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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 ao Produto 4 – Prognóstico, Objetivo e Metas, que se refere 

a 4ª etapa de construção do PMSB de Patos de Minas. O Prognóstico, Objetivo e 

Metas tem como objetivo principal apresentar as estratégias para alcançar os 

objetivos, além da análise e seleção das alternativas de intervenção visando à 

melhoria das condições sanitárias em que vivem as populações urbana e rural de 

Patos de Minas/MG. 
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2 - INFORMAÇÕES GERAIS 
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5 - INTRODUÇÃO  

O Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB, 2013) coloca a equidade, como 

premissa para superar as desigualdades evitáveis e injustas, dessa forma, o PMSB 

se consolida em seu processo de construção como meio de promoção aos direitos de 

acesso ao saneamento básico. 

A etapa de Prognóstico, Objetivos e Metas corresponde à parte propositiva do PMSB 

e PMGIRS devendo ser apontados objetivos, metas e soluções para o saneamento 

básico no município, tendo por base a análise situacional apresentada no Diagnóstico 

de acordo com os quatro eixos trabalhados: 

• abastecimento de água;  

• esgotamento sanitário;  

• limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos;  

• drenagem e manejo das águas pluviais urbanas 

Dessa forma, serão apresentadas as melhorias e alternativas para assegurar à toda 

a população de Patos de Minas/MG a prestação dos serviços de saneamento básico, 

baseando na realidade local, de acordo com os recursos materiais, econômicos e 

humano disponíveis.  
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6 - PROGNÓSTICO, OBJETIVOS E METAS 

O processo de elaboração do PMSB, perpassa pelo planejamento, a fim de 

universalizar o atendimento dos sistemas de abastecimento de água, esgotamento 

sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, e de drenagem e manejo das 

águas pluviais, tanto nas áreas urbanas, quanto nas rurais. 

 

As proposições apresentadas neste produto estão baseadas no diagnóstico realizado 

para o município de Patos de Minas, onde foram identificadas e elencadas várias 

questões sobre os quatro eixos do saneamento básico. Vale citar que as proposições 

serão construídas levando em consideração um horizonte de 20 anos, onde serão 

divididas em: 

• Curto prazo (1 a 4 anos);  

• Médio prazo (entre 4 e 8 anos); e 

• Longo prazo (entre 8 e 20 anos). 

Essa etapa de prognóstico, objetivos e metas é essencial para a formalização e 

concretização do PMSB, sempre levando em consideração a universalização do 

saneamento básico.  

6.1 ANÁLISE E PROPOSIÇÃO DAS ALTERNATIVAS DE GESTÃO DOS 
SERVIÇOS 

O presente estudo tem o objetivo de planejar e construir cenários alternativos para 

cada um dos serviços pertinentes ao saneamento básico, a partir das Potencialidades 

e Deficiências detectadas durante a fase do Diagnóstico. A metodologia de trabalho 

utilizada neste Prognóstico foi subdividida em: 



 

 

Página: 18 / 78                                                                                                                  
Arquivo: 245-P4-PROGNOSTICO-R03-211215 

 

 

Após terem sido realizados os respectivos diagnósticos relativos aos quatro 

componentes do saneamento básico do município de Patos de Minas, foram 

verificadas as principais fragilidades de cada um dos sistemas.  

Neste capítulo será analisado as alternativas institucionais para o exercício das 

atividades de planejamento, prestação de serviços, regulação, fiscalização e controle 

social. A Lei Federal nº 11.445/2007 determina que os serviços de saneamento 

necessitam de segregação das atividades e o papel do ente público deve ser definido, 

assim como a necessidade da participação social.  

O Plano Diretor é um importante instrumento para a gestão territorial do município, 

porém não faz projeções, bem como não relaciona as demandas com relação ao 

abastecimento de água e esgotamento sanitário. Este fato é, possivelmente, 

decorrente de que esses serviços fazem parte do contrato de concessão com a 

Copasa. Seria interessante, na próxima revisão do plano diretor, seja discutido com a 

concessionária a pertinência ou não da inserção do planejamento dos serviços 

supracitados. 
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Segundo a Lei nº 11.445/2007 o PMSB constitui o principal e obrigatório instrumento 

do planejamento dos serviços. Porém, é importante a elaboração de planos diretores 

de água, esgoto e drenagem e o plano de gerenciamento de resíduos sólidos.  

Para conseguir alcançar e atingir as metas estipuladas no plano é necessária uma 

gestão eficiente. Esta eficácia só ocorre se, no arcabouço institucional, não apenas a 

prestação continue tendo uma organização estável e eficiente, mas que também os 

entes de planejamento, regulação e controle social sejam suficientemente fortes em 

sua ação para garantir o cumprimento das metas e dar à população usuária dos 

serviços, a garantia de qualidade e a sustentabilidade necessária. 

O Art. 19 da Lei Federal nº 11.445/2007 estabelece a obrigatoriedade de uma revisão 

periódica do PMSB. Esta revisão deverá ter o ente de Planejamento como seu 

principal articulador, e, além disto, este deverá atuar em cooperação com o regulador 

e articular os organismos de controle social, no acompanhamento das metas e 

aplicações dos recursos previstos. 

O ente de Planejamento na revisão deverá atualizar as informações como por 

exemplo: 

• as alterações e inovações da legislação e do planejamento da expansão 

urbana, incluindo os novos dados cadastrais imobiliários e os mapeamentos 

atualizados, os quais são importantes no auxílio da avaliação das metas de 

cobertura dos serviços; 

• o acompanhamento dos investimentos previstos, inclusive o suporte político na 

obtenção de recursos financeiros complementares que visem acelerar as 

metas propostas pelo PMSB e a serem concretizadas pelo prestador. 

Na segregação de atividades que preconizam a Lei, a regulação pode ser considerada 

o elemento vital na garantia de qualidade e eficiência que conduzam à universalização 

dos serviços. Ela representa a mediação entre os anseios dos usuários e o titular dos 

serviços diante da capacidade dos prestadores em cumprir suas obrigações dentro 

das condições acordadas. A Lei define como objetivo da regulação: 

• estabelecer normas e padrões de qualidade dos serviços; 
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• prevenir e reprimir o abuso do poder econômico; 

• definir tarifas que assegurem o equilíbrio do contrato, cuidando para a 

modicidade tarifária, a eficiência e eficácia dos serviços e apropriação social 

dos ganhos de produtividade do prestador. 

6.2 PROJEÇÃO POPULACIONAL 

As estimativas populacionais, dentro do escopo de atividades de elaboração de Plano 

de Saneamento Básico, são indispensáveis, pois para diferentes projetos dessa área 

é necessário o conhecimento da população de final de plano, bem como da sua 

evolução ao longo do tempo, para o estudo das etapas de implantação. Estes valores 

servem de “base” para o dimensionamento das partes integrantes das soluções a 

serem adotadas. A projeção populacional pode ser descrita como sendo uma 

estimativa da população de um determinado território (país, estado, município etc.) 

para certo momento futuro. 

Diante do exposto, optou-se por estudar três métodos para o cálculo do crescimento 

populacional, com um horizonte de projeto de 20 (vinte) anos, para o desenvolvimento 

do Município de Patos de Minas, localizado em Minas Gerais, sendo o início de projeto 

para os cálculos efetivos o ano de 2022, e o final de projeto o ano de 2042. 

Estes métodos levaram em consideração o aumento da população da cidade com 

diferentes taxas de crescimentos populacionais, conforme descrito a seguir: 

1. Método 1 – Crescimento Aritmético: Representa a continuidade do 

crescimento populacional de Patos de Minas; 

2. Método 2 – Crescimento Geométrico: Representa um crescimento 

populacional mais intenso na localidade, aumentando de forma 

exponencial; e 

3. Método 3 – Decrescimento: Representa um método de crescimento 

populacional com taxa de evolução muito pequena ou mesmo 

decrescente, podendo haver um pequeno crescimento, estagnação ou 

redução populacional. 
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O cálculo das vazões para o dimensionamento do sistema será baseado nos dados 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Existem dados do IBGE 

apresentando a população do Município de Patos de Minas desde 2010, os quais são 

apresentados na Tabela . 

TABELA 8 – POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS 
ANO NÚMERO DE HABITANTES 

2010 138.710 

2021 (estimativa) 154.641 

Fonte: IBGE, 2021. 

 

Na Tabela 9 é apresentada a população urbana e rural do Município de Patos de 

Minas, segundo os dados do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

– PNUD (2021). 

TABELA 9 – POPULAÇÃO URBANA E RURAL DE PATOS DE MINAS. 
ANO POPULAÇÃO URBANA POPULAÇÃO RURAL 

1991 87.403 15.543 

2000 111.333 12.548 

2010 127.724 10.986 

Fonte: Atlas Brasil (PNUD), 2021. 

A partir das informações apresentadas no quadro anterior, foram aplicadas as três 

tendências de crescimento populacionais, uma para cada método de crescimento, 

conforme demonstrado a seguir. 

3.1.1. Método 1 – Crescimento Aritmético - Sede Urbana 

A projeção da população do Município de Patos de Minas foi estimada para um 

período de alcance de 20 anos iniciando em 2022 e finalizando no ano de 2042, por 

meio de crescimento aritmético, como apresentado na equação abaixo: 
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P = PO + TX*(T — TO)  

 

Onde: P é a população final com o crescimento aritmético, P0 = população inicial 

(2000), Tx = taxa de crescimento, T0 = ano de referência em relação à população inicial 

(2000) e T = ano que está sendo estimada a população.  

A Taxa de crescimento foi calculada de acordo com a equação abaixo, adotando-se 

os valores de referência de 2000 e 2010 para o crescimento populacional: 

 

 

TX = (P2000 — P2010) / (2010 — 2000) 

 

Tx = (127724 -111333) / (2010 - 2000) = 1639,10 hab/ano 

Assim tem-se o cálculo da população final em 2042: 

P = 111.333+ 1639,10*(2042 – 2000) 

 

P = 170.997 habitantes 

 

Dessa forma, o Quadro 1 apresenta o crescimento populacional estimado para a sede 

urbana do Município de Patos de Minas, calculado através do método 

supramencionado, considerando toda a população da sede urbana. 

QUADRO 1 –  ESTIMATIVA DO. CRESCIMENTO POPULACIONAL ARITMÉTICO 
DE PATOS DE MINAS. 

ANO POPULAÇÃO ANO POPULAÇÃO 

2021 136576 2032 154606 

2022 138215 2033 156245 

2023 139854 2034 157884 

2024 141493 2035 159523 

2025 143132 2036 161163 
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ANO POPULAÇÃO ANO POPULAÇÃO 

2026 144772 2037 162802 

2027 146411 2038 164441 

2028 148050 2039 166080 

2029 149689 2040 167719 

2030 151328 2041 169358 

2031 152967 2042 170997 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021. 

A Figura 1 foi elaborada a partir dos valores de crescimento populacional de Patos de 

Minas, segundo o Método Aritmético.  

 

FIGURA 1 – CRESCIMENTO POPULACIONAL DE PATOS DE MINAS, SEGUNDO 
A PROJEÇÃO ARITMÉTICA. 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021. 

 

 

3.1.2. Método 2 – Crescimento Geométrico – Sede Urbana 

Assim como no caso anterior, projetou-se a população do Município de Patos de Minas 

para um período de 20 anos, iniciando-se em 2022 e seguindo até 2042, por meio do 

crescimento geométrico, como ilustrado na equação a seguir. 
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P = P0*eK*(T-T0)  

 

Onde: P é a população final com o crescimento geométrico, P0 é a população inicial 

considerada (P0 2000), K é a taxa geométrica de crescimento, T é o ano que está 

sendo estimada a população e T0 é o ano inicial considerado (2000). 

A taxa geométrica de crescimento foi calculada pela seguinte fórmula: 

 

K = ln(P) – ln(P0) 

              T – T0    

 

K = (ln(127724) – ln(111333)) / (2010 – 2000) = 0,0137 hab/ano.  

Diante do exposto, verifica-se que o cálculo da População, pelo método geométrico, 

é feito através da equação abaixo: 

P = 127.724*e0,0137*(2042–2010) 

 

P = 198.220 habitantes 

O Quadro 2 apresenta a projeção do crescimento populacional de Patos de Minas 

calculado pelo Método Geométrico, considerando toda a população da sede urbana. 

QUADRO 2 – ESTIMATIVA DO CRESCIMENTO POPULACIONAL GEOMÉTRICO 
DE PATOS DE MINAS. 

ANO POPULAÇÃO ANO POPULAÇÃO 

2021 148555 2032 172782 

2022 150609 2033 175172 

2023 152692 2034 177594 

2024 154803 2035 180050 

2025 156944 2036 182540 

2026 159115 2037 185065 

2027 161315 2038 187624 
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ANO POPULAÇÃO ANO POPULAÇÃO 

2028 163546 2039 190219 

2029 165808 2040 192849 

2030 168101 2041 195516 

2031 170425 2042 198220 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021. 

 

A Figura 2 foi elaborada a partir dos valores de crescimento populacional do município, 

segundo o Método de Crescimento Geométrico.  

 

FIGURA 2 – CRESCIMENTO POPULACIONAL DE PATOS DE MINAS, SEGUNDO 
A PROJEÇÃO GEOMÉTRICA.  

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021. 

 

3.1.3. Método 3 – Decrescimento – Sede Urbana 

Por fim aplicou-se uma metodologia que considera uma taxa de crescimento que de 

modo geral sempre é baixa ou negativa para se efetuar a projeção da população do 

de alguma localidade. Neste caso, também para um período de 20 anos, iniciando em 

2022 e finalizando no ano de 2042, como ilustrado na equação a seguir. 

 

P = P0+  {  [  Ps   -      P0]  *[1-(e(-K*(T-T0)))]} 
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Onde: P é a população final com o decrescimento, P0 é a população inicial 

considerada (ano 2000), K é a taxa de crescimento, Ps é a variável adotada para a 

estimativa, T é o ano final referente ao resultado de cálculo da população e T0 é o ano 

inicial considerado. 

A taxa de crescimento K e a variável Ps , utilizadas para a estimativa, foram calculadas 

pelas seguintes fórmulas: 

 

K = -ln[(Ps - P)/( Ps -  P0)] 

                       T – T0    

 

 

Ps = 2* P0*P1*P - P1²*(P0+P) 

                   P0*P-P1²    

 

Onde: P0 é a população no ano inicial (ano 1991), P1 é a população intermediária do 

ano T1 (ano 2000) e P é a população no final do intervalo adotado (ano 2010).  

 

Ps = [(2*87403*111333*127724 – 111333² x (87403 + 127724)] / (87403 x 127724 – 
111333²) = 146791 habitantes (adotado). 
 

K = [-ln(146791 – 127724) / (146791 – 87403)] / (2010 – 1991) = -0,062 hab/ano. 

 

Verifica-se que o cálculo da População, através do método de decrescimento, é feito 

através da equação abaixo: 

P = P0+  {  [  Ps   -      P0]  *[1-(e(-K*(T-T0)))]} 

P = 127724+ {[146791 – 127724] x [1-(e(-(-0,062) x (2042 – 2010)))]} 

P = 16.317 habitantes  
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O Quadro 3 apresenta a projeção considerando-se o método de decrescimento 

populacional do Município de Patos de Minas, considerando toda a população da sede 

urbana. 

QUADRO 3 – PROJEÇÃO POPULACIONAL DE PATOS DE MINAS PELO MÉTODO 
DO DECRESCIMENTO. 

ANO POPULAÇÃO ANO POPULAÇÃO 

2021 109064 2032 72140 

2022 106649 2033 67362 

2023 104080 2034 62278 

2024 101346 2035 56869 

2025 98437 2036 51114 

2026 95342 2037 44990 

2027 92049 2038 38475 

2028 88546 2039 31542 

2029 84818 2040 24165 

2030 80851 2041 16317 

2031 76631 2042 7966 

 

A Figura 3 foi elaborada a partir dos valores da projeção populacional de Patos de 

Minas, segundo o Método de Decrescimento.  

 

FIGURA 3 – CRESCIMENTO POPULACIONAL DE PATOS DE MINAS, SEGUNDO 
O MÉTODO DECRESCENTE. 
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Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021. 

 

3.1.4. Resultante da metodologia da Projeção Populacional da Sede Urbana 

Os métodos de evolução populacionais Aritmético e Geométrico, possuem resultados 

muito próximos, como apresentados na Figura 4, onde observa-se que a diferença 

entre os métodos para o ano de 2042 foi de 27.223 habitantes. Nesse sentido, o mais 

importante para se definir qual a projeção populacional a ser considerada são as 

características da dinâmica populacional da região. 

Diante deste contexto a Equipe de Elaboração do Plano – EEP optou por escolher a 

projeção populacional obtida por meio do Método Geométrico, por entender que ele 

retrata de maneira mais adequada a dinâmica populacional do município de Patos de 

Minas, esta que foi calculada por dados de entrada oficiais obtidos nos Censos 

Demográficos do IBGE.  
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FIGURA 4 – CRESCIMENTO POPULACIONAL SEGUNDO OS TRÊS MÉTODOS DE 
CRESCIMENTO (ARITMÉTICO, GEOMÉTRICO E DECRESCENTE). 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021. 

 

3.1.5. Projeção populacional total 

O crescimento para a zona rural foi calculado utilizando a metodologia escolhida para 

o cálculo da população da sede. 

Segundo o método de Crescimento Geométrico os Quadro 4, 5, e 6 apresentam o 

crescimento para o município de Patos de Minas (total, sede e zona rural). 

QUADRO 4 – PROJEÇÃO POPULACIONAL MUNICIPIO PATO DE MINAS, 
CONFORME O MÉTODO GEOMÉTRICO 

ANO POPULAÇÃO ANO POPULAÇÃO 

2021 158046 2032 180982 

2022 159975 2033 183264 

2023 161934 2034 185579 

2024 163923 2035 187930 

2025 165944 2036 190316 

2026 167996 2037 192738 

2027 170079 2038 195195 

2028 172194 2039 197691 

2029 174342 2040 200222 

2030 176522 2041 202791 

2031 178735 2042 205399 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021. 

 

QUADRO 5 – ESTIMATIVA DO CRESCIMENTO POPULACIONAL URBANO, 
CONFORME O MÉTODO GEOMÉTRICO. 

ANO POPULAÇÃO ANO POPULAÇÃO 

2021 148555 2032 172782 

2022 150609 2033 175172 

2023 152692 2034 177594 
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ANO POPULAÇÃO ANO POPULAÇÃO 

2024 154803 2035 180050 

2025 156944 2036 182540 

2026 159115 2037 185065 

2027 161315 2038 187624 

2028 163546 2039 190219 

2029 165808 2040 192849 

2030 168101 2041 195516 

2031 170425 2042 198220 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021. 

 

QUADRO 6 – ESTIMATIVA DO CRESCIMENTO POPULACIONAL RURAL, 
CONFORME O MÉTODO GEOMÉTRICO. 

ANO POPULAÇÃO ANO POPULAÇÃO 

2021 9491 2032 8200 

2022 9366 2033 8092 

2023 9242 2034 7985 

2024 9120 2035 7880 

2025 9000 2036 7776 

2026 8881 2037 7673 

2027 8764 2038 7571 

2028 8648 2039 7472 

2029 8534 2040 7373 

2030 8421 2041 7275 

2031 8310 2042 7179 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021. 

6.3 PROJEÇÃO DE DEMANDAS 

Após o desenvolvimento da projeção foi realizada a projeção de demandas por 

serviços de saneamento.  
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As variáveis utilizadas para os serviços de Abastecimento de água potável, de 

Esgotamento sanitário, de Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e de Águas 

pluviais e drenagem urbana são ilustradas na Figura 5. 

 

FIGURA 5 – FLUXOGRAMA DAS VARIAVEIS UTILIZADAS NO CÁLCULO 
Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021. 

 

Para a definição de cenários relativos ao abastecimento de água e esgotamento 

sanitário, e resíduo sólido, é importante enfatizar o papel da população como centro 

do estudo, pois os índices de atendimento, o consumo per capita e o índice de 

tratamento estão diretamente ligados a ela. Já para a drenagem o ponto interveniente 

é justamente o território de abrangência ou unidade territorial, pois é nele que figuram 

as áreas que serão influenciadas e impactadas pela ausência ou deficiência de 

estruturas de micro e macrodrenagem e pelo índice de impermeabilização de ruas e 

lotes, promovendo o aumento ou a diminuição do volume de água de chuva que escoa 

superficialmente nos terrenos, e o seu comportamento frente à ausência de 

equipamentos para captação da água pluvial. 
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6.3.1 Abastecimento de Água 

O objetivo geral deste capítulo é determinar a demanda anual de água para o 

Município de Patos de Minas, ao longo dos próximos 20 anos, vislumbrando sempre 

os prazos (curto, médio e longo) e compará-la com a oferta do sistema de 

abastecimento de água e sua capacidade. 

Definido o cenário a ser adotado, e identificadas as carências são estabelecidas os 

objetivos, metas, ações, assim como as áreas de intervenção prioritárias. 

Para a avaliação da demanda e oferta dos serviços de abastecimento de água no 

Município de Patos de Minas, foi considerado o cenário da projeção populacional, já 

abordados nesse produto, e algumas informações técnicas e operacionais 

apresentadas e discutidas no Diagnóstico. Com essas informações técnicas e o 

estudo da projeção populacional foi calculado a vazão necessária para o 

abastecimento da população urbana do município para população no final de plano 

(20 anos). 

QUADRO 7 – PROJEÇÃO DE VAZÃO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA 
POPULAÇÃO URBANA 

 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021. 

Mínima Média Máxima

1 2022 150609 100 150609 180,02 125,52 251,04 451,88

2 2023 152692 100 152692 180,02 127,26 254,51 458,13

3 2024 154803 100 154803 180,02 129,02 258,03 464,46

4 2025 156944 100 156944 180,02 130,80 261,60 470,88

5 2026 159115 100 159115 180,02 132,61 265,22 477,40

6 2027 161315 100 161315 180,02 134,44 268,89 484,00

7 2028 163546 100 163546 180,02 136,30 272,61 490,69

8 2029 165808 100 165808 180,02 138,19 276,38 497,48

9 2030 168101 100 168101 180,02 140,10 280,20 504,36

10 2031 170425 100 170425 180,02 142,04 284,07 511,33

11 2032 172782 100 172782 180,02 144,00 288,00 518,40

12 2033 175172 100 175172 180,02 145,99 291,99 525,57

13 2034 177594 100 177594 180,02 148,01 296,02 532,84

14 2035 180050 100 180050 180,02 150,06 300,12 540,21

15 2036 182540 100 182540 180,02 152,13 304,27 547,68

16 2037 185065 100 185065 180,02 154,24 308,48 555,26

17 2038 187624 100 187624 180,02 156,37 312,74 562,93

18 2039 190219 100 190219 180,02 158,53 317,07 570,72

19 2040 192849 100 192849 180,02 160,73 321,45 578,61

20 2041 195516 100 195516 180,02 162,95 325,90 586,61

21 2042 198220 100 198220 180,02 165,20 330,40 594,73

Vazão Doméstica (l/s)Nível de 

Atendimento (%)

Pop. Total 

(hab)
AnoAlcance

Pop. Atendida 

(hab)

Per Capita 

(l/hab.dia)
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• Área rural 

As localidades rurais contam com sistema de abastecimento de água operado pela 

prefeitura municipal, ou pela COPASA. Durante as visitas de campo dos técnicos, 

notou-se uma grande heterogeneidade entre os sistemas instalados. A maior parte 

dessas localidades a captação é feita através de poços subterrâneos e o tratamento 

é básico (adição de cloro no reservatório). Dessa forma, não há uma regularidade do 

serviço de abastecimento de água e uma gestão eficiente. 

Foi realizado o cálculo para a vazão necessária para abastecimento da zona rural para 

20 anos de projeto. Como a vazão é menor por conta da evasão da população rural 

não será necessário a ampliação do sistema, visto que no diagnóstico foi constatado 

que 100% da população rural possui abastecimento de água. 

QUADRO 8 – DEMANDA DE VAZÃO PARA POPULAÇÃO RURAL 

 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021. 

6.3.2 Esgotamento Sanitário 

O objetivo geral deste capítulo é determinar a demanda anual de esgoto para o 

Município de Patos de Minas, ao longo dos próximos 20 anos, vislumbrando sempre 

Mínima Média Máxima

1 2022 9366 100 9366 180,02 7,81 15,61 28,10

2 2023 9242 100 9242 180,02 7,70 15,41 27,73

3 2024 9120 100 9120 180,02 7,60 15,20 27,36

4 2025 9000 100 9000 180,02 7,50 15,00 27,00

5 2026 8881 100 8881 180,02 7,40 14,80 26,65

6 2027 8764 100 8764 180,02 7,30 14,61 26,29

7 2028 8648 100 8648 180,02 7,21 14,41 25,95

8 2029 8534 100 8534 180,02 7,11 14,22 25,60

9 2030 8421 100 8421 180,02 7,02 14,04 25,27

10 2031 8310 100 8310 180,02 6,93 13,85 24,93

11 2032 8200 100 8200 180,02 6,83 13,67 24,60

12 2033 8092 100 8092 180,02 6,74 13,49 24,28

13 2034 7985 100 7985 180,02 6,65 13,31 23,96

14 2035 7880 100 7880 180,02 6,57 13,13 23,64

15 2036 7776 100 7776 180,02 6,48 12,96 23,33

16 2037 7673 100 7673 180,02 6,39 12,79 23,02

17 2038 7571 100 7571 180,02 6,31 12,62 22,72

18 2039 7472 100 7472 180,02 6,23 12,45 22,42

19 2040 7373 100 7373 180,02 6,14 12,29 22,12

20 2041 7275 100 7275 180,02 6,06 12,13 21,83

21 2042 7179 100 7179 180,02 5,98 11,97 21,54

Per Capita 

(l/hab.dia)

Vazão Doméstica (l/s)Nível de 

Atendimento (%)

Pop. Total 

(hab)
AnoAlcance

Pop. Atendida 

(hab)
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os prazos (curto, médio e longo) e compará-la com a oferta do sistema de 

abastecimento de água e sua capacidade. 

O cálculo da geração final de esgotamento sanitário segue a mesma linha que o 

cálculo da vazão de água, pois os dois estão relacionados. A partir dos dados 

levantados durante o prognóstico e a projeção populacional foi calculado a geração 

de esgotamento doméstico. 

 

QUADRO 9 – CÁLCULO DA GERAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA A 
SEDE 

 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021. 

 

• Área rural 

Alguns distritos da área rural contam com a coleta e tratamento de esgoto, outros a 

destinação é individual, por meio de fossas. 

O Quadro 10 apresenta o cálculo para a geração de esgoto da população rural do 

município de Patos de Minas. 

Alcance Ano Pop. total Nível de Pop. atendida Per capita Vazão doméstica (l/s) Vazão infilt. Vazão total (l/s)

(hab) atendimento (%) (hab) (l/hab x dia) Mínima Média Máxima (l/s) Mínima Média Máxima
0 2004

54.017

90 48.615 130 29,26 58,52 105,33 9,18 38,44 67,70 114,51

1 2.022 150.609,00 100 150.609 180,02 125,52 251,04 470,71 8,90 134,42 259,94 479,61

2 2.023 152.692,00 100 152.692 180,02 127,26 254,51 477,22 8,90 136,16 263,41 486,12

3 2.024 154.803,00 100 154.803 180,02 129,02 258,03 483,81 8,90 137,92 266,93 492,71

4 2.025 156.944,00 100 156.944 180,02 130,80 261,60 490,50 8,90 139,70 270,50 499,40

5 2.026 159.115,00 100 159.115 180,02 132,61 265,22 497,29 8,90 141,51 274,12 506,19

6 2.027 161.315,00 100 161.315 180,02 134,44 268,89 504,17 8,90 143,34 277,79 513,07

7 2.028 163.546,00 100 163.546 180,02 136,30 272,61 511,14 8,90 145,20 281,51 520,04

8 2.029 165.808,00 100 165.808 180,02 138,19 276,38 518,21 8,90 147,09 285,28 527,11

9 2.030 168.101,00 100 168.101 180,02 140,10 280,20 525,37 8,90 149,00 289,10 534,27

10 2.031 170.425,00 100 170.425 180,02 142,04 284,07 532,64 8,90 150,94 292,97 541,54

11 2.032 172.782,00 100 172.782 180,02 144,00 288,00 540,00 8,90 152,90 296,90 548,90

12 2.033 175.172,00 100 175.172 180,02 145,99 291,99 547,47 8,90 154,89 300,89 556,37

13 2.034 177.594,00 100 177.594 180,02 148,01 296,02 555,04 8,90 156,91 304,92 563,94

14 2.035 180.050,00 100 180.050 180,02 150,06 300,12 562,72 8,90 158,96 309,02 571,62

15 2.036 182.540,00 100 182.540 180,02 152,13 304,27 570,50 8,90 161,03 313,17 579,40

16 2.037 185.065,00 100 185.065 180,02 154,24 308,48 578,39 8,90 163,14 317,38 587,29

17 2.038 187.624,00 100 187.624 180,02 156,37 312,74 586,39 8,90 165,27 321,64 595,29

18 2.039 190.219,00 100 190.219 180,02 158,53 317,07 594,50 8,90 167,43 325,97 603,40

19 2.040 192.849,00 100 192.849 180,02 160,73 321,45 602,72 8,90 169,63 330,35 611,62

20 2.041 195.516,00 100 195.516 180,02 162,95 325,90 611,06 8,90 171,85 334,80 619,96

21 2.042 198.220,00 100 198.220 180,02 165,20 330,40 619,51 8,90 174,10 339,30 628,41
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QUADRO 10 – CÁLCULO DA GERAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA A 
ZONA RURAL 

 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021. 

6.3.3 Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos 

A limpeza pública ou urbana pode ser conceituada como sendo o conjunto de 

atividades que permite o adequado estado de limpeza de uma cidade, sem prejudicar 

a qualidade do ambiente, inclusive na região que a circunda. Inúmeras são as 

atribuições que envolvem um sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos, e, para seu adequado exercício, além da necessária estrutura jurídico-

administrativa, deve-se contar com equipamentos, mão de obra e instalações 

adequados, de acordo com a demanda apresentada, tendo em vista, ainda, as 

características sociais, culturais e econômicas dos cidadãos, e as particularidades 

demográficas, climáticas e urbanísticas locais. Assim, a limpeza urbana e devido 

manejo dos resíduos sólidos têm reflexos diretos e indiretos na saúde da população e 

no bem-estar geral, inclusive pelo apelo estético, notoriamente agregado em um 

município limpo e bem cuidado. 

Buscando-se uma avaliação efetiva desse eixo junto ao Município de Patos de Minas, 

apresentando resultados mais expressivos, faz-se necessário analisar as reais 

demandas identificadas em relação às diversas atividades locais, conforme se segue. 

Alcance Ano Pop. total Nível de Pop. atendida Per capita Vazão doméstica (l/s) Vazão infilt. Vazão total (l/s)

(hab) atendimento (%) (hab) (l/hab x dia) Mínima Média Máxima (l/s) Mínima Média Máxima
0 2004

54.017

90 48.615 130 29,26 58,52 105,33 9,18 38,44 67,70 114,51

1 2022 9366 100 9.366 115 4,99 9,97 18,70 8,90 13,89 18,87 27,60

2 2023 9242 100 9.242 115 4,92 9,84 18,45 8,90 13,82 18,74 27,35

3 2024 9120 100 9.120 115 4,86 9,71 18,21 8,90 13,76 18,61 27,11

4 2025 9000 100 9.000 115 4,79 9,58 17,97 8,90 13,69 18,48 26,87

5 2026 8881 100 8.881 115 4,73 9,46 17,73 8,90 13,63 18,36 26,63

6 2027 8764 100 8.764 115 4,67 9,33 17,50 8,90 13,57 18,23 26,40

7 2028 8648 100 8.648 115 4,60 9,21 17,27 8,90 13,50 18,11 26,17

8 2029 8534 100 8.534 115 4,54 9,09 17,04 8,90 13,44 17,99 25,94

9 2030 8421 100 8.421 115 4,48 8,97 16,81 8,90 13,38 17,87 25,71

10 2031 8310 100 8.310 115 4,42 8,85 16,59 8,90 13,32 17,75 25,49

11 2032 8200 100 8.200 115 4,37 8,73 16,37 8,90 13,27 17,63 25,27

12 2033 8092 100 8.092 115 4,31 8,62 16,16 8,90 13,21 17,52 25,06

13 2034 7985 100 7.985 115 4,25 8,50 15,94 8,90 13,15 17,40 24,84

14 2035 7880 100 7.880 115 4,20 8,39 15,73 8,90 13,10 17,29 24,63

15 2036 7776 100 7.776 115 4,14 8,28 15,53 8,90 13,04 17,18 24,43

16 2037 7673 100 7.673 115 4,09 8,17 15,32 8,90 12,99 17,07 24,22

17 2038 7571 100 7.571 115 4,03 8,06 15,12 8,90 12,93 16,96 24,02

18 2039 7472 100 7.472 115 3,98 7,96 14,92 8,90 12,88 16,86 23,82

19 2040 7373 100 7.373 115 3,93 7,85 14,72 8,90 12,83 16,75 23,62

20 2041 7275 100 7.275 115 3,87 7,75 14,52 8,90 12,77 16,65 23,42

21 2042 7179 100 7.179 115 3,82 7,64 14,33 8,90 12,72 16,54 23,23
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6.3.3.1 Análise de demanda 

Para análise das demandas do presente sistema adotou-se a metodologia de cálculo 

clássica, considerando a geração per capita de resíduos sólidos identificada no 

município e a população (atual e futura), com base nos valores apresentados no 

Diagnóstico – Produto 3.  

A avaliação de demanda de geração de resíduos sólidos de Patos de Minas foi obtida, 

portanto, através da expressão: 

 Q = população projetada urbana (hab.) x taxa de geração (kg/hab.dia). 

Nos cálculos de demanda considerou-se a geração per capita de 0,76 kg/hab.dia, 

(Diagnóstico – Produto 3), calculada a partir da geração média identificada no 

município, de 107,64 ton/dia, que indica a quantidade de resíduos coletados 

diariamente na quase totalidade do território (97% - SNIS, 2020), à exceção de 

algumas poucas localidades rurais, ainda desassistidas pelo serviço. 

É importante ter em vista ainda a qualidade da prestação, se eficiente e suficiente, 

atendendo satisfatoriamente ou não à essa população. Além disso, ressalta-se que os 

demais serviços que envolvem esse sistema também serão considerados neste 

estudo, relacionando-os ao contexto do município como um todo e, mais 

especificamente, na análise de hierarquização das áreas prioritárias para intervenção. 

A partir de tal análise é possível identificar as necessidades de melhoria dos serviços 

atuais e propor as alternativas futuras, a partir da indicação do cenário mais adequado, 

a serem implementadas com vistas à universalização dos serviços referentes a esse 

eixo no território de municipal, junto ao planejamento previsto de 20 anos. 

6.3.4 Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas 

O aumento das áreas urbanizadas e, consequentemente, impermeabilizadas e o uso 

inadequado do solo provocam a redução da capacidade de armazenamento natural 

dos deflúvios e estes, por sua vez, demandarão outros locais para ocupar. 
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Em relação aos outros melhoramentos urbanos, o sistema de drenagem tem uma 

particularidade: o escoamento das águas pluviais sempre ocorrerá 

independentemente de existir ou não um sistema de drenagem adequado. A 

qualidade desse sistema é que determinará se os benefícios ou prejuízos à população 

serão maiores ou menores. 

Para um prognóstico efetivo desse serviço, prevendo resultados mais eficientes, faz-

se necessário avaliar as reais demandas identificadas junto às diversas atividades 

locais a ele referentes. 

Conforme apresentado no diagnóstico, o município não possui um sistema adequado 

de drenagem pluvial. Este fato pode ser observado pela ocorrência de vários pontos 

de alagamento, principalmente por ocasião de elevadas precipitações de chuva.  

6.4 CENÁRIOS 

O processo de construção de cenários promove uma reflexão sobre as alternativas de 

futuro e, ao reduzir as diferenças de percepção entre os diversos atores interessados, 

melhoram a tomada de decisões estratégicas por parte dos gestores. Dessa forma, 

gerenciar as incertezas – e não predizer o futuro – torna-se uma questão fundamental 

no processo de tomada de decisão dos administradores, constituindo-se, os cenários, 

em um referencial, um possível norte para o planejamento de longo prazo 

(MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2014). 

A definição dos cenários alternativos de planejamento para o presente estudo teve 

por base três cenários previstos no Plano Nacional de Saneamento Básico 

(PLANSAB, 2019), sendo o Cenário 1 – Otimista, Cenário 5 – Moderado e Cenário 11 

– Pessimista, compatibilizando o PMSB de Patos de Minas com as atuais diretrizes 

nacionais, considerando ainda as carências técnicas, operacionais e sociais locais, 

levantadas na fase do Diagnóstico (Produto 2), além do previsto na Lei Federal nº 

11.445/2007 (alterada recentemente pela Lei nº 14.026/2020). 

A FIGURA 6 apresenta os cenários desenvolvidos junto ao PLANSAB, dentre eles os 

três citados acima, selecionados na versão PLANSAB 2019, e que serão utilizados 
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também como referência nessa análise, visto que, considerando as condicionantes 

propostas, é possível identificar que esses são compatíveis com uma futura realidade 

de Patos de Minas, e, assim, passíveis de serem utilizados nesse caso. 

 

FIGURA 6 – CENÁRIOS PROPOSTOS JUNTO AO PLANSAB 

Fonte: Ministério das Cidades, 2019. 

Como apresentado na figura, os três cenários em questão baseiam-se em situações 

distintas e de possível ocorrência, prevendo o seguinte conjunto de hipóteses: 

Cenário Otimista: (i) Elevado crescimento sem gerar pressões inflacionárias, com 

uma relação dívida/PIB decrescente; (ii) Estado provedor e condutor dos serviços 

públicos com participação do setor privado e forte cooperação entre os entes 

federativos; (iii) Avanços na capacidade de gestão com continuidade entre mandatos; 

(iv) Crescimento do patamar dos investimentos públicos submetidos ao controle 

social; (v) Desenvolvimento de tecnologias apropriadas e ambientalmente 

sustentáveis. 

Cenário Moderado: (i) Menor crescimento mundial, menor expansão da taxa de 

investimento e maior pressão inflacionária; (ii) Redução do papel do Estado com 

participação do setor privado em funções públicas essenciais e fraca cooperação 

entre os entes federados; (iii) Políticas de estado contínuas e estáveis; (iv) Atual 

patamar de investimentos públicos distribuídos parcialmente com critérios de 

planejamento; (v) Adoção de tecnologias sustentáveis de forma dispersa. 
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Cenário Pessimista: (i) Menor crescimento mundial, menor expansão da taxa de 

investimento e maior pressão inflacionária; (ii) Estado mínimo com mudanças nas 

regras regulatórias e conflitos na relação interfederativa; (iii) Prevalência de políticas 

de governo; (iv) Diminuição do atual patamar de investimentos públicos aplicados sem 

critérios; (v) Soluções não compatíveis com as demandas e com as tendências 

internacionais.  

Em seguida, para cada eixo do saneamento básico são apresentadas as variáveis 

definidas (Tabela 1) para avaliação do cenário que melhor se enquadra na realidade, 

atual e futura, do município, tendo em vista, sobretudo, suas particularidades e 

crescimento populacional, sendo adotado aquele que apresente condições mais 

favoráveis nesse sentido. 

TABELA 1 – VARIÁVEIS PARA ANÁLISE DOS DIFERENTES CENÁRIOS DE 
REFERÊNCIA DO PMSB 

Variáveis do Saneamento Básico de Patos de Minas 

Abastecimento de 
Água 

Esgotamento 
Sanitário 

Limpeza Urbana e 
Manejo de Resíduos 

Sólidos 

Drenagem e Manejo 
das Águas Pluviais 

Índice de atendimento 
com abastecimento de 

água 

Geração per capita de 
esgoto 

Índice de cobertura da 
coleta convencional 

Índice de áreas críticas 

Consumo per capita de 
água 

Índice de coleta de 
esgoto 

Índice de cobertura da 
coleta seletiva 

Índice de cobertura de 
microdrenagem 

Índice de perdas na 
distribuição 

Índice de tratamento de 
esgoto 

Taxa de recuperação 
dos recicláveis 

Índice de pavimentação 
das vias 

  
Meta de redução da 

geração de RSU 
 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021. 

Variáveis do Saneamento Básico de Patos de Minas 

Abastecimento de 
Água 

Esgotamento 
Sanitário 

Limpeza Urbana e 
Manejo de Resíduos 

Sólidos 

Drenagem e Manejo 
das Águas Pluviais 

Índice de domicílios 
abastecidos com água 
por rede de distribuição 

ou por poço ou 
nascente 

Índice de domicílios 
atendidos por soluções 

adequadas de 
esgotamento sanitário 

Índice de cobertura da 
coleta convencional 

Índice de áreas críticas 

Consumo per capita de 
água 

Índice de tratamento de 
esgoto coletado 

Índice de cobertura da 
coleta seletiva 

Índice de cobertura de 
microdrenagem 

Índice de perdas na 
distribuição 

 Taxa de recuperação 
dos recicláveis 

Índice de pavimentação 
das vias 

  
Meta de redução da 

geração de RSU 
 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021. 
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6.4.1 Metas de atendimento para os diferentes cenários de referência do PMSB 

A partir do previsto na legislação vigente em relação ao saneamento básico, as metas 

do PMSB devem estar compatíveis com os objetivos de universalização do Plano 

Nacional de Saneamento Básico e do Programa Saneamento Brasil Rural - PSBR.  

Assim, para estabelecimento das metas do PMSB de Patos de Minas, foram 

selecionados indicadores aplicáveis à situação do município e baseados nos 

documentos supracitados, conforme será apresentado na sequência, para os quatro 

eixos do saneamento. Para tanto também foram consideradas as diretrizes da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal nº 12.305 de 2010) e o indicadores 

presentes no SNIS. 

Aqueles selecionados visaram mensurar os princípios fundamentais da prestação de 

serviços públicos de forma adequada, com garantia à preservação do meio ambiente 

e à sustentabilidade socioeconômica, sendo, de modo geral, uma forma de 

monitoramento, controle e avaliação dos serviços envolvidos e do Plano em si, tendo 

em vista sua execução nos prazos previstos.  

Os prazos e as metas previstos junto ao horizonte de planejamento do presente 

PMSB, considerando os três cenários de referência, são apresentados na Tabela 2, 

Tabela 3, Tabela 4, Tabela 5, tendo em vista as variáveis e os quatro períodos pré-

definidos para execução do PMSB, a saber: 

• Curto prazo: entre 2 e 4 anos;  

• Médio prazo: entre 4 e 8 anos; e 

• Longo prazo de 8 e 20 anos. 
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6.4.1.1 Abastecimento de Água 

TABELA 2 – VARIÁVEIS PARA ANÁLISE DOS CENÁRIOS DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – PATOS DE 
MINAS 

Variável – Abastecimento de 
água 

Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 

 Meta (%)  

Imediato Curto Médio Longo Imediato Curto Médio Longo Imediato Curto Médio Longo 

Índice de atendimento 
com abastecimento de 
água 

Urbano 81,26 95,00 100,00 100,00 81,26 91,82 94,65 100,00 81,26 85,00 90,00 100,00 

Rural 46,10 50,00 80,00 100,00 46,10 46,10 65,00 100,00 46,10 46,10 50,00 100,00 

Total 55,43 61,94 85,25 100,00 55,43 58,23 72,83 100,00 55,43 56,42 60,56 100,00 

Consumo per capita de 
água 

Urbano 74,35 80,00 100,00 100,00 74,35 74,35 94,65 100,00 74,35 74,35 74,35 100,00 

Rural 0,00 30,00 60,00 100,00 0,00 0,00 26,23 100,00 0,00 0,00 10,00 100,00 

Total 19,73 43,26 70,56 100,00 19,73 19,73 45,47 100,00 19,73 19,73 26,98 100,00 

Índice de perdas na 
distribuição 

Copasa 20,09 15,09 10,00 7,00 20,09 18,09 17,09 15,00 20,09 20,09 20,09 20,09 

Prefeitura 20,00 15,00 10,00 7,00 20,00 18,00 17,00 15,00 26,00 26,00 26,00 26,00 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021. 

6.4.1.2 Esgotamento Sanitário 

TABELA 3 – VARIÁVEIS PARA ANÁLISE DOS CENÁRIOS DO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – PATOS DE 
MINAS 

Variável – Esgotamento sanitário 

Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 

 Meta (%)  

Imediato Curto Médio Longo Imediato Curto Médio Longo Imediato Curto Médio Longo 

Geração per capita de 
esgoto  

Urbano 81,26 95,00 100,00 100,00 81,26 91,82 94,65 100,00 81,26 85,00 90,00 100,00 

Rural 46,10 50,00 80,00 100,00 46,10 46,10 65,00 100,00 46,10 46,10 50,00 100,00 

Total 55,43 61,94 85,25 100,00 55,43 58,23 72,83 100,00 55,43 56,42 60,56 100,00 
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Variável – Esgotamento sanitário 

Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 

 Meta (%)  

Imediato Curto Médio Longo Imediato Curto Médio Longo Imediato Curto Médio Longo 

Índice de coleta de 
esgoto 

Urbano 74,35 80,00 100,00 100,00 74,35 74,35 94,65 100,00 74,35 74,35 74,35 100,00 

Rural 0,00 30,00 60,00 100,00 0,00 0,00 26,23 100,00 0,00 0,00 10,00 100,00 

Total 19,73 43,26 70,56 100,00 19,73 19,73 45,47 100,00 19,73 19,73 26,98 100,00 

Índice de tratamento de 
esgoto 

Copasa 80 80,09 90,00 100,00 60,09 70,09 80,09 90,00 50,09 50,09 60,09 70,09 

Prefeitura 80,00 80,00 90,00 100,00 60,00 70,00 80,00 90,00 50,00 50,00 66,00 70,00 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021. 

6.4.1.1 Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos 

TABELA 4 – VARIÁVEIS PARA ANÁLISE DOS CENÁRIOS DO SERVIÇO DE RESÍDUOS SÓLIDOS – PATOS DE MINAS 

Variável – Limpeza urbana e 
manejo de águas pluviais 

Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 

 Meta (%)  

Imediato Curto Médio Longo Imediato Curto Médio Longo Imediato Curto Médio Longo 

Índice de cobertura da 
coleta convencional 

Urbano 81,26 95,00 100,00 100,00 81,26 91,82 94,65 100,00 81,26 85,00 90,00 100,00 

Rural 46,10 50,00 80,00 100,00 46,10 46,10 65,00 100,00 46,10 46,10 50,00 100,00 

Total 55,43 61,94 85,25 100,00 55,43 58,23 72,83 100,00 55,43 56,42 60,56 100,00 

Índice de cobertura da 
coleta seletiva 

Urbano 74,35 80,00 100,00 100,00 74,35 74,35 94,65 100,00 74,35 74,35 74,35 100,00 

Rural 0,00 30,00 60,00 100,00 0,00 0,00 26,23 100,00 0,00 0,00 10,00 100,00 

Total 19,73 43,26 70,56 100,00 19,73 19,73 45,47 100,00 19,73 19,73 26,98 100,00 

Taxa de recuperação 
dos recicláveis 

 19,73 43,26 70,56 100,00 19,73 19,73 45,47 100,00 19,73 19,73 26,98 100,00 

Meta de redução da 
geração de RSU 

 19,73 43,26 70,56 100,00 19,73 19,73 45,47 100,00 19,73 19,73 26,98 100,00 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021. 
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6.4.1.2 Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais 

TABELA 5 – VARIÁVEIS PARA ANÁLISE DOS CENÁRIOS DO SERVIÇO DE DRENAGEM URBANA – PATOS DE MINAS 

Variável – Drenagem urbana e 
manejo de águas pluviais 

Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 

 Meta (%)  

Imediato Curto Médio Longo Imediato Curto Médio Longo Imediato Curto Médio Longo 

Índice de áreas críticas  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Índice de cobertura de 
microdrenagem 

 70,0 80,0 90,0 100,0 70,0 75,0 80,0 90,0 70,0 75,0 80,0 85,0 

Índice de pavimentação 
das vias 

 70,0 80,0 90,0 100,0 70,0 75,0 80,0 90,0 70,0 75,0 80,0 85,0 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021. 
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6.4.2 Definição de Objetivos e Metas 

Após a definição das demandas e do cenário (cenário 2) são propostos objetivos e 

metas, tanto qualitativos quanto quantitativos, de forma a orientar a definição dos 

Programas, Projetos e Ações do Plano nos quatro componentes do saneamento 

básico.  

6.4.2.1 Abastecimento de Água 

No prognostico foi realizado o levantamento das informações de funcionamento do 

atual sistema de abastecimento de água: 

• Índice de atendimento: 95,7% 

• Índice de hidrometração: 100% 

• Índice de perdas na distribuição: 20,6% 

• Capacidade nominal de tratamento: 488 l/s 

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. 

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; 
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• 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 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. 

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.  

Analisando o cenário escolhido e os atuais índices de abastecimento, é possível 

concluir se o consumo per capita se manter constante o valor de outorga 

disponibilizada para abastecer o município atenderá ao horizonte de projeto de 20 

anos. Existirá apenas a necessidade de ampliar a rede de distribuição de água 

conforme a expansão do município. 

A medida de curto prazo para melhorar o sistema de abastecimento de água da sede 

de Patos de Minas é um programa de combate a perdas no sistema e a manutenção 

preventiva da rede e um programa de educação ambiental para reduzir o consumo 

per capita de água, de 180,02 l/hab.dia para 150 l/hab.dia. 
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A médio prazo é necessário a construção de mais reservatórios, principalmente o que 

abastece os bairros Nossa Senhora de Fátima, Nova Floresta e Quebéc, bairros com 

maior índice de reclamação de falta de água. É necessário também a ampliação do 

sistema, pois a partir de 2028 o sistema atual não conseguirá atender a demanda 

necessária. 

Para longo prazo é a manutenção preventiva do sistema, com objetivo sempre de 

diminuir a perda do sistema. Continuar com o programa de educação ambiental para 

sempre conscientizar a população da importância de economizar água.  

Com relação aos distritos e povoados a Tabela 6 apresenta o resumo do sistema atual. 

TABELA 6 – RESUMO DO SISTEMA DE ÁGUA DOS DISTRITOS E POVOADOS 

Distrito/povoado Resumo sistema 

Alagoas 
Atendimento 100% 

Poço artesiano 
Tratamento Cloro e flúor 

Areado (Chumbo) 
Atendimento 100% 

Captação superficial 
ETA 

Bom sucesso de 
Patos 

Atendimento 100% 
Captação superficial e 

por poço artesiano 
ETA 

Major Porto 
Atendimento 100% 

Poço artesiano 
Tratamento Cloro e flúor 

Pilar 
Atendimento 100% 

Poço artesiano 
Tratamento Cloro 

Pindaíbas 
Atendimento 100% 

Captação superficial 
ETA 

Santana de Patos 
Atendimento 100% 

Poço artesiano 
Tratamento Cloro 

Arraial dos Afonsos 
Atendimento 100% 

Poço artesiano 
Tratamento Cloro e flúor 

Baixadinha dos 
Gonçalves 

Atendimento 100% 
Poço artesiano 

Tratamento Cloro e flúor 

Boassara 
Atendimento 100% 

Poço artesiano 
Tratamento Cloro e flúor 
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Distrito/povoado Resumo sistema 

Horizonte Alegre 
Atendimento 100% 

Poço artesiano 
Tratamento Cloro e flúor 

Lanhosos 
Atendimento 100% 

Poço artesiano 
Tratamento Cloro e flúor 

Santa Maria 
Atendimento 100% 

Poço artesiano 
ETA 

Sertãozinho 
Atendimento 100% 

Poço artesiano 
Tratamento Cloro e flúor 

Cachoeira do 
Areado 

Atendimento 100% 
Captação superficial 

Sem tratamento 

Campo Alegre 
Atendimento 100% 

Poço artesiano 
Sem tratamento 

Curraleiros 
Atendimento 100% 

Poço artesiano 
Sem tratamento 

Firmes 
Atendimento 100% 

Poço artesiano 
Sem tratamento 

Leal 
Atendimento 100% 

Poço artesiano 
Sem tratamento 

Mata do brejo 
Atendimento 100% 

Poço artesiano 
Sem tratamento 

Vieiras 
Atendimento 100% 

Poço artesiano 
Sem tratamento 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021. 

Nas entrevistas realizadas com a população dos distritos 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. 

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 
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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. 

A Tabela 7 apresenta os objetivos e metas definidos num horizonte de 20 anos, a 

partir da avaliação das carências do serviço de abastecimento de água. 

TABELA 7 – OBJETIVOS E METAS 

Local Objetivo Justificativa 
Meta curto 

prazo 

Meta 
médio 
prazo 

Meta longo 
prazo 

Sede Urbana 

Universaliz
ação do 

sistema de 
abastecime
nto de água  

Com o incremento 
populacional dos 

próximos 20 anos é 
importante aprimorar as 
rotinas de manutenção 
e operação, estruturas 

de tratamento e 
reservação, bem como 
o controle de perdas, 
além de avaliar novas 

possibilidades de 
mananciais 

Finalização 
de 100% 

dos estudos 
necessários 

para 
alcançar e 

manter 90% 
de 

atendimento 
com rede de 
distribuição 

da 
população 

urbana  

Alcançar e 
manter 
94% de 

atendimen
to com 
rede de 

distribuiçã
o da 

população 
urbana.  

 

Alcançar e 
manter 100% 

de 
atendimento 
com rede de 
distribuição 

da 
população 

urbana, sob 
manutenção 

e 
monitoramen
to contínuos.  

 

Distritos e 
povoados 

Implantar 
ou reformar 
o sistema 

de 
abastecime
nto de água 

da zona 
rural 

visando 
melhorias 
na saúde 

É importante implantar 
SAAs ou adequar os 

que estão em operação 
e instaurar rotinas de 

manutenção e 
operação, estruturas de 

tratamento e 
reservação, para 

mensuração de alguns 
índices de avaliação do 
sistema como controle 

de perdas, consumo per 
capita etc. 

Finalização 
de 100% 

dos estudos 
necessários 

para 
alcançar e 

manter 90% 
de 

atendimento 
com rede de 
distribuição 

da 
população 

urbana  

Alcançar e 
manter 
94% de 

atendimen
to com 
rede de 

distribuiçã
o da 

população 
urbana.  

 

Alcançar e 
manter 100% 

de 
atendimento 
com rede de 
distribuição 

da 
população 

urbana, sob 
manutenção 

e 
monitoramen
to contínuos.  

 

Todas 

Conservar 
os recursos 
hídricos do 
município  

É necessário um 
conhecimento prévio da 

região em termos de 
recursos hídricos, ações 

de regularização e 
preservação que 
possibilitem uma 

recarga hídrica, visando 
a conservação dos 
recursos hídricos 

Elaboração 
de 100% 

dos estudos, 
programas e 

cadastros  

 

Realizaçã
o de 50% 

das 
capacitaçõ
es e obras  

 

Realização 
de 100% das 
capacitações 

e obras  

 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021. 
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A Tabela 8 apresenta os objetivos, programas e indicadores definidos num horizonte 

de 20 anos, a partir da avaliação das carências do serviço de abastecimento de água. 

TABELA 8 – OBJETIVO, PROGRAMAS E INDICADORES 

Objetivo Programa Indicador Definição 

Universalizaçã
o do sistema 
de 
abastecimento 
de água  

Programa 
Infraestrutura  

Nº de habitantes 
atendidos pelo serviço 
de abastecimento de 
água/ população total 

sede urbana (%)  

Ampliar e adequar o sistema 
como um todo para atender a 

expansão da área urbana, 
realizando as obras, manutenção 

e adequações necessárias 
conforme necessidades 

identificadas.  
 

Balanço de reservação 
= Volume de 

reservação disponível 
- Volume de 

reservação necessário  

Elaborar estudos para avaliação 
da capacidade necessária dos 
reservatórios e de alternativas 

locacionais e construir os 
reservatórios de água.  

 

Acompanhar as 
etapas de elaboração 

do estudo 

Elaborar estudos para avaliação 
da utilização de mananciais 
alternativos para captação  

Universalizaçã
o do sistema 
de 
abastecimento 
de água 

Programa 
Manutenção 
e Operação  

Índice de capacidade 
de tratamento  

Manter as atividades operacionais 
e de manutenção do Sistema, 
para atender o crescimento da 

população 

Laudos técnicos  Elaboração de estudos para 
verificação da qualidade da água 

Elaborar relatórios Sensibilização da população 
quanto à importância da limpeza 

das caixas d’água 
 

Implantar ou 
reformar o 
sistema de 
abastecimento 
de água da 
zona rural 
visando 
melhorias na 
saúde 

Programa 
Manutenção 
e Operação 

 

Número de localidades 
onde rotina de 

manutenção fora 
implantada/número de 

localidades (%)  

Desenvolver rotina de 
manutenção e mensuração de 
índices (consumo per capita, 

índice de perdas etc.)  

Laudo técnico  Elaboração de estudos de 
qualidade da água 

Elaborar relatórios Regularizar poços de operação 
da prefeitura quanto a outorgas 

de uso dos recursos hídricos  
 

Número de localidades 
com ETAs em 

operação/número de 
localidades totais  

Instalação de ETAs 
proporcionando tratamento de 

água adequado para distribuição 
para população  
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Objetivo Programa Indicador Definição 

Conservar os 
recursos 
hídricos do 
município  

Programa 
Conservando 
o Futuro  

Elaboração de 
relatórios 

Cadastrar as nascentes do 
município e condições do seu 

entorno  

Nascentes 
conservadas/ 

Nascentes existentes  

Elaborar e implantar estudos de 
recuperação das margens de 

cursos d'água e nascentes 
localizadas em espaços públicos  

 

%de APPS 
recuperadas privadas/ 

% APPs mapeadas 
privadas  

 

Sensibilizar propriedades rurais 
ribeirinhas da necessidade legal e 
ambiental de reflorestamento ou 

execução de sistemas 
agroflorestais em Áreas de 
Preservação Permanente  

 

Elaboração de 
relatórios 

Elaborar um Programa de 
Educação Ambiental em parceria 

com as Escolas Municipais e 
Estaduais do município de modo 

a executar intervenções 
ambientais ao longo de todo ano 

letivo  
 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021. 

6.4.2.2 Esgotamento Sanitário 

No prognostico foi realizado o levantamento das informações de funcionamento do 

atual sistema de esgotamento sanitário do município de Patos de Minas. 

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. 

Nos pontos de monitoramento de qualidade da água da Ana, os resultados verificados, 

no município de Patos de Minas, apontam 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. 
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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.  

A curto prazo é necessário a construção das cinco elevatórias de esgoto. Além de 

melhorar os problemas da ETE atual, como o mau cheiro para a população do entorno. 

A médio prazo é necessário aumentar a capacidade de tratamento da ETE, pois a 

capacidade atual não é suficiente para tratar o esgoto produzido hoje, e com o 

crescimento populacional também ficará defasado. 

A longo prazo é necessário a continuação da ampliação da ETE, pois com o passar 

dos anos a demanda aumentará. Com o crescimento da cidade será necessário 

aumentar a rede coletora de efluentes. Uma outra medida é o aproveitamento do 

biogás gerado no tratamento do esgoto para produção de energia. Essa é uma 

disposição mais sustentável, pois aproveitaria o gás como combustível, dentro da 

própria Unidade de Apoio operacional da ETE para geração de energia. 

Com relação aos distritos e povoados a Tabela 9 apresenta o resumo do levantamento 

realizado durante o prognóstico. 

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 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. 
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TABELA 9 – RESUMO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DISTRITO E 
POVOADO 

 

A Tabela 7 apresenta os objetivos e metas definidos num horizonte de 20 anos, a 

partir da avaliação das carências do serviço de abastecimento de água. 

TABELA 10 – OBJETIVOS E METAS 

Local Objetivo Justificativa 
Meta curto 

prazo 

Meta 
médio 
prazo 

Meta longo 
prazo 

Sede Urbana 

Universaliz
ação do 

sistema de 
esgotament
o sanitário  

Ampliar o SES na sede, 
considerando a 

demanda atual e futura, 
tendo em vista a 

ampliação da rede 
coletora e a ampliação 

da ETE  

 

Finalização 
de 100% 

dos estudos 
necessários 

para 
alcançar 
70% de 
coleta e 

tratamento 

Alcançar e 
manter 
90% de 
coleta e 

tratamento  

Alcançar e 
manter 100% 
de coleta e 
tratamento  
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Local Objetivo Justificativa 
Meta curto 

prazo 

Meta 
médio 
prazo 

Meta longo 
prazo 

Distritos e 
povoados 

Ampliação 
do sistema 

de 
esgotament
o sanitário 

na área 
rural  

A maior parte da zona 
rural, atualmente, não 
apresenta nenhum tipo 

de controle ou 
monitoramento da dos 

esgotos gerados, sendo 
o esgotamento sanitário 

realizado em fossas. 
Quando existe não 

funciona direito. 

Finalização 
de 100% 

dos estudos 
necessários 

para 
alcançar 
70% de 
coleta e 

tratamento 

Alcançar e 
manter 
90% de 
coleta e 

tratamento  

Alcançar e 
manter 100% 
de coleta e 
tratamento  

Todas 

Otimização 
e melhorias 

no 
processo 

do sistema 
de 

esgotament
o sanitário   

Melhorias no processo 
para incentivo à adesão 
da população no serviço 

de esgotamento 
sanitário. 

100% 
Elaborar 

projetos e 
obras para o 
transporte 
do esgoto 
até a ETE  

 

100% 
(Manutenç

ão e 
moderniza

ção)  

100% 
(Manutenção 

e 
modernizaçã

o)  

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021. 

A Tabela 11 apresenta os objetivos, programas e indicadores definidos num horizonte 

de 20 anos, a partir da avaliação das carências do serviço de abastecimento de água. 

TABELA 11 – OBJETIVO, PROGRAMAS E INDICADORES 

Objetivo Programa Indicador Definição 

Universalizaçã
o do sistema 
de 
esgotamento 
sanitário 

Programa 
Infraestrutura  

Índice de cobertura 
por coleta de esgoto 

sanitário  

Elaborar projetos para a 
ampliação da rede de esgoto e 

implantá-los.  
Elaborar estudos para avaliação  

Índice de redes 
combinadas  

 

Elaborar estudos e projetos para 
a separação de redes 

combinadas de esgoto e água 
pluvial.  

 

Acompanhar as 
etapas de elaboração 

do estudo e obras  
 

Elaborar projetos e obras para o 
transporte do esgoto até as ETE 
(interceptores, elevatórias etc.).  

 

Universalizaçã
o do sistema 
de 
esgotamento 
sanitário 

Programa 
Manutenção 
e Operação  

Elaborar relatórios Estabelecer e implantar rotina de 
fiscalização de lançamentos 
clandestinos e inadequados  

 

Elaborar relatórios Manter as atividades operacionais 
e de manutenção do Sistema, 
para atender o crescimento da 

população.  
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Objetivo Programa Indicador Definição 

Elaborar relatórios Sensibilização da população 
quanto à importância da limpeza 

das caixas d’água 
 

Ampliação do 
sistema de 
esgotamento 
sanitário na 
área rural  

Programa 
Infraestrutura 

zona rural 
 

Elaborar relatórios Realizar vistoria e cadastramento 
das fossas rudimentares já 

existentes e suas substituições.  
 

Acompanhar as 
etapas de elaboração 

do estudo  
 

Elaborar estudos para definição 
de tecnologias a serem utilizadas 

para o esgotamento sanitário, 
contemplando todas as etapas.  

 
Índice de tratamento 
do esgoto sanitário  

 

Construir e manter as estruturas 
definidas em estudo para o 

esgotamento sanitário  
 

Elaborar relatórios Fomentar projetos de melhoria 
das instalações sanitárias  

 

Otimização e 
melhorias no 
processo do 
sistema de 

esgotamento 
sanitário  

 

Programa 
Conservando 
o Futuro  

Elaboração de 
relatórios 

Implantar monitoramento dos 
corpos d'água receptores de 

efluentes sanitários  
 

Número de 
capacitações 

realizadas  

 

Realizar oficinas de capacitação 
técnica em tecnologias 

sustentáveis, com foco nos 
serviços de esgotamento 

sanitário.  
 

Retorno das entidades 
envolvidas  

 

Viabilidade de cooperação 
técnica junto à Agência Peixe 
Vivo e Comitê da Bacia do Rio 

São Francisco.  
 

 Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021. 

6.4.2.3 Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos 

Considerando as carências listadas anteriormente, tendo em vista tanto as atuais como 

as futuras junto à realidade do município, a tabela a seguir apresenta os objetivos 

previstos para o alcance das metas referentes ao sistema de limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos de Patos de Minas. Tais objetivos e metas visam sanar as carências 

existentes, de modo que ao longo do período de planejamento, progressivamente, a 

população seja atendida com um serviço de qualidade e em quantidade suficiente. 
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TABELA 12 – OBJETIVOS PRINCIPAIS PARA A DEMANDA DE LIMPEZA URBANA 

E RESÍDOS SÓLIDOS – PATOS DE MINAS  

Serviços de Limpeza urbana e resíduos sólidos 

Objetivos Principais Carências  Diretrizes 

Gestão institucional 
adequada dos serviços de 
limpeza urbana e manejo 

dos resíduos sólidos 

Falta de estudo gravimétrico 
devidamente realizado no município;  

Municiar o município dessa 
importante ferramenta para 
controle da geração de RSU 

Necessário implementar o PGIRS do 
município;  

Dotar o município de 
instrumento de controle e 

gestão dos RSU 

Falta uma gestão integrada do setor, 
estando os serviços pulverizados em 
diversas secretariais municipais;  

Municiar o município de 
sistema integrado de 

informação do saneamento, 
para melhor definição de 

ações e responsáveis 

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; 

Fomentar projetos e ações 
em parceria com outros 

municípios, visando otimizar 
tempo e mão de obra e 

dirimir custos 

Falta de gestão e parcerias/ políticas de 
incentivo para manejo adequado dos 
resíduos especiais / resíduos de logística 
reversa; 

Implementar ou fomentar 
programa de logística 
reversa junto ao setor 

privado, podendo adotar 
uma política de incentivo 

para o setor 

Adequar e controlar de mais 
eficiência os serviços 
referentes à coleta e 

limpeza urbana 

Presença de resíduos 
perfurocortantes/contaminantes e 
eletrônicos junto ao lixo comum; 

Fiscalizar de forma mais 
efetiva o lixão e trabalho da 
empresa contratada, sendo 

necessário também um 
trabalho de conscientização 

da população e 
trabalhadores públicos 

A presença de catadores é considerada 
um problema para a coleta nos bairros e 
no centro; 

Fomentar a criação de 
cooperativa de catadores 
para abarcar os catadores 

irregulares 

Acúmulo de lixo jogado em terrenos 
baldios e logradouros públicos 

Desenvolver 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 

Apesar de atender a praticamente 100% 
do município com o serviço de coleta, na 
zona rural é comum a queima ou 
enterramento do lixo, devendo-se avaliar 
se a frequência da coleta atende de forma 
satisfatória a população, e os locais ainda 
sem atendimento. 

Dotar a municipalidade de 
ferramenta de controle do 
atendimento do serviço de 

coleta na zona rural, 
podendo ser revisto o 

planejamento atual 
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Serviços de Limpeza urbana e resíduos sólidos 

Objetivos Principais Carências  Diretrizes 

Gerenciar adequadamente 
os resíduos especiais, 

RCC/RV de origem pública 
e dar suporte para que os 

geradores privados realizem 
a destinação final adequada 

Os RCC/RV são 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;  

Implementar programa de 
coleta de RCC/RV, podendo 
ser prevista taxa para o 
serviço. Intensificar a 
fiscalização, podendo ser 
estudado a aplicação de 
multas em casos irregulares 

Falta de gestão e parcerias/ políticas de 
incentivo para manejo adequado dos 
resíduos especiais / resíduos de logística 
reversa; 

Implementar ou fomentar 
programa de logística 
reversa junto ao setor 

privado, podendo adotar 
uma política de incentivo 

para o setor 

Estruturar melhor e ampliar 
o serviço de coleta seletiva, 

incluindo ações de 
educação ambiental 

Falta de controle da geração dos 
resíduos recicláveis; 

Dotar a prefeitura de 
instrumento de controle de 

geração e coleta dos 
recicláveis, podendo ser o 

sistema integrado de 
informação do saneamento 

Falta projetos de cunho ambiental para 
conscientização da população, sobretudo 
em relação à separação do lixo reciclável. 

Adotar práticas contínuas de 
ações e programas de 

conscientização da 
população em geral, 

funcionalismo público e nas 
escolas. 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021. 

6.4.2.4 Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas 

O aumento das áreas urbanizadas e, consequentemente, impermeabilizadas e o uso 

inadequado do solo provocam a redução da capacidade de armazenamento natural 

dos deflúvios e estes, por sua vez, demandarão outros locais para ocupar. 

Em relação aos outros melhoramentos urbanos, o sistema de drenagem tem uma 

particularidade: o escoamento das águas pluviais sempre ocorrerá 

independentemente de existir ou não um sistema de drenagem adequado. A 

qualidade desse sistema é que determinará se os benefícios ou prejuízos à população 

serão maiores ou menores. 

Conforme apresentado no diagnóstico, o município de Patos de Minas não possui um 

sistema adequado de drenagem pluvial. Este fato pode ser observado pela ocorrência 

de vários pontos de alagamento, principalmente por ocasião de elevadas 
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precipitações de chuva. A demanda referente ao sistema de drenagem urbana em 

Patos de Minas foi considerada levando-se em conta a disponibilidade de estruturas 

existentes, somente em alguns pontos de vias e áreas urbanizadas. 

Analisando os levantamentos realizados nos trabalhos de campo, in loco, constatou-

se que as condições dos serviços de drenagem urbana e manejo das águas pluviais, 

oferecidos atualmente na área urbana, são de atendimento insatisfatório. 

Tendo em vista a perspectiva de acréscimo da população, evidenciada pelo estudo 

de projeção populacional para o município, em um horizonte de planejamento de 20 

anos, surge a necessidade de analisar alternativas que busquem aumentar e melhorar 

a disponibilidade e qualidade dos serviços públicos de saneamento básico no mesmo. 

A atual situação da drenagem urbana e manejo das águas pluviais apresentam as 

seguintes carências, identificadas quando do Diagnóstico. 

• Inexistência de um Plano diretor de drenagem pluvial; 

• Falta de projetos básicos e executivos necessários a implementação do plano 

diretor de drenagem pluvial; 

• Insuficiência da quantidade de bocas de lobo e manutenção inadequada = 

(bocas de lobo entupidas), acarretando em inundações, retorno do esgoto, mau 

cheiro); 

• Assoreamento dos córregos e erosão do solo; 

• Asfaltamento sem a devida drenagem; 

• Falta de canalização em vários pontos do centro urbano. 

Os objetivos com seus respectivos Programas, definidos para o PMSB, num horizonte 

de 20 anos são apresentados a seguir. Dentro deste contexto, enfatiza-se o relevante 

papel da sociedade, como parte fundamental do processo, uma vez que a prática 

comum de lançamentos inadequados dos resíduos nas bocas de lobo e córregos 

compromete significativamente todo o sistema já existente e, consequentemente, o 

futuro. 
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Com o objetivo de garantir ferramentas para a gestão pública, baseados na regulação 

do sistema de drenagem pluvial é proposto a elaboração e implantação do plano de 

diretor de drenagem. O objetivo é concluir o plano em curto prazo, em médio prazo é 

realizar as ações propostas pelo plano, regularizando em 100% o sistema de 

drenagem. A longo prazo é o acompanhamento e revisões do plano.  

Com o aumento da população do município, cresce também os desafios em oferecer 

um serviço abrangente, descentralizado e qualificado, prevendo todas as etapas do 

processo de manejo das águas pluviais e drenagem. Realidade esta que só é possível 

através de um conjunto de ações mitigatórias, de forma sistêmica, prevendo melhorias 

físicas e dos serviços prestados e sobretudo sua manutenção, evitando retrocessos e 

gastos com retrabalhos, garantindo a continuidade dos serviços. Para isso sugere a 

criação de um programa de conservação e manutenção do sistema de drenagem. 

O objetivo a curto prazo seria concluir o projeto, a médio prazo seira implementar 40% 

do programa, e a longo prazo implementar 100% do Programa. 

Atualmente é muito difundida a prática da sustentabilidade e seus benefícios, por isso 

faz-se necessário desenvolver a aplicabilidade dessas ações, de caráter sustentável, 

criando mecanismos e oportunidades de envolvimento e conscientização da 

comunidade. Para isso é necessário elaborar e implantar Programa de Educação 

Ambiental para levar conhecimento e orientar a população de forma didática sobre as 

práticas ambientalmente corretas e sua importância.  

A Tabela 13 apresenta os objetivos e metas definidos num horizonte de 20 anos, a 

partir da avaliação das carências do serviço de abastecimento de água. 

TABELA 13 – OBJETIVOS E METAS 

Local Objetivo Justificativa 
Meta curto 

prazo 

Meta 
médio 
prazo 

Meta longo 
prazo 

Sede Urbana 

Garantir 
ferramenta

s para a 
gestão 
pública, 

baseados 
na 

regulação 
do sistema 

O sistema de drenagem 
da sede urbana possui 
muitos problemas e é 
preciso estabelecer 

diretrizes para resolvê-
los 

Concluir a 
elaboração 
do Plano e 

implementar 
30% das 

ações 
previstas.  

 

Alcançar 
100% da 
regulação 
do sistema 

de 
drenagem 
municipal.  

 

Acompanha
mento e 
revisão  
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Local Objetivo Justificativa 
Meta curto 

prazo 

Meta 
médio 
prazo 

Meta longo 
prazo 

de 
drenagem 

pluvial, 
para seu 
efetivo 

funcioname
nto  

 

Sede Urbana 

Ampliar e 
adequar os 
serviços de 
drenagem 
e manejo 
das águas 

pluviais   

O sistema de drenagem 
da sede urbana possui 
muitos problemas e é 
preciso estabelecer 

diretrizes para resolvê-
los 

Concluir o 
projeto e 

implementar 
40% do 

programa  

 

Implement
ar 100% 

do 
Programa  

 

Acompanha
mento 

contínuo  

 

Sede Urbana 

Garantir o 
funcioname

nto e 
continuidad

e dos 
serviços de 
drenagem 
urbana, 

adequando 
o sistema e 
ampliando 
as ações 

pertinentes, 
através da 
sistematiza

ção, 
controle e 

das 
mesmas.  

O sistema de drenagem 
da sede urbana possui 
muitos problemas e é 
preciso estabelecer 

diretrizes para resolvê-
los 

Concluir o 
projeto e 

implementar 
40% do 

programa  

 

Implement
ar 100% 

do 
Programa  

 

Acompanha
mento 

contínuo  

 

Sede Urbana 

Capacitar e 
desenvolve
r, junto aos 
servidores 
do setor e 
comunidad
e em geral, 

uma 
conscientiz

ação 
ambiental 

efetiva.  
 

A conscientização da 
população ajuda a 

reduzir os problemas de 
drenagem  

Criar 
programa de 

educação 
ambiental e 

alcançar 
50% da 

população 
com 

projetos de 
sensibilizaçã
o e práticas 
ambientais  

 

Alcançar 
100% da 

população 
com 

projetos 
de 

sensibiliza
ção e 

práticas 
ambientais  

 

Ação 
contínua  

 

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021. 

A Tabela 14 apresenta os objetivos, programas e indicadores definidos num horizonte 

de 20 anos, a partir da avaliação das carências do serviço de abastecimento de água. 
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TABELA 14 – OBJETIVO, PROGRAMAS E INDICADORES 

Objetivo Programa Indicador Definição 

Garantir 
ferramentas 

para a gestão 
pública, 

baseados na 
regulação do 
sistema de 
drenagem 

pluvial, para 
seu efetivo 

funcionamento  

Programa 
Estruturante 
de Drenagem  

Relatório técnico  Elaboração e implementação do 
Plano Diretor de Drenagem  

Total alocado no 
orçamento anual para 

macrodrenagem 
(Previsão PPA/ ano  

Inserir previsão de orçamento 
específico de Drenagem no PPA 

do município  
 

Relatório técnico Criação e implantação de Lei 
municipal específica de 

regulamentação da drenagem 
pluvial  

 
Relatório técnico Elaboração e implantação de 

Plano de Recuperação de Áreas 
Degradadas (PRAD).  

 

Relatório técnico Criação de programa de interação 
dos sistemas de saneamento 

básico.  
 

Ampliar e 
adequar os 
serviços de 
drenagem e 
manejo das 

águas pluviais  
 

Operação e 
Manutenção   

Relatório técnico Elaborar e implantar Programa de 
conservação e manutenção do 

sistema de drenagem.  
 

Garantir o 
funcionamento 
e continuidade 
dos serviços 
de drenagem 

urbana, 
adequando o 

sistema e 
ampliando as 

ações 
pertinentes, 
através da 

sistematização
, controle e 

das mesmas.  

 

Programa de 
Controle e 

Fiscalização  
 

Controle de obras (nº 
obras licenciadas / 

total de obras 
fiscalizadas) e índice 

de vias urbanas 
sujeitas a alagamentos   

Incrementar a fiscalização do 
setor de projetos, em todas as 

etapas (aprovação à construção) 
em consonância ao Código de 
Obras e Posturas do município.  

 

Índice de ocorrência 
de alagamentos com 
vítimas (nº acidentes 

de alagamento/ ano) e 
índice de vias urbanas 
sujeitas a alagamentos   

 

Regulamentação do Conselho 
Municipal de Defesa Civil  

 

Capacitar e 
desenvolver, 

junto aos 
servidores do 

setor e 
comunidade 

em geral, uma 
conscientizaçã

o ambiental 
efetiva.  

Programa 
Educação 
ambiental  

Relatório técnico Elaborar e implantar Programa de 
Educação Ambiental para levar 

conhecimento e orientar a 
população de forma didática 

sobre as práticas ambientalmente 
corretas e sua importância.  

 

Relatório técnico Programa de divulgação e 
comunicação visual, despertando 
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Objetivo Programa Indicador Definição 

 a atenção da comunidade às 
questões ambientais  

 

Relatório técnico Ministrar cursos periódicos de 
orientação e conscientização às 
práticas ambientalmente corretas 
a todo o funcionalismo público.  

 

Relatório técnico Promover cursos periódicos de 
qualificação profissional e oficinas 

de reciclagem da mão de obra 
local, com orientações teóricas e 
conhecimento prático sobre as 

atividades do setor  

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021. 

6.5 ANÁLISE E SELEÇÃO DAS ALTERNATIVAS DE INTERVENÇÃO DE 
ENGENHARIA E DE GESTÃO 

A partir do diagnóstico e dos capítulos anteriores do prognóstico é possível conhecer 

as carências, demandas e disponibilidades de serviços, estimando as ações 

necessárias à eficiência, eficácia e efetividade intrínseca para a prestação dos 

serviços públicos do setor do saneamento. 

A projeção populacional para o horizonte planejado de 20 anos estabelece um cenário 

denominado tendencial para cada um dos eixos do saneamento. A partir da 

“tendência” verificada de desenvolvimento do setor de saneamento, surge a 

necessidade de se analisar alternativas de aumento e/ou melhoramento da 

disponibilidade dos serviços públicos. 

6.5.1 Abastecimento de Água 

O Cenário escolhido busca pela universalização dos serviços de abastecimento de 

água no Município, em que o índice de atendimento atinge 100% dos domicílios a 

longo prazo, busca a diminuição do consumo per capita, chegando a atingir 150 L/hab 

dia e a diminuição no índice de perdas no sistema é um cenário viável considerando 

o atual índice de atendimento e que não será preciso encontrar uma nova fonte de 

captação de água, pois a vazão necessária é prevista na outorga. 
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É necessário um investimento em tecnologias que levam à diminuição das perdas na 

distribuição. Esses investimentos podem ocorrer em curto e médio prazo. Quanto à 

diminuição do consumo per capita, é uma variável para ser trabalhada a longo prazo, 

e cujos investimentos deverão ocorrer durante todos os anos que compõem o 

horizonte de estudo, pois mudar os hábitos de uma população inteira é complexo e 

moroso. Porém essas duas etapas ajudam a não precisar ampliar tanto a capacidade 

de tratamento e distribuição da ETA.  

Com relação as melhorias no sistema de abastecimento da zona rural, é necessário o 

investimento a curto prazo para a análise da qualidade de água e alternativas 

melhores de tratamento caso o padrão de potabilidade não esteja sendo cumprido. 

6.5.2 Esgotamento Sanitário 

O Cenário escolhido busca para que o índice de coleta de esgoto atinja 100% e o 

tratamento 90%. Para que isso seja realizado é necessário o investimento a curto 

prazo em estações elevatórias nos bairros citados anteriormente. 

Os dois pontos mais críticos e que serão necessários um maior investimento do 

município será a ampliação da capacidade de tratamento da ETE, que precisa ampliar 

em mais do dobro sua capacidade, além de resolver os problemas de mau cheiro no 

seu entorno. O outro ponto que deve ser realizado a curto prazo é o levantamento dos 

tipos de fossas da zona rural e a troca das fossas negras pelas fossas sépticas quando 

for o caso. 

Para médio prazo na zona rural deve ser estudado a viabilidade da instalação de 

coleta e tratamento de esgoto das localidades onde não existe. 

6.5.3 Drenagem e Manejo de Águas Pluviais Urbanas 

Planejar a drenagem urbana significa definir a melhor maneira de transportar, 

armazenar e infiltrar as águas pluviais, prevendo pontos onde se localizam ou se 

localizarão os setores voltados às atividades econômicas, e todos os demais usos do 

espaço urbano. Esse planejamento permite garantir melhores condições de 
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salubridade na cidade, de desenvolvimento econômico e melhoria da qualidade de 

vida da população. 

As medidas para o controle de inundações podem ser do tipo estrutural, onde há 

intervenções por meio de obras que modificam a estrutura dos córregos e rios, ou não 

estruturais, onde se adotam medidas correlatas como a Educação Ambiental. Um 

planejamento adequado deve contemplar ambas as medidas de forma a harmonizar 

o uso e ocupação do solo e direcionar de forma efetiva as águas pluviais provenientes 

de cada um dos espaços urbanos, direcionando-as até os cursos d’água, 

possibilitando ao longo de todo o percurso a minimização dos impactos decorrentes 

desse fenômeno nos meios antrópico e natural. 

Para evitar problemas na drenagem é importante investir em sistemas de detenção 

da água pluvial por meio da construção de bacias de detenção onde a água de chuva 

permaneça represada e infiltre no solo ao longo do tempo, diminuindo o risco de 

inundações em áreas situadas a jusante; utilização de sistemas onde se promova a 

retenção da água de chuva para seu reuso em atividades menos nobres, como rega 

de jardins, descargas de sanitários, etc.; na eliminação de ligações clandestinas de 

esgotos sanitários em sistemas de drenagem pluvial, evitando com isso, doenças de 

veiculação hídrica, entupimento da rede por decantação da matéria orgânica, maus 

odores decorrentes da decomposição desse material; promover a melhoria da 

qualidade da água que segue para os cursos d’água; sistemas de micro e macro 

drenagem dimensionados de forma correta, em função do volume de água gerada na 

bacia de contribuição; limpeza constante de vias e dispositivos de drenagem para 

evitar o seu entupimento e, consequentemente, fenômenos de inundação, entre 

outras medidas.  

Uma alternativa além da melhora no sistema já existente, que é algo oneroso e 

demanda um prazo maior para ser realizado é aplicar soluções não estruturais, como 

a modificação da lei de uso e ocupação do solo estipulando medidas de controle da 

taxa de impermeabilização em lotes onde a declividade esteja acima de determinada 

porcentagem, de forma a promover não somente a preservação dos topos de morros, 

mas também a infiltração da água pluvial no solo e controlar o volume de água que 

percola superficialmente e atinge os córregos existentes nos fundos de vale, 
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preservando-os; a educação ambiental no sentido de conscientizar a população a não 

jogar lixo nas ruas e sempre seguir as orientações do órgão responsável quando da 

ocupação de determinada área de forma a preservar o sistema de drenagem livre de 

resíduos e minimizar o volume de água que segue para eles deverão ser adotadas. A 

fiscalização e a manutenção constantes também se constituem em formas 

importantes de se manter as estruturas sempre livres, melhorando a vazão da água 

pluvial nas áreas urbanizadas, bem como a execução de um cadastro das redes 

atualizado. 

6.6 HIERARQUIZAÇÃO DAS ÁREAS DE INTERVENÇÃO PRIORITÁRIA 

O processo de hierarquização das áreas de intervenção consiste na definição das 

áreas mais carentes e, dessa forma, prioritárias para atuação no município no que 

tange aos serviços de saneamento básico. Este processo tem o objetivo de orientar a 

sequência de execução das atividades que serão previstas no próximo item deste 

documento.  

De forma geral, a hierarquização de áreas resulta na priorização de localidades dentro 

do município com maior urgência por serviços de saneamento, porém tanto a zona 

urbana quanto a zona rural, com suas localidades, possuem relevância e devem ser 

atendidas. 

Os pontos mais críticos são os problemas de drenagem e o percentual de esgoto 

tratado. Todo ano as chuvas mais fortes causam problemas na cidade, deixando 

pessoas ilhadas devido aos alagamentos constantes e as medidas tomadas até hoje 

não foram suficientes para mitigar o problema. 

Conforme mencionado durante o texto o curo hídrico ao passar pelo município de 

Patos de Minas tem sua qualidade alterada, sendo o parâmetro de coliformes fecais 

um dos que chamam a atenção. Esse parâmetro é indicador de contaminação por 

esgoto in natura. Os principais pontos do sistema de esgotamento sanitário, conforme 

relatado no decorrer do texto e nos produtos anteriores é a instalação das elevatórias 

de esgoto e resolver os transtornos que a ETE existente está causando à população 

do entorno. 
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6.7 ANÁLISE DA VIABILIDADE SOCIAL, ECONÔMICA E AMBIENTAL  

Um dos passos mais importantes é avaliar a viabilidade financeira para execução das 

ações propostas buscando atingir a universalização, que é o principal objetivo do 

PMSB. 

Sabe-se que as prefeituras, de uma forma geral, não possuem recursos necessários 

para uma efetiva implementação de tais programas e ações, por isso, é necessário 

buscar outras fontes de recursos e financiamento para alcançar a execução e 

viabilidade das ações propostas. 

A Tabela 15 apresenta um resumo de fontes de financiamento ou origem de recursos 

que podem ser utilizadas para realizar as adequações nos quatro eixos conforme 

identificado durante a elaboração do PMSB. 
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TABELA 15 – FONTES DE FINANCIAMENTO MUNIPAL 
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Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2021. 

 

• Governo federal: ministério das cidades: 

Uma das principais fontes de financiamento do Governo Federal é através do 

Ministério das Cidades. Por meio da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental 

(SNSA), este ministério atua diretamente na área de saneamento básico, com o intuito 

de promover a universalização dos serviços de abastecimento de água, esgotamento 

sanitário, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos e drenagem urbana e manejo 

das águas pluviais. 

Os municípios podem receber os recursos por duas maneiras, a primeira seria 

mediante assinatura do Contrato de Repasse de dotações nominalmente identificadas 

na Lei Orçamentária Anual. Vale ressaltar que os proponentes deverão inserir, 

antecipadamente, a proposta no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de 

Repasse (SICONV) e seguir as orientações do Manual de Instruções para 

Contratação e Execução dos Programas e Ações do Ministério das Cidades não 

inseridos no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) em vigência. 
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A segunda forma seria a incorporação direta no PAC, seguindo um edital, diante 

divulgado, que irá selecionar as iniciativas que serão apoiadas. Nesse caso, a 

transferência de recursos ocorrerá por meio de assinatura de Termo de Compromisso, 

devendo seguir as orientações do Manual de Instruções para aprovação e Execução 

dos Programas e Ações do Ministério das Cidades inseridos na 2ª fase do Programa 

de Aceleração do Crescimento (PAC 2). 

• Bancos públicos: programa saneamento para todos: 

Destinado ao setor público, tais como Estados, municípios, Distrito Federal, 

concessionárias públicas de saneamento, consórcios públicos de direito público e 

empresas públicas não dependentes e também ao setor privado, por exemplo 

concessionárias ou sub concessionárias privadas de serviços públicos de saneamento 

básico, ou empresas privadas, organizadas na forma de sociedade de propósito 

específico para o manejo de resíduos sólidos e manejo de resíduos da construção e 

demolição, o Programa Saneamento para Todos, por meio da Caixa Econômica 

Federal, apoia o poder público na promoção de melhores condições de vida para a 

população, incluindo assim a universalização dos serviços de saneamento básico. 

Os municípios interessados em integrar o Programa devem, desde que aberto o 

processo de seleção pública pelo Ministério das Cidades, preencher ou validar a 

Carta-Consulta eletrônica disponibilizada no sítio daquele Ministério na internet. 

• Alianças estratégicas: Fundação Nacional da Saúde (Funasa): 

A Funasa, órgão do Ministério da Saúde, detém a mais antiga e contínua experiência 

em ações de saneamento no País, atuando a partir de critérios epidemiológicos, 

socioeconômicos e ambientais, voltados para a promoção e proteção da saúde.  

O Departamento de Engenharia de Saúde Pública (DENSP) da Funasa foi criado com 

o objetivo de fomentar soluções de saneamento para prevenção e controle de 

doenças. O DENSP busca a redução de riscos à saúde, financiando a universalização 

dos sistemas de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário e gestão de 

resíduos sólidos urbanos. Promove as melhorias sanitárias domiciliares, a cooperação 
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técnica, estudos e pesquisas e ações de saneamento rural, contribuindo para a 

erradicação da extrema pobreza. 

6.7.1 Viabilidade social e ambiental  

Os Programas e Ações, necessários para atingir os objetivos e as metas do PMSB 

foram definidos em conformidade com os resultados previstos no Diagnóstico e 

Prognóstico do município.  

Para universalização dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem urbana e manejo das águas 

pluviais, principal objetivo do PMSB, deve-se levar em consideração a 

sustentabilidade ambiental, social e econômica, visando o aumento da eficiência na 

prestação dos serviços, à melhoria da qualidade de vida da população do município e 

ao uso racional dos recursos hídricos. 

Os Programas e Ações propostas no Prognóstico foram previstos observando as 

principais deficiências identificadas no município, tendo como foco garantir essa 

universalização e a eficácia dos serviços de saneamento prestados à comunidade, no 

que diz a melhoria nas condições de salubridade ambiental, a promoção do direito à 

cidade, saúde, qualidade de vida e sustentabilidade. 

6.8 PROCEDIMENTOS E MECANISMOS  

As diretrizes dos Planos de Recursos Hídricos e dos Planos de Saneamento Básico 

possuem como meta principal a universalização do acesso aos serviços de 

saneamento básico, a integralidade e a intersetorialidade das ações voltadas para 

este fim.  

Os principais mecanismos para a adequação do Plano de Saneamento do Município 

aos Planos de Recursos Hídricos seriam aqueles que propõem o controle das fontes 

poluidoras, sejam elas efluentes líquidos ou resíduos sólidos. Um primeiro indicador 

seria justamente aquele voltado para a manutenção da qualidade e quantidade das 

águas dos recursos hídricos, com ações voltadas à promoção de dispositivos de 
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interceptação dos esgotos sanitários e o seu tratamento, onde os principais 

parâmetros de controle da qualidade são estipulados por norma específica. 

A Lei define o enquadramento dos cursos d’água que passam por um determinado 

município, como sendo a primeira forma de controle da qualidade da água desse 

recurso hídrico. Esse enquadramento, que acontece em princípio em função do uso 

predominante que se deseja para a água, é considerado como sendo um dos 

instrumentos das políticas nacional e estadual de recursos hídricos. Os objetivos e 

metas de qualidade para as águas do referido corpo d’água, são definidos a partir dos 

usos estabelecidos quando do enquadramento. A partir dessa classificação e dos 

usos aos quais essas águas se destinam, são determinados os parâmetros de análise 

para o controle da qualidade da água, que serão considerados como pontos de partida 

para a definição de medidas mitigadoras dos impactos advindos do processo de 

urbanização. 

Em resumo, tem-se que para se estruturar o PMSB de forma a adequá-lo às ações 

propostas pelos Planos de Recursos Hídricos Nacional e Estadual, é necessário a 

criação dos planos complementares sugeridos durante o prognóstico, como o Plano 

Diretor de Drenagem Urbana. Deve-se buscar atingir as metas para a destinação 

correta de efluentes e resíduos, de forma a manter-se a qualidade e quantidade da 

água dos recursos hídricos pertencentes à bacia hidrográfica na qual ele está inserido, 

atingindo assim os objetivos pretendidos pelos referidos planos. 

6.9 PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS - PMGIRS 

A Lei Federal nº 12.305/2010 prevê a necessidade de elaboração do Plano Municipal 

de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS), conforme artigos 18 e 19, e a 

implantação de programas de coleta seletiva com inclusão de cooperativas ou outras 

formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis (MDR, 

2019), sendo uma condição para que o município possa pleitear recursos públicos 

destinados a atividades e empreendimentos relacionados a esse eixo, da União ou 

por ela controlados. Em relação à gestão integrada de resíduos sólidos, a lei 

estabelece que os consórcios deverão atuar visando a economicidade de escala, que 



 

 

Página: 71 / 78                                                                                                                  
Arquivo: 245-P4-PROGNOSTICO-R03-211215 

considera a proximidade de locais estabelecidos e formas de prevenção de riscos 

ambientais, com redução de custos para os envolvidos (BRASIL, 2010).  

6.9.1 Identificação de áreas favoráveis para disposição final adequada dos rejeitos 

Para avaliação e definição de uma ou mais áreas ambientalmente adequadas para 

implantação de um aterro sanitário é necessário considerar o zoneamento ambiental 

do município, e seu Plano Diretor, caso haja, conforme previsto no Art. 182 da 

Constituição Federal. Também é necessário analisar a legislação e normas vigentes 

das esferas estadual e federal. Uma resolução a ser considerada é a Conama n° 

404/2008, que prevê diretrizes para o licenciamento ambiental de aterro sanitário de 

pequeno porte de resíduos sólidos urbanos (CONAMA, 2008), sendo os critérios 

estabelecidos os seguintes: 

• Áreas que não apresentem riscos, a exemplo da susceptibilidade a erosões, 

salvo após a realização de intervenções técnicas, capazes de garantir a 

estabilidade do terreno; 

• Locais que apresentem características hidrogeológicas, geográficas e 

geotécnicas adequadas ao uso pretendido;  

• Locais com vias de acesso em boas condições de tráfego ao longo de todo o 

ano, mesmo no período de chuvas intensas;  

• Impossibilidade de uso de áreas ambientalmente sensíveis e de vulnerabilidade 

ambiental, como as sujeitas a inundações; 

• Áreas preferencialmente antropizadas e com potencial mínimo de incorporação 

à zona urbana da sede, distritos ou povoados e de baixa valorização imobiliária;  

• Respeito às distâncias mínimas estabelecidas na legislação ambiental e 

normas técnicas, a exemplo de distâncias de Áreas de Preservação 

Permanente (APPs), Unidades de Conservação (UCs), ecossistemas frágeis e 

recursos hídricos subterrâneos e superficiais;  

• Áreas que garantam a implantação de empreendimentos com vida útil superior 

a 15 anos. 
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O CEMPRE (Compromisso Empresarial para Reciclagem) também dispõe de estudo 

estabelecendo critérios para priorização de áreas para a instalação de aterros 

sanitários. Os critérios apresentados nesse estudo podem ser conferidos na Tabela 

16. 

TABELA 16 – CRITÉRIOS PARA ÁREAS DE INSTALAÇÃO DE ATERRO 
SANITÁRIO 

Critérios Dados necessários 
Classificação da Área 

Adequada Possível Não Recomendada 

1 Vida útil Maior que 10 anos 
Menor que 10 anos (a 

critério do órgão 
ambiental) 

2 
Distância do centro 

atendido 
5 a 20 km 

Menor que 5 km maior que 
20 km 

3 
Zoneamento 

ambiental 
Áreas sem restrições no zoneamento 

ambiental 
Unidades de Conservação 

ambiental e correlatas 

4 Zoneamento urbano 
Vetor de 

crescimento 
mínimo 

Vetor de 
crescimento 
intermediário 

Vetor de crescimento 
principal 

5 
Densidade 

populacional 
Baixa Média Alta 

6 
Uso e ocupação das 

terras 
Áreas devolutas ou pouco utilizadas Ocupação intensa 

7 Valor da terra Baixo Médio Alto 

8 

Aceitação da 
população e de 

entidades ambientais 
não-governamentais 

Boa Razoável Oposição severa 

9 
Declividade do terreno 

(%) 
3 ≤ Declividade 

≤ 20 
20 ≤ Declividade ≤ 

30 
Declividade < 3 ou 
Declividade > 30 

10 

Distância com relação 
aos cursos d’água 

(córregos, nascentes 
e outros) 

Maior que 200 m 
Menor que 200 m, com 

aprovação do órgão 
ambiental responsável 

Fonte: CEMPRE, 2018. 

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, como é possível observar 

na Figura 62. 
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FIGURA 62 – ATUAL PLATAFORMA ONDE OCORRE A OPERAÇÃO DE 

COMPACTAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS.  

Fonte: MYR Projetos Sustentáveis, 2020. 

Os serviços de operação do 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. 

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. O sistema operacional obedece ao Plano de Avanço indicado no 

projeto de implantação. A área total do terreno do município é de 22,00 ha, com área 

destinada à operação de 7,9 ha. 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). 
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Conforme informado pela Prefeitura, a área do atual aterro é a mais indicada para atender 

ao município, sendo os esforços da municipalidade feitos no sentido de prolongar sua vida 

útil, 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 ao 

município por aproximadamente mais 4 ou 5 anos. 

Outro fator que pode contribuir para a ampliação da vida útil do aterro é o programa de 

coleta seletiva implantado há cerca de um ano pelo município. Assim, se for feito um 

trabalho efetivo de educação ambiental, para conscientização da população quanto à 

separação do lixo úmido do seco (reciclável), certamente o volume diário destinado ao 

aterro pode diminuir consideravelmente, prolongando o tempo de utilização do aterro. 

6.9.2 Consórcio Público como Instrumento de Gestão de Resíduos Sólidos e de 
Saneamento Básico 

O recente Decreto Federal nº 10.588, de 2020, prevê o consórcio público como uma 

das ferramentas para a regionalização dos serviços de gestão dos resíduos sólidos e 

estabelece que sua formalização deve se basear nos moldes da Lei Federal nº 

11.107/2005. Ainda conforme o Decreto, aqueles municípios que não estiverem com 

a prestação dos serviços sendo realizada através de soluções regionalizadas até 31 

de março de 2022 não poderão mais acessar os recursos da União (MDR, 2021).  

Tal definição vai ao encontro da Lei nº 14.026/2020, novo marco regulatório do 

saneamento básico, que prioriza a atuação dos consórcios públicos para a prestação 

dos serviços de resíduos sólidos regionalizada, como uma alternativa para 

implementar as ações de gestão de resíduos sólidos com viabilidade técnica e 

econômico-financeira.  

Assim, é fundamental que o município de Patos de Minas se adeque a essa nova 

realidade, estando em acordo com a legislação atual, buscando parcerias para tal 

arranjo no setor dos resíduos sólidos e limpeza urbana. 

É possível conferir na Tabela 17 os desafios e oportunidades relacionados ao 

consorciamento para esse setor do saneamento básico. 
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TABELA 17 – DESAFIOS E OPORTUNIDADES PARA A REALIZAÇÃO DO 
CONSORCIAMENTO 

DESAFIOS OPORTUNIDADES 

Mais uma entidade sob responsabilidade do 
município. 

Ganho de escala com redução de custos dos 
serviços e maior facilidade para concessão. 

Fortalecimento da colaboração regional 
integrada. 

Melhoria da interação com órgãos de controle e 
instituições estaduais e federais. 

Liderança ativa, com visão das necessidades 
da região. 

Implementação de taxas ou tarifas pelos serviços, 
proposição obrigatória a partir de julho de 2021, 
facilitada quando implantada para toda uma região. 

Recursos humanos preparados, com visão 
regional e específica dos municípios. 

Modernização dos serviços e das tecnologias de 
baixas emissões. 

Negociação política em torno dos objetivos 
comuns da gestão compartilhada. 

A implantação da prestação regionalizada, como já 
mencionado, é condicionante para acessar recursos 
da União na área de resíduos sólidos. 

Retirada de ente do consórcio ou sua 
extinção conforme aprovação pela 
Assembleia Geral e ratificação por lei. 

Exigências de regularidade limitadas ao próprio 
consórcio, não a cada ente consorciado. 

Retorno de bens destinados pelo ente que se 
retira conforme previsão no contrato de 
consórcio público. 

Campanhas de educação ambiental e mobilização 
social para a região. 

Regulamentação do papel do setor privado para 
gerenciar seus resíduos. 

Fonte: MDR, 2021. 

A Lei Federal 11.107/2005 prevê as orientações para a formação de um consórcio 

público. Além disso, a FUNASA apresenta todo o planejamento necessário para tal 

execução, desde a estruturação até operação do consórcio. A Tabela 18 apresenta 

esses passos disponibilizados pela FUNASA (2021).  

TABELA 18 – ORIENTAÇÃO PARA CRIAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE 
CONSÓRCIO 

Passos previstos 

Planejamento e a 
estruturação 

Implementação Operação 

1. Identificar as oportunidades e 
necessidades comuns e os 
tipos de atividades que podem 
ser realizadas de forma 
integrada ou complementar 
entre os municípios. 

2. Registrar no Protocolo de 
Intenções: denominação, 
finalidade, duração, área de 
atuação, identificação dos 
entes envolvidos, normas de 

5. Viabilizar estrutura mínima: 
instalação física, veículos para 
transporte, mobiliário, 
informática, telefonia e pessoal 
técnico e administrativo. Vale 
utilizar estruturas materiais e 
recursos humanos dos próprios 
municípios que compõem o 
consórcio. 

6. Instalar a Assembleia Geral 
de fundação, composta pela 

9. Operacionalizar o consórcio 
público por meio de sua 
estrutura organizacional. No 
nível decisório participativo: 
Assembleia Geral, Presidência 
e Diretoria Executiva. No nível 
executivo operacional: 
superintendente, gerentes, 
nomeados pela diretoria e 
funcionários concursados, a 
depender do tipo de consórcio e 
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Passos previstos 

Planejamento e a 
estruturação 

Implementação Operação 

funcionamento, competências, 
critérios técnicos e demais 
informações pertinentes à 
criação e execução do 
consórcio conforme previsto no 
art. 4º da Lei 11.107/2005 e no 
art. 5º do Decreto 6.017/2007. 

3. Ratificar o Protocolo de 
Intenções. O documento deve 
obrigatoriamente ser ratificado 
pelos Legislativos dos entes da 
Federação para que se 
converta em Contrato de 
Consórcio. 

4. Constituir o consórcio 
público. Para que seja 
instalado, é necessária a 
elaboração do Estatuto do 
Consórcio Público, que tem por 
finalidade disciplinar o 
funcionamento do consórcio, 
incorporando e 
complementando as 
disposições do Protocolo de 
Intenções. 

 

chefia do Poder Executivo de 
cada ente consorciado; aprovar 
o Estatuto e realizar a eleição e 
posse do Presidente do 
consórcio e da Diretoria 
Executiva. 

7. Constituir formalmente o 
consórcio, publicando em Diário 
Oficial o Contrato de Consórcio 
e o Estatuto, este em versão 
resumida (desde que com 
endereço da versão integral na 
internet), providenciando o 
registro no CNPJ e abertura de 
conta bancária. 

8. Implantar o Contrato de 
Rateio, em que cada ente 
consorciado contribui com 
recursos financeiros para 
viabilizar a operacionalização 
das atividades previstas no 
consórcio, estabelecendo 
infraestrutura, equipe e valores 
a serem compartilhados. Deve 
ser formalizado em cada 
exercício financeiro. 

 

das atividades sob sua 
responsabilidade. O consórcio 
deve ser preparado para 
atender à fiscalização 
organizacional, operacional, 
contábil e patrimonial pelos 
entes consorciados, 
Assembleia Geral, Poder 
Legislativo, agência reguladora 
e tribunais de contas, entre 
outros órgãos. 

10. Implantar ou contratar por 
meio de concessão as 
instalações e os serviços 
necessários para o manejo dos 
resíduos sólidos urbanos que 
deverão ser compartilhados 
entre os entes consorciados na 
medida de sua necessidade. 
Implantar o contrato de 
programa para disciplinar o uso 
das instalações implantadas ou 
concedidas pelos entes 
consorciados. O consórcio 
intermunicipal pode também 
prestar os serviços aos seus 
consorciados diretamente*. 

* A Lei 14.026 de 2020 que 
atualiza o Marco Legal do 
Saneamento Básico ainda não 
foi regulamentada para 
disciplinar a relação contratual 
entre os entes consorciados e o 
consórcio público e a 
concessão dos serviços. 

Fonte: FUNASA, 2021. 
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