTRIBUIÇÕES DA OFICINA DA REGIÃO LESTE 

CONTRIBUIÇÃO POR EIXO TEMÁTICO - LESTE 
Nome do 

participante 
Bairro Água Esgoto Drenagem Resíduos 

Marcelo 
Ferreira 

(trabalha para 
a prefeitura) 

 

- Bairros do Sebastião Morim, Panorâmico, Boa 

Vista, Jardim Europa, Morada da Serra estão 

passando por um crescimento urbano muito grande. 

Hoje tem dois córregos, do Canavial e do Monjolo, e 

um grande problema de manejo de água dessa 

região, principalmente por serem mais altas, 

gerando grandes dificuldades. 

 

- Existem muitos problemas de inundação que é a própria 

canalização do córrego do Monjolo, onde há um 

estrangulamento da canalização (Av. Fátima porto com Av. Piauí 

e Av. Guaraci) e esse deve ser um dos maiores problemas da 

região. Interdita praticamente toda a Av. Fátima Porto. Com a 

nova canalização, parte desse problema já foi sanado. 

- Existem projetos hoje de bacia de contenção, mas o problema 

enfrentado é devido a micro drenagem. Existem muitos 

problemas na área urbanizada mais antiga, iniciada na década 

de 1960, e a região inteira não possui um sistema de drenagem, 

sendo urbanizada sem planejamento desse sistema. Pode-se 

citar exemplos, como a rua Buenos Aires (margem do novo 

loteamento do Heitor) que constantemente é lavada por 

enxurradas chegando até o córrego do Monjolo.  

- Outro exemplo é na mureta na Av. Continental, na rua Antônio 

Almerio de Amorim e na Av. Brasil. Atualmente trabalharam em 

um projeto com o alargamento da Av. Brasil. 

- No bairro Cidade Jardim, houve uma urbanização anterior ao 

bairro Antônio Caixeta. Contudo, a pista das vias ficou abaixo da 

Av. Fátima Porto e chuvas fortes acabam causando alagamento. 

- No bairro Sebastião Amorim existiu pocas drenagens, não 

houve nenhum estudo ou preocupação. 

- Outro problema é a manutenção de lançamento das drenagens 

no córrego receptor nessa região inteira. Tem problemas de 

lançamento no córrego do Monjolo e no córrego Canavial que 

por falta de manutenção acaba causando assoreamento.  

- Um dos grandes problemas em todas as regiões da cidade é a 

questão do manejo das águas pluviais no espaço urbano da 

cidade, trazendo consequências para o município, já que possui 

dificuldade técnica de manutenção e medidas paliativas. 

- A encosta do córrego do Monjolo tem um revestimento de argila 

por cima e depois cascalho e um solo mais impermeável abaixo, 

existem muitas nascentes junto a encosta. Durante o período de 

chuva, nasce uma água bem no meio do asfalto da rua Guaraci. 

Ao longo da encosta do bairro Eldorado e Antônio Caixeta há 

surgimento de água. 

- No final da Av. Fátima Porto tem algumas ocupações em área 

de preservação ambiental. Mas a maioria estão bastante 

preservadas. 

 

 

Fábio (Meio 
Ambiente) 

Mora 
próximo 

ao 
Seminário 
Maior e a 

Av. 
Afonso 
Queiroz 

- A água até então possui uma demanda satisfatória, 

mas quando ocorre algum problema em algum 

equipamento costuma faltar água em alguns 

lugares. Quando a caixa está se abastecendo, se os 

moradores de baixo não consumirem menos, os 

moradores da região mais alta não receberão água. 

Diante disso, torna-se necessário pensar em 

medidas da distribuição da água de forma mais 

uniforme. 

- A qualidade da água é boa, sem ocorrência de 

turbidez. 

- Na região ainda possuem residências que ligam a 

água pluvial nas redes de esgoto. No posto Canadá, 

na subida da Av. Dilermando com Av. Fátima Porto, 

direto é preciso fazer recuperação na rede de 

dispersão da Copasa por causa da sobrecarga na 

rede. É uma região mais antiga, então pode ser por 

causa disso. Algumas residências em Patos ainda 

possuem fossas sépticas também, mas não soube 

pontuar. 

- A parte da Voçoroca é próximo de um campo de futebol entre a 

Av. Maria Clara. Lá tem um ponto de vazamento e direciona para 

as ruas laterais na fazendo no Wilson Amorim, pois não possui 

um ponto de drenagem. Já tentaram fazer uma drenagem, mas 

a água ainda continua passando por cima. 

- Tem uma parte atrás, entre o Bairro Eldorado e Boa vista, a 

prefeitura teve que fazer manutenção novamente, pois acha que 

há poucas bocas de esgoto e por causa desse micro drenagem 

podem estar acontecendo os alagamentos. Na Av. Continental 

também teve pontos de alagamento, precisando ser fechada pois 

a água entrava para dentro das residências dos moradores 

(Próximo a rotatória na praça Madri). 

- Com relação a coleta seletiva, o recolhimento está sendo 

feito constante e cumprindo o seu papel. As vezes ocorre a 

falta de conscientização da população em colocar no 

horário certo ou de colocar em lugares inapropriados, sem 

interesse em colaborar com o processo. O canteiro central 

muitas vezes é usado como posto para colocar o lixo. 

- Muitos comerciantes, principalmente de marmoraria, 

oficinas, construção civil, ainda são um ponto que precisa 

ser cuidado pois é uma questão bem complicada por falta 

de conhecimento se estão fazendo a destinação dos 

resíduos de forma correta. 
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CONTRIBUIÇÃO POR EIXO TEMÁTICO - LESTE 
Nome do 

participante 
Bairro Água Esgoto Drenagem Resíduos 

- Existem algumas residências próximas ao 

Eldorado (próximo a Av. Continental) que as 

pessoas estão usando poços artesianos, verificado 

mais entre as pessoas de classe média e alta na 

região de baixo. 

- Algumas micro drenagens próxima ao Jardim Panorâmico que 

não chegaram diretamente no curso d’água (descontinuidade 

das redes de micro drenagem e o lançamento que acaba levando 

a assoreamento ou erosões). 

Júlio (Copasa)  

- O principal problema ocorreu mais ao final do ano, 

quando está um calor intenso e o consumo de água 

é maior. A elevatória de água (que manda para a 

Casa das Meninas e Sebastião Amorim) já está 

insuficiente para mandar em condições normais para 

as regiões mais altas. Então, até que comece a obra 

para fazer a sua ampliação, foi colocado um gerador 

e não estão deixando mais o reservatório esvaziar. 

Mas já existem projetos para reformar os elevatórios 

(explicação para o Fábio). 

 

- Em relação a esse ponto, fizeram uma substituição 

de 200m de rede saindo do posto Canadá até a 

Gervan. Era uma rede que já estava bem danificada e 

de diâmetro inferior. Contudo, mesmo após a 

construção da rede ainda tiveram problema com as 

chuvas. Vão fazer mais pesquisas para averiguar se 

não existe mais nenhum ladrão de água pluvial indo 

para a rede de água de esgoto. 

- Quanto ao resto do bairro, não tem nenhum 

problema recorrente e nos bairros acima já foram 

feitas redes novas pelos empreendedores e ainda não 

há nenhum problema. 

 

- Vê a questão da disposição dos resíduos nos lotes e 

eletrônicos que são jogados por não ter onde jogar esses 

lixos. O motivo seria a falta de um local adequado e 

divulgação para descartar alguns tipos de lixo. 

 

Gustavo 

(representante 

da prefeitura) 

 

   

- Como disse o Marcelo, a região mais a leste e recente e onde 

tem a maior expansão urbana. Lá já vem cumprindo os requisitos 

de drenagem e por causa disso não há problema. 

- Bairro Sebastião Amorim, Av. Afonso Queiroz, Av. Dilermando, 

parte mais antiga, possuem problemas de drenagem, como a 

voçoroca perto da Av. Dilermando no sentido do Córrego do 

Monjolo, antes dele ser canalizado. 

 
 

Patrícia 
(serviços 

urbanos de 
saneamento) 

   

- Uma região de grande fluxo que faz ligação de importantes 

setores e por ser uma região de alagamento (como o caso da Av. 

Fátima Porto) precisa de ser avaliada rapidamente, pois oferece 

grande risco para a população. A defesa civil já colocou algumas 

placas sobre a possibilidade de alagamentos. 

- Muitos sedimentos atingem essa área de drenagem e dificulta 

o fluxo do escoamento. 

- Problemas com relação ao resíduo que muitas vezes é 

descartado de forma irregular e acaba bloqueando as bocas de 

lobo. 

- A coleta seletiva é um projeto iniciante e por causa disso 

ainda acontece por contêiner que estão espalhados por 

diversos pontos. 

- Um dos principais pontos é a questão da educação 

ambiental, dificultada pela pandemia quanto ao acesso a 

população. A comunidade tem que entender que faz parte 

do todo e todos devem colaborar. 

- Ponto de coleta da região leste em todos os bairros e ruas. 

O problema do descarte incorreto no canteiro central, mais 

evidenciado na região leste, sendo preciso fazer um 

trabalho com os moradores. 

- Tem problemas com descarte irregular em áreas 

periféricas, com entulhos sendo colocados em lotes vagos 

que acabam virando um depósito, poluindo a imagem e o 

solo e podendo surgir animais peçonhentos. A prefeitura 

está atuando de forma assertiva com esses entulhos, mas 

precisa da cooperação da população. 

- A secretaria já está viabilizando um planejamento de 

gestão e locais corretos para o descarte de todos os tipos 

de resíduo. 

Gilmar 
Não é da 
região 

   

- Deveria ampliar a coleta seletiva, pois existe um grande 

problema no descarte irregular dos resíduos. Não vê 

acontecendo a coleta com bastante eficácia.  

- Descarte irregular do óleo de cozinha que as vezes vai 

para a rede de esgoto e a prejudica. 



 

    

Página: 474 / 566                                                                                                                  
Arquivo: 245-P3-DIAGNOSTICO-R14-210914 

 

10.4.3 Regional Nordeste – 22/04/2021 

 

FIGURA 106 – PRINT DA OFICINA REGIONAL NORDESTE TRANSMITIDA NO 
FACEBOOK DA PREFEITURA DE PATOS DE MINAS 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021 
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FIGURA 107 – PRINT DA OFICINA REGIONAL NORDESTE TRANSMITIDA 
NO CANAL DO YOUTUBE DA MYR 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021 

 

• Início da Oficina: 19:10 
 

• Nº de participantes (início): 14 
 

 

• Final da Oficina: 20:20 
 

• Nº de participantes (final): 14 
 

 
TABELA 50 – Nº DE PARTICIPANTES POR EIXO 

Eixos Água Esgoto Drenagem Resíduos 

Início 19:19 19:32 19:41 19:52 

Nº de participantes 16 17 16 15 

 Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021
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TABELA 51 – CONTRIBUIÇÕES DA OFICINA DA REGIÃO NORDESTE 

CONTRIBUIÇÃO POR EIXO TEMÁTICO - NORDESTE 
Nome do 

participante 
Bairro Água Esgoto Drenagem Resíduos 

Renato 
Bairro 

Laranjeira/Cerrado 

- Em sua região, o aspecto físico da água é bom. O 

problema é a falta de água que as vezes ocorre. 

- A família de sua noiva mora na Morada do Sol e 

relatou o problema da falta de água de forma frequente. 

Ficaram três dias consecutivos sem água. Isso ocorreu 

mais de uma vez. 

- A um tempo atrás corria mais esgoto do 

que corre hoje abaixo da lagoinha. Já 

teve uma melhora, mas o pessoal que 

mora próximo ao córrego Água Limpa 

reclama do cheiro. No período da seca, 

quando tem menos água, o cheiro piora. 

Desce sempre a São Geraldo e relata 

que pode perceber. 

- Problema com a drenagem é com a cidade 

toda. Quando as chuvas são torrenciais, 

arrancam asfaltos, estouram bueiros, levam 

carros e motos. 

- Nessa região, na Av. das Paineiras todo ano, 

em época de muita chuva, por causa da água 

que desce do alto acaba arrancando o asfalto. 

- Não tem muitos lixos nos córregos, existe mais 

nos bueiros. Apenas no córrego Água Limpa tem 

bastante lixo. 

- Na região Morada do Sol, na Av. das Palmeiras tem muito lixo jogado 

e no entorno nos lotes tem muitos resíduos também, principalmente lixo 

doméstico e eletrônico. 

- Existe a coleta do lixo doméstico, mas ainda tem uma cultura muito 

limitada no sentido da destinação dos resíduos sólidos. Geralmente o 

material de construção as pessoas jogam em qualquer lugar mais 

próximo. São pessoas que tem dificuldade de pagar uma caçamba, 

principalmente quando são pequenas obras. 

- Já viu a prefeitura recolher os resíduos jogados algumas vezes.  

- É muito comum o caminhão demorar a passar, chover e levar o lixo dos 

montes colocados nas ruas.  

- Existe um mau hábito de queimar a vegetação e os lixos dos lotes, 

causando um desconforto para a população. 

Júlio 
(Copasa) 

Jardim Centro 

- Nesta região não tem muita falta d’água, a não ser 

quando ocorre algum vazamento, sendo necessário 

fechar, dar a manutenção e descarga. 

- Havia muito consumo no Bela Vista e isso acabou 

gerando o problema de falta de água. Mas colocaram 

um gerador que resolveu o problema. Além disso, está 

para realizar algumas obras que vão trazer melhorias. 

-  Foi homologado a ordem de serviço, devendo a 

empreiteira começar daqui um mês a obra. Contudo 

será um pouco complexa e espera que a obra dure no 

máximo um ano e meio.  

- As interrupções no Limoeiro foram devido a empresa 

que colocou os postes no Av. Marabá, arrebentando 

alguns canos, o que deixou a população desabastecida 

algumas vezes. 

- Em tampas de PV saem muitas baratas. 

As tampas de ligação são um escape 

para se acontecer um entupimento, o 

esgoto sai ali antes de sair em sua casa. 

Só que vem barata mesmo, algumas 

vezes aparecem ratos por causa das 

válvulas de retenção que as pessoas 

colocam.  

- A Copasa fez um trabalho de 

levantamento de todas as residências 

que não estavam cadastradas na rede. 

Houve algumas adesões no 

cadastramento, só não sabe precisar 

quanto. 

- Nesta região tivemos uma evolução muito 

grande. Antes era crítico toda vez que chovia 

forte. Foi feito um canal a duas gestões 

passadas e nunca mais teve problemas. (não 

deu para ouvir bem o nome da avenida) 

- Vem melhorando em relação a coleta de água 

pluvial, mas a carga de água que está chegando 

na Fátima Porto e vai para o Água Limpa está 

muito forte. 

 

- Em sua região a coleta é normal e sem falha. 

- No seu bairro já tem a coleta seletiva, dando oportunidade de descartar 

de forma consciente. Mas também acha que deveria ser pensado algum 

tipo de coleta para jogar os pequenos entulhos e resíduos eletrônicos. 

- Perto da sua casa não tem nenhum lugar sendo usado para ser lançado 

lixo, formando um depósito. O hábito dos montinhos é bem complicado. 

- Já viu pessoas deixando lixos em canteiros centrais. 

- As ruas são razoavelmente limpas, mas não sabe a frequência das 

varreduras. A retirada dos motinhos fica a desejar. 

Carolina Alto do Limoeiro 

- Água limpa. Frequentemente são surpreendidos com 

falta de água, na maioria das vezes ao fim do dia. 

Muitas vezes não são avisados. 

- Realmente a alta do consumo gerou uma falta de água 

para a região mais superior. 

- Na região do Limoeiro desconhece 

esgoto a céu aberto, mau cheiro ou 

bueiro levantado. 

- Nas residências, sai muitas baratas de 

dentro das caixinhas e as vezes dá um 

mau cheiro. Percebe isso em outras 

residências que conhece. 

- No Limoeiro, especificamente, é uma área 

mais alta e sofrem pouco com o alagamento. 

Mas a falta de rede de drenagem pluvial é o 

principal problema de Patos de Minas hoje. 

Chuvas torrenciais estragam praticamente toda 

a cidade, já houve algumas melhoras com obras 

na última gestão, como a Av. Marabá que está 

tendo a sua duplicação e ampliação da rede. 

Contudo, percebe uma falta de manutenção por 

parte da prefeitura para limpar os bueiros. 

- Não tem nenhum rio que corta a área de 

habitação. 

- A coleta é feita três vezes por semana (terça, quinta e sábado), é uma 

coleta regular que considera um serviço bem prestado. O gari passa 

mais cedo, faz os montinhos e depois o caminhão passa carregando. 

Contudo, os garis coletores as vezes jogam o lixo de mau jeito que acaba 

rasgando e vazando. Se o caminhão demorar, pode chover e carregar o 

lixo ou cachorros da rua mexem e espalham pela rua. 

- Como é uma região nova tem muito lote vago com lixo jogado ao redor. 

O pessoal da dengue reclama muito. É a região com mais resíduos 

deixados pelas ruas e lotes vagos. Precisa fazer a conscientização. 

- A prefeitura tem o serviço chamado Cata Treco. Você liga e agenda 

para o pessoal da prefeitura recolher, principalmente móveis. Contudo, 

muita gente não conhece, mas é um serviço muito bem-feito. Só não é 

bem divulgado. 

- O pessoal que mora na Av. principal do Limoeiro coloca uma lixeira no 

canteiro para descartar o seu lixo. 

- Pelo código de postura é proibido colocar lixeiras em áreas públicas. 

No passeio é permitido. 

- Pela legislação a prefeitura só pode fazer limpeza nas áreas públicas. 

Nos lotes privados, o proprietário é multado caso não faça a limpeza. 

Contudo, muitas pessoas preferem deixar seus lotes sujos e ser 

multados do que fazer a limpeza. 

- Tem uma periodicidade da varrição nas ruas. 

                                   Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021 
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10.4.4  Regional Noroeste – 22/04/2021 

 

FIGURA 108 – PRINT DA OFICINA REGIONAL NOROESTE TRANSMITIDA 
NO FACEBOOK DA PREFEITURA DE PATOS DE MINAS 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021 
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FIGURA 109 – PRINT DA OFICINA REGIONAL NOROESTE TRANSMITIDA 
NO CANAL DO YOUTUBE DA MYR 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021 

 

 

• Início: 19:18 
 

• Nº de participantes (início): 15 
 

 

• Final: 20:26 
 

• Nº de participantes (final): 16 
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FIGURA 110 – RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES NA OFICINA DA REGIÃO 
NOROESTE - GOOGLE MEET 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021
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TABELA 52 – CONTRIBUIÇÕES DA OFICINA DA REGIÃO NOROESTE 

CONTRIBUIÇÃO POR EIXO TEMÁTICO - NOROESTE 
Nome do 

participante 
Bairro Água Esgoto Drenagem Resíduos 

Geise 
(Vigilância 
Ambiental) 

 

- Nos pontos monitorados pela Vigilância 

Ambiental, como escolas, unidades básicas 

de saúde e creches, a qualidade e 

disponibilidade da água está dentro do 

padrão. 

- O CODEMA foi uma instância que não foi favorável a construção do 

bairro Jardim Quebec, entrando com uma ação para dizer que era um 

empreendimento que comprometia o meio ambiente e a saúde da 

população que iria habitar na região. 

- A Vigilância Ambiental também estava inserida no processo para 

avaliar os impactos da construção do bairro Jardim Quebec nas 

proximidades da ETE, como parceiros do Ministério Público Federal. 

- O empreendedor do bairro Jardim Quebec fugiu de todas as 

responsabilidades de licenciamento. O CODEMA tinha noção dos 

problemas que acarretariam e avisaram.  

- Hoje, para as pessoas fazerem um poço artesiano é necessária sua 

outorga e para o consumo humano tem uma condicionante que tem 

que passar pela Vigilância Ambiental. Estão aparecendo muitas 

pessoas para fazer poço para o consumo próprio. A Vigilância só libera 

quando não passa na região uma rede de abastecimento pela Copasa. 

-  Na parte alto do bairro Rosario, tem várias nascentes e 

no período de chuva tem um escoamento superficial muito 

intenso em direção a Lagoinha. Está sendo prevista 

construção de uma avenida sanitária. 

- Existência de porta-fora no bairro Laranjeira. 

Bairro novo e que as pessoas descartam os 

resíduos da construção civil de forma irregular, 

trazendo problemas em relação a endemias. 

Realizam mutirões de conscientização e limpeza 

constantes nessa região, por causa dos 

problemas que ela traz.  

- Grande preocupação com os vazios urbanos. 

Criação do programa, em parceria com o corpo 

de bombeiros, chamado Alerta Verde com o 

objetivo de reduzir incêndios na cidade. 

Júlio (Copasa)  

- É uma das áreas mais complexas da 

cidade, região bem alta. Saem tabuladores 

do bairro Abner Afonso, chega até a lagoinha 

e as adutoras vão se ramificando até chegar 

as partes mais altas. Essa parte mais alta é 

a que mais sofre com o abastecimento de 

água. As obras prioritárias são a construção 

de duas redes de reforço, uma saindo do 

Bela Vista e interligando no laboratório 

Manual Dias com outra adutora pronta, e a 

outra saindo do Centro de Preservação do 

Abner Afonso que passa por dois quarteirões 

abaixo do laboratório e sai direto no bairro 

Nossa Senhora das Graças. 

- Hoje a região possui um gerador que 

consegue manter o abastecimento, mas 

quando ocorre pico de energia acaba 

prejudicando. A recuperação é lenta pela 

falta de adutora suficiente. 

. - Não tem problemas de coleta de esgoto nessa região. 

- Na região mais alta, bairro Barreiro, está sendo construído um 

elevatório para coletar todo o esgoto que vem do Limoeiro. 

- Próximo ao Coração Eucarístico está sendo construída a elevatória 

10. No final, ficaram com 98% do esgoto sendo tratado. 

- Vê um grande problema na construção que ocorreu do bairro Jardim 

Quebec próximo a ETE. Tem uma ação em cima da empreendedora, 

da Caixa Econômica Federal e da Prefeitura para se fazer um estudo 

para amenizar o problema de mau cheiro e outras complicações do 

gás gerado pela ETE, como uma pesquisa de percepção de odores 

solicitada pelo Ministério Público. 

- Existem 3 queimadores, 2 são usados e 1 é reserva. 

- Todas as pessoas recebem a conta da tarifa de esgoto mesmo tendo 

poço artesiano para consumo próprio. 

- Lembra da existência de uma lei que proíbe novas 

construções no entorno da ETE. (necessita de 

confirmação) 

- Já foram roubados algumas vezes na ETE, necessitando 

de concretar as caixas para impedir de roubarem os 

cabos. Na elevatória 6 foram roubadas algumas vezes e a 

cada vez que aconteceu era queimado um conjunto 

motobomba. 

 

Patrícia 
(Diretoria de 

Serviços 
Urbanos) 

  
- Vê também a questão do odor ser o maior problema e essa pesquisa 

de percepção vai ser muito importante. 

- Já identificou o número reduzido de boca de lobo na 

região em vistorias, causando o escoamento de 

sedimentos pelas ruas. 

- É uma área periférica onde existe o hábito ruim 

de jogar entulho. A saída dos Trinta Paus possui 

um número elevado de craqueamentos e é um 

ponto crítico de descarte irregular de resíduos 

sólidos (domésticos), principalmente nos finais 

de semana. Eixo de estrada rural que chega ao 

bairro Barreiro. 

- O descarte irregular de entulhos se concentra 

mais nos lotes vagos no Barreiro e bairro Nossa 

Senhora de Fátima. 

- A coleta dos resíduos sólidos é realizada em 

todos os bairros, sem problemas identificados 

com relação a isso. 

- A questão do lote vago é realmente 

problemática, porque também vira um canal de 

descarte irregular. 
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CONTRIBUIÇÃO POR EIXO TEMÁTICO - NOROESTE 
Nome do 

participante 
Bairro Água Esgoto Drenagem Resíduos 

Gustavo 
(representante 
da prefeitura) 

  

- Pegou o processo do parcelamento do solo dessa região. Foram 

notificados pelo Ministério Público e tiveram junto uma promotoria 

federal para discutir a respeito desse problema com a ETE, teve uma 

vistoria com a analista do MP. Foi identificado as elevatórias de esgoto 

e algumas reclamações, como vazamento de escoto e rede de esgoto 

caindo diretamente no rio Paranaíba. Teve problemas também com 

furtos de bomba da elevatória.  

- O parcelamento do solo na época da construção do Jardim Quebec 

foi segmentado. Não teve um processo de licenciamento ambiental, 

não ocorrendo os estudos necessários. 

- As intervenções no rio Paranaíba eram irregulares. 

- Na visita do MP para averiguar os problemas 

relacionados a ETE, identificaram 2 dissipadores com 

problemas crônicos e estruturais que de fato não estavam 

funcionando. As margens do rio onde foram construídos 

os dissipadores estavam degradadas e assoreadas. São 

problemas relacionadas ao dimensionamento da rede. 

- Não sabe precisar se os dissipadores foram feitos para 

atender ao empreendimento, imagina que um deles sim. 

O outro dissipador pertence a bacia Montante que já havia 

sido urbanizada. O que pode ter acontecido foi aproveitar 

a rede já existente para lançar a drenagem do 

empreendimento, mas teria que confirmar. 

- Hoje todos os projetos de drenagem devem ser levados 

a prefeitura para provar o seu funcionamento eficaz.  

- No bairro Jardim Quebec o parcelamento está no limite 

na cota de inundação. 

- No entorno da lagoinha, parque São Luiz Redondo, tem 

de 12 a 15 nascentes mapeadas. O MP entrou com uma 

ação questionando a legalidade da urbanização dessa 

área. Realmente tem uma avenida sanitária proposta para 

essa região. 

- É uma galeria de drenagem que atende a rua Gabriel 

Pereira e essa decida de água é feita nessa galeria, onde 

tem um dissipador no Córrego Água Limpa. Nessa região 

tem 3 nascentes mapeadas. 

- Região em expansão urbana bem forte, tendo 

mais de 10 loteamentos sendo fetos. 

Loteamentos menores, porém, vários. 

Consequentemente o número de resíduos será 

ampliado. 

- No último levantamento da prefeitura, havia 

75.000 lotes mapeados e 35.057 destes são 

vagos, envolvendo os distritos e chacreamentos. 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021 
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10.4.5 Regional Norte – 26/04/2021 

 

FIGURA 111 – PRINT DA OFICINA REGIONAL NORTE TRANSMITIDA NO 
FACEBOOK DA PREFEITURA DE PATOS DE MINAS 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021 
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FIGURA 112 – PRINT DA OFICINA REGIONAL NORTE TRANSMITIDA NO 
CANAL DO YOUTUBE DA MYR 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021 
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FIGURA 113 – RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES NA OFICINA DA REGIÃO 
NORTE - GOOGLE MEET 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021 
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TABELA 53 – CONTRIBUIÇÕES DA OFICINA DA REGIÃO NORTE 

CONTRIBUIÇÃO POR EIXO TEMÁTICO - NORTE 
Nome do 

participante 
Bairro Água Esgoto Drenagem Resíduos 

Giovani 
Moldare 

 

- No projeto da Cássia do Condomínio Quinta da Mata que se 

localiza em um dos pontos mais altos da região Norte a água 

que o serve vem de uma nascente, não sendo Água da 

Copasa. Sugere que a Copasa passe a fornecer a água para o 

condomínio, evitando futuros problemas. 

 
- Aumento da vazão no córrego do Limoeiro com a construção da 

UFU. 
 

Cássia  

- Não há problemas em relação ao fornecimento de água no 

Condomínio Quinta da Mata. 

- No projeto do condomínio, a Copasa não possui condições 

de atender por causa da altitude. Como havia uma nascente 

na propriedade, foi feito um projeto (dentro das normas) para a 

sua utilização. O abastecimento é próprio e até então suficiente 

e de qualidade (água tratada e clorada). 

- Condomínio está dentro da propriedade rural de seu pai e a 

nascente se localiza dentro da propriedade. É feito o 

pagamento da outorga de cinco em cinco anos e possuem o 

documento do uso. 

- Capitação e o reservatório da nascente na parte mais baixa 

no condomínio, possui uma bomba para o segundo 

reservatória na parte alta e é nesta saída que ocorre o 

tratamento. 

- O empreendimento do Condomínio Quinta da 

Mata é antigo, antes da Copasa. Desde o início 

foi ligado ao esgotamento da rede de esgoto da 

prefeitura, tendo na época feito uma transposição 

feita pelos próprios engenheiros da prefeitura. 

Compraram as cotas de esgoto para fazer a 

ligação. Não sabe falar como está hoje. 

- No condomínio não possui nenhum problema de drenagem. 

Contudo, para fora do condomínio a região passa por muitos 

problemas. O bolsão final do condomínio que é um campinho de 

futebol foi muito assoreado pelo Estância Imperial, empreendimento 

ao lado. Mas parece que o problema já foi sanado.  

- Cada morador do condomínio deve deixar sua água no próprio 

terreno. 

- Está satisfeita com a coleta seletiva de 

Patos. Contudo, do lado do condomínio a 

coleta não passa, sendo misturados aos 

lixos no caminhão. 

Geise 
(Vigilância 
Ambiental) 

 

- Enquanto vigilância, precisa cadastrar ainda no Sistema de 

Informação de Água o Condomínio Quinto da Mata para 

monitorar de tempos em tempos e dar assistência. 

 

- Na Estância Queiroz de Melo existe alguns afluentes do Córrego 

Limoeiro que passam de lote a lote. Tem algumas nascentes que vão 

sendo canalizadas ou barradas, passando nos fundos dos lotes ou 

fazendo barramento. Isso acaba causando problemas para a região, 

contribuindo para aumentar o volume de água. 

- A região do Alto Limoeiro é a região mais 

crítica das endemias, conhecida como 

cemitério dos eletrônicos. Tem feito 

constantemente mutirões e tratamento 

nos resíduos eletrônicos jogados.  

- Muito descarte de resíduos de forma 

irregular. 

Júlio (Copasa)  

- Em relação ao Condomínio, a Copasa, em 2011, realmente 

não tinha como levar a água para lá. Hoje a Copasa possui 

condição de fazer o abastecimento. 

- A parte mais alta é abastecida por uma elevatória que está no 

Bairro Bela Vista e que recebe a água que sai do bairro Abner 

Afonso. É uma região crítica de desabastecimento pela 

limitação das redes que impede o transporte. 

- No Itamarati e Queiroz de Melo também são abastecidos pelo 

reservatório do Bela Vista. A prioridade é começar com a 

construção de duas adutoras que vão sair do Abner Afonso, 

passa em frente ao parque de exposição, entra no começo da 

Tomás de Aquino e chega próximo ao Nossa Senhora das 

Graças. Com isso acredita que não vai haver problemas de 

abastecimento nesses bairros por um bom tempo. As obras 

das adutoras já foram fechadas e assinadas. 

- No bairro Nossa senhora de Fátima está sendo construído um 

reservatório pelos empreendedores para abastecer os 

loteamentos perto do Itamarati e outras nas partes mais 

abaixo. A rede de distribuição que está sendo construída pela 

Copasa é para dar vazão para as partes mais altas, escoando 

com maior facilidade e maior volume. 

 

- O esgoto da região é captado através de um 

interceptor que foi construído por 

empreendedores desde o bairro Limoeiro, 

começa no Terra Nova, margeia o Córrego e 

termina na fazenda da Deia (conferir o nome), 

onde está sendo construída uma elevatória 

(terreno dos Trinta Paus, na área da Beia). O 

interceptor absorve todo o esgoto, mas no futuro 

deverá ser substituído por não comportar a 

demanda.  

- A elevatória que está sendo construída é a 10 e 

vai ser enviada para a estação de tratamento de 

esgoto. Até então o esgoto é lançado no rio 

Paranaíba em natura. Possuem alguns 

problemas de liberação da área, por causa disso 

ainda não tem certeza se a obra já começou. 

- Não tinha conhecimento sobre o lançamento do 

Condomínio na Copasa. 

- Da região da Marabá para cima ainda não é 

tratado pelo ETE. 

  



 

   

Página: 486 / 566                                                                                                                  
Arquivo: 245-P3-DIAGNOSTICO-R14-210914 

CONTRIBUIÇÃO POR EIXO TEMÁTICO - NORTE 
Nome do 

participante 
Bairro Água Esgoto Drenagem Resíduos 

José Ducilio 
Bairro Aurélio 

Caixeta 

- Ocorre esporadicamente falta de água, mas não tão séria 

igual outras partes da cidade. 

- No bairro Aurélio Caxeta tem alguns problemas, 

pois em algumas ruas as redes ficaram baixas, 

sendo necessário acessar as redes das ruas 

abaixo.  

- Tem duas ou três residências que fizeram redes 

no fundo do terreno e jogam para a rua de baixo. 

- Deficiência de planejamento. Bairro mais antigo 

de 40 anos. 

- As águas pluviais geram muitos problemas para a região. Na rua 

Jaime Ramos, ao lado do Centro Universitário, ocorrem muitos 

problemas em épocas de chuva. Problema do não planejamento da 

drenagem na construção dos loteamentos da região. 

- O problema do descarte irregular de 

resíduos eletrônicos existe de um modo 

geral por todo o município. 

- Na sequência do Alto do Limoeiro, no 

final da Av. Marabá e as margens da 

estrada Sumaré, é frequente o encontro 

de resíduos sólidos descartados, como 

móveis, eletrônicos e garrafas pet.   

Gustavo 
(representante 
da prefeitura) 

   

- A drenagem do Estância Imperial já foi feita, sendo aprovado um 

dissipador no Córrego do Limoeiro para atender o loteamento.  

- Tem mais três loteamento em diretriz nesta região, mas próximo ao 

Córrego do Limoeiro.  

- Adjacente ao Queiroz de Melo também tem um loteamento em 

diretriz, cuja drenagem vai cair no Córrego do Limoeiro. 

- A demanda da região está bem crescente. Possui o levantamento 

de todos os processos em andamento da região. 

 - Na Av. Marabá possui uma rede de drenagem que já foi feita em 

torno de 7 anos, se estende desde a cooperativa até o parque de 

exposições. Não estava sendo usada pela falta de boca de lobo. Já 

começaram a abrir essas bocas de lobo e ligar a rede próximo ao 

Caiçara na rede que desce a região noroeste. O intuito da rede é tirar 

a água que desce na Av. Major Lote e consequentemente encontra 

a Jaime Ramos. 

- Acima do Cooperativa foi feito outra rede que pega a região 

nordeste, desce a Av. Marabá e cai no Córrego do Limoeiro, onde 

existe um dissipador.  

- Em dias de chuva não tem como passar na estrada nos Trinta Paus, 

pois há muita vazão e a água passa por cima da estrada.  

- É muito melhor reter a água da drenagem em bolsões do que se 

livrar dela. 

- A obra do último dissipador foi realizada pela prefeitura e ainda é 

novo, o problema dele é que não foi executado na margem do curso 

d’água o que causou uma erosão. Dessa forma, foi necessário 

refazer o dissipador na margem do curso d’água e proteger a 

margem oposta. 

- Foi construído outro dissipador na cabeceira do Córrego do 

Limoeiro, em sua nascente. Acredita que a sua obra já terminou e 

atende a parte mais alta da cidade (região nordeste). 

- O dissipador que atende os condomínios Terra Nova e Moradas é 

bem problemático, existindo um inquérito civil a seu respeito. 

- Tem outro dissipador no Estância Imperial que foi feito 

recentemente. 

 

Patrícia 
(Diretoria de 

Serviços 
Urbanos) 

    

- O atendimento dos resíduos é feito. O 

objetivo da coleta seletiva é atender toda 

a cidade, devendo ser expandida ainda 

para essa região. 

 - Não possui muito conhecimento da 

região sobre a existência de depósitos 

irregulares e outros problemas. 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021
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10.4.6  Regional Oeste – 27/04/2021 

 

FIGURA 114 – PRINT DA OFICINA REGIONAL OESTE TRANSMITIDA NO 
FACEBOOK DA PREFEITURA DE PATOS DE MINAS 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021 
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FIGURA 115 – PRINT DA OFICINA REGIONAL OESTE TRANSMITIDA NO 
CANAL DO YOUTUBE DA MYR 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021 
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FIGURA 116 – RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES NA OFICINA DA REGIÃO 
OESTE - GOOGLE MEET 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021 
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TABELA 54 – CONTRIBUIÇÕES DA OFICINA DA REGIÃO OESTE 

CONTRIBUIÇÃO POR EIXO TEMÁTICO - OESTE 
Nome do 

participante 
Bairro Água Esgoto Drenagem Resíduos 

Júlio (Copasa)  

- Essa região não possui muitos problemas quanto ao 

abastecimento, a não ser problemas normais quando 

ocorre vazamento. 

- Área com grande quantidade de rede de distribuição de 

cimento amianto, sendo quase 80 km de rede. É uma 

rede bastante antiga, provavelmente antes da chegada 

da Copasa na região. A rede de cimento amianto funciona 

bem e hoje é considerada como de boa qualidade, o seu 

grande problema é achar peças para realizar a 

manutenção. Então, quando quebra, não tem como fazer 

remendos.  

- Como é uma região mais baixa, não tem presença de 

reservatório. 

- Tem conhecimento que no entorno da lagoa tem muita 

perfuração de poços, mas não possui o levantamento. 

- Na região existem elevatórias, já que o rio 

contorna toda a área. Está sendo construída a 

elevatória 3 que vai atender a área do Distrito 

Industrial 3. Já possui a elevatória 2, 4 e 6 (Na 

parte mais alto, no final do Copacabana). Apenas 

a elevatória um que está fora, no Santa 

Terezinha. 

- A grande maioria do esgoto da cidade passa 

pela região, sendo em média 70% do esgoto 

coletado na cidade. O esgoto vem da parte 

norte/nordeste, cai na elevatória 1 e chega até a 

ETE.  

- A elevatória 3 é menor, devendo sua linha de 

recalque passar pela ponte. Estão esperando a 

autorização da prefeitura para fazer essa 

travessia na ponte.  

  

Gustavo 
(representante 
da prefeitura) 

   

- A principal rede da região é a galeria da Av. Padre Almir Neves 

de Medeiros, que antes era um córrego que foi canalizado e 

desagua no rio Paranaíba. A água da região central é lançada 

nessa mesma galeria 

- Não lembra de locais pontuais com problemas de drenagem, 

comparados a outros locais da cidade.  

- Trouxe uma preocupação com a área de divisa entre o 

Copacabana e o Santo Antônio de um dissipador quebrado.  

- A cota de inundação 782 passa ao fundo da região e os eventos 

de cheia ocupam toda essa várzea. As pessoas foram retiradas do 

local da cota de inundação.  

- Ao fundo dos bairros Vila Rosa e Jardim Paulistano existe um 

Parque Ecológico criado em parte da área da cota de inundação.  

- No fundo do bairro Nossa Senhora Aparecida possuem algumas 

APPs, mas é em função da declividade alta, tornando a ocupação 

inviável. APP legal na região é praticamente inexistente e não 

atende os 50 metros do código florestal. 

- São em torno de 85.000 cadastros e 60.000 mil 

lotes. Mas é possível mapear a quantidade por 

bairro ou região. 

Sophia Vieira    
- Na obra de intervenção de esgoto não foi feita a devida contenção 

do solo, ficando exposto e é carreado para o rio Paranaíba.  
 

Marcelo    

- A canalização na Av. Padre Almir começa na região central, corre 

na rua em frente ao Hospital São Lucas e depois continua na Av. 

Padre Almir. 

- Nessa região não possuem microdrenagens, provocando 

bastante inundação nos dias de chuva, de forma frequente. As 

principais ruas inundadas são a Av. Padre Almir e Rua Maestro 

Randolfo.  

- Outro local de inundação é no final da canalização principal, perto 

do Fórum, em parte porque falta microdrenagem e quantidade 

insuficiente de bocas de lobo. Além disso, pela falta de capitação a 

montante, a água da chuva cai em alta velocidade na Av. Padre 

Almir, produzindo inundação. 

 - Por causa da localização do aterro sanitário, 

que antes era um lixão, a maior parte dos 

catadores eram dessa região.  
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CONTRIBUIÇÃO POR EIXO TEMÁTICO - OESTE 
Nome do 

participante 
Bairro Água Esgoto Drenagem Resíduos 

- No bairro Santo Antônio e da Várzea a graves problemas em 

decorrência da falta de microdrenagens, em que a água acaba se 

concentrando em algumas ruas, causando assoreamento e 

deteriorando a pavimentação do asfalto.  

- A rua da Ladeira e São Matheus, perto da Praça do Cristal, no 

Bairro Nossa Senhora Aparecida, também é uma região 

problemática. 

- Na rua Vitória da conquista existe um ponto que o rio Paranaíba 

transborda. A rua da Vitória deve ser constantemente recuperada. 

- Um dos maiores desafios do município, como um todo, é o 

investimento em um sistema de drenagem eficiente. 

Principalmente a região Oeste que é mais antiga e teve uma 

ocupação consolidada desde a década de 1970, momento em que 

não se preocupava com a drenagem.  

Patrícia    

 

- A questão da drenagem nesses bairros tem muito 

comprometimento com o entupimento das bocas de lobo, devido 

ao próprio excesso de resíduos nas ruas que durante os dias de 

chuva são carregados para as poucas bocas de lobo que existem.  

 - A região é completamente atendida pela coleta 

seletiva. Contudo, por ser uma região periférica e 

com grande número de lotes vagos, o descarte 

irregular de resíduos realmente é um grande 

problema, até mesmo nas APPs.  

- Possuem alguns consternes localizados em 

alguns pontos da região. Mas também ainda 

ocorrem casos de mistura nos resíduos por 

descarte errado. 

- Todo o material recolhido da coleta seletiva vai 

para um galpão da própria Conserbrás.  

- Não incorporaram os catadores no galpão, mas 

possuem quase que uma parceria com eles, os 

deixando retirar dos próprios containers os 

resíduos. 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021 
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10.4.7 Regional Sudoeste – 28/04/2021 

 

FIGURA 117 – PRINT DA OFICINA REGIONAL SUDOESTE TRANSMITIDA 
NO FACEBOOK DA PREFEITURA DE PATOS DE MINAS 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021 
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FIGURA 118 – PRINT DA OFICINA REGIONAL SUDOESTE TRANSMITIDA 
NO CANAL DO YOUTUBE DA MYR 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021 

 

• Início da Oficina: 19:15 
 

• Nº de participantes (início): 15 
 

 

• Final da Oficina: 20:21 
 

• Nº de participantes (final): 16 
 

 
 

TABELA 55 – Nº DE PARTICIPANTES POR EIXO 
Eixos Água Esgoto Drenagem Resíduos 

Início 19:23 19:32 19:42 19:50 

Nº de participantes 16 16 14 17 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021 
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FIGURA 119 – RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES NA OFICINA DA REGIÃO 
SUDOESTE - GOOGLE MEET 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021 
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TABELA 56 – CONTRIBUIÇÕES DA OFICINA DA REGIÃO SUDOESTE 

CONTRIBUIÇÃO POR EIXO TEMÁTICO - SUDOESTE 
Nome do 

participante 
Bairro Água Esgoto Drenagem Resíduos 

José Ducilo 
(COMEIA) 

Mora em outra 
região (membro 

do COMEIA) 

- Conhece bem os bairros da região e acredita que a 

questão da água não esteja muito diferente das outras 

localidades da cidade, havendo problemas apenas 

pontuais e que saiam da rotina da Copasa, nada que 

atrapalhe a qualidade ou disponibilidade da água. 

- A estruturação do esgoto tem melhorado bastante. 

Mas certamente ainda possuem ligações clandestinas, 

caindo ainda esgotos no córrego do Monjolo próximo 

ao Mart Minas. Foram construídos emissários nas 

duas pitas da Av. Fátima Porto para cair o esgoto, 

tendo diminuído o odor vindo do córrego da região. 

Contudo, ainda é jogado esgoto no córrego, após a 

esquina da Av. Brasil a água já muda sua tonalidade e 

próximo a Prefeitura, já se vê cardumes de peixes. 

- Ainda existem áreas de ligação clandestina. 

- Acredita que após o processo de finalização da 

estruturação que a Copasa está fazendo, vários dos 

problemas da região serão sanados. 

- Possui uma variedade de estruturas, tendo declives e 

partes planas. Nas partes planas (bairro Lagoa Grande, 

bairro Brasil e bairro Santa Terezinha) existem alguns 

problemas relacionados a drenagem, inundando e 

alagando essas regiões por muito tempo quando 

ocorrem fortes chuvas. Onde a água desce com maior 

volume, além de gerar problema para a pavimento, 

deixa restos de materiais de construção e outros 

resíduos. 

- Muitos depósitos de resíduos de construção civil em toda 

a região. Devendo ser organizada a questão da coleta 

para que seja feita o seu ciclo completo e que tenha um 

trabalho com a educação ambiental.  

- Nas vias que saem do centro urbano, praticamente em 

todas elas existem resíduos jogados as margens das 

estradas, como lixo de construção elétricos, móveis 

velhos e material de construção, como também nas saídas 

para as áreas rurais onde as pessoas costumam deixar 

seu lixo. Ainda não foi compreendido pela população a 

verdadeira intenção da coleta seletiva. 

- Os contêineres estão colocados em vários pontos da 

cidade, mas que não atendem todas as regiões.  

- Um dos desafios é o aterro sanitário que já está no seu 

final e tem necessidade de ser aumentado. Para isso, a 

redução dos resíduos levados para o aterro também é de 

urgência. 

Cristiano 
Venâncio 

Morador da região 
- Até então não tiveram problemas quanto a falta de 

água ou sua qualidade. 
  

- Nunca teve problemas no seu bairro relacionado a 

limpeza. 

Júlio (Copasa)  

- Não tem problemas de abastecimento. 

- A região toda é abastecida pelo reservatória do Boa 

Vista. Há uns 10 anos existia uma intermitência de 

abastecimento a noite porque era abastecido por um 

reservatório que ficava na Copasa. 

- A Copasa ainda está estudando como será o 

abastecimento no Distrito Industrial 3. A rede de água 

está pronta, mas talvez seja feita uma unidade 

independente de abastecimento.   

- São 3.000.000 litros de água no reservatório para 

atender a região.  

- Existe vazamento constantes, mas é na cidade 

inteira. Isso faz parte da movimentação de solo, 

variação da pressão e temperatura, fazendo com que 

os tubos rachem. 

- Todas as regiões de Patos de Minas têm cisternas e 

poços. Mas deve-se tomar cuidado com isso, pois 

corre o risco de a água estar contaminada. 

- Ainda tem um lançamento grande de esgoto que vem 

do Distrito Industrial 1, mas os interceptores e mais 

três elevatórias (Campo Elísio, Setor Industrial) já 

estão em fase de conclusão. Assim que as três 

elevatórias estiverem prontas, vai ser possível tirar 

toda a água de esgoto da região. 

- Proposta de fazer um interceptor IN2: passa no 

parque que foi feito e vai até a rua Bahia onde está a 

elevatória 1.  

- Está sendo feita uma obra complicada na JK, tirando 

uma parte de esgoto que era lançada no córrego da 

Fátima Porto. 

- Da elevatória 1 tem uma parte na Nossa Senhora 

Aparecida que existem algumas invasões de esgotos 

clandestinos de assentamentos ilegais. 

 

- A Copasa está tendo problema com a destinação do 

resíduo de poda, pois a pessoa não está mais recebendo 

porque não recebe pelo serviço pela falta de CNPJ. 

Geise 
(Vigilância 
Ambiental) 

 

- A água para abastecimento fornecida pela Copasa 

nunca teve avaliação da qualidade fora do padrão. 

Mas é uma área com muitos poços artesianos, o que 

é preocupante, pois existe grande chance de as 

pessoas estarem captando que não é própria para 

consumo.  

- É uma área de vulnerabilidade e existem vários 

problemas relacionados a saúde, tendo ocorrido um 

surto de leishmaniose em 2010 devido a construção 

em lugares irregulares. 

- Enquanto vigilância, é liberado outorgas em lugares 

que a Copasa ainda não abastece, sendo pedido a 

análise da qualidade da água antes para ver se é 

apropriada para o consumo humano. 

- Por ser uma área que abrange o Distrito Industrial 3, 

deve-se atentar para os efluentes lançados pelas 

empresas no córrego que ainda não atendem as 

exigências preconizadas pela legislação. 

- O IGAM é o responsável pelas outorgas do 

lançamento de esgoto industrial. 

- O município não possui nenhuma fiscalização de 

lançamento, pois ainda não é de competência do 

município cuidar do empreendimento de ordem maior. 

- É uma região bastante problemática, principalmente 

em relação as endemias, pela própria geografia e 

formas inadequadas de alocação. Muitos focos 

relacionados ao mosquito da dengue, escorpioides e 

outras pragas relacionadas, sendo uma área crítica para 

a Vigilância. 

- Para ser mantido o controle de vetores na região, são 

feitos mutirões mensais para evitar maiores riscos.  

- O Alto do Moleiro é feito como depósito de resíduos 

eletrônicos. 

- Tem um princípio de coleta seletiva, mas não teve um 

processo de educação importante para a sua efetividade. 

Ideia para solucionar é a construção de Associação de 

Catadores. Em 2010 havia uma média de 9 toneladas/dia 

destinadas ao aterro. A coleta seletiva deve ser construída 

coletivamente, não houve participação dos conselhos da 

área para a sua construção. 

- Chacreamentos irregulares, que deixam muitos resíduos 

nas margens do Rio Paranaíba. 
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CONTRIBUIÇÃO POR EIXO TEMÁTICO - SUDOESTE 
Nome do 

participante 
Bairro Água Esgoto Drenagem Resíduos 

- Os resíduos que não são permitidos de serem deixados 

no aterro sanitário devem dar a sua destinação correta, 

até como uma condicionante para que tenha o 

licenciamento do empreendimento. A Concerbrás faz o 

monitoramento dos lixos destinados ao aterro. 

- A ANIP e o Ecoponto são pontos de destinação de pneus 

e direcionados para as indústrias de pneumáticos. 

- Com relação aos resíduos de saúde, existe desde 2009 

o Plano de Gerenciamento de Serviços de Saúde 

Municipal, com um decreto que rege o seu funcionamento. 

A Vigilância cobra a certificação do destino correto desses 

resíduos. A URSS e a Servioeste fazem o recolhimento e 

tratamento dos estabelecimentos da rede pública para a 

destinação correta do lixo do serviço de saúde. 

Sophia 
(Secretaria de 

Meio 
Ambiente) 

   

- Principalmente na parte da Vila Rosa, está com uma 

problemática de alagamento devido a cota 780. O 

Parque do Rio Paranaíba fica na divisa do bairro Vila 

Rosa com o bairro Jardim Paulistano, onde foi feito 

anteriormente a realocação das famílias para não sofrer 

a sazonalidade do rio. 

- Possui trechos um pouco mais preservados que 

dificultou a ocupação. A cota acabou se tornando uma 

APP municipal e evita que seja ocupada 

completamente, mas tem partes com moradias que 

ainda continuam sendo inundadas.  

- Foram realocados para um conjunto habitacional 

popular que fica próximo ao Jardim Esperança, alto da 

Serra. 

 - Por ser uma região de pessoas de baixa renda, há 

muitos coletores de recicláveis que fazem das suas casas 

depósitos de lixo. O próprio parque é constantemente 

utilizado como depósito de resíduos, como também 

algumas residências que não foram realocadas.  

- Região próxima ao bairro Jardim Paulistano, onde tem 

muitas oficinas mecânicas, tornando-se vítima de peças 

não rentáveis (filtro de óleo, espuma de carro etc.) 

- No parque a prefeitura consegue manter um controle 

maior, fazendo constante limpeza com catação e remoção 

com máquina. 

- É uma região muito próxima de mecânicas, sendo 

despejados os resíduos das oficinas. Principalmente no 

Vila Rosa e no Santa Luzia. 

Gustavo 
(representante 
da prefeitura) 

    

- O resíduo é coletado sem segregação, podendo chegar 

resíduos industriais para o aterro. Alguns 

empreendimentos que fazem a destinação correta, como 

escritórios que possuem vínculos com a vigilância, mas 

outros como oficinas não possuem esse monitoramento. 

- Não sabe como é feita a gestão dos lixos das oficinas e 

mecânicas.  

- A Limpebrás é responsável pelos serviços de capina e 

poda, tendo o local correto para o seu destino pela 

prefeitura. O de poda vai para uma pessoa que tem 

parceria com o município que faz carvão. 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021 
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10.4.8 Regional Sul – 29/04/2021 

 

FIGURA 120 – PRINT DA OFICINA REGIONAL SUL TRANSMITIDA NO 
FACEBOOK DA PREFEITURA DE PATOS DE MINAS 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021 
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FIGURA 121 – PRINT DA OFICINA REGIONAL SUL TRANSMITIDA NO 
CANAL DO YOUTUBE DA MYR 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021 

• Início: 19:12 
 

• Nº de participantes (início): 16 
 

 

• Final: 20:26 
 

• Nº de participantes (final): 15 
 

 
 

TABELA 57 – Nº DE PARTICIPANTES POR EIXO 
Eixos Água Esgoto Drenagem Resíduos 

Início 19:22 19:39 19:56 20:04 

Nº de participantes 15 15 16 16 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021 
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FIGURA 122 – RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES NA OFICINA DA REGIÃO 
SUL - GOOGLE MEET 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021 
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TABELA 58 – CONTRIBUIÇÕES DA OFICINA DA REGIÃO SUL 

CONTRIBUIÇÃO POR EIXO TEMÁTICO - SUL 
Nome do 

participante 
Bairro Água Esgoto Drenagem Resíduos 

José Ducilo 

(COMEIA) 
 

- Histórico da Região:  

bastante conhecida com características bem definidas; O 

Jardim Paulistano, bairro mais antigo da região possui 

parte do Parque do Rio Paranaíba. Contudo, tem 

presente muitos ferros velhos e oficinas mecânicas. Não 

há tanta parte residencial, pois é mais comercial. Dentro 

da região está a estação de captação principal de água 

da Copasa. O Indústria Grande hoje tem instalada a Cica 

e a Mais Alimento, o bairro Ipanema é mais residência e 

o bairro Planalto também possui muitas oficinas 

mecânicas, inclusive de mecânica pesada. 

- Acredita que não tem muitos problemas com o 

abastecimento de água, pois a maioria dos bairros são 

mais novos e ainda estão sendo ocupados. 

 

- Como é uma região muito plana, acarretando muitos 

alagamentos. Mas os transtornos ocorrem com chuvas 

mais pesadas, sendo contornado na maioria das vezes. 

 

Júlio (Copasa)  

- Bairro com muitos loteamentos novos. 

- Está sendo iniciada a primeira metade da estação de 

capitação e a outra metade será feita no final do ano com 

a sua ampliação, aumentando a captação de 430 para 

530 litro de água/segundo, além da troca de todos os 

equipamentos. As bombas de captação no rio vão ser 

substituídas e no ponto de capitação vai ter a entrada do 

rio. 

- Não possuem problema com a falta d’água. 

- O bairro do Ipanema possui loteamentos para uma casa 

por lote, sendo inicialmente dimensionado desse jeito. 

Contudo, as pessoas começaram a construir pequenos 

prédios, podendo ser necessário o reforço da rede pelo 

aumento da demanda não esperada. 

- Os loteamentos no Jardim Júlia, Ibiza, Itália e Novo 

Planalto foi feito por consorcio e estão construindo 

adutoras e 2 reservatórios para fazer o abastecimento 

nesses loteamentos. 

- O novo Planalto possui apenas uma rede de 100 

atravessando a rodovia. A travessia já foi feita, só estão 

aguardando a construção da adutora. Por enquanto a 

Copasa não consegue atender todos os loteamentos. 

- Vai ter ampliação da elevatória que manda água para a 

parte sul, não havendo problema de abastecimento por 

um bom tempo. 

- Não possuem conhecimento de lançamento clandestino 

de esgoto.  

- Foi feito um interceptor muito grande pelos 

empreendedores. 

- O maior problema se encontra no bairro Planalto com o 

lançamento de óleo de caminhão, causando entupimentos 

no PV. Na parte mais plana possui PVs bem profundos que 

dificulta a limpeza. Com o passar do tempo pensam em 

entrar com o Projeto Préssende (conferir o nome) nas 

regiões industriais. 

- Com a construção da travessia vai ser possível realizar a 

obra de duas elevatórias e começar a coletar o esgoto do 

bairro Novo Planalto que até então não era coletado. 

- O empreendedor do Ibiza está fazendo a instalação na 

lagoa do Ipanema de uma elevatória com tecnologia sem 

sucção. 

- Não possui o número de quantas empresas descartam os 

efluentes na rede de esgoto, principalmente pela 

impossibilidade gerada pela pandemia para fazer as visitas. 

O Préssende faz a análise da carga orgânica lançada no 

DQO e dos sólidos enviados para a rede de esgoto, quando 

passa do limite estipulado a conta da empresa aumenta. 

- Não possuem poder de policiamento, a Copasa apenas faz 

as orientações. Conseguiram apoio da polícia ambiental 

com a equipe de perfuração de poço irregular que causa 

danos para a rede de esgoto com a lama jogada. 

 

- Os resíduos sólidos retirados são compostos de 

muita areia e materiais particulares de menor 

tamanho, dando uma caçamba por semana. 

Possuem um produto chamado de escuma 

formado dentro dos reatores e forma uma 

substância secada pela Copasa. O lodo é 

retirado continuamente por ser uma bactéria, 

esse processo é necessário.  

- Possuem uma centrífuga que trabalha 12 horas 

por dia e tira 9 metros cúbicos de lodo. O lodo 

está sendo carregado para o aterro sanitário de 

Belo Horizonte, pois não tem condição de 

disponibilizá-lo no município. 

- Esperança com a portaria do CONAMA que 

flexibiliza o uso do lodo em práticas agrícolas 

com um tratamento prévio. Elimina que vai para 

o aterro e beneficia a agricultura de alguma 

forma. 

- O grande problema que as prefeituras 

enfrentam é a própria legislação brasileira, que 

acaba dificultando e não dá nenhum apoio na 

destinação do lixo. 

Sophia 

(Secretaria de 

Meio Ambiente) 

  
- A região possui pontos de lançamento de esgoto 

irregulares, provavelmente clandestinos. 
- O Jardim Paulistano que possui pontos de alagamento. 

- A prefeitura possui previsão legal de classificar 

os Grandes Geradores no Código de Posturas, 

porém ainda não foi implementada uma cobrança 

adicional ou sobretaxa. 
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CONTRIBUIÇÃO POR EIXO TEMÁTICO - SUL 
Nome do 

participante 
Bairro Água Esgoto Drenagem Resíduos 

Gustavo 

(representante 

da prefeitura) 

  

- Estão passando pelo geoprocessamento das oficinas e 

tem a disposição dessa ferramenta para o mapeamento dos 

endereços, podendo agora pensar no planejamento das 

fiscalizações. 

- No bairro JK tem uma parte mais baixa e sua rede de 

microdrenagem está mais acima, tendo um acúmulo de 

água perto da Gontijo. A galeria de 1200, em sua região 

mais baixa, desce no meio do bairro Cidade Nova e vai 

até a empresa Predileta. A água estava entrando na 

empresa e causando transtornos. Como solução, irão 

fazer um bolsão para retardar a água 

- A drenagem abarca a bacia da Cidade Nova que 

contribui nessa mesma rede e acaba ajudando nos 

transtornos perto da empresa Predileta. 

- O bairro Novo Planalto são loteamentos novos e já 

tiveram problemas com sua drenagem. 

- Os loteamentos próximos ao jardim Palha fazem os 

lançamentos nas lagoas, algumas naturais, e não 

recorda de problemas de drenagem nesse local. 

- A cota de inundação passa aos fundos do bairro Jardim 

Paulistano e quando o rio se eleva ocorrem 

alagamentos. 

- Possuem problemas de microdrenagem, como falta de 

boca de lobo e captação. 

- A criação do Parque Municipal, onde teve a 

desapropriação é de 2016. 

- Falta de gestão dos resíduos comerciais e 

industriais de fiscalização e de 

acompanhamento, pensando nas oficinas e 

empreendimentos industriais em geral. A 

prefeitura trata o resíduo similar ao doméstico, 

mas não possuem fiscalização de destinação de 

outros tipos de resíduos. 

- As empresas têm que atender os requisitos, 

mas só no momento do alvará, faltando 

fiscalização posterior ao seu funcionamento. 

- Está sendo feita a revisão do código de posturas 

e de obras durante o trabalho do CTM, sendo 

ainda possível pensar ou alterar sobre o tamanho 

dos grandes e pequenos resíduos gerados. 

- Os grandes geradores oneram todo o sistema 

de coleta. Grande parte do IPTU tem o 

comprometimento com o tratamento de resíduos. 

 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021 

 



 

   

Página: 502 / 566                                                                                                                  
Arquivo: 245-P3-DIAGNOSTICO-R14-210914 

 

10.4.9 Regional Sudeste – 30/04/2021 

 

FIGURA 123 – PRINT DA OFICINA REGIONAL SUDESTE TRANSMITIDA NO 
FACEBOOK DA PREFEITURA DE PATOS DE MINAS 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021 
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FIGURA 124 – PRINT DA OFICINA REGIONAL SUDESTE TRANSMITIDA NO 
CANAL DO YOUTUBE DA MYR 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021 

 

• Início: 19:10 
 

• Nº de participantes (início): 12 
 

 

• Final: 20:06 
 

• Nº de participantes (final): 14 
 

 
TABELA 59 – Nº DE PARTICIPANTES POR EIXO 

Eixos Água Esgoto Drenagem Resíduos 

Início 19:18 19:31 19:43 19:54 

Nº de participantes 12 15 15 13 

 Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021 
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FIGURA 125 – RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES NA OFICINA DA REGIÃO 
SUDESTE - GOOGLE MEET 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021 
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TABELA 60 – CONTRIBUIÇÕES DA OFICINA DA REGIÃO SUDESTE 

CONTRIBUIÇÃO POR EIXO TEMÁTICO - SUDESTE 
Nome do 

participante 
Bairro Água Esgoto Drenagem Resíduos 

Jefferson 

(diretor da 

Escola 

Municipal 

Norma Borges) 

 

- Na Escola Municipal Norma Borges não tem o que se queixar 

da qualidade e disponibilidade da água. 

- A ONG Engenheiros Sem Fronteiras já fez uma visita na 

escola fazendo o levantamento prévio. Mas acredita que pode 

ser feita uma ampliação do projeto (relatado pela Geise) para 

outros aparelhos que favoreceria a captação da água da 

chuva. 

- Ainda possuem pontos de esgotos que se 

misturam muito com a rede fluvial e redes que 

precisam ser mais bem estruturadas. Muitos 

pontos de alagamento com a água descem em 

maior volume e seus problemas, na verdade, 

podem estar associados com problemas também 

de drenagem e gestão de resíduos. 

- Nos períodos chuvosos, mesmo que não seja chuvas volumosas, 

causam muitos alagamentos. Na escola mesmo isso acontece. 

- Batalha de longa data na região, 

principalmente com a destinação e a 

coleta. Já houve um avanço com a 

separação dos resíduos úmidos e secos 

em todo o bairro. Mas acredita que 

precisa de um avanço mais significativo. 

- Os bairros como um todo possuem um 

bom serviço de coleta, mas existe uma 

área verde fora dos muros da escola onde 

nem sempre ocorre a limpeza e onde 

favorece o despejo de resíduos. É muito 

comum deslocar funcionários da própria 

escola para recolher os entulhos. 

- Tem muitos lotes vagos e grandes 

terrenos onde são lançados resíduos de 

forma indevida pela população. 

Júlio (Copasa)  

- O abastecimento na região é feito pelo reservatório da JK, 

onde existe uma elevatória (enche e retorna a água para o 

sistema). Contudo, considera o reservatório da região 

insuficiente. Tem mais dois reservatórios, um que abastece o 

Céu Azul e outro que abastece o bairro Industrial. 

- Hoje não existe nenhum problema relacionado com o 

abastecimento na região. 

- O reservatório do JK será ampliado. 

- No Distrito Industrial 2 não possui nenhum problema com a 

rede de água. A água acompanha a rodovia e vai até o 

presídio, abastecendo toda a região. 

- Começaram a construção de interceptores, 

contornando a linha do córrego até depois do 

Céu Azul, em que foi trocado por uma rede 300 e 

BBC. No Céu Azul foi construído dois 

interceptores e solucionado o problema do 

esgoto a céu-aberto, como também uma 

elevatória. Antes da elevatória ainda cai o 

córrego. 

- Vão ser construídas mais duas elevatórias no 

Campos Elíseos para completar toda a coleta 

dessa região. 

- Não possui conhecimento sobre a quantidade 

de fossas sépticas, mas imagina que deve ser 

algumas entre o Distrito Industrial I e II, já que 

nessa região não havia rede de esgoto. 

- Fazem a retirada constantemente do centro de 

reeducação dos jovens, onde a fossa sempre 

transborda e podendo gerar problemas. 

- O esgoto contorna o Residencial Gramado, caí 

até o Campos Elíseos e vai para o córrego 

próximo a Fátima Porto, perto do Mart Minas. Na 

parte de cima não há mais esgoto a céu aberto 

  

Geise 

(Vigilância 

Ambiental) 

 

- Possui vários equipamentos com aglomeração de 

comunidades, como escolas, o batalhão e a entrada da UPA 

no município, que demanda bastante quantidade de água e, 

por isso, necessita de uma atenção especial. 

- Em relação ao Jardim Peluzzo e o Céu Azul, tem resquícios 

de veredas que foram transformados em condomínio, sendo 

todo impermeabilizado. Mas como eram áreas que não 

deveriam ser impermeabilizadas, geraram diversos problemas 

de erosão. 

- Pontos de monitoramento nas grandes coletividades sobre a 

qualidade da água, analisando se estão próprias para o 

consumo. 

- Bairro que apresenta o maior número de foças 

sépticas e as vezes não sépticas também, de 

acordo com o levantamento realizado pela 

Vigilância Ambiental) 

- A erosão que ocorreu no Jardim Céu Azul se deu, na verdade, pela 

ocupação indevida, já que o solo da área é argiloso. Era um 

subsistema vereda e foi loteado. 

- Grande consumo de matérias que são 

colocados de forma inadequada, sem o 

respeito das normas. Como a mistura nas 

caçambas de resíduos orgânicos com 

resíduos da construção civil.  

- Nesta região que existe o ecoponto de 

pneumáticos. 

- Tem no setor industrial mistura de 

resíduos de caráter industrial no lixo 

doméstico. 
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CONTRIBUIÇÃO POR EIXO TEMÁTICO - SUDESTE 
Nome do 

participante 
Bairro Água Esgoto Drenagem Resíduos 

- Tem a ONG – Engenheiros Sem Fronteiras que estão 

propondo um projeto para trabalhar nas escolas sobre o reuso 

e aproveitamento da água para as atividades escolares, junto 

a um edital da Mosaico Fertilizantes. 

Esio   

- Sobre o Distrito Industrial II: moramos na 

Estrada Canedo e necessitamos que terminem a 

rede de esgoto e realizem o asfaltamento da 

Estrada Canedo. 

  

Sophia 

(Secretaria de 

Meio Ambiente) 

  

- Problema grave com esgoto entre as ruas Padre 

Antônio dias e Doutor Mário da Fonseca (Jardim 

Céu Azul com Residencial Gramado). Contudo, a 

Copasa está fazendo uma obra sobre o esgoto e 

parece ter solucionado. 

- Entre o Jardim Céu Azul e o Residencial Gramado tem problema 

de drenagem e não sabe se a drenagem que vem da avenida 

principal foi bem direcionada até o leito do córrego, estando hoje 

quebrada na cabeceira e calçando muito estrago. O barrando está 

cedendo da Dr. Mario da Fonseca Filho e agora a erosão também 

está caminhando para a rua Elsy Alves de Oliveira.  

- O condomínio Bougainville não possui uma drenagem muito 

eficiente, contribuindo para a degradação do local. 

- No Distrito Industrial 1 e 2 acredita que não existe uma rede de 

drenagem. 

- No Campos Elíseos, bairro mais novo, há menos problemas. 

- No Jardim Céu Azul tem uma grande problemática de erosão, 

devendo ser uma obra gigantesca e bastante cara, já que o barraco 

possui de 10 a 15 metros de erosão.  

- Antes era uma área urbanizada, mas em decorrência do descuido 

da drenagem se tornou uma região de risco, sendo as moradias 

realocadas. 

 - Não conhece a característica dos 

resíduos que são gerados no setor 

Industrial. Já até entrou em contato com a 

Conserbrás para listar as condições de 

resíduos da região, para poder traçar um 

diagnóstico um pouco mais detalhado.   

- Muitos resíduos dentro da erosão do 

Jardim Céu Azul, causando problemas 

com doenças. 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021 
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10.5 CONTRIBUIÇÕES DAS ÁREAS RURAIS DE PATOS DE MINAS 

Diferente do distrito sede do município de Patos de Minas, as áreas rurais ainda 

possuem dificuldades com o acesso à internet, onde muitas vezes não é 

acessível essa ferramenta a todas as residências das comunidades locais. 

Tendo em vista essa realidade, pensou-se em uma outra forma de abordagem 

para essa parcela da população.  

Com isso, foi levantada a hipótese de promover as oficinas nas áreas rurais em 

formato presencial, tentando localizar um local por região de fácil acesso e com 

um espaço que atendesse o distanciamento social, visto o cenário crítico gerado 

pela pandemia do COVID-19 que ainda estamos passando. Contudo, essa 

alternativa de garantir a participação social e mobilização para a elaboração do 

PMSB de Patos de Minas também foi percebida como inexequível. Dessa forma, 

a melhor saída encontrada para assegurar a contribuição dos outros distritos 

situados nas áreas rurais foi entrar em contato, via telefone, com lideranças 

locais, para entender a realidade local. Assim, foi elaborado um formulário no 

Google Formulário contento todas as questões que abarcam o saneamento 

básico e a gestão de resíduos sólidos. 

O formulário foi estruturado em sessões que dividiam perguntas relacionadas 

aos eixos de água, esgoto sanitário, drenagem e resíduos sólidos. O formulário 

é iniciado com uma introdução que deve ser explicada a pessoa contatada e, 

após isso, suas informações gerais como nome, distrito e instituições que 

representa são anotadas. Ressalta-se que a estrutura do formulário está incluída 

no Anexo A do presente relatório. 

Com a aprovação pela equipe da Prefeitura Municipal de Patos de Minas pela 

metodologia sugerida, a equipe nos enviou os contatos das lideranças dos oito 

distritos a serem contemplados pelo PMSB (Bom Sucesso, Santana de Patos, 

Areado, Pindaíba, Alagoas e Boassara). No dia 11 (onze) de junho de 2021 as 

ligações foram iniciadas, sendo alcançado o contato com todos os distritos 

indicados no Termo de Referência até o dia 23 de junho de 2021.  
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A lista dos distritos, as pessoas contactadas, os dias que foram realizadas as 

ligações e a sua duração estão representadas no Quadro 42 abaixo: 

 
QUADRO 42 – LISTA DOS CONTATOS REALIZADOS NOS DISTRITOS DE 

PATOS DE MINAS 

Distrito 
Pessoa 

contactada 
Instituição representante Data 

Duração da 

ligação 

Bom Sucesso Elizabeth 
Conselho Comunitário de 

Bom Sucesso 
11/06/2021 20 minutos 

Santana de 

Patos 
Viviana 

Conselho Comunitário de 

Santana de Patos 
15/06/2021 22 minutos 

Areado Cremildo 
Conselho Comunitário de 

Areado 
11/06/2021 30 minutos 

Pindaíba Geraldo 

Associação Renasce 

Pindaíbas; Conselho 

Integrado do Meio Ambiente 

de Patos de Minas; COMEIA 

Patos de Minas 

11/06/2021 45 minutos 

Alagoas Laércio 
Conselho Comunitário de 

Alagoas 
14/06/2021 31 minutos 

Boassara Wanderson 
Não representa nenhuma 

instituição ou associação 
14/06/2021 30 minutos 

Boassara José Vaz 
Não representa nenhuma 

instituição ou associação 
15/06/2021 35 minutos 

Major Porto Marli 

Diretora da Escola Estadual 

Major Mota; Tesoureira do 

Conselho de 

Desenvolvimento 

Comunitário 

23/06/2021 40 minutos 

Pilar Sandra 
Conselho Comunitário de 

Pilar 
23/06/2021 33 minutos 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021 

10.5.1  Resultados 

Foram preenchidos o total de nove formulários, sendo dois deles apenas de 

Boassara, pois durante a ligação com o Sr. Wanderson, este nos passou o 

contato do Sr. José Vaz, seu tio que diz ter bastante conhecimento sobre a 

realidade local. Os contatos tiveram a duração de, em média, trinta e dois 

minutos e podemos dizer que todas as pessoas se mostraram bastante dispostas 

em nos contar de forma precisa como percebiam o saneamento, abastecimento 

de água, drenagem das águas das chuvas e gestão dos resíduos sólidos de sua 

região. Com isso, foram preenchidos tanto questões fechadas, proporcionando 
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informações gerais através de frequências e percentuais, quanto questões 

abertas, abordado as singularidades de cada local. 

Nos tópicos que se seguem serão analisadas as repostas por eixo.  

10.5.1.1 Abastecimento de Água 

Como representado no gráfico abaixo, todas as lideranças das áreas rurais 

entrevistadas disseram ter em sua região abastecimento de água pela Copasa. 

Contudo, algumas regiões apresentam abastecimentos alternativos, como 

presença de poços artesianos, capitação direta pelo rio e cisterna.  

 

FIGURA 126 – FORMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - RESPOSTAS 
DISTRITOS RURAIS 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021 

 

Contudo, mesmo 44,4% das lideranças contatadas terem apontado o poço 

artesiano e semiartesiano como meio de abastecimento de água, 66,7% 

disseram ter conhecimento da existência de poços em sua região. Além disso, 

42,9% dessas pessoas apontaram que são todos outorgados e 57,1% não 

tinham essa resposta. Nenhuma das pessoas entrevistadas disse saber se 

haveria poços em sua região não regularizados. 
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FIGURA 127 – EXISTÊNCIA DE POÇOS ARTESIANOS – RESPOSTAS 
DISTRITOS RURAIS 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021 

 

 

FIGURA 128 – POÇOS ARTESIANOS OUTORGADOS – RESPOSTAS 
DISTRITOS RURAIS 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021 

 

Um ponto positivo demonstrado nas respostas foi que nenhum dos entrevistados 

colocaram que a falta d’água seria um problema da região, faltando água apenas 

eventualmente ou em época de seca, como também, não tinham o conhecimento 

de nenhuma residência que não tivesse o acesso a água. Apenas em Alagoas 

foi indicado que ainda ocorre falta d’água nas áreas rurais do distrito.  
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FIGURA 129 – PROBLEMA COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA - 
RESPOSTAS DISTRITOS RURAIS 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021 

 

Quando ocorre a falta de água por eventuais obras na rede, a maioria (55,6%) 

relataram que são avisados tanto pela prefeitura, quanto pela Copasa, que 

durante um período determinado ocorrerá a interrupção do fornecimento de 

água. Contudo, em Alagoas e Santana de Patos nos foi informado pelos 

respondentes que a população local não é avisada quando o fornecimento será 

interrompido. 

 

FIGURA 130 – AVISO SOBRE A INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE 
ÁGUA - RESPOSTAS DISTRITOS RURAIS 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021 
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Entretanto, se a falta de água no geral não foi apontada como uma questão 

problemática nos distritos pertencentes ao município de Patos de Minas, a 

avaliação da qualidade da água de forma negativa esteve bastante presente. 

Apenas quatro entrevistados, esse pertencentes a Bom Sucesso, Areado, 

Alagoas e Santana de Patos, responderam que a água disponível para o 

consumo humano era de boa qualidade. Para o restante, a água apresenta 

alteração na cor, sabor ou cheiro, podendo ser causadas por contaminação.  

 

FIGURA 131 – PERCEPÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA - RESPOSTAS 
DISTRITOS RURAIS 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021 

 

Por fim, todas as localidades possuem reservas em caixa d´água e apenas duas 

intercalam com cisternas, sendo essas Major Porto e Pilar. A relação entre 

reserva coletiva e individual não está muito distanciada, e algumas regiões 

possuem até mesmo as duas formas de reserva de água. 
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FIGURA 132 – RESERVA D'ÁGUA - RESPOSTAS DISTRITOS RURAIS 
Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021 

 

Através das respostas abertas, podemos perceber problemas específicos de 

cada região, principalmente relacionados a má qualidade da água, sendo apenas 

quatro regiões em que este cenário não foi identificado (Alagoas, Pindaíba, 

Areado, Bom Sucesso e Santana de Patos). Em Santana de Patos a dificuldade 

não é sobre o aspecto ruim da água, mas sim sobre questões estruturais que 

prejudicam a pressão com que ela chega nas residências. De acordo com 

Viviana, representante do Conselho Comunitário de Santana de Patos: 

“A área mais alta da comunidade possui a pressão da água muito fraca, sendo 

está uma das únicas reclamações. A população local já reivindicou a melhoria 

com relação a pressão da água. Segundo as informações da Copasa, Santana 

de Patos já possui o sistema, mas está faltando a liberação para essa água com 

maior pressão.” 

Em Boassara, Wanderson e José Vaz disseram que a região já possui minas de 

água e que antigamente toda a população tinha acesso a água e de boa 

qualidade. Contudo, com a chegada da Copasa, além da qualidade ter caído 

substancialmente, o preço cobrado é muito alto para a renda per capita de 

Boassara, além das mudanças prometidas não serem cumpridas. 
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Em Major Porto e em Pilar a qualidade da água foi o principal ponto de 

reclamações, sendo colocado como propostas de solução pelas entrevistadas a 

análise da qualidade da água com a divulgação dos resultados. Nessas duas 

regiões, muitas pessoas preferem comprar água ou buscas nos córregos, pois 

apresentam alteração no sabor, principalmente, mas no cheiro e na cor também. 

Marli também frisou que pela água ser bastante ruim, acaba queimando até o 

chuveiro das residências, deixa as panelas pretas e não faz bem para o cabelo. 

10.5.1.2 Esgotamento Sanitário 

O esgotamento sanitário é o eixo mais preocupante entre os outros, de acordo 

com o que foi relatado pelas lideranças locais. Com exceção de Areado, em que 

Cremildo disse ser o esgoto todo tratado antes de ser lançado, em todas as 

outras regiões o sistema não é tratado, atraindo vetores e poluindo os rios e 

córregos. Além disso, ainda há presença de fossa rudimentar em quatro distritos, 

sendo eles Boassara, Santana de Patos, Alagoas e Pilar. Em Boassara e 

Alagoas não há rede de esgoto.  

 

FIGURA 133 – COLETA DE ESGOTO - RESPOSTAS DISTRITOS RURAIS 
Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021 

 

Porém, apesar da maioria dos distritos já possuírem rede de esgoto, sete dos 

oito que integram o Termo de Referência apontaram que o esgoto ainda é 
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lançado nos rios e córregos sem tratamento. Com isso, é requisitado pelas 

lideranças sua ampliação e outras melhorias estruturais tanto no recolhimento 

nas casas, quanto no seu destino.  

Em Boassara foi relatado que o “esgoto corre a céu aberto em três pontos dentro 

da comunidade, sendo um deles a própria escola. Esse esgoto a céu aberto e 

sem tratamento dá muito mal cheiro em toda a região. Além disso, o lançamento 

do esgoto é feito em uma grota e cai no córrego Santo Antônio.” 

Já em Alagoas, por causa da inexistência da coleta inadequada e da falta de 

tratamento, ocorre muito conflito entre os próprios vizinhos, pois muitas vezes o 

esgoto de uma pessoa acaba caindo na casa de outra ou a tampa da fossa 

desaba. 

Major Porto também possui um problema específico que traz enormes prejuízos 

para a população. De acordo com Marli, “mesmo após a instalação da ETE, a 

água ainda cai toda poluída pois não fizeram o que haviam prometido, sendo o 

tratamento da água, separação do líquido dos resíduos e transformação de parte 

destes em esterco. Hoje a água ainda permanece sem tratamento. Na época da 

seca, o Córrego das Batatas diminui bastante e os resíduos ficam concentrados 

em suas margens, acumulando muriçocas, gerando uma quantidade imensa de 

larvas.” 

Como consequência da falta de investimento no esgotamento sanitário nos 

distritos pertencentes ao município de Patos de Minas, sendo coletado e lançado 

de forma inadequada, isso quando não feito por fossas rudimentares pela 

inexistência desse sistema, acaba atraindo muitos vetores, causando odor e 

poluindo o meio ambiente. 
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FIGURA 134 – VETORES ATRÍDOS PELA FORMA DE DESTINO DO ESGOTO 
- RESPOSTAS DISTRITOS RURAIS 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021 

10.5.1.3 Drenagem 

O manejo da chuva também possui um quadro que carece de bastante atenção 

no PMSB de Patos de Minas para as áreas rurais, pois de acordo com as 

lideranças entrevistadas, nenhuma das regiões possuem sistema de drenagem. 

Por muitos, foi relatado que quando chove a água da chuva corre e vai “lavando” 

toda a região e muitos lugares acabam alagando. Exemplos disso é em Alagoas 

que, de acordo com Laércio “no centro de Alagoas tem duas lagoas que foram 

impedidas pelas construções e asfaltamentos indevidos, acumulando toda a 

água da chuva.”  

Em Santana de Patos a água da chuva é lançada para a rede de esgoto, mas o 

sistema de captação não é suficiente. Dessa forma, quando chove tem algumas 

ruas que precisam ser construídas barreiras para a água não entrar nas casas. 

Além disso, a maioria das ruas não são asfaltadas, lavando toda a região em 

dias de chuvas intensas. 

Outra região que possui o mesmo problema de alagamento é Boassara, sendo 

relatado por José Vaz que a “água da chuva passa no lote do vizinho, invade o 

outro e faz uma bagunça e com a instalação de manilhas já melhoria a situação.” 
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FIGURA 135 – DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - RESPOSTAS DISTRITOS 
RURAIS 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021 

 

Contudo, como demonstrado no gráfico abaixo, menos da metade dos distritos 

indicaram pontos específicos onde a água da chuva gera problemas. A Tabela 

61 informa os locais que nos foram relatados.  

 

FIGURA 136 – PROBLEMAS CAUSADOS PELA CHUVA - RESPOSTAS 
DISTRITOS RURAIS 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021 
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TABELA 61 – PONTOS DE PROBLEMAS CAUSADOS PELA CHUVA - 
RESPOSTAS DISTRITOS RURAIS 

Distritos 
Rurais 

Pontos de 
Erosão 

Pontos de 
Alagamento/Enchentes 

Pontos de 
Escorregamento/Deslizamento 

Bom 
Sucesso 

Fazenda Bom 
Sucesso; 
Fazendo 
Genova 

  

Santana 
de Patos 

 

Rua Deoclécio Matos; 
Rua Dona Inácia; Rua 

Pedro Caixeta; Rua 
Marcílio Simão; Rua 

Constância Nascimento 

 

Areado  Avenida Chico Moisés  

Pindaíba 

Acesso a Lagoa 
formosa, as 
margens da 

rodovia vicinal; 
Bairro Buracão; 
Bairro Abelha; 

Serra dos 
Cabritos 

  

Alagoas 

Área rural 
(chacreamentos 

em áreas de 
declive) 

Saída da praça central; 
Rua Palmas próxima a 
rua Coromandel; Rua 
Vila Tonico Correia 

Área rural 

Major 
Porto 

  
Barranco na entrada da cidade 

vindo de Patos de Minas. 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021 

 

Em 77,80% das regiões podemos encontrar Áreas de Preservação 

Permanentes, principalmente localizadas em propriedades rurais, próximas a 

nascentes, lagoas, córregos e rios. Contudo, foi apresentado que em muitas 

APPs estão instaladas moradias, podendo causar a degradação desses 

ambientes e colocar em risco a população inserida nesses espaços. Apenas em 

Santana de Patos e Major Porto foram afirmadas que não existiam moradias nas 

áreas das APPs. A Tabela 62 relaciona as APPs identificadas pelos 

entrevistados e quais dessas possuem moradias em sua área. 
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FIGURA 137 – ÁREAS DE PRESERVAÇAÕ PERMANENTE - RESPOSTAS 
DISTRITOS RURAIS 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021 

 

 

FIGURA 138 – MORADIAS EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - 
RESPOSTAS DISTRITOS RURAIS 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021 

 

TABELA 62 – ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - RESPOSTAS 
DISTRITOS RURAIS 

Distritos Rurais APP Moradia em APP 

Bom Sucesso Nascentes; Beira de rio Não sabe 

Santana de Patos Nas propriedades rurais  

Pindaíba 
Nascentes dos afluentes do 

córrego do Bauzinho; 
córrego do Bauzinho 

Em toda a região possui 
moradias próximas aos 
lagos, mas mantem a 

preservação das áreas 
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Distritos Rurais APP Moradia em APP 

Areado   

Alagoas 
Propriedades rurais; 
Nascentes; Lagoas 

Lagoa central do distrito 

Boassara Propriedades; nascentes Não sabe 

Major Porto Áreas rurais  

Pilar 

Morro da Serra; Cachoeira 
do Pilar; Fazenda Aros do 
Gilberto; áreas privadas; 
Córrego da Cachoeira; 

Nascente perto do Morro da 
Serra; Nascente na fazendo 

do Biné 

Fazenda Pilar da Cachoeira, 
Fazenda Aros Pilar 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021 

De acordo com a percepção sobre o manejo da água da chuva de todas as 

lideranças locais entrevistadas, foi ressaltado a urgência para implementar um 

sistema de drenagem nas regiões, visto que são inexistentes. A instalação de 

microdrenagens, como bocas-de-lobo, manilhas e bolsões de contenção, foram 

as propostas de solução mais destacadas, como também a promoção de 

atividades voltadas a educação ambiental e informação sobre a importância de 

um sistema de drenagem bem estruturado. 

Em algumas regiões, determinadas especificidades foram salientadas pelos 

respondentes, como é o caso de Alagoas, Santana de Patos e Major Porto. No 

primeiro distrito foi colocado que a água da parte mais alta percorre toda a rua 

até a parte mais baixa, sendo necessário fazer um bolsão cujo a água acumulada 

deve ser levada até o córrego da Estiva. Além disso, há muitas regiões com 

voçorocas por causa das construções indevidas em áreas de declive. No 

segundo distrito, a água da chuva que já é lançada para a rede de esgoto, 

quando ocorre chuvas mais intensas a estrutura não suporta. E, por fim, tem-se 

que em Major Porto o seu rio sobe muito em momentos de chuva e o córrego 

das Batatas invade o poço artesiano feito pela Copasa. 

10.5.1.4 Resíduos Sólidos 

A gestão dos resíduos sólidos nos distritos rurais de Patos de Minas também 

carece de estruturação e uma melhora em seu planejamento. Pois, apesar de 

em sete localidades existir a coleta de lixo, com exceção de Boassara, passando 

com a periodicidade de uma semana em todas elas, não existe coleta seletiva 
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ou algum tipo de política voltada para o descarte de resíduos específicos como 

resíduos agrícolas, de construção civil, volumosos e elétricos.  

 

FIGURA 139 – COLETA DE LIXO - REPOSTAS DISTRITOS RURAIS 
Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021 

 

Em Boassara, onde não existe a coleta de resíduos, a população local 

normalmente a queima, leva para outras cidades ou deixa em pontos das 

estradas e propriedades. Já nas regiões onde ocorre a coleta, o caminhão 

responsável pelo recolhimento passa nas ruas e estradas rurais. Exceto em 

Alagoas, onde o caminhão não passa próximo as propriedades rurais.  

Contudo, o descarte inadequado de lixo foi um ponto de bastante preocupação 

pelas lideranças locais, sendo recorrente em todos os lugares e de forma 

predominante por lançamentos em pontos de estrada (100%), seguido de 

queima de resíduos (55,6%), lançamento em terreno baldio (44,4%) e em 

encostas (33,3%).  

Além disso, temos que dos resíduos descartados de forma inadequada, os 

domésticos estão em maior volume. Mas de construção civil, volumosos e 

eletrônicos e agrícola também são bastante presentes. Essa porcentagem 

corrobora com uma das principais reclamações dos participantes, sendo esta, a 

implementação de algum método de destinação desses resíduos de forma 

correta e que facilite o seu descarte pelos moradores. Ainda, por serem regiões 

bastante humildes e carentes de recursos, lidar com os resíduos produzidos da 



 

   

Página: 522 / 566                                                                                                                  
Arquivo: 245-P3-DIAGNOSTICO-R14-210914 

agricultura, construção civil e de grandes volumes torna-se bastante dispendioso 

para as comunidades rurais.  

 

FIGURA 140 – DESCARTE INADEQUADO DE LIXO - RESPOSTAS 
DISTRITOS RURAIS 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021 

 

 

FIGURA 141 – RESÍDUOS QUE POSSUEM DESCARTE IRREGULAR - 
RESPOSTAS DISTRITOS RURAIS 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021 
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Em vista disso, a percepção pelos respondentes é que a forma como é destinado 

o lixo acaba atraindo muitos vetores, podendo causar problemas a saúde e bem-

estar da população.  

 

FIGURA 142 – VETORES ATRAÍDOS PELO DESCARTE DE LIXO - 
RESPOSTAS DISTRITOS RURAIS 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021 

 

Dessa forma, as principais propostas solutivas para a questão dos resíduos 

sólidos nos distritos rurais foi a implementação da coleta seletiva, com a 

instalação de contêineres e a promoção de eventos e ações que fomentem a 

conscientização ambiental e como fazer a destinação correta do lixo produzido.  
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11 - CONCLUSÃO 

11.1 GOVERNANÇA E GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS  

No que diz respeito à organização, estrutura e capacidade institucional existente 

para a gestão dos serviços de saneamento básico, percebe-se uma pulverização 

das atribuições entre as secretarias de Obras, de Planejamento e a Diretoria de 

Meio ambiente da Secretaria de Agricultura que não favorece à organização, o 

planejamento, a também é percebida por membros das equipes da Prefeitura, 

conforme manifestações colhidas nas reuniões. 

Esta lacuna na liderança do assunto no âmbito das secretarias tem algumas 

implicações que podem prejudicar a eficácia e a eficiência das ações em torno 

da gestão do saneamento em suas diversas vertentes. Há ausência de 

direcionamento para ordem e execução de prioridades, conflito de 

competências, planejamento e gestão, o que à ausência de plano, metas, 

acompanhamentos na execução e falta de hierarquização de prioridades e 

processo decisório com atribuição de responsabilidades. A falta de clareza na 

definição de responsabilidades implica lacunas no planejamento das atividades, 

incluindo a falta de previsão de necessidades. O esgotamento da capacidade do 

aterro é um caso concreto. Além do mais, a falta de responsabilidades impacta 

a capacidade de gestão das operações, com falhas na fiscalização, vide a forma 

de pagamento dos resíduos coletados e aterrados basear-se exclusivamente 

nas informações do prestador do serviço.  

Ademais, a situação acarreta atraso na gestão dos processos e procedimentos 

em bases mais modernos e próprias a gestão dos recursos públicos. Com falta 

de atribuição de responsabilidades, não há demandas de informações e a 

pressão pela geração e compartilhamento de informações não existe ou é 

minimizada. 

A informatização de processos para agilizar a tramitação interna é extremamente 

importante para as organizações, considerando a velocidade em que a 

informações e fatos ocorrem no mundo atual. Mudanças organizacionais e 
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treinamento de pessoal são mudanças que devem acompanhar a informatização 

de processos para alcançar o objetivo esperado.   

Além da falta de um plano e metas atingir diretamente a gestão municipal dos 

resíduos, afeta também decisões importantes sobre o engajamento em formas 

associativas, tais como consorciamento e convênios de cooperação, para a 

superação de problemas de coleta e destinação de resíduos com municípios 

vizinhos (Quadro 43). Conforme o SNIS, a falta de consórcio ou formas 

cooperativas na região apontam para uma evidente oportunidade. 

 
QUADRO 43 – GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NOS MUNICÍPIOS 

LIMÍTROFES A PATOS DE MINAS, 2018. 

Microrregião  
Municípios Limítrofes 

 O Município possui 
Plano Municipal de 
Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos 
(PMGIRS) conforme a 
Lei nº 12.305/2010 que 

trata da Política 
Nacional de Resíduos 

Sólidos? 

O município é integrante de algum 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 

regulamentado pela Lei nº 
11.107/2005 que tenha entre suas 

atribuições específicas a gestão ou 
prestação de um ou mais serviços 

de manejo de RSU (serviços de 
coleta de resíduos domiciliares ou 

públicos, operações de aterro 
sanitário etc.) 

Patos de Minas Não Não 

Patrocínio Sim Não 

Carmo do Paranaíba Não Não 

Coromandel Sim Não 

Vazante Sim Não 

Lagoa Formosa Sim Não 

Serra do Salitre Sim Não 

Guimarânia Sim Não 

Lagamar Não Não 

Tiros Sim Não 

Cruzeiro da Fortaleza Não Não 

Fonte: SNIS, 2020 

 

A gestão associada de serviços públicos pode abranger atividades de 

planejamento, regulação, fiscalização, bem como a execução/prestação de 

serviços públicos, podendo ser objeto de compartilhamento: 

✓ Serviços públicos de gestão de resíduos sólidos, em que estariam 

incluídas ações que envolvem planejamento, produção de 

informações e de estudos técnicos, apoio e fomento ao intercâmbio de 
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experiências e de informações, regulação e fiscalização preventiva e 

repressiva; 

✓ Serviços públicos de gerenciamento de resíduos sólidos, em que 

estariam incluídas ações nas etapas de coleta, transporte, transbordo, 

tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos 

sólidos, cuja responsabilidade pelo manejo seja atribuível ao Poder 

Público, incluindo a disposição final de rejeitos em aterros, bem como 

o compartilhamento ou uso comum de equipamentos/áreas vizinhas. 

Em relação ao aspecto financeiro, de acordo com o art. 8o da Lei no 11.107/2005, 

o consórcio público angaria recursos dos entes consorciados, por meio de 

contrato de rateio, a ser formalizado em cada exercício financeiro, dentro de um 

prazo de vigência compatível. O Quadro 44 apresenta uma síntese das 

semelhanças e diferenças entre os consórcios e os convênios de cooperação.  
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QUADRO 44 – CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS CONSÓRCIOS E DOS CONVÊNIOS DE COOPERAÇÃO 

CONSÓRCIOS CONVÊNIOS DE COOPERAÇÃO 

SEMELHANÇAS 

Ajuste negocial /parcerias firmadas exclusivamente entre entes federativos para gestão associada de serviços públicos e objetivos comuns, como 
concretização do federalismo cooperativo. 

Envolvem convergência de objetivos e resultados, com obrigações recíprocas entre os entes federativos parceiros (sejam eles convenentes ou 
consorciados). 

Exigem que cada ente consorciado ou convenente celebre um contrato de programa nas hipóteses em que a gestão associada envolva a prestação 
de serviços públicos. 

Exigem a participação do Poder Legislativo de cada ente da federação envolvido, por meio de lei prévia ou de lei ratificadora. 

DIFERENÇAS 

É uma pessoa jurídica composta exclusivamente por entes da Federação. Pode ter 
personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica ("autarquias interfederativas" 
ou "multifederadas"), ou personalidade jurídica de direito privado sem fins econômicos, 
conforme previsão do art. 1o, §1o da Lei no 11.107/2005. 

Acordo de vontades firmado exclusivamente por entes 
da Federação, sem constituição de pessoa jurídica. 

Possui maior estabilidade institucional, por envolver constituição de uma pessoa jurídica 
(pessoa jurídica de direito público ou de direito privado), além de maior autonomia jurídica para 
a realização das atividades, tendo em vista a existência de patrimônio e receita próprios da 
pessoa jurídica.  
 

Arranjo mais flexível, com menos requisitos no 
processo de celebração, não resultando na aquisição 
de personalidade jurídica pelo conjunto dos entes 
federados convenentes.  

Vantagens operacionais em relação aos convênios de cooperação: 

• limites especiais para a escolha das modalidades de licitações, com o dobro dos 
valores previstos no caput do art. 23o da Lei no 8.666, quando se tratar de consórcios 
formados por até 3 entes, e com o triplo dos valores, quando formado por mais de 3 
entes da federação (previsão do art. 17o da Lei no 11.107/2005); 

• limites em dobro para dispensa de licitação (art. 24o, Lei no 8.666, §1o - Os percentuais 
referidos nos incisos I e II do caput deste artigo serão 20% (vinte por cento) para 
compras, obras e serviços contratados por consórcios públicos, sociedade de 
economia mista, empresa pública e por autarquia ou fundação qualificadas, na forma 
da lei, como Agências Executivas. 

 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis (Adaptado), 2021. 
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A avaliação da possibilidade de implantação de arranjos de gestão associada deve se 

basear no balanceamento entre os ônus, econômicos, administrativos e 

organizacionais e as vantagens, que vão além do ganho em escala e redução de 

custos com investimentos e operação. O Quadro 45 resume algumas das vantagens 

possíveis de serem alcançadas, ainda que em termos genéricos, através da 

associação na gestão e/ou gerenciamento de resíduos sólidos. As vantagens 

identificadas podem ser agrupadas em quatro dimensões: econômica, administrativa, 

operacional e socioambiental.  

QUADRO 45 – DIMENSÕES E VANTAGENS EM AÇÕES ASSOCIADAS 
DIMENSÕES VANTAGENS 

Econômica 

Facilitação de acesso aos recursos de financiamento de agências 

Redução de custos de investimento e de operação 

Desenvolvimento de mercados regionais 

Administrativa 

Convergência da legislação municipal e de processos 

administrativos 

Padronização e integração de dados e informações 

Melhoria da fiscalização do transporte e da deposição clandestina 

Aumento do poder de negociação 

Operacional 

Menor demanda de áreas disponíveis 

Ganho de escala de produção 

Otimização de fluxos logísticos 

Socioambiental 
Ampliação de programas de educação ambiental 

Preservação de recursos naturais 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis (Adaptado), 2015. 

Alguns recursos públicos e privados são prioritariamente destinados aos projetos de 

gestão associada (consórcios ou convênios de cooperação), dos quais façam parte 

dois ou mais municípios. Existem diversas iniciativas que contribuem para essa 

priorização, como o repasse de recursos, programas de investimentos públicos, linhas 

de financiamento/crédito, dentre outros. Os recursos são provenientes de órgãos, 

como Ministérios das Cidades e de Meio Ambiente (MMA), por meio de operadores, 

dentre os quais estão o Banco do Brasil (BB), a Caixa Econômica Federal (CEF) o 

Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES), o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID) e o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG). 
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A PNRS (2010) cita diversas vezes as soluções associadas como instrumentos para 

viabilizar os planos de gestão de resíduos pelos respectivos municípios responsáveis. 

Logo no artigo 8o, a PNRS insere como um de seus instrumentos: “o incentivo à 

adoção de consórcios ou de outras formas de cooperação entre os entes federados, 

com vistas à elevação das escalas de aproveitamento e à redução dos custos 

envolvidos”. E no artigo 45 o estabelece que “os consórcios públicos (...) têm prioridade 

na obtenção dos incentivos instituídos pelo Governo Federal”. 

A implementação de unidades de gerenciamento em iniciativa associada geraria 

aumento da escala produtiva, já que haveria maior população atendida e quantidade 

de resíduos a serem processados, entre outros aspectos. Em termos de custos, há 

que se fazer menção também aos efeitos da escala. Haverá economias de escala, 

isto é, os custos unitários são decrescentes à medida que o volume, ou escala, das 

operações aumenta. Ou seja, quanto mais resíduo uma unidade operar - triar, fazer 

compostagem ou aterrar - menor será o custo unitário (R$/t). Há ocorrência de 

economias de escala tanto nos custos de implantação quanto nos custos de operação. 

Desta forma, para projetos de maior porte, os custos unitários são menores. Estas 

economias são reconhecidas pelo estudo de referência FGV/Abetre (2010), que 

estima os custos operacionais de aterros decrescentes de acordo com crescentes 

volumes de resíduos, alcançando os seguintes valores: R$62,29/t (100 t/ano), 

R$35,85,29/t (800 t/ano) e R$32,05/t (2.000 t/ano). 

O primeiro consórcio público para implantação de aterro sanitário estabelecido em 

Minas Gerais, o Cimasas - Consórcio Intermunicipal dos Municípios da Microrregião 

do Alto Sapucaí para Aterro Sanitário comprova os ganhos econômicos e 

socioambientais inerentes a ações consorciadas. O custo mensal do aterro sanitário 

de Itajubá, com folha de pagamento mensal, era de cerca de R$ 24.000,00 para cada 

um dos 6 municípios inicialmente consorciados. Já o custo operacional para 

recebimento dos resíduos era de R$ 55,00 por tonelada. Com a ampliação do 

consórcio público e agrupamento de 5 novos municípios, esse valor foi reduzido para 

cerca de R$ 14.000,00/mês e R$ 36,00/t, respectivamente (BRAZÓPOLIS, 2013), 

conforme mostra a seguir na Tabela 63: 
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TABELA 63 – VARIAÇÃO DE CUSTOS COM INICIATIVA DE GESTÃO ASSOCIADA, 
CASO CIMASAS. 

Item 
No de Consorciados 

Variação 
6 11 

População atendida (hab.) 123.755 208.183 84.428 68,20% 

Custo da equipe 
(R$/mensal) 

24.000,00 14.000,00 -10.000,00 -41,60% 

Custo do aterramento (R$/t) 55 36 -19 -34,50% 

Fonte: BRAZÓPOLIS, 2013. 

A PNRS traz, como princípio, a cooperação entre os diversos setores, particularmente 

entre o poder público e o setor empresarial, com o objetivo de promover a articulação 

entre eles. A cooperação técnica e financeira entre os setores é fundamental para uma 

gestão integrada de resíduos sólidos. Inclusive está previsto, como diretriz, que sejam 

adotadas medidas, pelo poder público, para desenvolver o mercado, seja por meio de 

isenção fiscal, doações de terrenos, estabelecimento de prioridade de compras de 

materiais reciclados, entre outras iniciativas. 

O estreitamento das relações propicia o aumento das discussões a respeito, por 

exemplo, da possibilidade de implantação de indústrias de reciclagem regionalizadas 

(atendendo a coletas seletivas intermunicipais), o que aperfeiçoaria todo o processo 

logístico em municípios conurbados. 

As ações associadas não só permitiriam, mas também demandariam o nivelamento 

dos instrumentos legislativos, a fim de padronizar as atividades relativas ao 

gerenciamento dos resíduos. Por outro lado, é proposto de forma recorrente que os 

dados e informações sobre resíduos sejam sistematizados, por meio de ferramentas 

eletrônicas. Um arranjo de gestão associada poderia propiciar força econômica e 

política para conseguir investimentos em uma ferramenta dessa natureza. 

No âmbito de uma gestão associada, seja por meio de convênios ou consórcios, 

municípios podem reunir esforços e elaborar termos de cooperação regionalizados, 

apresentando propostas de padronização dos procedimentos administrativos de 

licenciamento, no sentido de promover o nivelamento das informações contidas nas 

legislações locais, de realizar a unificação das exigências e dos processos de 
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monitoramento de transporte, através de sistemas eletrônicos de cadastro e 

preenchimento de formulários, e de aprimorar o direcionamento de uma fiscalização 

integrada/coordenada.  

Além da facilitação ao acesso de recursos, a unificação administrativa proporcionada 

por uma gestão associada certamente pode ganhar representatividade em 

negociações políticas e com entidades privadas, aumentando também o poder de 

influência sobre as partes interessadas. Explorando essa vantagem, o bloco 

associado de entes federativos poderia, por exemplo, ter como objetivo incentivar a 

implementação e/ou melhoria dos sistemas de logística reversa que estão em 

processo de ampliação no País, ao passo que os setores empresariais teriam ainda 

mais interesse em dialogar com grupos organizados. Além disso, como a logística 

reversa deve atender todas as localidades, seria muito mais prática a negociação com 

diversos municípios do que com um por vez. 

A atração de grandes plantas de tratamento e reciclagem de resíduos também seria 

uma negociação possível de ser facilitada pela representatividade de vários 

municípios. A partir da organização de uma região e da verificação de sua capacidade 

de promover a interação intermunicipal em temas de interesse comum, tanto as 

entidades privadas para reciclagem, quanto o próprio Governo do Estado, poderiam 

perceber, na associação, um investimento mais promissor. 

A ação associada permitiria a centralização de unidades para o gerenciamento de 

resíduos, que atendessem uma maior região e quantidade de resíduos a tratar e 

destinar de forma ambientalmente adequada. Com isso, menos unidades de 

tratamento/ transbordo/ destinação isoladas demandariam ser implantadas, reduzindo 

a quantidade de área necessária para tal. 

Reduzir a necessidade de áreas significa reduzir também o total de áreas de influência 

direta e indireta (AID/AII) afetadas por impactos socioambientais, ou seja, uma menor 

população e elementos da natureza afetados, como fauna e flora, menor quantidade 

numericamente espalhadas pelo território de áreas passíveis de contaminação, 

poluição, e de outros riscos ambientais. 
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As unidades para o gerenciamento, que demandam os resíduos como insumo de seu 

negócio, necessitam destes para garantir viabilidade. Em termos econômicos, quanto 

mais insumos existirem e mais barato forem, melhor, e isso seria consequência de 

uma ação associada com ganho de escala.  

Com uma maior área de cobertura de coleta e a centralização de unidades para o 

sistema de gerenciamento, um maior volume de resíduos estaria disponível para 

tratamento e destinação final em cada unidade. Maiores volumes proporcionam 

menores custos de implantação e operação. 

Isso é primordial para que o sistema se viabilize em pequenos municípios, que 

sozinhos não teriam volume de resíduos e/ou verbas suficientes para 

justificar/viabilizar a implantação das unidades. Alguns resíduos mais específicos, com 

menor índice de geração e consequente dificuldade de viabilização de sistema de 

gerenciamento (por exemplo, resíduos previstos para a logística reversa na PNRS), 

também poderiam passar a ter seu gerenciamento mais viável economicamente, com 

a ampliação da população atendida. 

Com a existência de unidades centralizadas e com maiores capacidades de 

atendimento para tratamento e destinação dos resíduos sólidos, o fluxo logístico seria, 

em parte, concentrado. Essa concentração poderia, por exemplo, justificar a criação 

de unidades de transbordo em locais estrategicamente definidos, reduzindo a 

demanda por transporte, tendo, como consequência direta, a redução de custos de 

movimentação de resíduos, e, indireta, o menor consumo de combustíveis fósseis, a 

redução do desgaste de equipamentos e da infraestrutura e a redução de emissões 

atmosféricas, dentre outros. 

11.2 COBERTURA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

As principais referências da sustentabilidade estão nas dimensões da redução da 

geração, na reutilização e na destinação mais responsáveis dos resíduos. O serviço 

de coleta seletiva de resíduos domiciliares é um meio da política pública estabelecer 

a sustentabilidade. Estes serviços podem ser executados diretamente pela prefeitura, 

por empresa contratada pela prefeitura, por associações ou cooperativas de 
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catadores, desde que com alguma parceria com a prefeitura e por outras entidades – 

filantrópicas, por exemplo (SNIS, 2019). Cerca de 40% dos municípios brasileiros têm 

o serviço de coleta seletiva porta a porta estabelecido, executada pela Prefeitura ou 

empresa contratada ou por catadores com apoio da Prefeitura, alcançando a cerca de 

40% da população. Mais de 70% dos municípios brasileiros na faixa populacional de 

Patos de Minas, têm o serviço de coleta seletiva, executados principalmente por 

empresas contratadas ou por catadores apoiados pela Prefeitura. Em termos 

nacionais, a massa coletada de forma seletiva equivale a 14,4 kg/hab./ano. 

Segundo a Prefeitura, no município existem iniciativas privadas de reciclagem e 

catadores individuais, que realizam a coleta de uma quantidade significativa de 

resíduos, não existem, até o momento, associações de catadores de lixo, ou 

cooperativas, registradas no município e cadastradas na prefeitura municipal de Patos 

de Minas. Porém, não foram identificadas nos documentos e na visita in loco iniciativas 

que promovam a redução da geração de resíduos no município de Patos de Minas. 

Um programa de coleta seletiva teve início após um Termo de Ajustamento de 

Conduta – TAC assinado em  07/02/2019 entre Prefeitura de Patos de Minas e 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD, 

representada pela Superintendência Regional de Meio Ambiente Triangulo Mineiro e 

Alto Paranaíba – SUPRAM TMAP para o licenciamento ambiental do aterro e 

elaboração do Plano de Gestão Integrado de Resíduos Sólidos - PGIRS  

contemplando a implementação do programa de coleta seletiva dos RSU e a definição 

de metas bianuais para o ajustamento de conduta. 

O estudo de gravimetria, que tem por objetivo medir a ocorrência dos diferentes 

materiais encontrados agrupando-os por categorias, indica as perdas potenciais de 

reaproveitamento, reciclagem e compostagem, que favorecem à gestão mais 

responsável dos resíduos sob o ponto de vista da sustentabilidade. Constitui, assim, 

informação importante na compreensão do comportamento dos resíduos, e expressa, 

em percentual, a presença de cada componente, em relação ao peso total da amostra 

dos resíduos na Figura 143.  

Na lacuna destes estudos para Patos de Minas, seguindo estimativas do SNIS (2019), 

na faixa populacional de Patos de Minas a massa recuperada de recicláveis secos 
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poderia atingir a 1.091 t/ano ou 7,5 kg/hab.ano. Isso equivale a 2,4% de massa 

recuperada em relação à massa total de resíduos (RDO+RPU) coletada. Para 

recicláveis, Papel e papelão, plásticos, metais, vidros, dentre outros, seriam mais 7,37 

kg/hab.ano, perfazendo mais de 1.001 t/ano.  

 

 
FIGURA 143 – ESTUDO GRAVIMÉTRICO REALIZADO PELA PESQUISA 

CICLOSOFT, 2012 
Fonte: Associação Compromisso Empresarial para Reciclagem - Cempre (2012) 

 

Outro efeito da falta de coleta seletiva ou qualquer processo que viabilize o 

beneficiamento dos resíduos é que todo o resíduo deva ser aterrado. Desta forma, o 

aterro chega mais rapidamente à exaustão da capacidade e o município abdica de 

criar alternativas de geração de renda para a população menos favorecida. Ademais, 

não há aproveitamento do próprio volume aterrado na geração de produtos, tais como 

gás e energia.  

Parece haver oportunidades para o reaproveitamento de resíduos sólidos. Há um 

mercado regional que pode ser dinamizado com a comercialização dos resíduos 

oriundos da coleta seletiva (Quadro 46). Mas, sem estímulos à coleta seletiva e 

envolvimento de pessoas de baixa renda, a cadeia de negócios não se estrutura. A 

pulverização da coleta inviabiliza formas associativas de triagem e beneficiamento 

com vistas a apresentar oferta regular de recicláveis para chamar a atenção de 

investidores para a aquisição e beneficiamento dos resíduos aproveitáveis. 

É importante relacionar também a coleta seletiva a uma possibilidade efetiva de 

geração de renda e combate à fome. Por exemplo, em São José dos Pinhais (PR), os 
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catadores levam até pontos de coleta da Prefeitura os recicláveis coletados, que são 

pesados, e recebem em compensação sacolas de alimentos de 6,5kg de produtos in 

natura.  

QUADRO 46 – REAPROVEITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA MUNICÍPIOS 
MINEIROS SELECIONADOS, 2018 (EM TONELADAS) 

Municípios Limítrofes 

Quantidade de 
Papel e papelão 

recicláveis 
recuperados 

(t) 

Quantidade de 
Plásticos 

recicláveis 
recuperados 

(t) 

Quantidade total de 
materiais recicláveis 

recuperados 
(t) 

Patrocínio 3 1 4 

Carmo do Paranaíba 0 0 120 

Lagoa Formosa 0 0 713 

Lagamar 0 0 468 

Fonte: SNIS, 2020 

 

A equipe da gestão do meio ambiente municipal avalia que a estrutura para triagem 

da coleta seletiva é complexa. Uma unidade de triagem voltada ao manejo dos 

materiais provenientes da coleta seletiva é composta por um conjunto das edificações 

e instalações e pode ser planejada para receber resíduos domiciliares (papéis, 

plásticos, metais, entre outros) e materiais recicláveis.  A correta concepção desses 

galpões deve contemplar tanto os espaços a serem utilizados quanto os 

equipamentos necessários para a pesagem, enfardamento e movimentação. É 

evidente então que a concepção e operação das unidades exigem efetivamente 

capacidade de gestão da logística para que os resultados econômicos sejam 

alcançados. 

Além das questões operacionais e de infraestrutura, o Município não tem uma boa 

experiência no assunto haja vista que houve uma organização associativa, APARE, 

que tinha atividades de coleta seletiva, triagem e venda de produtos, mas questões 

jurídicas com o Tribunal de Contas e com a Justiça do Trabalho desencorajaram a 

Prefeitura à manutenção do relacionamento colaborativo. 

No que dia respeito aos resíduos RCC, há claramente uma grande perda em termos 

dos objetivos do Plano PMSB nas metas de promoção a saúde, da qualidade de vida 

e do meio ambiente, uma vez que em massa, em média, os resíduos desta categoria 

são mais do que a metade dos resíduos totais gerados em uma localidade. O resultado 
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é a proliferação de áreas degradadas, na forma de bota-foras clandestinos ou de 

deposições irregulares que acontecem principalmente em regiões de periferia, 

atingindo a população de baixa renda, impactando diretamente a qualidade de vida e 

aumentando riscos de situações de calamidades. Além disso, vias de trânsito são 

prejudicadas, com prejuízo tanto para pedestres como veículos, e há o favorecimento 

à proliferação de vetores (mosquitos e outros insetos, animais peçonhentos, 

roedores).  

11.3 FINANÇAS MUNICIPAIS 

As finanças do município de Patos de Minas nos anos de 2015, 2016 e 2017 

apresentaram resultados positivos se comparar a Receita total menos as Despesas 

totais. É visto que em termos de valores o resultado é crescente, apresentando no ano 

de 2017 o superávit de R$ 9,1 milhões de reais mesmo com o Imposto Territorial 

Urbano – ITR não disponibilizado no sistema do IBGE (Quadro 47). 

 

QUADRO 47 – INFORMAÇÕES FINANCEIRAS (EM R$ 1.000) NO MUNICÍPIO DE 
PATOS DE MINAS, 2015-2017 

Informações financeiras 2017 2016 2015 

Receita Total 44.280.692 42.655.910 37.632.797 

Capital 557.856 655.263 990.556 

Contribuição 231.727 2.600.331 2.049.491 

Correntes 41.147.691 39.650.684 34.510.141 

Dívida Ativa 764.739 435.550 319.389 

Impostos 2.578.518 3.940.011 2.494.460 

Propriedade Predial e Territorial - IPTU 1.474.452 1.282.950 118.855 

Sobre Serviços - ISS 212.210 1.913.476 1.750.359 

Transmissão Intervivos - ITBI 891.856 743.586 625.246 

Imposto Territorial Urbano - ITR 0 60.262 60.928 

Patrimonial 3.035.850 3.564.668 2.521.472 

Taxas 732.732 730.956 643.857 

Transferências 54.008.359 51.565.491 34.851.593 

Correntes 28.086.505 26.850.692 24.152.423 

Capital 495.435 606.306 978.248 

União 15.075.337 15.074.428 1.323.516 

Unidades da Federação 10.351.082 9.034.065 8.397.407 

Tributária 627.851 5.570.618 4.932.574 

Outras 1.167.627 798.941 620.639 
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Fundo de Participação do Município 7.086.191 7.134.534 6.237.890 

Despesa Total 35.175.063 37.762.155 35.745.157 

Despesas Correntes 33.694.555 35.311.735 32.622.558 

Pessoal e Encargos sociais 17.259.499 18.952.848 16.968.269 

Juros e Encargos da Dívida 17.297 109.117 168.161 

Outras Despesas Correntes 16.417.759 16.249.770 15.486.127 

Capital 1.480.507 2.450.420 3.122.599 

Investimentos 1.235.906 2.025.090 2.371.099 

Amortização da Dívida 244.601 425.330 751.500 

Resultado 9.105.629 4.893.755 1.887.640 

Fonte: IBGE, 2020 

 

Verifica-se que o município de Patos de Minas apresentou em 2017 a receita corrente 

liquida per capita de R$ 2.549,98 reais que comparada ao gasto total municipal per 

capita de R$ 2.772,63 implicou resultado deficitário de R$ 222,65 per capita conforme 

Quadro 48.  

 

QUADRO 48 – RECEITA E GASTOS MUNICIPAIS PER CAPITA PARA MUNICÍPIOS 
MINEIROS SELECIONADOS, 2017 

Microrregião  
Municípios Limítrofes 

Receita corrente 
líquida municipal  

(R$/hab) 

Gasto per capita 
total  

(R$/hab) 

Resultado 
(R$/hab) 

Cruzeiro da Fortaleza 4.011,37  4.916,38  -905,01  

Guimarânia 2.332,16  2.913,17  -581,01  

Presidente Olegário 2.363,60  2.900,28  -536,68  

Lagoa Formosa 2.601,35  3.137,54  -536,19  

Coromandel 2.389,09  2.669,88  -280,79  

Carmo do Paranaíba 2.239,94  2.497,43  -257,49  

Varjão de Minas 2.737,95  2.982,16  -244,21  

Patos de Minas 2.549,98  2.772,63  -222,65  

Tiros 3.410,79  3.621,07  -210,28  

Patrocínio 2.904,72  3.094,74  -190,02  

Serra do Salitre 3.887,62  4.018,50  -130,88  

Vazante 2.551,29  2.579,86  -28,57  

Lagamar 2.441,51  2.440,96  0,55  

Municípios Mineiros - Referência Populacional 

Teófilo Otoni 2.132,10  2.474,24  -342,14  

Patos de Minas 2.549,98  2.772,63  -222,65  

Pouso Alegre 3.191,74  3.314,30  -122,56  

Ibirité  1.625,92  1.746,35  -120,43  

Poços de Caldas 3.859,60  3.854,72  4,88  

Fonte: FJP, 2020 
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O município de Patos de Minas no ano de 2018, teve em seu orçamento aprovado 

cobranças de taxas e tarifas para os serviços municipais de gestão e manejo de 

Resíduos Sólidos Urbanos - RSU na ordem de R$ 6,3 milhões de reais. No entanto, é 

possível verificar que o valor arrecadado com taxas e tarifas referente aos serviços de 

gestão e manejo para RSU foi próximo de R$ 3,9 milhões de reais (SNIS, 2020). Não 

obstante, verificou-se que as despesas apuradas no município de Patos de Minas em 

2018 foram próximas de 3 vezes superiores à receita arredada, no valor de R$ 12,3 

milhões de reais para os serviços de gestão e manejo para RSU.  

Assim, tem-se a necessidade de suprir os gastos municipais com recursos oriundos 

de outras rubricas orçamentárias a fim de cobrir o déficit de R$ 8,3 milhões de reais 

em 2018 (receita de R$ 3,9 milhões e despesas de 12,3 milhões). Em reunião com 

Secretária Municipal de Finanças e Orçamento, foi confirmado que o município de 

Patos de Minas utiliza de recursos próprios ordinários para custear as despesas com 

serviços de gestão e manejo para RSU. Os recursos ordinários são oriundos do 

Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU do município de Patos de Minas (Quadro 

49). 

O orçamento para a execução dos serviços e manejo de RSU em 2019 foram de R$ 

13.085.845,81. O orçamento previa a arrecadação de cobrança de taxas e tarifas para 

os serviço e manejo de RSU no montante de R$ 7.387.800,00, tendo realizado apenas 

o valor de R$ 5.417.893,90. Logo, em 2019, o município de Patos de Minas precisou 

suplementar com recursos próprios o valor aproximado de R$ 7,6 milhões. 

O município de Patos de Minas em relação aos demais da microrregião composta 

pelos municípios limítrofes apresenta a maior despesa em termos reais para os 

serviços de gestão e manejo para RSU no ano de 2018. No entanto, ao verificar os 

gastos junto aos municípios mineiros de referência, o município de Patos de Minas 

apresenta valores próximos e compatíveis a população municipal. É relevante frisar 

que todos os municípios mineiros de referência também apresentam a necessidade 

de remanejamento de recursos no ano de 2018, pois apresentaram despesas 

superiores à receita arrecada para os serviços de gestão e manejo de RSU (SNIS, 

2020). 
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QUADRO 49 – ORÇAMENTO, ARRECADAÇÃO E DESPESAS (REAIS) 
REFERENTE A GESTÃO E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
URBANOS PARA MUNICÍPIOS MINEIROS SELECIONADOS, 2018 

Microrregião  
Municípios Limítrofes  

Orçamento de receita 
com a cobrança de 

taxas e tarifas 
referentes à gestão e 

manejo de RSU  

Receita arrecadada 
com taxas e tarifas 
referentes à gestão 
e manejo de RSU  

Despesa total com 
serviços de 

manejo de RSU 

Patos de Minas 6.299.000,00 3.982.216,22 12.326.232,72 

Patrocínio * * 4.157.792,21 

Carmo do Paranaíba * * 1.975.864,91 

Coromandel * * 1.038.600,00 

Vazante 80.000,00 81.940,62 963.221,38 

Lagoa Formosa 150.000,00 165.556,01 997.137,69 

Serra do Salitre * * 653.512,00 

Guimarânia * * 750.741,50 

Lagamar 30.000,00 99.852,79 787.608,72 

Tiros 249.000,00 290.756,42 460.379,04 

Cruzeiro da Fortaleza * * 187.567,46 

Municípios Mineiros de Referência Populacional 

Ibirité  1.200.000,00 2.851.359,12 13.098.644,23 

Poços de Caldas 3.396.652,18 3.396.852,18 12.473.161,00 

Patos de Minas 6.299.000,00 3.982.216,22 12.326.232,72 

Teófilo Otoni 3.200.000,00 3.134.967,64 5.618.407,08 

Pouso Alegre * * 15.743.347,49 

Nota: * Dados indisponíveis 
Fonte: SNIS, 2020 

 

Conforme informações da Secretaria, no momento (outubro/2020), a capacidade de 

endividamento municipal encontra-se positiva. A dívida de curto prazo é de 28,3 

milhões de reais, a dívida de longo prazo aproximada é de R$ 36,4 milhões e o limite 

do endividamento de longo prazo é de até R$ 585,0 milhões. 

11.4 PERCEPÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO PELAS LIDERANÇAS 
RURAIS 

O contato com as lideranças dos distritos das áreas rurais do município de Patos de 

Minas teve um objetivo bem definido: captar informações e percepções pertinentes ao 

saneamento básico desses locais, definindo características gerais e singularidades. 

Como também, o entendimento do envolvimento de toda a população se faz de 

extrema importância para que a elaboração do Plano Municipal de Saneamento 
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Básico tenha um planejamento adequado à realidade local, conciliando os aspectos 

sociais e econômicos de cada região com a estrutura e gestão do saneamento e de 

resíduos sólidos, garantindo assim sua qualidade e eficiência.  

As medidas de isolamento social impostas com a pandemia da Covid-19 levou a 

necessidade de repensar os procedimentos de realização das oficinas nos distritos 

rurais, visto que boa parte da população dessas regiões ainda não possui acesso à 

internet, prejudicando a participação dos interessados. Dessa forma, o contato via 

telefone com o preenchimento de formulário estruturado abarcando todas as questões 

sobre o saneamento e gestão de resíduos sólidos foi a alternativa encontrada para 

garantir o entendimento das realidades locais.  

Os participantes contactados, lideranças locais e pessoas envolvidas nas atividades 

cotidianas, mostraram grande conhecimento sobre a região e contribuíram de forma 

significativa para o trabalho. O principal ponto levantado foi em relação ao 

esgotamento sanitário, apesar de existir a rede em grande parte dos distritos, o esgoto 

não é tratado, ou seja, é lançado in natura nos rios e córregos. Com isso, além de 

poluir e deteriorar o ambiente, acaba atraindo vetores e gerando perigo para a saúde 

pública.  

O manejo das águas da chuva também foi um eixo de bastante preocupação, já que 

o sistema de drenagem é inexistente em todas as regiões. Além disso, obtivemos 

reclamações sobre a péssima qualidade da água disponibilizada para consumo 

humano e falha na coleta dos resíduos sólidos, que não está adequado as realidades 

locais. 

Em geral, os distritos rurais de Patos de Minas são regiões bastantes humildes e que 

carecem de atenção, principalmente sobre os aspectos ligados as infraestruturas e de 

acesso a direitos.  A falta de uma estrutura mínima para o saneamento gera grandes 

consequência na qualidade de vida da população, tendo efeitos disruptivos nas 

práticas cotidianas e causando transtornos sociais e econômicos, além de trazer 

prejuízo para a saúde de todos que ali vivem. Dessa forma, os pontos levantados 

serão consideramos nas próximas etapas do PMSB, pensando também em políticas 

públicas estratégicas para essas áreas.  
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13 - ANEXO 

13.1 ANEXO A - ESTRUTURA DO FORMULÁRIO DOS CONTATOS COM 
AS LIDERANÇAS RURAIS 
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