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RESUMO EXECUTIVO 

 

Este documento apresenta a versão preliminar consolidada do Plano Municipal de Saneamento 

Básico (PMSB) para os segmentos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário 

para o Município de Santa Luzia, conforme previsto na proposta de prestação de serviços FGV 

Projetos Nº 329/13 da Fundação Getulio Vargas para assessorar a Prefeitura Municipal de 

Santa Luzia na elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico para os segmentos de 

abastecimento de água e de esgotamento sanitário, conforme solicitado por meio do Ofício 

OMA Nº 069/2013, de 17 de setembro de 2013, e Termo de Referência a ele anexado, 

encaminhado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Abastecimento. 

 

O Capítulo 1 deste PMSB compreende a caracterização geral do Município de Santa Luzia em 

seus aspectos físico-ambientais e antrópicos. 

 

Os Capítulos 2 e 3 compõem o Diagnóstico Setorial dos Serviços de Abastecimento de Água 

Potável e Esgotamento Sanitário no Município de Santa Luzia e seus impactos nas condições 

de vida da população, conforme discriminado a seguir: 

 

 Diagnóstico do Meio Físico, Biótico Econômico e Social; 

 Diagnóstico Setorial sobre Abastecimento de Água; e 

 Diagnóstico Setorial sobre Esgotamento Sanitário. 

 

São apresentadas avaliações conclusivas e sugestões de soluções em relação aos problemas 

existentes em cada um dos componentes de cada um dos diagnósticos realizados, tendo como 

base as diretrizes traçadas para a universalização dos serviços recomendadas pela Lei nº 11.445, 

de 5 de janeiro de 2007.   

 

O Diagnóstico da Situação Atual no Município de Santa Luzia que foi elaborado tomando-se 

com base as informações disponibilizadas pela Prefeitura Municipal de Santa Luzia, bem como 

aquelas colhidas nas visitas in loco. 

 

O Capítulo 4, a partir dos resultados apurados na realização do Diagnóstico, aborda a realização 

dos estudos prospectivos (construção de cenários) de evolução das demandas e ofertas dos 

serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, com vistas a nortear as ações 
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futuras da prestadora dos serviços para o atendimento da população do Município de Santa 

Luzia, num horizonte de curto, médio e longo prazos, com os seguintes objetivos: 

 

 Realização dos estudos quanto à evolução e hierarquia das demandas, com base em 

estudos demográficos, avaliação dos usos e ocupação do solo, avaliação da evolução 

dos consumos por categoria, diagnóstico e avaliação das perdas, observando-se os 

dados levantados no presente Diagnóstico; 

 

 Para a construção dos cenários futuros, foram considerados os estudos de evolução de 

demanda, projeções populacionais, o impacto de outros usos de recursos hídricos da 

região (indústria, agricultura irrigada, turismo etc.), a situação da ocupação urbana, a 

evolução demográfica e os demais estudos referentes ao desenvolvimento da região, 

realizados por outros órgãos do município e/ou do estado; 

 

 Consolidação e avaliação dos balanços de oferta e demanda esperados dos sistemas, 

para os diferentes cenários futuros de demandas. Nesta avaliação, foram considerados 

os aspectos e fatores críticos do desempenho operacional dos sistemas, a previsão da 

expansão da oferta (obras projetadas) e ações de gestão que possam interferir no 

aumento da oferta, considerando ainda a estrutura institucional do prestador de serviço; 

e 

 

 Determinação de uma diretriz única de evolução da demanda, bem como de um elenco 

de intervenções para nortear as etapas subsequentes. 

 

 

 

O Capítulo 5 apresenta o Plano de Ações para situações de contingência e emergência, 

relacionadas ao sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário do Município de 

Santa Luzia. É claro que essas ações emergenciais somente serão definidas quando da 

ocorrência desses eventos e serão resultado da magnitude do acontecimento, da característica da 

ocorrência e, por que não, da capacidade do Município de atendimento às situações 

emergenciais. 
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Conforme observado durante a execução dos trabalhos, o Município de Santa Luzia apresenta 

uma série de ações que deverão ser praticadas e sua cronologia consta no Capítulo 7 que 

apresenta o cronograma temporal dos programas, projetos e ações previstos para atender a 

demanda de saneamento básico durante o período de 30 anos (2015 a 2044), após o início da 

implantação do PMSB. 

 

O Capítulo 6 abrange os Programas, Subprogramas e Ações propostos, que se constituem no 

resultado das análises do Diagnóstico e do Prognóstico, contendo os cenários de planejamento, e 

compreendem ações visando à melhoria das condições de saneamento básico no Município de 

Santa Luzia. 

 

O Capítulo 7 apresenta o cronograma temporal dos programas, projetos e ações. 

 

O Capítulo 8 apresenta um estudo sobre as alternativas institucionais  para a prestação dos 

serviços em Santa Luzia. 

 

O Capítulo 9 apresenta um estudo detalhado sobre as possíveis fontes de financiamento 

disponíveis.  

 

O estudo de viabilidade econômico-financeira encontra-se no Capítulo 10 que também traz o 

resultado de um estudo alternativo para instalação do sistema produtor municipal de 

abastecimento de água de Santa Luzia. 

 

No Capítulo 11 são definidas as alternativas. 

 

O Capítulos 12 apresenta uma sugestão do Programa de Mobilização e Participação Social. 

 

O Capítulo 13 consiste basicamente do Acompanhamento do Planejamento da Gestão do PMSB, 

por meio da apresentação dos mecanismos e procedimentos de monitoramento e avaliação do 

PMSB. 

 

O Capítulo 14 foi destinado aos procedimentos e às minutas de documentos necessários para o 

Processo de Regulamentação do PMSB. 
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1. DESCRIÇÃO SUSCINTA DO MUNICÍPIO 

 

Localizado no Estado de Minas Gerais, o Município de Santa Luzia pertencente à Região 

Metropolitana de Belo Horizonte. Com uma altitude de 751 metros, está situado a 19º46'11" de 

latitude sul e 43º51'05" de longitude oeste De acordo com a Estimativa 2012 pelo Instituto 

Brasileiro de Estatística - IBGE, sua população é de 205.666 habitantes, sendo a maior 

concentração populacional e atividade comercial baseadas no distrito de São Benedito, situado a 

oito quilômetros do centro do Município.  

 

Figura 1.1 

Localização do Município de Santa Luzia 

  

Fonte: Wikipédia (2013) 

 

 

1.1 Características Geográficas 

 

A Região Metropolitana de Belo Horizonte abrange os municípios de: Baldim, Jaboticatubas, 

Matozinhos, Lagoa Santa, Capim Branco, Pedro Leopoldo, Confins, São José da Lagoa, 

Vespasiano, Santa Luzia, Taquaraçu de Minas, Nova União, Caeté, Sabará, Raposos, Rio Acima, 

Nova Lima, Belo Horizonte, Ribeirão das Neves, Contagem, Esmeraldas, Florestal, Betim, 

Juatuba, Mateus Leme, Igarapé, São Joaquim das Bicas, Mario Campos, Brumadinho, Sarzedo, 

Ibirité, Rio Manso, Itaguara e Itatiaiuçu. 
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Figura 1.1.1 

Municípios da Região Metropolitana 

 

Fonte: Wikipédia 

 

Segundo o site Wikipédia, Santa Luzia tem como municípios limítrofes: Belo Horizonte (SO), 

Vespasiano (O), Lagoa Santa (NO), Jaboticatubas (N), Taquaruçu de Minas (L) e Sabará (SE).  

 

O Município possui três vias de acesso com portais: via MG-020 ou Avenida das Indústrias; via 

MG-010 e MG-433 via São Benedito e via BR-381, através da Avenida Beira Rio AMG-145. Os 

portais marcam o limite da cidade com Belo Horizonte e Sabará e dão identidade ao município, 

além de fazerem parte do sistema de segurança da cidade.  
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1.1.1 Divisão Territorial 

 

Santa Luzia possui uma área de 233,759 km² e subdivide-se em Sede, que se dá a categoria de 

cidade, e o distrito de São Benedito. A Sede, de acordo com o Plano Diretor, se divide em Parte 

Alta, Parte Baixa, Zona de Expansão Urbana e Zona Rural.  

 

Figura 1.1.1.1 

Divisão Territorial de Santa Luzia 

 

Fonte: Wikipédia 

 

 Bairros de Santa Luzia: 

 

 Sede – Parte Alta: Centro, Camelos, São Geraldo, Alto Bela Vista, Adeodato, 

Esplanada, Capitão Eduardo, Bonanza, Vila das Mansões, Santa Monica, Jardim 

Santa Cruz, Boa Esperança, Moreira, Idulipê, Córrego das Calçadas, Santa Matilde, 

Córrego Frio, Petrópolis, Imperial, Industrial Americano, Colorado, Kennedy, Bom 

Jesus, Maria Adélia e Parque Nova Esperança. 

 

 Sede – Parte Baixa: Ponte Grande, Ponte Pequena, São João Batista, Rio das 

Velhas, São Francisco, Alto do Tanque, Nossa Senhora das Graças, Novo Centro, 

Monte Carlo, Morada do Rio, Vila Olga, Vila Íris, Gameleira, Bicas, Santa Rita, Vale 

Sede 

Parte Baixa 

Z. Expansão São  

Benedito 

Parte Alta 
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das Acácias, Dona Rosarinha, Padre Miguel, Bagaçu, Vila Ferraz, Carreira 

Comprida e Frimisa. 

 

 São Benedito: São Benedito, Palmital, Cristina, Belo Vale, Londrina, Asteca, São 

Cosme, São José, Chácaras Santa Inês, Chácaras Del Rey, Chácaras Gervásio 

Lara, Vila Nova Esperança, Nova Conquista, Três Corações, Castanheiras, 

Baronesa, Luxemburgo, Duquesa I, Duquesa II e Liberdade. 

 

 Zona de Expansão Urbana: Ribeirão da Mata, Barreiro do Amaral, Santa Helena, 

Pinhões, Casa Branca, Bom Destino, Simão da Cunha e Maquiné. 

 

 Zona Rural: Taquaraçu de Baixo, Engenho e Andrequicé. 

 

 

1.2 Aspectos Demográficos 

 

De acordo com o Censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 

2010 o Município contou com uma população de 202.942 habitantes (202.378 na área urbana e 

564 na área rural) e densidade demográfica de 862,38 hab./km². Atualmente, a população em 

área urbana corresponde a 99,72% do Município.  

 

A Tabela 1.2.1 a seguir demonstra a evolução populacional do Município de Santa Luzia no 

período de 1970 a 2010, nas áreas urbanas e rural, a evolução do grau de urbanização do 

Município e a taxa média de crescimento geométrico anual . 
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Tabela 1.2.1 

População 

População Residente por Situação do Domicílio 

Ano Urbana 
Taxa de 

Crescimento 
(%) a.a. 

Rural Total 

1970 19.402 76,68% - 5.899 23,32% 25.301 100,00% 

1980 51.854 86,58% 10,33% 8.039 13,42% 59.893 100,00% 

1991 130.186 94,46% 8,73% 7.639 5,54% 137.825 100,00% 

2000 184.208 99,62% 3,93% 695 0,38% 184.903 100,00% 

2010 202.378 99,72% 0,95% 564 0,28% 202.942 100,00% 

Fonte: IBGE 

 

A Tabela 1.2.1 acima apresenta uma forte concentração da população do Município de Santa 

Luzia na sua área urbana (99,72% em 2010). Assim, o presente estudo irá focar os impactos dos 

serviços de saneamento básico para essa parcela da população. 

 

A Tabela 1.2.2 demonstra a evolução do número de domicílios particulares permanentes do 

Município de Santa Luzia no período compreendido entre os anos de 1970 e 2010, nas áreas 

urbana e rural e a taxa de ocupação domiciliar em habitantes por domicílio. 

 

Tabela 1.2.2 

Domicílios 

Domicílios Particulares Permanentes 

Ano Urbana 
Tx. Ocupação 

Hab/Dom 
Rural Total 

1970 3.580 75,93% 5,37 1.135 24,07% 4.715 100,00% 

1980 10.222 86,23% 5,05 1.632 13,77% 11.854 100,00% 

1991 29.012 94,80% 4,50 1.590 5,20% 30.602 100,00% 

2000 46.567 99,64% 3,96 170 0,36% 46.737 100,00% 

2010 58.183 99,78% 3,48 130 0,22% 58.313 100,00% 

Fonte: IBGE 

 

A Tabela 1.2.3 apresenta as 20 (vinte) cidades mais populosas de Minas Gerais, segundo a 

Estimativa do IBGE 2012. 
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Tabela 1.2.3 

Cidades Mais Populosas do Estado de Minas Gerais 

Posição Município População (hab.) 

1 Belo Horizonte 2.479.165 

2 Uberlândia 646.673 

3 Contagem 637.961 

4 Juiz de Fora 545.942 

5 Betim 406.474 

6 Montes Claros 385.898 

7 Ribeirão das Neves 315.819 

8 Uberaba 315.360 

9 Governador Valadares 275.568 

10 Ipatinga 253.098 

11 Sete Lagoas 227.571 

12 Divinópolis 226.345 

13 Santa Luzia 213.345 

14 Ibirité 169.908 

15 Poços de Caldas 161.025 

16 Patos de Minas 146.416 

17 Pouso Alegre 140.223 

18 Teófilo Otoni 140.067 

19 Sabará 132.636 

20 Barbacena 132.980 

Fonte: IBGE 

 

 

1.3 Aspectos Históricos do Município de Santa Luzia 

 

A história do Município1 de Santa Luzia teve início em 1692, durante o ciclo do ouro, quando  

aventureiros em busca de riquezas descobriram Santa Luzia. Uma expedição dos remanescentes 

da bandeira de Borba Gato implantou o primeiro núcleo da Vila, às margens do Rio das Velhas, no 

garimpo de ouro de aluvião. 

  

                                                

 

 

1 Disponível em www.santaluzia.mg.gov.br/cidade/historia. 

http://www.santaluzia.mg.gov.br/cidade/historia
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Com a enchente do rio, o pequeno vilarejo mudou-se para o alto da colina, onde hoje localiza-se  

o Centro Histórico da Cidade.  

 

Em 1697, ergueu-se o  povoado. Em 1856, mais de 150 anos depois,  o povoado foi emancipado 

e desmembrado de Sabará, passando a se chamar Santa Luzia a partir de 1924. 

 

Atuando como ponto de parada dos tropeiros que vinham negociar e comprar mercadorias, Santa 

Luzia tornou-se um importante centro comercial. Na Rua do Comércio, localizada no bairro da 

Ponte, existia um porto para os barcos que navegavam pelo Rio das Velhas, transportando 

mercadorias comercializadas em Minas Gerais. Desta forma, Santa Luzia passa a ser um ponto 

de referência do comércio, cultura e arte na região.  

 

Na década de 50, o Distrito de São Benedito começou a ser povoado. Mais tarde foram 

construídos, no local, grandes conjuntos habitacionais: o Cristina e o Palmital e, com isso, elevou-

se o comércio neste distrito. 

 

 

1.4 Aspectos Ambientais 

 

O Município de Santa Luzia, situado na Depressão de Belo Horizonte é uma das três províncias 

geomorfológicas da Grande Belo Horizonte,  e sua paisagem caracteriza-se por colinas côncavo-

convexas e fundos de vales extensos, formados por depósitos aluvionais, segundo o site 

Wikipédia. 

 

Seu núcleo urbano é constituído por dois segmentos distintos. Uma parte assentou-se sobre o 

fundo do vale do Rio das Velhas, que é a parte baixa da cidade, e a outra concentrou-se no topo 

das colinas, que é a parte alta, apresentando fortes declividades, de 10 a 25% e superior a 25%, 

em algumas áreas, devido ao relevo acidentado e à diferença de nível entre os dois pontos. 

  

Clima: 

 

O clima luziense é caracterizado tropical com estação seca  com diminuição de chuvas no inverno 

e temperatura média anual de aproximadamente 21,45 °C. Possui invernos secos e amenos 

(raramente frios) e verões chuvosos com temperaturas moderadamente altas.  
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Os meses mais quentes do ano são fevereiro e março,  que contam com temperatura média de 

23,4 °C. Já o mês mais frio é junho e as temperaturas achegam até 18,0 °C. O outono e a 

primavera são considerados estações de transição.  

 

A precipitação média anual alcança 1477,3 mm, sendo junho o mês mais seco, quando ocorrem 

apenas 7,8 mm. Em dezembro, o mês mais chuvoso, a média fica em torno de aproximadamente 

333,8 mm.  

 

Hidrografia: 

 

Bacia Hidrográfica que a tende a região é Bacia do Rio São Francisco – UPGRH SF5 / Sub-Bacia 

do Rio das Velhas. A região possui vasta rede hidrográfica, pertencente à bacia do rio das Velhas, 

sendo este o principal curso d'água que atravessa o Município dividindo-o meio. O rio das Velhas 

vem sofrendo gravemente com a degradação ambiental, pois ao passar por Santa Luzia, já 

recebeu os seus afluentes Ribeirão Arrudas e Onça, altamente poluídos por grande parte de 

esgoto in natura de Belo Horizonte e Contagem, pois as estações de tratamento de esgoto dessas 

localidades ainda não operam em capacidade total.  

 

Os principais cursos d'água no Município são:  

 

 Córrego Santa Inês; 

 Córrego Bicas; 

 Córrego Capitão; 

 Ribeirão Baronesa; 

 Córrego Vargem Grande; 

 Córrego Frio; 

 Córrego Quarta Feira ou da Cachoeira; 

 Córrego Calçada; 

 Córrego do Inferno; 

 Córrego das Lajes; 

 Ribeirão das Bicas ou das Alvarengas; 

 Córrego Santa Helena; 

 Córrego Andréquicé; 

 Córrego Água Limpa; 
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 Córrego do Brumado; 

 Córrego do Monjolo; 

 Córrego Santo Antonio; 

 Ribeirão Arruda; 

 Ribeirão Onça; e 

 Rio das Velhas. 

 

Figura 1.4.1 

Localização de Santa Luzia 

 

Fonte: Google  

 

Vegetação e Uso do Solo: 

 

O mapeamento da cobertura vegetal no Município de Santa Luzia pode ser visualizado na Figura 

1.4.2 a seguir. Quanto ao uso do solo no Município, verificou-se o registro das seguintes classes: 

agropecuária (6.359,9 ha), área urbana (6.359,9 ha) e silvicultura (3.439,6 ha), enquadradas na 

categoria Uso Antrópico (usos relacionados às atividades socioeconômicas), além de afloramento 
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rochoso / solo exposto (87,9 ha), hidrografia (84,0 ha), vegetação arbórea (1.099,0 ha) e 

vegetação arbustiva (12.448,2 ha), enquadradas na categoria Cobertura Natural (usos 

relacionados aos elementos da natureza).  

 

Figura 1.4.2 

Mapeamento da Cobertura Vegetal 

 

        Fonte: IGAM - Nota Técnica DGAC/DPMA 004/2013. 

 

As Figuras 1.4.3 e 1.4.4, a seguir, apresentam os Mapas de Vegetação e de Unidade de 

Conservação da UTE (Unidade Territorial Especial) Poderoso Vermelho, no qual está inserido o 

Município de Santa Luzia. 
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Figura 1.4.3 

Mapeamento da Vegetação 

 

Fonte: PRDH/Rio das Velhas – Relatório 02B UTE8 Poderoso Vermelho. 
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Figura 1.4.4 

Unidades de Conservação 

 

Fonte: Fonte: PRDH/Rio das Velhas – Relatório 02B UTE8 Poderoso Vermelho. 
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1.5 Estrutura Urbana 

 

Saúde: 

 

Em 2010, Santa Luzia possuía 61 (sessenta e um) estabelecimentos de saúde, sendo 22 (vinte e 

dois) deles privados e 39 (trinta e nove) municipais entre hospitais, pronto-socorros, postos de 

saúde e serviços odontológicos. Com relação à Morbidade Hospitalar foram registrados 139 

(cento e trinta e nove) casos, sendo 58 (cinquenta e oito) de homens e 81 (oitenta e um) de 

mulheres, segundo o Ministério da Saúde / DATASUS 2012. 

 

Figura 1.5.1 

Estabelecimentos de Saúde 

 

Fonte: IBGE (2010) 
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Figura 1.5.2 

Morbidade Hospitalar 

 

Fonte: (IBGE 2010) 

 

Educação: 

 

A Tabela 1.5.1 a seguir, apresenta os números do sistema educacional de Santa Luzia, segundo 

as informações do Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais - INEP - Censo Educacional 2012. 

 

Tabela 1.5.1 

Sistema Educacional de Santa Luzia 

Variável / Nível Pré-escolar Fundamental Médio Total 

Docentes por nível 480 1.407 113 2.000 

Escolas por nível 37 61 23 121 

Matriculas por nível 1.749 32.138 8.462 42.349 

Fonte: INEP 

 

A  Prefeitura de Santa Luzia organizou alguns projetos de alfabetização e inclusão social, tais 

como  o ProJovem Urbano – Programa Nacional de Inclusão de Jovens: Educação, Qualificação e 

Participação Cidadã,  objetivando a promoção   da reintegração ao processo educacional de 

jovens entre 18 e 29 anos, que sabem ler e escrever, mas não concluíram o ensino fundamental. 
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Além disso, também promove a qualificação profissional e o desenvolvimento humano, tendo 

como valor a sua formação integral. 

 

O Município possui  algumas instituições de ensino superior, sendo as principais  a Faculdade de 

Santa Luzia – FACSAL, a Universidade Norte do Paraná (UNOPAR), o Centro Universitário 

Internacional UNINTER - Grupo Educacional Uninter. 

  

Habitação, Serviços e Comunicação: 

 

Segundo o IBGE, em  2010  o Município possuía  58.332 domicílios, entre apartamentos, casas, 

e cômodos.  

 

Grande parte do Município tem atendimento de água tratada, energia elétrica, esgoto, limpeza 

urbana, telefonia fixa e telefonia celular. No  ano de 2010, 96,77% das moradias possuíam coleta 

de lixo.  

 

O abastecimento de água é feito pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA). Já 

o serviço de fornecimento de energia elétrica é realizado pela Companhia Energética de Minas 

Gerais (Cemig).  

 

Santa Luzia dispõe de fácil acesso á internet e foi  escolhida uma das 100 primeiras cidades 

que serão atendidas pelo Programa Nacional de Banda Larga (PNBL). Possui ainda alguns jornais 

e  uma rádio comunitária.  

 

Transporte: 

 

A Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Transportes é o órgão que administra o  

e setor dos transportes do Município, que conta com aproximadamente 75 linhas intra e 

intermunicipais, exploradas por uma única empresa. 

 

Em 2010, a frota de veículos do Município atingiu a marca de 66.938 veículos.  Santa Luzia está 

entre os Municípios que apresentam as maiores proporções de veículo por habitante de Minas 

Gerais: um veículo para cada grupo de 3,6 habitantes em comparação com outras grandes 

metrópoles: em São Paulo, estima-se um veículo por 1,78 habitante; Brasília tem um veículo por 
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2,4 habitantes e o Belo Horizonte um veículo por 2,4 habitantes. Enquanto os ônibus costumam 

andar lotados, os carros costumam circular vazios. Devido a seu terreno ser acidentado, a 

utilização de bicicletas como meio de transporte também é bastante reduzida. 

 

Existem três aeroportos na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O Aeroporto de Confins 

(Aeroporto Internacional Tancredo Neves), construído na década de 1980, o Aeroporto Industrial 

de Confins, que opera desde agosto de 2006, com a produção voltada para a exportação, bem 

como um pequeno aeródromo particular, localizado na divisa com Sabará.  

 

1.6 Condições de Vida da População 

 

Desenvolvimento Humano: O indicador utilizado para medir o nível de desenvolvimento humano 

de Santa Luzia, foi o Índice Mineiro de Responsabilidade Social (IMRS), desenvolvido pela 

Fundação João Pinheiro. A metodologia adotada avalia o nível de desenvolvimento dos 

municípios mineiros considerando as dimensões educação, saúde, segurança pública, emprego e 

renda, demografia, gestão, habitação, infraestrutura e meio ambiente, cultura, lazer e desporto. O 

IMRS tem periodicidade a cada 2 (dois) anos. 

 

Tabela 1.6.1 

IMRS 2009 – Santa Luzia/MG 

Dimensão Índice 

Saúde 0,640 

Educação 0,559 

Renda 0,573 

Segurança Pública 0,630 

Meio Ambiente e Habitação 0,338 

Cultura, Esporte e Lazer 1,000 

Finanças Municipais 0,742 

Geral 0,634 
Fonte: Fundação João Pinheiro 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDH-M, mais frequentemente utilizado pelos 

municípios brasileiros, possui periodicidade de apuração a cada 10 anos (Censo Demográfico) e 

apresentou em Santa Luzia a seguinte evolução: 
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 IDHM (1991): 0,442. 

 IDHM (2000): 0,608. 

 IDHM (2010): 0,715.   

 

1.7 Sistema de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário 

 

Esta etapa foi fundamentada nas visitas técnicas realizadas pelos consultores no período de 20 a 

22 de janeiro de 2014.  Informações disponibilizadas pela atual Concessionária dos serviços a 

Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA, sobre os serviços e estudos e/ou 

projetos existentes. 

 

1.7.1 Histórico da Prestação dos Serviços 

 

 Lei Municipal nº 649 de 12/3/1974, autorizou a Concessão dos Serviços de 

Abastecimento de Água do Município de Santa Luzia à Companhia Mineira de Água e 

Esgoto – COMAG. Prazo de 30 anos prorrogáveis por acordo entre as partes. 

 

 Contrato de Concessão entre o Município e a COMAG assinado em 9/10/1974. 

 

 Assunção dos serviços concedidos em 1/10/1978. 

 

 Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Concessão assinado em 11/4/1979. 

 

 Lei Estadual nº 6.475 de 14/11/1979 altera o nome da COMAG para COPASA. 

 

 Lei Municipal nº 959 de 5/6/1983, Autorizou o Prefeito Municipal firmar Termo de 

Rerratificação dispondo sobre Concessão a Companhia de Saneamento de Minas 

Gerais – COPASA, dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário 

em todo território do Município de Santa Luzia, cancelando e substituindo todos os 

instrumentos anteriormente celebrados entre as partes versando sobre a concessão 

destes serviços. 
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 Termo de Rerratificação do Contrato de Concessão entre o Município de Santa Luzia e 

a COPASA, assinado em 1/9/1983. Prazo de 30 anos. Data de Vencimento: 1/9/2013.  

(Contrato Vencido). 

 

 A Concessionária Estadual, COPASA, é uma empresa de economia mista da 

administração indireta, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Regional e Política 

Urbana do Governo do Estado de Minas Gerais. 

 

O Município de Santa Luzia abriga a sede de uma unidade administrativa regional da COPASA, 

denominada “Distrito do Alto Rio das Velhas – DTAV”, responsável pelo atendimento operacional, 

administrativo-financeiro, comercial e logístico aos 10 (dez) seguintes municípios: 

 

 Santa Luzia; 

 Sabará; 

 Nova Lima; 

 Raposos; 

 Jaboticatubas; 

 Nova União; 

 Taquaraçu de Minas; 

 Barão de Cocais; 

 Santa Bárbara; e 

 Bom Jesus do Amparo. 
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Figura 1.7.1.1 

Mapa Divisão Administrativa Operacional – COPASA – DTAV 

 
Fonte: COPASA 

 

 

1.8 Regulação dos Serviços 

 

A Lei Estadual nº 18.309/2009 estabelece normas relativas aos serviços de abastecimento de 

água e de esgotamento sanitário, cria a Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de 

Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais - ARSAE-MG - e dá outras 

providências. 

 

Art. 4º Fica criada a Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de 

Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais - ARSAE-

MG -, autarquia especial vinculada à Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Regional e Política Urbana - SEDRU -, com sede e foro 

na Capital do Estado e prazo de duração indeterminado. 
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Art. 5º A ARSAE-MG tem por finalidade fiscalizar e orientar a prestação 

dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento 

sanitário, bem como editar normas técnicas, econômicas e sociais para a 

sua regulação, quando o serviço for prestado:    

 

I - pelo Estado ou por entidade de sua administração indireta, em razão de 

convênio celebrado entre o Estado e o Município;  

 

II - por entidade da administração indireta estadual, em razão de 

permissão, contrato de programa, contrato de concessão ou convênio 

celebrados com o Município;  

 

III - por Município ou consórcio público de Municípios, direta ou 

indiretamente, mediante convênio ou contrato com entidade pública ou 

privada não integrante da administração pública estadual;  

 

IV - por entidade de qualquer natureza que preste serviços em Município 

situado em região metropolitana, aglomeração urbana ou em região onde a 

ação comum entre o Estado e Municípios se fizer necessária;  

 

V - por consórcio público integrado pelo Estado e por Municípios.  

 

§ 1º A regulação e a fiscalização, pela ARSAE-MG, dos serviços de 

abastecimento de água e de esgotamento sanitário dependem de 

autorização expressa do Município ou do consórcio público.  

§ 2º A autorização prevista no § 1º não será necessária se o Município ou 

o consórcio público tiverem aderido, antes da publicação desta Lei, à 

regulamentação dos serviços pelo Estado, caso em que a regulação e a 

fiscalização, inclusive tarifárias, passarão a ser exercidas pela ARSAE-MG. 

 

A ARSAE-MG é a primeira agência reguladora a integrar a estrutura institucional do Estado de 

Minas Gerais. Organizada sob a forma de autarquia especial, regime que confere à entidade 

autonomia de decisão e de gestão administrativa, financeira, técnica e patrimonial. A Agência está 
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vinculada ao sistema da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana - 

SEDRU (ARSAE-MG, 2013).  

 

A ARSAE-MG seguiu o modelo e os parâmetros das agências reguladoras de nível federal, entre 

os quais o “regime jurídico de autarquia especial”, um importante instrumento do Estado 

Regulador. 

 

A ARSAE-MG trabalha em parceria com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional e 

política Urbana - SEDRU na elaboração de políticas e no do saneamento básico;  na proteção do 

meio ambiente e na verificação da qualidade da água com o Sistema Estadual do Meio Ambiente - 

SISEMA, por meio do Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM, Fundação Estadual do Meio 

Ambiente FEAM e a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - SECTES, 

por meio do CETEC e do HidroEx. 

 

ARSAE-MG não possui convênio com o Município para exercer a regulação em seu nome. 

 

Mesmo sem delegação formal do Município de Santa Luzia, a ARSAE-MG realiza as atribuições 

de Agência Reguladora e de Fiscalização dos serviços prestados pela  COPASA para atender a 

uma obrigação estabelecida pela Lei nº 11.445/2007 (Art. 23, § 1º).  

 

A relação existente entre a reguladora (ARSAE-MG) e a regulada (COPASA), que estabelece, os 

direitos e obrigações entre as partes deverá sempre ser referendada pelo Poder Concedente. O 

mesmo deverá acontecer durante a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, caso 

seja estabelecido um novo contrato de programa com a COPASA e firmado um convênio com o 

Município e a ARSAE-MG. 

 

Por outro lado, a Prefeitura de Santa Luzia está se organizando com outros municípios da região 

para a criação, em consórcio, de uma agência reguladora que atenda a regulação e fiscalização 

regionalizada.  

 

A ARSAE-MG, enquanto reguladora dos serviços cobra uma Taxa de Fiscalização sobre Serviços 

Públicos de Abastecimento de Água e Saneamento - TFAS, anual e paga uma vez ao ano sendo 

seu valor definido em função da Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais - UFEMG, cuja 

fórmula de cálculo toma por base o custo estimado da regulação e fiscalização dos serviços e o 
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número de economias de água e de esgoto atendidas pelo prestador em 31 de dezembro do ano 

anterior. 

 

Em 2013, as taxas eram de R$0,5338 por economia de água e R$0,3087 por economia de esgoto.  

 

A TFAS embora não tenha impacto sobre o gasto público municipal, uma vez que nos termos da 

legislação, é um dos componentes do custo dos serviços de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário, está incluída na composição das tarifas a serem cobradas dos usuários 

pela prestação destes serviços. 

 

 

1.8.1 Instrumentos e Mecanismos de Participação e Controle Social 

na Gestão dos Serviços 

 

Para a população em geral existem apenas os canais de atendimento da Concessionária e da 

Agência Reguladora (Ouvidoria). O Município não possui um canal disponível para atendimento 

da população quanto aos serviços prestados pela Concessionária. 

 

 

2. DIAGNÓSTICO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

POTÁVEL E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 

2.1 Caracterização do Serviço de Abastecimento de Água 

 

2.1.1 Sistema Atual 

 

O abastecimento de água no Município de Santa Luzia compreende as etapas de captação, 

tratamento, reservação e distribuição, bem como todos os controles e monitoramento necessários 

à preservação de sua qualidade.  

 

O Município de Santa Luzia é, atualmente, atendido pela COPASA no âmbito do sistema 

integrado da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). 
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A RMBH caracteriza-se por possuir elevada disponibilidade hídrica e grande capacidade instalada 

nos sistemas produtores.   

 

A capacidade total de produção dos sistemas produtores atuais, Paraopeba, Rio das Velhas, 

Ibirité-Barreiro e Morro Redondo, para a RMBH é de 15.220 l/s, sendo que 467,70 l/s são 

destinados para cidade de Santa Luzia, conforme dados da COPASA (SNIS 2010). 

 

Tabela 2.1.1.1 

Capacidade de Produção por Sistema 

Sistema Produtor Capacidade de Produção (L/s) 

Ibirité 340 

Morro Redondo 600 

Agua Catarina 130 

Rio das Velhas 6.250 (*) 

Vargem das Flores 1.100 (*) 

Serra azul 2.350 (*) 

Rio Manso 3.850 (*) 

Outros 600 (*) 

Total 15.220 

Fonte: Relatório RMBH/TCBR (*) Sistemas que atendem Santa Luzia. 
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Região Metropolitana de Belo Horizonte  

 

A RMBH é composta por 34 (trinta e quatro) municípios e concentra 28,7% da população do 

Estado. 

 

Figura 2.1.1.1 

Região Metropolitana de Belo Horizonte  

 

         Fonte: ANA 2010 
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Tabela 2.1.1.2 

Sistemas de Abastecimento da RMBH 

Sistema  Principais Mananciais  Sedes Urbanas Atendidas  

Paraopeba  
Rio Manso Serra Azul Vargem 

das Flores  

Belo Horizonte; Betim; Contagem; Esmeraldas; 

Ibirité; Igaraté; Juatuba; Mário Campos; Mateus 

Leme; Pedro Leopoldo; Ribeirão das Neves; Santa 

Luzia; São Joaquim da Bicas; Sarzedo; Vespasiano  

Rio das Velhas  Rio das Velhas  
Belo Horizonte; Nova Lima; Raposos; Sabará; Santa 

Luzia  

Catarina  Córrego Catarina  Belo Horizonte; Brumadinho  

Ibirité  Bálsamo, Rola Moça e Tabões  Belo Horizonte; Ibirité  

Morro Redondo  Cercadinho, Fechos e Mutuca  Belo Horizonte; Nova Lima  

Sistemas Isolados  

Mananciais Superficiais / 

Mistos  

Barão de Cocais; Belo Vale; Bonfim; Caeté; Florestal; 

Itabirito; Itaguara; Itatiaiuçu; Jaboticatubas; Moeda; 

Nova União; Pará de Minas; Rio Acima; Santa 

Bárbara; São José da Varginha; Taquaraçu de Minas  

Poços  

Baldim; Capim Branco; Confins; Fortuna de Minas; 

Funilândia; Inhaúma; Lagoa Santa; Matozinhos; 

Prudente de Morais; Rio Manso; São José da Lapa; 

Sete Lagoas  

Fonte: ANA 2010 

 

A integração do Sistema de Abastecimento de Água da RMBH ocorre a partir de determinados 

reservatórios de distribuição, sub-adutoras e redes alimentadoras, entre sistemas da mesma bacia 

ou de bacias diferentes.  

 

Em relação à reservação, o sistema integrado da RMBH é composto por 49 reservatórios de 

macrodistribuição. No que se refere à distribuição de água, Santa Luzia conta com 725,029 km de 

rede implantada. Conforme o Relatório de Fiscalização da ARSAE (dez/2013), Santa Luzia possui 

um Índice de Atendimento de 99,72%, 55.395 ligações ativas, 68.960 economias totais e 100,00% 

de índice de hidrometração.  
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Conclui-se pelos dados apresentados que todos os setores de Santa Luzia apresentam 

atualmente um ótimo índice de atendimento quanto ao abastecimento de água e as áreas não 

cobertas pelo serviço consistem, basicamente, nas áreas de risco, nas quais a ação a ser 

implementada seria a de remoção e reassentamento da população. Segundo a COPASA, são 

residuais as áreas sujeitas à intermitência no fornecimento de água, que necessitavam reforços no 

sistema de adução.  

 

Manancial / Captações: 

 

Os mananciais utilizados para o abastecimento de água potável de Santa Luzia majoritariamente 

superficial provem do Sistema Integrado de Produção da Região Metropolitana de Belo Horizonte 

RMBH – que captam águas do Rio das Velhas, Rio Manso e Várzea das Flores, sendo também 

utilizado o manancial subterrâneo em pontos específicos, através de poços tubulares profundos 

nos bairros Pinhões e Ribeirão da Mata. 

 

Para os sistemas com captações superficiais o tratamento da água é realizado em estações 

(ETAs) do tipo convencional, com unidades de coagulação, floculação, decantação, filtros, 

desinfecção e fluoretação. Para os sistemas com captações subterrâneas, o tratamento da água é 

realizado com simples desinfecção com cloro e fluoretação. 

 

Setorização / Estações Elevatórias / Adução de Água Tratada: 

 

O suprimento de água tratada para o Município de Santa Luzia é realizado através de três 

adutoras de água tratada do sistema integrado metropolitano de Belo Horizonte e também pelo 

aproveitamento de quatro poços tubulares profundos sendo três poços para atender o bairro 

denominado Pinhões e um para atender o bairro Ribeirão da Mata. Existe ainda o suprimento de 

água tratada através de uma adutora oriunda do sistema integrado metropolitano (bairro Capitão 

Eduardo – Município de Sabará / MG) para atender o bairro Bom Destino. 

 

O abastecimento do Município é setorizado em quatro zonas de abastecimento denominadas: 

 

 ZA 20 – Atende a sede do município; 

 ZA 12 – Atende Bairro São Benedito e outros bairros do entorno; 

 ZA 2001 – Atende Bairro dos Pinhões; e 
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 ZA 1503 – Atende bairro Bom Destino. 

 

Para atendimento da Zona de Abastecimento 12 (São Benedito e entorno), o fornecimento de 

água é feito pelo sistema Paraopeba/Manso, por uma adutora de água tratada em ferro fundido 

com diâmetro de 400 mm oriunda do sistema metropolitano denominado Jaquelite/BHTE, 

possuindo macro medição do fornecimento e alimentando um reservatório apoiado de 3.000 m³ e 

também por uma adutora de água tratada em ferro fundido com diâmetro de 800 mm oriunda do 

sistema metropolitano denominado Canaã/BHTE, possuindo macro medição do fornecimento e 

alimentando um reservatório apoiado de 1500 m³, existindo derivações nesta última entre o macro 

medidor e o reservatório. 

 

Para atendimento da Zona de Abastecimento 20 (Sede e entorno), o fornecimento de água é feito 

pelo manancial do Rio das velhas, por uma adutora de água tratada em ferro fundido com 

diâmetro de 400 mm oriunda do sistema metropolitano denominado Monte Azul/BHTE, possuindo 

macro medição do fornecimento e alimentando diretamente a rede de distribuição. No bairro Novo 

Centro (divisor das Zonas de Abastecimento 12 e 20) existe um registro de manobra que fica 

fechado, porém permite em caso de necessidade a interligação entre as Zonas de Abastecimento 

12 e 20. 

 

Para atendimento da Zona de Abastecimento 2001 (Bairro Pinhões), o fornecimento de água é 

feito por dois poços tubulares profundos denominados Poço C01 e Poço E01, interligados a uma 

adutora de água tratada em ferro fundido com diâmetro de 100 mm que alimenta um reservatório 

metálico elevado tipo taça com 20 m³ de capacidade e a rede de distribuição a partir deste último. 

A vazão outorgada é de 1,7 l/s para o poço C01 e de 2,7 l/s para o poço E01.  

 

Para atendimento da Zona de Abastecimento do Bairro Ribeirão da Mata, o fornecimento de água 

é feito por um poço tubular profundo denominado Poço C01, interligados a uma adutora de água 

tratada em ferro fundido com diâmetro de 75 mm que alimenta um reservatório metálico elevado 

tipo taça com 25 m³ de capacidade e a rede de distribuição a partir deste último. A vazão 

outorgada é de 0,3 l/s para o poço C01.  

 

Para atendimento da Zona de Abastecimento 1503 do Bairro Bom Destino, o fornecimento de 

água é feito por uma adutora de água tratada em ferro fundido com diâmetro de 150mm oriunda 

do sistema metropolitano Bairro Capitão Eduardo no vizinho Município de Sabará possuindo 
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macro medidor e se deriva alimentando 1 (um) reservatório apoiado em concreto 150 m³ no Bairro 

Bom Destino e um outro reservatório apoiado em concreto no Condomínio Jardim dos Borges, 

este último já em território do Município de Sabará. 

 

As Estações Elevatórias de Água Tratada existentes em Santa Luzia totalizam 18 unidades 

conforme Tabela 2.1.1.3 apresentada a seguir. 

 

Tabela 2.1.1.3 

Estações Elevatórias de Água Tratada 

Unidade Denominação Quantidade de CMB Recalque para 

Booster APAC 1+1x10CV RAP - APAC  

Booster Recanto da Mata 1 x 5CV Bairro Santa Matilde e Condomínio Recanto da Mata  

Booster Serra Pelada 1+1x20CV REL - Serra Pelada 

Booster Kenedy 1 x 1CV RD - Zona Alta bairro Kenedy 

Booster Bananal 1 x 1CV RD - Zona Alta estrada Bananal 

Booster Bom Destino 1+1x7,5CV RAP – Bom Destino 

Booster N. Conquista 2+1x25CV RAP – Nova Conquista 

EEAT – N. Conquista 1+1x1CV REL – Nova Conquista 

Booster Palmital 1x40CV RD 

EEAT – São Cosme 2x75CV + 1x50CV RAP – Santa Clara 

Booster São Benedito 1+1x5CV RD – Zona Alta São Benedito 

EEAT - Bonanza 1+1x10CV RD e REL Industrial Americano (sobra). 

EEAT – Liberdade R10 1+1x15CV RAP 11 

EEAT – Liberdade R11 1+1x1CV REL – R11 

Poço C01 1x8CV REL - Pinhões 

Poço E01 1x9CV REL e RSE Pinhões 

Poço C02 (novo) Sem informação RSE e REL Pinhões  

Poço C01 Rib. Mata 1x4CV REL Ribeirão da Mata 
Nota: CMB – Conjunto Motobomba 

 

As adutoras de água tratada principais totalizam uma extensão de 114.362 metros com diâmetros 

variando de 100 a 800 mm e estão relacionadas na Tabela 2.1.1.4 apresentada a seguir. 
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Tabela 2.1.1.4 

Adutoras de Água Tratada 

Unidade Denominação Recalque para 

AAT - 01 PVC DN 100mm L = 6.003 metros 

AAT - 02 FºFº DN 100mm L = 16.014 metros. 

AAT - 03 FºFº DN 150mm L = 26.825 metros. 

AAT - 04 FºFº DN 200mm L = 17.756 metros. 

AAT - 05 FºFº DN 250mm L = 5.000 metros. 

AAT - 06 FºFº DN 300mm L = 13.750 metros. 

AAT - 07 FºFº DN 400mm L = 26.183 metros. 

AAT - 08 FºFº DN 800mm L = 2.831 metros. 

 

Legendas utilizadas: 

RAP -  Reservatório Apoiado. 

REL -  Reservatório Elevado. 

REN -   Reservatório Enterrado. 

RSE -   Reservatório Semi Enterrado. 

CMB –   Conjunto Moto Bomba. 

RD –   Rede de Distribuição de Água. 

EEAT -   Estação Elevatória de Água Tratada. 

AAT -   Adutora de Água Tratada. 

DN -  Diâmetro Nominal. 

L -  Extensão. 

PVC -   Tubos PVC 

FºFº -   Tubos de Ferro Fundido. 

 

Reservação de Água Tratada 

 

O sistema de abastecimento de água existente no Município de Santa Luzia, conta com 19 

Centros de Reservação, totalizando um volume de reservação de 9.975 m³, insuficientes para 

atendimento da demanda máxima diária, apresentando-se déficit se considerada a reservação 

mínima como 1/3 do consumo diário. 

 

Os reservatórios existentes são: 
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 Sede de Santa Luzia  

 Reservatório 1.500m³ São Benedito; 

 Reservatório 3.000m3 São Benedito; 

 Reservatório Apoiado 500m³ Santa Clara; 

 Reservatório Apoiado 2.000m³ Santa Luzia / DVMO; 

 Reservatório Semi Enterrado 1.325m³ Bonanza; 

 R1 - Reservatório Apoiado 300m³ São Cosme; 

 R2 - Reservatório Elevado 50m³ IND AMERICANO; 

 R3 - Reservatório Apoiado 100m³ Bairro Imperial; 

 R4 - Reservatório Semi Enterrado 100m³ Frimisa; 

 R5 - Reservatório Apoiado 200m³ Novo Centro; 

 R6 - Reservatório Apoiado 50m³ APAC; 

 R7 - Reservatório Elevado 60m³ Serra Pelada; 

 R8 - Reservatório Elevado 25m³ Nova Conquista; 

 R9 - Reservatório Apoiado 400m³ Nova Conquista; 

 R10 - Reservatório Apoiado 55m³ Liberdade parte do meio; 

 R11 - Reservatório Apoiado 150m³ Liberdade parte do meio; e 

 R11 - Reservatório Elevado 15m³ Liberdade parte alta. 

 

 Sistema do Distrito de Bom Destino  

 Reservatório Apoiado 150m³ Condomínio Bairro Bom Destino. 

 

 Sistema do Bairro Pinhões  

 R1 - Reservatório Semi Enterrado 100m³; e 

 R2 - Reservatório Elevado 20m³. 

 

 Sistema do Bairro Ribeirão da Mata  

 Reservatório Elevado 25m³. 

 

Rede de Distribuição 

 

O sistema de abastecimento de água existente, conta com rede de distribuição de água de 

PVC/PBA/JE, PVC/VINILFER, PEAD e Ferro Fundido com diâmetros variando de 50 a 400 mm, 

com uma extensão total de 725.029 metros, apresentando um nível de cobertura de 99,72%, 
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abrangendo praticamente toda a área de concessão urbana, excetuando alguns pontos isolados 

considerados como áreas rurais e/ou não regularizadas pelo Município, como por exemplo: 

 

 Taquaraçu de Baixo; 

 André Quicé; 

 Água Limpa; 

 Barro Preto; 

 Maquiné; 

 Casa Branca (existe projeto aprovado, aguardando recursos e regularização da área); e 

 Condomínio Tamanduá. 

 

A relação entre a extensão de rede de distribuição de água existente e o número de ligações de 

água no período de 2001 a 2011, variou entre 11,80 m/ligação a 13,64, m/ligação, conforme 

Tabela 2.1.1.5 a seguir, apresentando um valor médio de 12,76 metros de rede por ligação, sendo 

que este valor será utilizado para fins de elaboração do prognóstico dos serviços de 

abastecimento de água, referente ao crescimento populacional vegetativo. 

 

Tabela 2.1.1.5 

Extensão de Rede de Distribuição de Água Existente versus Número de Ligações 

Ano 
Extensão de Rede 

(Metros) 
Número de Ligações 

Unidades 
Extensão média 

(m / ligação) 

2001 493.600,00 41.836 11,80 

2002 517.600,00 43.230 11,97 

2003 522.070,00 43.034 12,13 

2004 593.040,00 43.590 13,60 

2005 600.840,00 44.054 13,64 

2006 609.200,00 45.115 13,50 

2007 623.800,00 46.631 13,38 

2008 625.790,00 48.232 12,97 

2009 631.580,00 49.494 12,76 

2010 635.230,00 51.087 12,43 

2011 636.970,00 52.581 12,11 

Fonte: SNIS 
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Cadastro Técnico 

 

Segundo informações da COPASA existe cadastro técnico atualizado em meio digital das 

adutoras (95%) e da rede de distribuição (100%). 

 

Ligações, Economias e Hidrômetros 

 

Segundo os dados do SNIS o número de ligações e economias de água em Santa Luzia, 

apresentou a seguinte evolução: 

 

Tabela 2.1.1.6 

Evolução do Número de Ligações e Economias 

Ano 
Ligações 

Totais 

Economias 

Residenciais 

Economias 

Totais 

Economias / 
Ligações 

2001 41.836 48.674 52.758 1,261067 

2002 43.230 50.500 54.685 1,264978 

2003 43.034 50.549 54.761 1,272505 

2004 43.590 50.833 55.030 1,262446 

2005 44.054 51.094 55.065 1,249943 

2006 45.115 52.427 56.546 1,253375 

2007 46.631 54.101 58.525 1,255066 

2008 48.232 56.143 60.742 1,259371 

2009 49.494 57.304 62.090 1,254495 

2010 51.087 59.190 64.222 1,257110 

2011 52.581 60.534 65.748 1,250414 
Fonte: SNIS 

 

Em outubro/2013 o sistema de abastecimento de água, atendia a 55.395 ligações prediais de 

água, classificadas em quatro categorias de consumo, a saber 

 

 Categoria Residencial: 49.763 unidades - (89,83%) 

 Categoria Comercial: 4.430 unidades - (8,00%) 

 Categoria Industrial:     278 unidades - (0,50%) 

 Categoria Pública:      924 unidades - (1,67%) 
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O número total de economias atendidas era (out/2013) de 68.960 unidades. 

 

Ainda segundo os dados disponibilizados pelo SNIS, o consumo médio per capita em litros / 

hab.dia, variou no período de 2002 a 2011 entre um mínimo de 99,1 litros / hab.dia (2008) a um 

máximo de 117,7 litros / hab.dia (2011). Embora os dados solicitados, relativo ao SNIS 2012 não 

tenham sido disponibilizados até o fechamento do Plano, espera-se para os mesmos valores 

muito próximos aos registrados na Tabela 2.1.1.7 a seguir: 

 

Tabela 2.1.1.7 

Consumo per capita 

Ano 
Per Capita 
(L/hab.dia) 

2002 113,1 

2003 105,9 

2004 98,8 

2005 99,9 

2006 99,3 

2007 102,2 

2008 99,1 

2009 100,8 

2010 108,5 

2011 117,7 
Fonte: SNIS 

 

O volume consumido pelas economias residenciais equivale a 87,50% (2011) do volume total 

consumido.  

 

A Densidade de Economias por Ligação (relação entre o número de economias e o número de 

ligações existentes) no sistema de abastecimento equivale a 1,2448. Este indicador aponta um 

baixo grau de verticalização dos imóveis no Município, prevalecendo ainda imóveis residenciais 

unifamiliares de com construção característica de pavimento térreo. 

 

O Anexo 1 ao final deste documento, apresenta um Relatório Fotográfico das Unidades 

existentes no Sistema de Abastecimento de Água de Santa Luzia. 

 

O Anexo 2 ao final deste documento apresenta um Diagrama Unifilar Esquemático do sistema 

de abastecimento de água do Município de Santa Luzia, fornecido pela COPASA. 
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Programa de Manutenção e Substituição Medidores (Macro e Micromedição) 

 

O Hidrômetro é o aparelho responsável pela medição do volume de água consumida. 

 

A COPASA possui um Programa de Melhoria de Qualidade da Micromedição através do qual 

realiza a substituição de hidrômetros de acordo com a vida útil. Como qualquer outro aparelho de 

precisão, o hidrômetro está sujeito a eventuais desgastes que podem comprometer o seu bom 

funcionamento.  

 

O programa visa atender aos preceitos da Portaria 246, de 17 de outubro de 2000, do Inmetro, 

que recomenda a troca periódica dos equipamentos, em intervalos não superiores a 5 (cinco) 

anos. O nível de hidrometração existente no Município de Santa Luzia é de 100%, sendo que a 

idade média dos hidrômetros é de 4,85 anos. 

 

Além da substituição de hidrômetros são realizadas manutenções corretivas e preventivas em seu 

parque de hidrômetros. A execução deste serviço é de total responsabilidade da COPASA e não 

acarreta ônus para o cliente. 

 

A manutenção corretiva corresponde à substituição dos aparelhos que apresentam algum 

impedimento de apuração do volume, como por exemplo, vazamentos, ou que estejam parados, 

danificados ou com vidros embaçados. Já a manutenção preventiva tem como alvo os aparelhos 

antigos e/ ou defasados tecnologicamente. 

 

Vários tipos de hidrômetros são utilizados pela COPASA conforme sua necessidade e 

característica, sendo adquiridos de diversos fabricantes e necessariamente certificados pelo 

Inmetro. 

 

Normas sobre medição de consumo: 

 

 Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.  

 NBR 8009; NBR 8194; NBR NM 212 e NBR 14005 

 

 Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO. 

 Portaria 246/00 
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Laboratório de Hidrometria  

 

A COPASA mantém uma unidade responsável pelos hidrômetros instalados nos imóveis. Neste 

laboratório os aparelhos usados recebem manutenção e são realizados ensaios que garantem a 

condição de uso, conforme determinam normas e portarias. 

 

Figura 2.1.1.2 

Etapas do Processo de Manutenção do Laboratório de Hidrometria 

  

 Abertura dos hidrômetros  Montagem 

 

 

 Ensaio de pressão Calibração  
 

No Município de Santa Luzia o fornecimento de água tratada é medido através de três macro 

medidores instalados nas tubulações de entrada de água tratada oriundas do sistema 

metropolitano, do Município de Sabará, um para o bairro Bom Destino e dos quatro poços 

tubulares profundos dos bairros Pinhões e Ribeirão da Mata. 

 

A parcela de água tratada que passa pelos macromedidores relativos ao fornecimento de água do 

sistema metropolitano passa pelo sistema de Santa Luzia e se destina ao Município de 

Vespasiano, sendo que existe macro medidores que registram esse fornecimento para que seja 

feita a devida dedução por ocasião da apuração dos volumes fornecidos para cada município e  

também para apuração do índice de perdas. 
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Programa de Controle e Redução de Perdas 

 

No âmbito da COPASA, segundo informações extraídas do seu sitio eletrônico (ver Glossário do 

Saneamento), existe um Programa de Redução de Perdas - implementado em 2006 com o 

objetivo de controlar as perdas, onde se prevê a realização de inúmeras atividades para se atingir 

o objetivo.  

 

Dentre as principais ações previstas no "Programa", podem ser citadas:  

 

 Adequação de redes de distribuição; 

 Análise estratificada de consumo; 

 Automação; 

 Cadastro comercial; 

 Cadastro de redes; 

 Comunicação; 

 Controle de pressão na rede; 

 Controle de vazamento não visível e fugas; 

 Adequação das equipes operacionais; 

 Gerenciamento da infraestrutura; 

 Intermitência de abastecimento; 

 Micromedição; 

 Pitometria; 

 Instalação, manutenção e revitalização dos macromedidores; 

 Manutenção do parque de micromedidores; 

 Medição e quantificação de volumes; 

 Pesquisa de fugas comerciais; 

 Pesquisa de vazamentos; 

 Rapidez e qualidade de reparos; 

 Serviços administrativos; 

 Serviços no ramal predial; 

 Substituição de hidrômetros; e 

 Vazamentos em reservatórios. 
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O embasamento técnico teórico do programa da COPASA está registrado em um documento 

denominado “Programa de Redução de Perdas de Água no Sistema de Distribuição”, produzido 

pela Diretoria Técnica e de Meio Ambiente e Superintendência de Desenvolvimento Tecnológico, 

datado de setembro de 2003, acessível no sítio eletrônico da empresa através do link: 

<http://www.copasa.com.br/media/Publicacoes/ReducaoPerdas.pdf>.   

 

Para o sistema de abastecimento de água de Santa Luzia, há que se considerar que os 

benefícios deste programa ainda não produziram os efeitos desejados, em virtude dos índices de 

perdas registrados, conforme demonstram os dados disponíveis na Tabela 2.1.1.7 apresentada a 

seguir. 

 

Com relação aos volumes produzidos, consumidos e faturados, o sistema de abastecimento de 

água de Santa Luzia, apresentou a seguinte evolução no período de 2001 a 2011. 

 

Tabela 2.1.1.7 

Evolução dos Volumes Produzidos e Consumidos 

Ano 
Volumes (m³/ano) Perdas 

Produzido Consumido Faturado Físicas % Comerciais % 

2001 14.757.000       7.674.000  8.657.000      7.083.000  48,00%      6.100.000  41,34% 

2002 14.222.800       7.883.900  9.060.000      6.338.900  44,57%      5.162.800  36,30% 

2003 14.413.090       7.553.130  8.942.250      6.859.960  47,60%      5.470.840  37,96% 

2004 13.240.790       7.110.950  8.573.470      6.129.840  46,30%      4.667.320  35,25% 

2005 12.486.280       7.211.890  8.564.270      5.274.390  42,24%      3.922.010  31,41% 

2006 12.929.000       7.272.500  7.785.800      5.656.500  43,75%      5.143.200  39,78% 

2007 13.212.860       7.697.680  8.045.650      5.515.180  41,74%      5.167.210  39,11% 

2008 13.696.270       7.717.560  8.142.980      5.978.710  43,65%      5.553.290  40,55% 

2009 13.548.130       8.076.560  8.478.750      5.471.570  40,39%      5.069.380  37,42% 

2010 14.248.080       8.398.320  8.772.760      5.849.760  41,06%      5.475.320  38,43% 

2011 14.749.590       8.725.630  9.118.890      6.023.960  40,84%      5.630.700  38,18% 

Fonte: SNIS/COPASA/Santa Luzia 
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Controle de Qualidade da Água 

 

A COPASA mantem um sistema de controle dos padrões de qualidade da água dentro dos 

padrões estabelecidos pela Portaria MS. nº 2.914/2011 em suas unidades de produção e 

distribuição, sendo que os resultados encontram-se dentro dos padrões estabelecidos. 

 

O Anexo 3 do presente relatório apresenta o relatório Anual de Qualidade da Água Tratada 2012 

para Santa Luzia e para o Bairro Pinhões e também os resumos mensais para o ano 2013.  

 

Durante a visita técnica também foi fornecido pela COPASA um relatório parcial da qualidade da 

agua do Bairro Santa Luzia / Pinhões para o período de 11/2012 a 10/2013. 

 

O relatório de fiscalização da ARSAE-MG (dez 2013) identificou desconformidades em relação a 

procedimentos de recoleta de amostras para as análises bacteriológicas para o relatório parcial de 

qualidade 2013. 

 

Lojas de Atendimento ao Público 

 

A COPASA disponibiliza no Município de Santa Luzia/MG, duas lojas de atendimento ao público. 

Uma no Bairro São Benedito e outra na sede de Santa Luzia, onde também fica localizada a 

estrutura administrativa da regional Alto Rio das Velhas. 

 

Figura 2.1.1.3 

Loja de Atendimento 

Sede de Santa Luzia 

Av. Raul Teixeira da Costa – Lj02 

 

Fonte: FGV 
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Figura 2.1.1.4 

Loja de Atendimento 

Bairro São Benedito 

Av. Brasília, 1389 

 

Fonte: FGV 

 

Tabela de Tarifas 

 

A tabela de tarifa é atualizada anualmente sendo que a tabela em vigor, praticada pela COPASA 

foi autorizada pela Resolução ARSAE–MG nº 35/2013, conforme Tabela 2.1.1.8 a seguir. 

 

Tarifas Aplicáveis aos Usuários 

 

Água: Abastecimento de água 

EDC:  Esgotamento dinâmico com coleta (50% da tarifa de água). 

EDT:  Esgotamento dinâmico com coleta e tratamento (90% da tarifa de água) 
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Tabela 2.1.1.8 

Tarifas em Vigor 

 

Fonte: COPASA 
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A estrutura tarifária em vigor possui atendimento a tarifa social para consumos inferiores e 

superiores a 10 m³ mensais. A tarifa residencial também está estruturada dentro da mesma lógica 

de favorecer consumidores com comportamento de consumo abaixo de 10 m3. Para as 

categorias, comercial, industrial e público as tarifas são escalonadas de forma progressiva, sem 

privilégios para consumos abaixo de 10 mm³. 

 

Desconformidades 

 

O relatório de fiscalização da ARSAE-MG (dez 2013) identificou os seguintes fatos em relação ao 

sistema de abastecimento de água de Santa Luzia. 

 

 Captação Subterrânea – Poço E01 – Pinhões: 

 Vulnerabilidade da unidade operacional; 

 Ancoragem improvisada na tubulação de recalque do poço; 

 Alvenaria da Casa de Química apresentando problemas estruturais; 

 Falta de conservação da casa de química; e 

 Tubulação de recalque do poço exposta. 

 

 Captação Subterrânea – Poço C01 – Pinhões: 

 Vazamento no barrilete do poço C01; e 

 Fiação elétrica exposta. 

 

 Captação Subterrânea – Poço C01 – Ribeirão da Mata: 

 Falta de identificação da unidade operacional; 

 Presença de vazamento no registro; 

 Fiação elétrica exposta; e 

 No período de fiscalização da ARSAE/MG constatou-se a não adição de flúor na 

água tratada. 

 

 Reservatório Apoiado Santa Luzia: 

 Vazamento na tubulação de saída; e 

 Vazamento no medidor de nível do reservatório. 
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 Reservatório Semi Enterrado Bonanza: 

 Vulnerabilidade da unidade operacional. 

 

 Reservatório Elevado Industrial Americano: 

 Falta de aviso de advertência; e 

 Vulnerabilidade da unidade operacional. 

 

 Reservatório Apoiado Imperial: 

 Vulnerabilidade da unidade operacional. 

 

 Reservatório Apoiado APAC: 

 Falta de aviso de advertência; 

 Falta de identificação da unidade operacional; 

 Vulnerabilidade da unidade operacional; e 

 Falta de trava de fechamento da tampa de inspeção do reservatório. 

 

 Reservatório Elevado – Ribeirão da Mata: 

 Falta de aviso de advertência; 

 Falta de identificação da unidade operacional; e 

 Vulnerabilidade da unidade operacional. 

 

 Reservatório Elevado – Nova Conquista: 

 Falta de aviso de advertência; 

 Falta de identificação da unidade operacional; 

 Vulnerabilidade da unidade operacional; e 

 Falta de delimitação e proteção da área do reservatório. 

 

 Reservatório Apoiado – Nova Conquista: 

 Falta de identificação da unidade operacional. 

 

 Reservatório Elevado – Serra Pelada: 

 Falta de aviso de advertência; 

 Falta de identificação da unidade operacional; 

 Vulnerabilidade da unidade operacional; e 
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 Falta de delimitação e proteção da área do reservatório. 

 

 Reservatório Apoiado – Liberdade I: 

 Falta de identificação da unidade operacional; 

 Vulnerabilidade da unidade operacional; e 

 Processo de erosão com possível comprometimento estrutural da unidade. 

 

 Reservatório Apoiado e Elevado – Pinhões: 

 Falta de trava de fechamento da tampa de inspeção do reservatório; e 

 Vulnerabilidade da unidade operacional. 

 

 Reservatório Apoiado – Santa Clara: 

 Presença de vazamento no barrilete; 

 Ancoragem improvisada no barrilete; 

 Acumulo de sedimentos dentro da caixa de saída do reservatório; e 

 Erosão no entorno da caixa de saída do reservatório deixando o dispositivo 

vulnerável. 

 

 Reservatório Apoiado – São Cosme: 

 Falta de aviso de advertência; e 

 Falta de identificação da unidade operacional. 

 

 Booster Bananal: 

 Falta de aviso de advertência; e 

 Falta de identificação da unidade operacional. 

 

 Booster Kennedy: 

 Falta de aviso de advertência; 

 Falta de identificação da unidade operacional; e 

 Falta de trava de fechamento da tampa de inspeção do reservatório. 

 

 Booster Recanto da Mata: 

 Falta de aviso de advertência; 

 Falta de identificação da unidade operacional; 
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 Falta de trava de fechamento da tampa de inspeção do reservatório; e 

 Processo erosivo dando acesso a unidade operacional. 

 

 Booster APAC: 

 Falta de aviso de advertência; 

 Falta de identificação da unidade operacional; e 

 Falta conjunto moto bomba reserva. 

 

 Booster Nova Conquista: 

 Vazamento na gaxeta do conjunto moto bomba. 

 

 Booster Serra Pelada: 

 Abertura entre o portão de entrada e a cerca; e 

 Vazamento na gaxeta do conjunto moto bomba. 

 

 Booster Bom Destino: 

 Falta de limpeza no entorno da unidade; 

 Fiação elétrica exposta; e 

 Poço subterrâneo desativado – sem tampa e/ou fechamento. 

 

 Booster São Cosme: 

 Identificação equivocada da unidade; 

 Vazamento na gaxeta do conjunto moto bomba; 

 Fiação elétrica exposta; e 

 Obra paralisada prejudicando a segurança da unidade. 

 

 Booster Bonanza: 

 Falta de trava de fechamento da tampa de inspeção do reservatório. 
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2.2 Caracterização do Serviço de Esgotamento Sanitário 

 

2.2.1 Sistema Atual 

 

O sistema de esgotamento sanitário no Município de Santa Luzia compreende as etapas de 

coleta, intercepção, elevação e tratamento, bem como todos os controles e monitoramento 

necessários à preservação de sua qualidade.  

 

O sistema foi concebido de forma a atender através de 3 (três) bacias de esgotamento a área 

urbana da sede do Município inclusive o Bairro São Benedito e Pinhões. No Bairro Bom Destino 

existem um sistema de tratamento isolado da sede do Município com 2 (duas) Bacias de 

Esgotamento, drenando os esgotos por gravidade para duas unidades de tratamento. 

 

Existem atualmente em Santa Luzia 5 (cinco) Estações de Tratamento de Esgoto em 

funcionamento denominadas de ETE Bom Destino Norte, ETE Bom Destino Sul, ETE APAC, 

ETE Cristina e ETE Santa Luzia e 1 (uma) Estação de Tratamento de Esgoto em fase de 

construção, denominada ETE Tenente. 

 

O Anexo 2 apresentado ao final deste documento contém o mapa de concepção geral e mapas 

das redes coletoras de esgoto de Santa Luzia, São Benedito e Bom Destino. 

 

Sistema Bom Destino 

 

O Sistema do Bairro Bom Destino é composto por 2 (duas) estações de tratamento de esgoto, 

denominadas: 

 

 ETE Bom Destino Norte e; 

 ETE Bom Destino Sul. 

 

O corpo receptor dos efluentes da ETE Bom Destino Norte é o Córrego Maquiné e o corpo 

receptor da ETE Bom Destino Sul é o Córrego Bom Destino. 

 

ETE Bom Destino Norte possui capacidade nominal de tratamento de 3.65 l/s, com tecnologia de 

tratamento secundário anaeróbio por reator Up-flow Anaerobic Sludge Blanket - UASB – Licença 
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Ambiental AF:03089/2013. O tratamento preliminar é feito por um canal de chegada com grade 

manual metálica, caixa de areia e estação elevatória de esgoto final que recalca para o reator 

UASB. 

 

A ETE Bom Destino Norte possui capacidade nominal de tratamento de 2.32 l/s, com tecnologia 

de tratamento secundário anaeróbio por reator UASB – Licença Ambiental AF:0633/2013. O 

tratamento preliminar é feito por um canal de chegada com grade manual metálica, caixa de areia 

e tubulação que alimenta por gravidade o reator UASB. 

 

Sistema APAC 

 

O Sistema APAC, construído para atender a demanda específica da unidade prisional e de 

reabilitação APAC é composto por 1 (uma) estação de tratamento de esgoto a nível secundário, 

denominadas ETE APAC. O corpo receptor dos efluentes da ETE APAC é o Córrego Candango. 

 

A ETE APAC possui capacidade nominal de tratamento de 1.11 l/s, com tecnologia de tratamento 

secundário anaeróbio por reator UASB seguido de escoamento superficial com infiltração em solo 

– Licença Ambiental AF/RG:013394/2013. O tratamento preliminar é feito por um canal de 

chegada com grade manual metálica, caixa de areia e estação elevatória de esgoto final que 

alimenta por gravidade o reator UASB. 

 

Existe uma unidade elevatória de esgoto no interior da unidade prisional que recalca diretamente 

para a unidade de tratamento. 

 

Sistema Cristina 

 

O Sistema Cristina atende a Bacia de Esgotamento do Conjunto Cristina e Santa Inês, atendendo 

também a região dos bairros Baronesa, Londrina, São Benedito e Nova Esperança. O Sistema é 

composto por uma estação de tratamento de esgoto, denominada ETE Cristina. O corpo receptor 

dos efluentes da ETE Cristina é o Córrego Poderoso. 

 

A ETE Cristina possui capacidade nominal de tratamento de 110 l/s, (previsto para 188 l/s em fim 

de plano), com tecnologia de tratamento secundário através de lagoas facultativas aeradas – 

Licença Ambiental em processo de fiscalização AF:33854/2013.  
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Sistema Santa Luzia 

 

O Sistema Santa Luzia, construído recentemente atende a Bacia de Esgotamento denominada 

Santa Luzia, atendendo a região dos bairros Morada do Rio, Córrego Frio, Fazenda Boa 

Esperança, Praia, Chácara Flamboyant, Boa Esperança, Duquesa II e Belo Vale. O sistema é 

composto por uma estação de tratamento de esgoto, denominada ETE Santa Luzia. O corpo 

receptor dos efluentes da ETE Santa Luzia é o Rio das Velhas. 

 

A ETE Santa Luzia possui capacidade nominal de tratamento de 120 L/s, (previsto para 180 L/s 

em fim de plano), com tecnologia de tratamento secundário através de Reator UASB seguido de 

Filtro Biológico Percolador e Decantador Secundário – Licença Ambiental: LO 165/2013.  

 

Sistema Tenente 

  

Encontra-se em execução uma nova unidade de tratamento denominada ETE Tenente, destinada 

a atender a Bacia Tenente que inclui a previsão para receber efluentes inclusive do Bairro 

Pinhões. 

 

Interceptor / Emissário 

 

A Tabela 2.2.1.1 a seguir apresenta um resumo das extensões e diâmetros dos interceptores 

existentes. 
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Tabela 2.2.1.1 

Extensões e Diâmetros dos Interceptores Existentes 

Interceptor/Emissário Margem Esquerda Margem Direita 

Frimisa 500mm 490m 700mm 2142.13m 

600mm 624.08m 

São Benedito 400mm 764,31m 700mm 1480,94 

Rio das Velhas 600mm 114,18m 400mm 404,97m 

500mm 807,30m  

Morada do Rio 500mm 692.44m  

400mm 445,00m 

300mm 827,00m 

250mm 25,00m 

200mm 81,00m 

Senhor do Bonfim 400mm 719m 400mm 1461m 

300mm 258m 300mm 472m 

Santa Inês 400mm 275m  

300mm 713m 

250mm 21m 

Rua Para e Euclides Cunha 300mm 153m  

Padre Miguel 100mm 339m  

150mm 365m  

Santa Rita 150mm 304m  

Mega Space 200mm 1285m  

300mm 158m  

63mm 832m  

Felipe Gabrich 350mm 445m  

 300mm 202m  

 300mm 455m  

Facsal  150mm 1565m 

 80mm 322m 

 150mm 904m 

Banburral 400mm 268m  

300mm 1178m  

250mm 500m  

EEE bruto 300mm 134m  

Baronesa 250mm 753m  

150mm 237m  

Duquesa  350mm 479m 

 250mm 2118m 

 150mm 68m 

Orthocrin  200mm 2015m 
Fonte: Copasa 

 

Estações Elevatórias  

 

A Tabela 2.2.1.2 a seguir apresenta um resumo das estações elevatórias de esgoto existentes, o 

número de conjuntos motobombas instalados em cada uma delas e indica o sentido do recalque. 
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Tabela 2.2.1.2 

Estações Elevatórias de Esgoto 

Elevatória CMB (Ud) Recalque para 

EEE Palmital 2 ETE Cristina 

EEE Portal Padre Miguel 2 EEE Santa Rita 

EEE Santa Rita 2 EEE Mega Space 

EEE Padre Miguel Eugenio 2 EEE Mega Space 

EEE Mega Space 3 EEE Ginásio 

EEE Ginásio 3 EEE Santa Luzia – Esgoto Bruto 

EEE Facsal 2 EEE Vesper 

EEE Vesper 2 EEE Travessia 

EEE Traevssia 2 EEE Santa Luzia – Esgoto Bruto 

EEE Frimisa 2 ETE Santa Luzia 

EEE Duquesa II  2 EEE Santa Luzia – Esgoto Bruto 

EEE Euclides Cunha 2 ETE Cristina 

EEE Baronesa 2 EEE Duquesa II 

EEE Santa Luzia – Esgoto Bruto 3 EEE Final 

EEE Santa Inês 2 ETE Cristina 

EEE Bom Destino Norte 2 ETE Bom Destino Norte 

EEE Apac 2 ETE APAC 

EEE Final  2 ETE Santa Luzia 
Fonte: Copasa  
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A Figura 2.2.1.1 a seguir demonstra a hierarquia dos recalques das elevatórias até a ETE Santa 

Luzia. 

 

Figura 2.2.1.1 

Hierarquia dos recalques das elevatórias até a ETE Santa Luzia 

 

 

A Figura 2.2.1.2 a seguir demonstra a hierarquia dos recalques das elevatórias até a ETE Cristina. 
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Figura 2.2.1.2 

Hierarquia dos recalques das elevatórias até a ETE Cristina 

 

 

A Figura 2.2.1.3 a seguir demonstra a hierarquia dos recalques das elevatórias até a ETE APAC. 

 

Figura 2.2.1.3 

Hierarquia dos recalques das elevatórias até a ETE APAC 
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A Figura 2.2.1.4 a seguir demonstra a hierarquia dos recalques das elevatórias até a ETE Bom 

Destino Norte. 

 

Figura 2.2.1.4 

Hierarquia dos recalques das elevatórias até a ETE APAC 

 

A ETE Bom Destino Sul recebe efluentes diretamente da rede coletora de esgoto sem estações 

elevatórias. 

 

Rede Coletora e Ligações Domiciliares 

 

A extensão total da rede coletora implantada é de 321.605 metros, atendendo a um total de 

43.098 ligações ativas. 

 

Desconformidades 

 

O relatório de fiscalização da ARSAE / MG (dez 2013), identificou os seguintes fatos em relação 

ao sistema de esgoto de Santa Luzia. 

 

 ETE APAC: 

 Inadequada estrutura de dispersão de esgoto na superfície de escoamento; 

 Falta de conservação do reator UASB; e 

 Indícios de extravasamento na tampa de inspeção do UASB. 
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 ETE Bom Destino Sul: 

 Indícios de extravasamento na tampa de inspeção do UASB. 

 

 ETE Bom Destino Norte: 

 Falta de conservação da unidade operacional; 

 Indícios de extravasamento na tampa de inspeção do UASB; 

 Estrutura inadequada do laboratório; 

 Vulnerabilidade da unidade operacional; e 

 Abertura na cerca. 

 

 ETE Santa Luzia: 

 Inadequada condução de espuma originária do reator ao filtro biológico percolador. 

 

 Estações Elevatórias: 

 Extravasamento de todo o esgoto que chega a elevatória por problemas de sensor 

de nível – EEE Ginásio; 

 Extravasamento de todo o esgoto que chega a elevatória por problemas de sensor 

de nível – EEE Duqueza II; e 

 Cesto afogado indicando não funcionamento da elevatória – EEE Euclides Cunha. 

 

A Tabela 2.2.1.3 a seguir apresenta a relação dos 45 (quarenta e cinco) bairros em Santa Luzia 

que possuem rede coletora de esgoto, ligadas a estações de tratamento de esgoto. 
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Tabela 2.2.1.3 

Bairros com Rede Coletora e Estações de Tratamento de Esgoto  

Bairros em Santa Luzia que Possuem Rede Coletora e Tratamento de Esgoto (45) 

Baronesa Gameleira Nova conquista  São Cosme  

Bela vista  Gameleira ii Novo centro  São Cosme de Cima  

Belo vale  Idulipê Padre Miguel São Francisco  

Bicas Liberdade  Boa esperança São Geraldo  

Bom destino Luxemburgo Perola negra São João Batista  

Camelos Maria Adélia Ponte grande Vila Ferraz 

Centro Maria Antonieta Ponte pequena  Vila Iris  

Cristina Monte Carlo Praia Vila Olga  

Rosarinha Morada do rio  Córrego das calçadas Santa Rita  

Duqueza I Moreira Rio das velhas  
 

Duqueza II N. Sa. das Graças Santa cruz  
 

Frimisa N. Sa.do Carmo São Benedito  
 

 

A Tabela 2.2.1.4 a seguir apresenta a relação dos 11 (onze) bairros em Santa Luzia que possuem 

rede coletora de esgoto, mas, não estão ligados a unidade de tratamento de esgoto. 

 

Tabela 2.2.1.4 

Bairros com Rede Coletora e Sem Unidade de Tratamento de Esgoto  

Bairros com Rede Coletora de Esgoto e Sem Tratamento (11) 

Adeodato 

Asteca 

Bom Jesus 

Esplanada 

Industrial Americano 

Kennedy 

Londrina 

Pinhões  

Vale das Acácias  

Vale dos Coqueiros  

Vila das Manções 

 

A Tabela 2.2.1.5 a seguir apresenta a relação dos 22 (vinte e dois) bairros em Santa Luzia que 

não possuem rede coletora de esgoto.  
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Prevalecem nesses bairros as soluções individuais com fossas sépticas e disposição no solo ou 

lançamento em galerias de águas pluviais, existindo ainda muitos logradouros com esgoto 

correndo a céu aberto em valas. 

 

Tabela 2.2.1.5 

Bairros Sem Rede Coletora e Sem Unidade de Tratamento de Esgoto  

Bairros Sem Rede Coletora de Esgoto (22) 

Barreiro do Amaral Córrego Frio 

Bonanza Distrito Industrial Simão Cunha 

Capitão Eduardo Fechos 

Castanheira Imperial 

Chácara Gervasio Lara Nova Esperança 

Chácara Recanto Flamboyant Parque Nova Esperança 

Chácara Santa Inês PETROPOLIS 

Colorado Chácara Pousada Del Rey 

Condomínio recanto da mata Ribeirão da Mata  

Condomínio recanto do luar Santa Monica  

Condomínio retiro do recreio Vila Santo Antonio  

 

 

2.3 Informações e Indicadores Administrativos, Financeiros, 

Comerciais dos Sistemas de Água e Esgoto de Santa Luzia 

 

Receita Tarifária (Faturamento) 

 

Conforme os dados do SNIS no período de 2001 a 2011, o Sistema de Santa Luzia, apresentou a 

seguinte evolução do faturamento (Tabela 2.3.1).   
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Tabela 2.3.1 

Evolução do Faturamento 

Ano 

Total 
Direta + Indireta 

Direta 
Indireta 

Total Água Esgoto 

R$/ano R$/ano R$/ano R$/ano R$/ano 

2001   13.375.708,00    12.680.831,00      7.781.996,00      4.898.835,00       694.877,00  

2002   14.569.810,00    13.729.328,00      8.356.391,00      5.372.937,00       840.482,00  

2003   18.037.398,00    16.840.442,00    10.141.955,00      6.698.487,00    1.196.956,00  

2004   19.909.304,00    18.332.678,02    10.889.910,82      7.442.767,20    1.576.625,98  

2005   23.900.926,91    22.375.626,52    13.200.436,40      9.175.190,12    1.525.300,39  

2006   26.857.436,28    25.186.011,30    15.350.286,49      9.835.724,81    1.671.424,98  

2007   29.832.206,24    28.603.900,02    19.557.521,14      9.046.378,88    1.228.306,22  

2008   31.594.562,72    30.313.062,33    21.769.127,55      8.543.934,78    1.281.500,39  

2009   33.761.964,66    32.374.394,49    23.544.813,66      8.829.580,83    1.387.570,17  

2010   35.690.431,81    34.228.552,51    24.788.630,30      9.439.922,21    1.461.879,30  

2011   37.790.630,35    36.457.583,89    25.762.716,99    10.694.866,90    1.333.046,46  
Fonte: SNIS / Tabulação FGV 

 

 

 

 

Gráfico 2.3.1 

Evolução do Faturamento 
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Considerando os dados de faturamento da Tabela 2.3.1 anterior, e a evolução do número de 

economias ativas de água e esgoto, foi possível obter o faturamento médio anual e mensal por 

economia em R$/ano e R$/mês, respectivamente, conforme Tabela 2.3.2 a seguir.  

 

Tabela 2.3.2 

Evolução do Faturamento Médio Anual e Mensal 

Ano 
Faturamento Total 

A+E+Outros 
R$ 

Economias 
de Água 
Unidades 

Economias 
de Esgoto 
Unidades 

Total 
Economias 
Unidades 

Fat. Médio 
Anual / 

Economias 
(R$) 

Fat. Médio 
Mensal / 

Economia 
(R$) 

2001 13.375.708,00 52.758 36.691 89.449 149,53 12,46 

2002 14.569.810,00 54.685 39.141 93.826 155,29 12,94 

2003 18.037.398,00 54.761 40.589 95.350 189,17 15,76 

2004 19.909.304,00 55.030 40.928 95.958 207,48 17,29 

2005 23.900.926,91 55.065 41.457 96.522 247,62 20,64 

2006 26.857.436,28 56.546 43.209 99.755 269,23 22,44 

2007 29.832.206,24 58.525 45.260 103.785 287,44 23,95 

2008 31.594.562,72 60.742 47.554 108.296 291,74 24,31 

2009 33.761.964,66 62.090 50.133 112.223 300,85 25,07 

2010 35.690.431,81 64.222 51.573 115.795 308,22 25,69 

2011 37.790.630,35 65.748 52.459 118.207 319,70 26,64 

Fonte: SNIS / Tabulação FGV 

 

Com relação à tarifa média praticada de água e esgoto, o sistema de Santa Luzia apresentou a 

seguinte evolução, seguindo os dados do SNIS. 

 

Tabela 2.3.3 

Evolução da Tarifa Média 

Ano 
Tarifa Média Praticada (R$/m³) 

Total Água Esgoto 

2007 2,06 2,43 1,55 

2008 2,22 2,67 1,56 

2009 2,16 2,77 1,36 

2010 2,20 2,82 1,39 

2011 2,26 2,83 1,53 

Fonte: SNIS 
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Faturamento x Arrecadação  

 

A Tabela 2.3.4 a seguir apresenta um comparativo entre faturamento e arrecadação, cujo 

resultado é entendido como uma evasão de receitas anual. Diferencia-se de inadimplência devido 

a possibilidade de ainda receber os valores devidos, constituindo-se em Créditos de Contas a 

Receber. Excetuando-se da série o ano de 2001, a média do período analisado foi 1,38%, o que 

representa um excelente indicador e traduz a adimplência dos clientes para com os serviços 

prestados.  Observar que no ano de 2010 a arrecadação, superou o faturamento, provavelmente 

devido ao recebimento de créditos em aberto de anos anteriores. 

 

Tabela 2.3.4 

Comparativo do Faturamento com a Arrecadação Anual 

Ano 
Faturamento Arrecadação Evasão Evasão 

R$/ano R$/ano R$/ano % 

2001 13.375.708,00 12.026.178,00 1.349.530,00 10,09% 

2002 14.569.810,00 14.457.708,00 112.102,00 0,77% 

2003 18.037.398,00 17.386.817,00 650.581,00 3,61% 

2004 19.909.304,00 19.301.997,91 607.306,09 3,05% 

2005 23.900.926,91 23.406.049,80 494.877,11 2,07% 

2006 26.857.436,28 26.391.462,25 465.974,03 1,73% 

2007 29.832.206,24 28.948.787,09 883.419,15 2,96% 

2008 31.594.562,72 31.446.025,16 148.537,56 0,47% 

2009 33.761.964,66 33.293.002,53 468.962,13 1,39% 

2010 35.690.431,81 36.576.283,59 - 885.851,78 -2,48% 

2011 37.790.630,35 37.697.157,48 93.472,87 0,25% 
Fonte: SNIS 

 

Despesas Totais dos Serviços (DTS)  

 

A estrutura de custos que avalia as Despesas de Serviços de Saneamento é organizada de 

maneira a evidenciar as DTS – Despesas Totais dos Serviços de Saneamento, que totalizam as 

Despesas de Exploração (DEX) e ainda as outras despesas como: 

 

 Despesas de Exploração: 

 Pessoal próprio; 

 Produtos Químicos; 

 Energia Elétrica; 
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 Serviços de Terceiros; 

 Fiscais ou tributarias computadas na DEX; e 

 Outras Despesas de Exploração. 

 

 Serviço da Dívida: 

 Total; 

 Juros e encargos; 

 Variação cambial; 

 Amortização. 

 

 Depreciação, Amortização e Provisão;. 

 Fiscais ou Tributárias não incidentes na DEX; e 

 Outras despesas. 

 

Por sua vez, as despesas com investimentos nos sistemas são classificadas da seguinte maneira: 

 

 Investimentos contratados pelo prestador do serviço: 

 Segundo o Destino: 

 Despesas Capitalizáveis; 

 Abastecimento de Água; 

 Esgotamento Sanitário; e 

 Outros. 

 Segundo a Origem: 

 Recursos Próprios; 

 Onerosos; e 

 Não onerosos. 

 Total 

 

 Investimentos contratados pela Prefeitura Municipal: 

 Segundo o Destino: 

 Despesas Capitalizáveis; 

 Abastecimento de Água; 

 Esgotamento Sanitário; e 

 Outros. 
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 Segundo a Origem: 

 Recursos Próprios; 

 Onerosos; e 

 Não onerosos. 

 Total 

 

 Investimentos contratados pelo Governo do Estado: 

 Segundo o Destino: 

 Despesas Capitalizáveis; 

 Abastecimento de Água; 

 Esgotamento Sanitário; e 

 Outros. 

 Segundo a Origem: 

 Recursos Próprios; 

 Onerosos; e 

 Não onerosos. 

 Total 

 

A Tabela 2.3.5 a seguir apresenta a evolução das Despesas de Exploração dos Serviços de 

Santa Luzia, no período de 2007 a 2011. 

 

Tabela 2.3.5 

Despesas de Exploração Santa Luzia 

Total (DEX) Pessoal próprio
Produtos 

químicos
Energia elétrica

Serviços de 

terceiros

Fiscais ou 

tributárias 

computadas na 

DEX

Outras 

despesas de 

exploração

R$/ano R$/ano R$/ano R$/ano R$/ano R$/ano R$/ano

2007 19.853.727,52 7.946.959,03   407.941,11  3.470.093,20 3.213.973,87 2.244.230,90   2.570.529,41 

2008 19.672.756,19 8.393.479,95   481.776,51  3.520.341,95 3.417.814,65 2.395.102,42   1.464.240,71 

2009 22.485.270,45 9.802.956,76   590.659,83  3.457.701,90 4.317.341,27 2.448.999,34   1.867.611,35 

2010 24.979.331,42 11.025.614,61 445.301,23  3.552.120,11 5.106.118,19 2.466.826,17   2.383.351,11 

2011 26.106.217,37 11.737.444,84 468.790,36  3.704.068,06 5.047.012,40 2.314.387,56   2.834.514,15 

Ano

DESPESAS DE EXPLORACÃO (DEX)

 

Fonte: SNIS 

 

A Tabela 2.3.6 a seguir apresenta a evolução das Despesas com Serviços da Dívida em Santa 

Luzia, no período de 2007 a 2011. 
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Tabela 2.3.6 

Despesas com Serviços da Dívida - Santa Luzia 

Ano 

SERVIÇO DA DÍVIDA 

Total Juros e Encargos 
Variação 
Cambial 

Amortização 

R$/ano R$/ano R$/ano R$/ano 

2007 3.608.480,65 970.111,13 540.000,86 2.098.368,66 

2008 4.437.325,51 1.189.803,78 824.198,32 2.423.323,41 

2009 5.228.157,39 1.651.588,31 559.045,26 3.017.523,82 

2010 5.962.378,39 1.815.757,61 464.809,53 3.681.811,25 

2011 6.534.121,76 2.390.933,49 393.424,33 3.749.763,94 
Fonte: SNIS 

 

A Tabela 2.3.7 a seguir apresenta a evolução das Despesas com Depreciação, Amortização e 

Provisão, Despesas Fiscais ou Tributárias não incidentes na DEX e Outras Despesas que 

compõem as DTS – Despesas Totais dos Serviços, no período de 2007 a 2011. A última coluna 

da Tabela 2.3.7 apresenta as Despesas Totais dos Serviços totalizando as tabelas anteriores. 

 

Tabela 2.3.7 

Despesas com Serviços da Dívida - Santa Luzia 

Ano 

Despesas Totais dos Serviços 

Depreciação, 
amortização e 

provisão 

Fiscais ou 
tributárias não 

incidentes na DEX 
Outras despesas 

TOTAL                  
DTS 

R$/ano R$/ano R$/ano R$/ano 

2007 4.273.249,16 2.486.610,59 319.488,17 28.443.187,43 

2008 4.888.837,24 2.592.733,00 382.603,74 29.550.932,27 

2009 5.117.177,07 2.307.975,80 533.969,71 32.655.026,60 

2010 4.972.670,56 3.776.076,56 1.486.168,12 37.494.813,80 

2011 4.859.191,99 2.754.704,75 1.100.947,05 37.605.418,98 
Fonte: SNIS 

 

A Tabela 2.3.8 a seguir apresenta a evolução dos investimentos realizados pela COPASA nos 

sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário de Santa Luzia, no período de 2007 

a 2011, segundo o destino dos recursos. 
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Tabela 2.3.8 

Investimentos Realizados pela COPASA Segundo o Destino - Santa Luzia 

Ano 

INVESTIMENTOS CONTRATADOS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS 

Total 
SEGUNDO O DESTINO 

Despesas 
capitalizáveis 

Abastecimento 
de água 

Esgotamento 
sanitário 

Outros 

R$/ano R$/ano R$/ano R$/ano R$/ano 

2001 21.567,00 888.335,00 1.406.283,00 452.720,00 2.768.905,00 

2002 99.248,00 239.167,00 742.294,00 78.694,00 1.159.403,00 

2003 186.927,00 366.309,00 1.338.066,00 834.709,00 2.726.011,00 

2004 177.360,88 1.864.182,00 579.178,00 620.884,00 3.241.604,88 

2005 239.300,26 1.489.995,00 1.045.613,00 1.250.478,00 4.025.386,26 

2006 344.813,25 3.494.194,00 1.708.355,00 3.384.696,00 8.932.058,25 

2007 283.213,73 4.550.115,00 706.677,00 182.147,00 5.722.152,73 

2008 350.914,00 5.960.820,00 1.715.404,00 145.244,00 8.172.382,00 

2009 442.808,86 8.163.633,00 13.340.526,00 - 21.946.967,86 

2010 426.254,26 3.608.057,00 17.963.481,00 - 21.997.792,26 

2011 421.144,78 1.795.418,00 13.686.968,00 - 15.903.530,78 
Fonte: SNIS 

 

A Tabela 2.3.9 a seguir apresenta a evolução dos investimentos realizados pela COPASA nos 

sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário de Santa Luzia, no período de 2007 

a 2011, segundo a origem dos recursos. 

Tabela 2.3.9 

Investimentos Realizados pela COPASA Segundo a Origem dos Recursos - Santa Luzia 

Ano 

INVESTIMENTOS CONTRATADOS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS 

Total 
SEGUNDO A ORIGEM 

Próprios Onerosos Não onerosos 

R$/ano R$/ano R$/ano R$/ano 

2001 2.747.338,00 - - 2.747.338,00 

2002 1.045.011,00 15.144,00 - 1.060.155,00 

2003 2.150.245,00 388.839,00 - 2.539.084,00 

2004 1.287.871,00 1.732.329,00 44.044,00 3.064.244,00 

2005 2.108.403,00 1.629.101,00 48.582,00 3.786.086,00 

2006 2.295.204,00 6.193.797,00 98.244,00 8.587.245,00 

2007 3.019.151,00 2.419.788,00 - 5.438.939,00 

2008 1.661.656,00 6.159.812,00 - 7.821.468,00 

2009 5.269.512,86 16.659.338,00 18.117,00 21.946.967,86 

2010 3.577.546,26 18.420.246,00 - 21.997.792,26 

2011 2.292.837,78 13.610.693,00 - 15.903.530,78 
Fonte: SNIS 
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Analisando as duas tabelas anteriores, verifica-se que há uma divergência nos valores informados 

ao SNIS, que totaliza o montante de R$ 1.703.344,12. 

 

Não houve registros nos dados do SNIS de investimentos realizados pela Prefeitura Municipal 

de Santa Luzia e/ou pelo Governo do Estado de Minas Gerais nos sistemas públicos 

municipais de águe e esgoto de Santa Luzia. 

 

3. AVALIAÇÃO DOS SISTEMAS 

 

3.1 Sistema de Abastecimento de Água 

 

A análise realizada do sistema de abastecimento de água identificou que de uma maneira geral o 

sistema cumpre a sua função de fornecer água em quantidade necessária a demanda da 

população, dentro de padrões de qualidade exigidos pela legislação em vigor. 

 

Os maiores problemas encontrados se referem a problemas com abastecimento no Bairro 

Pinhões na zona mais alta do sistema onde há ainda problemas com pressões adequadas e o 

elevado nível de perdas do sistema de distribuição de água, tendo encontrado registro de 

patamares superiores a 40%. 

 

 

3.1.1 Captações de Água Bruta 

 

A maior parte do fornecimento é originada nos sistemas integrantes da Região Metropolitana de 

Belo Horizonte – RMBH, que é responsável pelo abastecimento de água na Sede do Município e 

nos bairros São Benedito e Bom Destino. 

 

Os bairros de Pinhões e Ribeirão da Mata são atendidos por captações subterrâneas (poços) que 

totalizam quatro unidades (um em Ribeirão da Mata e três em Pinhões), cuja capacidade de 

produção está adequada ao contingente populacional existente. 
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3.1.2 Tratamento de Água 

 

O tratamento das águas superficiais é realizado nas unidades de tratamento da Região 

Metropolitana de Belo Horizonte, conforme já informado anteriormente. O tratamento das águas 

de manancial subterrâneo é feito através de simples desinfecção e adição de flúor. 

 

O resultado dos laudos laboratoriais disponibilizado indica que os parâmetros analisados estão em 

acordo com a legislação em vigor. 

 

3.1.2.1 Adutoras de Água Bruta (AAB) e Adutoras de Água Tratada 

(AAT) 

 

As adutoras existentes são suficientes para transportar os volumes necessários às unidades de 

reservação e também à rede de distribuição. De uma maneira geral seu estado de conservação é 

bom e segundo os técnicos da COPASA não tem apresentado histórico de ocorrência de 

vazamentos e rompimentos frequentes. 

 

 

3.1.2.2 Unidades de Reservação 

 

O volume total de reservação é inferior a necessidade do sistema, que deveria ser de pelo menos 

1/3 do consumo diário. Alguns centros de reservação carecem de investimentos em pintura 

urbanização, fechamento de áreas, identificação e outras pequenas melhorias operacionais. 

 

 

3.1.2.3 Rede de Distribuição 

 

Tanto a rede de distribuição primária como a secundária estão em bom estado de conservação, 

sem apresentar problemas de subdimensionamento e adequação de material. A operação e 

manutenção das mesmas não apresentam maiores dificuldades. Alguns pequenos trechos de 

adutoras de água tratada em ferro fundido estão praticamente aflorando e devem ser realizadas 

intervenções, objetivando garantir a proteção mecânica. 
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3.1.2.4 Ligações Domiciliares 

 

As ligações domiciliares são padronizadas em ferro galvanizado, segundo modelo adotado pela 

empresa, e apresentam em sua totalidade hidrômetros instalados e lacrados. O nível de cobertura 

do sistema encontra-se praticamente universalizado. 

 

 

3.2 Sistema de Esgotamento Sanitário 

 

A análise realizada do sistema de esgotamento sanitário identificou que de uma maneira geral o 

sistema atende com coleta de esgoto um índice de 77,33% (Copasa Set/2013 – IBO.IBG). Os 

dados do SNIS 2011 indicavam que o índice de coleta de esgoto em Santa Luzia era de 63% e o 

índice de tratamento de 27,6%. 

 

A rede coletora instalada e operada pela concessionária é do tipo separador absoluto, onde se 

utilizou majoritariamente tubulação cerâmica. 

 

O nível de adesão das ligações é voluntário, não existindo obrigatoriedade. Para ampliar o nível 

de adesão ao sistema a concessionária realiza frequentemente campanhas de educação sanitária 

e conscientização. O ideal para se atingir mais rapidamente a universalização dos serviços seria 

que a ligação de esgoto fosse compulsória para os clientes localizados em logradouros providos 

de infraestrutura de rede coletora. 

  

O sistema de tratamento do bairro Bom Destino (novembro 2005), possui duas unidades de 

tratamento de esgoto (Bom Destino Norte e Sul) com tratamento anaeróbio (UASB). A ETE Bom 

Destino Sul foi construída com estrutura composta por tecnologia de ferro cimento e encontra-se 

quebrada, não cumprindo a sua função de separar todas as fases do tratamento (liquido lodo e 

gases). 

 

O sistema de tratamento da ETE APAC (dezembro 2005) necessita de reparos para melhorar a 

distribuição dos efluentes do reator anaeróbio. 
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O sistema de tratamento da ETE Cristina (março 1983) é aeróbio (lagoas aeradas) e mostra-se 

com eficiência compatível com a legislação, podendo melhorá-la com a incorporação de uma 

unidade de decantação em uma área da lagoa. 

 

O sistema de tratamento da ETE Santa Luzia é novo (julho 2013) e foi inaugurado a pouco tempo, 

operando ainda abaixo da sua capacidade nominal, apresentando excelente eficiência. Trata-se 

de uma unidade composta por reatores anaeróbios (UASB), seguidos de filtros biológicos 

percoladores (FBP) e Decantadores Secundários (DS). Os gases são queimados.  

 

O sistema de tratamento da ETE Tenente encontra-se em fase de construção e permitirá ampliar 

o nível de tratamento dos esgotos atualmente coletados, inclusive Bairro Pinhões. 

 

Os resíduos gerados nas unidades de tratamento são acumulados e posteriormente 

encaminhados a aterro sanitário Macaubas em Sabará e no caso de resíduos de desarenador é 

encaminhado inicialmente para ETE Arrudas e posteriormente para o Aterro Sanitário Macaúbas. 

 

 

3.2.1 Elevatórias de Esgoto 

 

As unidades elevatórias de esgoto são praticamente todas novas (recentemente construídas há 2 

ou 3 anos) encontrando-se em bom estado de conservação e são automatizadas. 

 

O diagnóstico dos sistemas de saneamento de Santa Luzia permite a classificação de pontos 

fortes e fracos a fim de subsidiar as etapas seguintes do desenvolvimento dos trabalhos. 

 

A seguir, seguem quadros resumos dos pontos identificados. 
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Tabela 3.2.1.1 

Sistema de Abastecimento de Água – Pontos Fortes 

Sistema de Abastecimento de Água – Pontos Fortes 

Disponibilidade (quantidade) de Recursos Hídricos dos mananciais da RMBH, compatível com o 
contingente populacional. 

Qualidade dos mananciais. 

Disponibilidade de Macromedição 

Elevado Índice de cobertura dos serviços da área urbana (100%). 

Espaço físico adequado e bom acesso para a operação e manutenção das unidades de reservação. 

Estações elevatórias de água bruta e água tratada dispõem de bombas reserva 

Qualidade da água distribuída 

Índice de micromedição (100%). 

 

Tabela 3.2.1.2 

Sistema de Abastecimento de Água – Pontos Fracos 

Sistema de Abastecimento de Água – Pontos Fracos 

Manancial e unidades de tratamento fora da área do município. 

Estado de conservação das áreas dos poços. 

Estado de conservação de alguns reservatórios. 

Estado de conservação de boosters e elevatórias de água bruta e tratada. 

Alto custo com energia e serviços de terceiros. 

Elevado índice de perdas. (>40%) 

Extravasamento de reservatório devido à operação de manobra manual. 
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Tabela 3.2.1.3 

Sistema de Esgotamento Sanitário – Pontos Fortes 

Sistema de Esgotamento Sanitário – Pontos Fortes 

Nível de cobertura com rede coletora de esgoto Regular a Bom.  

Obras em andamento de ampliação da ETE Tenente. 

Estações Elevatórias de Esgoto em bom estado de conservação e com automação. 

Estações Elevatórias de Esgoto possuem bombas reserva. 

ETE Santa Luzia nova em bom estado de conservação. 

Qualidade dos efluentes atende a legislação. 

Existência de projetos para expansão dos serviços. 

 

Tabela 3.2.1.4 

Sistema de Esgotamento Sanitário – Pontos Fracos 

Sistema de Esgotamento Sanitário – Pontos Fracos 

Baixo índice de tratamento de esgoto. Muitos bairros sem rede coletora de esgoto. 

Existência de rede coletora lançando em córregos, rios e canais sem tratamento. 

ETE Bom Destino Sul está quebrada. 

Problemas com adesão de clientes ao sistema de esgoto. 

Ligações clandestinas na rede de esgoto. 

Contribuições de águas pluviais às ETEs em épocas de chuva obrigando realizar by-pass no sistema. 

Dificuldade de acesso ao corpo receptor da ETE APAC para monitoramento. 

Problemas ambientais e de saúde pública decorrente da inexistência de rede coletora e tratamento de 
esgoto em alguns bairros. 

 

O baixo índice de tratamento de esgoto de Santa Luzia deixa a população muito suscetível as 

doenças infecciosas, principalmente, as crianças, o que acarreta um aumento dos gastos pelas 
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unidades de saúde municipais. É de conhecimento público que cada R$ 1,00 investido em 

saneamento básico representa uma economia de R$ 4,00 na saúde. 

 

4. METODOLOGIA PARA O PROGNÓSTICO 

 

Para a elaboração do prognóstico foram utilizadas as conclusões do diagnóstico técnico, 

elaborado e apresentado no Capítulo 2 - Diagnóstico do Serviço de Abastecimento de Água 

Potável e de Esgotamento Sanitário deste PMSB, e ainda, documentos e informações 

fornecidas pelo prestador dos serviços (COPASA), do relatório de avaliação da reunião de 

mobilização social realizada em 26/2/2014, bem como de dados setoriais primários e secundários, 

a partir dos quais foram formulados cenários alternativos. 

 

Para a projeção das necessidades futuras de infraestrutura dos segmentos de abastecimento de 

água e esgotamento sanitário foram realizadas projeções populacionais para o horizonte de 

planejamento de 30 anos (2014 a 2044), a partir de dados censitários, cujas premissas, 

parâmetros e critérios técnicos estão apresentados neste item, incluindo incremento progressivo 

dos índices para a universalização dos serviços. 

 

Desta forma, as demandas para a universalização dos serviços de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário, e o seu funcionamento operacional dentro de padrões adequados de 

qualidade, segurança e proteção do meio ambiente, são resultantes das duas fontes de 

informações anteriormente citadas: Diagnóstico e Projeções.  

 

O Grupo Executivo de Saneamento – responsável pelo acompanhamento municipal do Plano 

Municipal de Saneamento Básico de Santa Luzia, formado pelos técnicos das Secretarias 

Municipais de Meio Ambiente e de Desenvolvimento Econômico, participou da definição dos 

objetivos, metas a atender no processo de universalização dos serviços.  

 

Os resultados dos trabalhos de avaliação das demandas, definição de objetivos e metas, 

formatam cenários possíveis de atendimento no horizonte temporal do período de planejamento. 

Assim, foram estabelecidos intervalos de tempo estratégicos, para o atendimento das metas 

através de programas, projetos e ações, conforme a Tabela 4.1, a seguir. 
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Tabela 4.1 

Períodos de Planejamento Estratégico 

Período 

Ações Projeto Anos Calendário 

Inicio Fim Inicio Fim 

0 3 2014 2017 Imediatas / Emergenciais 

4 9 2018 2023 Curto Prazo 

10 15 2024 2029 Médio Prazo 

16 30 2030 2044 Longo Prazo 

Fonte: FGV 2014 

 

A Figura 4.1, a seguir, demonstra de forma esquemática o modelo metodológico da elaboração do 

prognóstico. 

Figura 4.1 

Fluxograma Metodológico do Prognóstico 
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Os resultados levantados até esta fase possibilitam conhecer os investimentos que serão 

necessários para atender aos incrementos para as adequações físicas, adequações e melhorias 

dos planos gerenciais, aquisição e instalação de equipamentos e demais demandas identificadas. 

 

Merece destaque a informação de que a definição do cenário desejado, não impede que o mesmo 

seja revisado ao longo do período, aliás, esta revisão é necessariamente compulsória pelo menos 

uma vez a cada quatro anos, por previsão legal, entretanto recomendável a sua revisão anual, 

como forma de atualização permanente do Plano Municipal de Saneamento Básico, através de 

seus objetivos, metas, programas, projetos, ações e indicadores quantitativos, qualitativos e 

gerenciais.  

 

O Capítulo a seguir apresenta o estudo de projeção populacional e demais projeções realizadas 

de forma a destacar premissas, parâmetros e critérios adotados para a realização do presente 

PMSB. 

 

4.1 Projeção Populacional 

 

A estimativa do crescimento populacional foi realizada com base nas informações censitárias do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, relativas ao Município de Santa Luzia – 

MG, nos Censos Demográficos de 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010 e Contagem Populacional 

(estimativas populacionais) realizadas pelo IBGE nos anos de 1996 e 2007, sendo estas duas 

últimas desconsideradas ao final. 

 

De acordo com o Censo realizado pelo IBGE em 2010, o Município contou com uma população 

de 202.942 habitantes. A população em área urbana correspondia em 2010 a 99,72% do 

Município (202.378 habitantes), restando apenas 564 habitantes (0,258%) do total, residindo em 

área não urbana. A partir desses dados foram calculadas as Taxas Geométricas de Crescimento 

para cada um dos períodos Intercensos, com relação à população urbana. Com relação ao último 

período censitário a mesma registrou 0,95% a.a. 

 

A Tabela 4.1.1 a seguir demonstra a evolução populacional do Município de Santa Luzia no 

período de 1970 a 2010, nas áreas urbana e rural, a evolução do grau de urbanização do 

Município e a taxa média de crescimento geométrico anual (IBGE). 
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Tabela 4.1.1  

Evolução da População Residente por Situação do Domicílio 

Ano Urbana 

Taxa 
Geométrica 

de 
Crescimento  

( % a.a.) 

Rural Total 

1970 19.402 76,68% ----- 5.899 23,32% 25.301 100,00% 

1980 51.854 86,58% 10,33 8.039 13,42% 59.893 100,00% 

1991 130.186 94,46% 8,73 7.639 5,54% 137.825 100,00% 

2000 184.208 99,62% 3,93 695 0,38% 184.903 100,00% 

2010 202.378 99,72% 0,95 564 0,28% 202.942 100,00% 

Fonte: IBGE 

 

Nas últimas décadas, o Brasil, os Estados e os Municípios, registraram forte tendência em 

apresentar taxas de crescimento declinantes. Em Santa Luzia, a Taxa Média de Crescimento 

Geométrico na área urbana apresentou redução de 3,93% a.a. na década 1991/2000, para 0,95% 

a.a. na década 2000/2010.  

 

Para a realização da proposta de crescimento populacional foram estudados os sete métodos 

descritos a seguir, selecionando-se ao final aquele que apresentou a melhor curva de tendência 

de crescimento histórico (1970/2010) e ainda as características e perspectivas locais. 

 

 

4.2 Conceitos para a Projeção Populacional  

 

4.2.1 Método Matemático – Crescimento Aritmético 

 

Este método pressupõe que a população do núcleo urbano aumenta segundo uma progressão 

aritmética. Conhecendo-se os dados de população P1 e P2, que correspondem aos anos t1 e t2, 

calcula-se a razão “r” de crescimento pela expressão: 
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Podem-se calcular as razões para vários intervalos. No caso de Santa Luzia foi selecionado o 

período 2000 a 2010. A previsão da população P, correspondente à data futura t será dada pela 

equação a seguir: 

 

P = P0 + r (t – t0)  

Onde: r = razão de crescimento no intervalo (t – t0) 

 

Deve-se considerar este método com a devida cautela, visto que para a previsão com prazos 

muito longos torna-se acentuada a discrepância com a realidade histórica, uma vez que o 

crescimento é pressuposto ilimitado. Nas projeções realizadas e apresentadas nas Tabelas 4.3.1 

e 4.3.2 constantes no subitem 4.3 – Projeção Populacional encontram-se definidas as taxas de 

crescimento (razão) ocorridas entre 2000 e 2010 em hab./ano, conforme Tabela 4.2.1.1 a seguir e 

as respectivas tabelas e gráficos, evidenciando a tendência de crescimento para este método. 

 

4.2.1.1 

Método Aritmético – Taxa de Crescimento (Razão) 

Período Razão  

2000 - 2010 1,817  

 

 

4.2.2 Método Matemático – Crescimento Geométrico 

 

No método geométrico admite-se que o crescimento da cidade nos últimos anos se processou 

conforme uma progressão geométrica, com as populações dos anos posteriores seguindo a 

mesma tendência. Desde que se conheçam dois dados de população P1 e P2, correspondentes 

aos anos t1 e t2, pode-se definir a razão “r” da progressão geométrica pela fórmula: 

 

 

 

Da expressão anterior, a previsão de população será: 

 

P = P0 ( r )  
t – t0       
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Onde: r = razão de crescimento no intervalo (t – t0). 

 

Deve-se considerar este método com a devida cautela, visto que para a previsão com prazos 

muito longos torna-se acentuada a discrepância com a realidade histórica, uma vez que o 

crescimento é pressuposto ilimitado. Nas projeções realizadas e apresentadas nas tabelas 4.3.1 e 

4.3.2 constantes no subitem 4.3 – Projeção Populacional encontram-se definidas as taxas de 

crescimento ocorridas entre 2000 e 2010 em hab./ano, conforme Tabela 4.2.2.1 a seguir, e as 

respectivas tabelas e gráficos, evidenciando a tendência de crescimento para este método. 

 

Tabela 4.2.2.1 

Método Geométrico – Taxa de Crescimento (Razão) 

Período Razão  

2000 - 2010 0,95%  

 

4.2.3 Métodos com Auxílio da Ferramenta Linha de Tendência do 

Excel 

 

Através da Linha de Tendência da Planilha Excel da Microsoft pode-se ajustar os pares de dados 

da população versus “x” (diferença de tempo tn – t0), às várias equações representativas dos 

modelos matemáticos e obter-se os coeficientes de correlação R².  

 

A escolha da melhor curva de tendência de crescimento do Município foi realizada através de 

comparativo do grau de confiabilidade apresentado por cada uma das 5 (cinco) curvas analisadas. 

O grau de confiabilidade é representado por R², fator definido através do método dos mínimos 

quadrados, para cada uma das equações correspondentes as curvas de tendência analisadas. 

Esse fator se torna confiável à medida que se aproxima do valor 1 (um). 

 

Ao maior coeficiente de correlação entre os vários modelos matemáticos corresponderá o melhor 

ajuste aos dados da população. Serão testados os modelos matemáticos de Ajuste Linear, Curva 

de Potência, Equação Exponencial, Equação Logarítmica e Equação Polinomial. 

 

Da equação que apresentou o melhor valor de R², ou seja, para a melhor curva de tendência, foi 

determinado, ano a ano, a população de projeto e a taxa de crescimento geométrica escolhida 

para o Município. 



 

86 

 

 

4.2.3.1 Ajustamento Linear 

 

Neste método o crescimento populacional é representado por uma equação matemática de 

primeira ordem, ou seja: 

 

P = a + bx 

 

Onde: (a,b) = coeficiente linear e angular a serem determinados; (x) = número de anos (x= tn – t0); 

e (P) = população estimada. 

 

Gráfico 5.1.3.1.1 

Linha de Tendência – Ajuste Linear 

 

 

 

4.2.3.2 Equação da Curva de Potência 

 

P = a .x b   para a > 0 

 Onde: (xi > 0 e Pi > 0); (x) = intervalo de tempo entre tn – t0.; (P) = população estimada. 
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Gráfico 5.1.3.2.1  

Linha de Tendência – Curva de Potência 

 

 

 

4.2.3.3 Equação Exponencial 

 

P = a . e b.x   para a > 0; P > 0 

 

Onde: (e) = número de Euler (=2,718281828); (x) = intervalo de tempo entre tn – t0.; (P) = 

população estimada. 
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Gráfico 4.2.3.3.1 

Linha de Tendência – Equação Exponencial 

 

 

 

4.2.4 Método Baseado na Equação Logarítmica 

 

P = a + b. ln x 

Onde: (ln) = logaritmo neperiano; (x) = intervalo de tempo entre tn – t0; (P) = população 

estimada. 
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Gráfico 4.2.4.1 

Linha de Tendência – Equação Logarítmica 

 

 

 

4.2.5 Método Baseado na Equação Polinomial 

 

P = ax² + bx + c 

 

Onde: (a,b,c) = coeficientes; (x) = intervalo de tempo entre tn – t0. (P) = população estimada. 
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Gráfico 4.2.5.1 

Linha de Tendência – Equação Polinomial 

 

 

As equações foram geradas a partir de dados e gráficos do tipo dispersão, apresentados 

anteriormente, tendo-se em conta o ano to = 1960. Apresenta-se a seguir um quadro resumo 

contendo o resultado das projeções através de cada um dos métodos relacionados anteriormente, 

sendo ano base o ano de 2010. 

 

Tabela 4.2.5.1 

Métodos com Linhas de Tendência – Resumo 

Método Equação R² 

Ajustamento Linear y = 4991,6x - 33142 R² = 0,9685 

Curva de Potência y = 552,25x1,5476 R² = 0,9839 (*) 

Equação Exponencial y = 14181e0,0599x R² = 0,9084 

Equação Logarítmica y = 121447*ln(x) - 279118 R² = 0,9312  

Equação Polinomial y = -30,671x2 + 6825,8x - 54421 R² = 0,9736 (*) 

Nota: (*) Melhores resultados 

 

O resultado das projeções realizadas para cada um dos métodos utilizados está apresentado no 

Gráfico 4.2.5.1. Intencionalmente foi excluída do gráfico a projeção realizada pelo método 

exponencial, pois o mesmo apresenta grande distorção do resultado, conforme pode ser verificado 

na Tabela 4.3.1 apresentada no subitem 4.3.   
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Gráfico 4.2.5.1 

Projeção Populacional – Métodos – Santa 

Luzia

 

 

 

4.3 Projeção Populacional 

 

A Tabela 4.3.1, a seguir apresenta o resultado numérico das projeções realizadas para o período 

de projeto para cada um dos métodos.   
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Tabela 4.3.1  

Projeção Populacional – Santa Luzia – Métodos Estudados 

 

 

Adicionalmente à projeção realizada pelos vários métodos utilizados, objetivando facilitar a 

seleção do mais adequado, verificou-se a taxa anual de crescimento geométrico alcançada por 

cada um dos métodos para possibilitar a análise comparativa com a série histórica apresentada 

nos censos demográficos. 

 

 A Tabela 4.3.2 apresentada a seguir demonstra o resultado calculado das taxas anuais de 

crescimento geométrico para cada um dos métodos analisados.   
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Tabela 4.3.2  

Taxas Anuais de Crescimento (% a.a.) – Santa Luzia – Métodos Estudados 

 

 

O método da linha de tendência exponencial resultou em valores populacionais e taxas de 

crescimento (6,17% a.a.) incompatíveis com a realidade local, sendo, por este motivo, descartado. 

Igualmente desconsiderou-se o método da linha de tendência de curva de potência, pois mesmo 

apresentando o maior nível de adesão (R² = 0,9839) e taxas de crescimento declinantes, estas se 

situam em patamares superiores a taxa de crescimento verificada no último período intercensos. 

 

Os demais métodos apresentaram valores próximos entre si, tendendo a uma população média 

para fim de plano (2044) de 298.097 habitantes na área urbana. Sendo assim, analisando os 

dados de crescimento populacional e de taxas de crescimento foi selecionado o método da Linha 

de Tendência da Equação Polinomial, pois é aquele que apresenta o maior grau de 
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confiabilidade entre os métodos restantes (R² = 0,9736) e ainda o menor desvio percentual com 

relação à média populacional projetada para fim de plano (-1,49%). 

 

 

4.4 Projeção de Domicílios  

 

Ainda segundo os dados do IBGE, o Município de Santa Luzia – MG apresentou a seguinte 

evolução do número de domicílios particulares permanentes e a taxa de ocupação domiciliar em 

hab/domicílio no período compreendido entre os anos de 1970 e 2010, nas áreas urbana e rural. 

 

Tabela 4.4.1 

Domicílios Particulares Permanentes 

Ano Urbana 
Taxa de 

Ocupação  
(Hab./dom.) 

Rural Total 

1970 3.580 75,93% 5,37 1.135 24,07% 4.715 100,00% 

1980 10.222 86,23% 5,05 1.632 13,77% 11.854 100,00% 

1991 29.012 94,80% 4,50 1.590 5,20% 30.602 100,00% 

2000 46.567 99,64% 3,96 170 0,36% 46.737 100,00% 

2010 58.183 99,78% 3,48 130 0,22% 58.313 100,00% 

Fonte: IBGE 

 

Verifica-se no Brasil, e não foi diferente para o Estado de Minas Gerais e para o Município de 

Santa Luzia, um fenômeno demográfico de constante redução da Taxa de Ocupação Domiciliar, 

definida com habitantes por domicílio, tendo apresentado redução de 5,37 hab./dom., para 3,48 

hab./dom., nos últimos 40 anos (1970 a 2010), devendo esta queda manter-se como tendência. A 

Tabela 4.4.2, a seguir apresenta a Taxa de Crescimento (negativo) com relação à taxa de 

ocupação domiciliar. 

 

Tabela 4.4.2 

Taxa de Crescimento da Ocupação Domiciliar (1970 a 2010) 

Período % a.a. 

1980/1970 -0,66 

1991/1980 -24,01 

2000/1991 -1,39 

2010/2000 -1,28 
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Verifica-se que no último período intercenso 2000/2010 a taxa de ocupação domiciliar apresentou 

uma queda média da ordem de 1,28% no número de habitantes por domicílio. Admitindo-se esse 

valor como uma queda constante a permanecer no período de projeto, o ano de 2044 deverá 

apresentar uma taxa de ocupação média equivalente a 2,37 habitantes por domicílio. 

 

 

4.5 População de Projeto e Projeção do Número de Domicílios  

 

A Tabela 4.5.1 a seguir apresenta a população urbana de projeto, a taxa de ocupação domiciliar e 

o número de domicílios ocupados ao longo do período de planejamento. 

 

Tabela 4.5.1 

População, Taxa de Crescimento, Taxa de Ocupação Domiciliar e Domicílios 

População Taxa Taxa Domicílios

Urbana Crescimento Ocupação Ocupados

Hab. %aa hab/dom ud

0 2014 224.735 1,60 3,32 67.691

1 2015 228.218 1,55 3,28 69.578

2 2016 231.639 1,50 3,24 71.493

3 2017 234.999 1,45 3,20 73.437

4 2018 238.298 1,40 3,16 75.410

5 2019 241.535 1,36 3,12 77.415

6 2020 244.711 1,31 3,09 79.194

7 2021 247.826 1,27 3,06 80.988

8 2022 250.879 1,23 3,03 82.798

9 2023 253.871 1,19 3,00 84.623

10 2024 256.801 1,15 2,97 86.464

11 2025 259.671 1,12 2,94 88.323

12 2026 262.478 1,08 2,91 90.198

13 2027 265.225 1,05 2,88 92.092

14 2028 267.910 1,01 2,85 94.003

15 2029 270.534 0,98 2,82 95.934

16 2030 273.097 0,95 2,79 97.884

17 2031 275.598 0,92 2,76 99.854

18 2032 278.038 0,89 2,73 101.845

19 2033 280.416 0,86 2,70 103.857

20 2034 282.733 0,83 2,67 105.892

21 2035 284.989 0,80 2,64 107.950

22 2036 287.184 0,77 2,61 110.032

23 2037 289.317 0,74 2,58 112.138

24 2038 291.389 0,72 2,55 114.270

25 2039 293.399 0,69 2,52 116.428

26 2040 295.348 0,66 2,49 118.613

27 2041 297.236 0,64 2,46 120.827

28 2042 299.062 0,61 2,43 123.070

29 2043 300.827 0,59 2,40 125.344

30 2044 302.531 0,57 2,37 127.650

PROJ. CAL.

ANO
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4.6 Projeção de Demandas 

 

A seguir estão apresentadas as principais premissas, critérios e parâmetros de projeto adotados 

para as projeções de demandas dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário 

do Município de Santa Luzia - MG. 

 

 Cobertura dos serviços de abastecimento de água: o resultado do diagnóstico dos 

serviços identificou um nível de cobertura (disponibilidade de infraestrutura) para o 

sistema de abastecimento de água de 99,72% (dezembro de 2013). O serviço já está 

praticamente universalizado, existindo alguns poucos bairros e/ou ocupações sem a 

devida infraestrutura em virtude da falta de legalização das áreas, o que impede a 

execução da infraestrutura necessária, em virtude da existência de compromisso 

assumido pela atual operadora mediante Termo de Ajuste de Conduta - TAC, com o 

Ministério Público. Para fins de planejamento será considerado que a universalização 

deverá ocorrer até o ano 15 de planejamento, (2029), crescendo linearmente nesse 

período, mantendo-se em 100,00% até o ano 30 (2044). 

 

 Cobertura dos serviços de esgotamento sanitário: o resultado do diagnóstico dos 

serviços identificou um nível de cobertura (disponibilidade de infraestrutura) para o 

sistema de esgotamento sanitário de 77,00% (dezembro de 2013), segundo informações 

disponibilizadas pela concessionária atual. Para fins de planejamento será considerado 

que a universalização deverá ocorrer até o ano 15 de planejamento, (2029), atendendo 

as metas intermediárias de 80,00% no ano 2 (2016), de 86,00% no ano 5 (2019), de 

90,00% no ano 7 (2021), de 95,00% no ano 10 (2024) e de 98,00% no ano 13 (2027),  

mantendo-se em 100,00% até o ano 30 (2044). 

 

 Índice de Perdas (%): Identificado na fase de diagnóstico dos serviços em um patamar 

equivalente a 38,18 %. Para fins de planejamento será considerado que este indicador 

não deverá ultrapassar a 25,00 % a partir do ano 13 de planejamento, (2027). Metas 

intermediárias de 35% para o ano 3 (2017) e de 30% para o ano 8 (2022). 

 

 Consumo per capita (q): segundo o diagnóstico dos serviços de abastecimento de 

água, o consumo médio per capita (q) variou entre um mínimo de 99,10 litros por 

habitante/dia (2008) a um máximo de 117,7 litros por habitante/dia (2011), tendo um 
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valor médio de 104,53 litros por habitante/dia. Considerando-se que a Concessionária, 

mantêm uma política de efetiva medição de consumo, e que esta prática deverá ser 

perpetuada, por qualquer operador dos serviços, tendo ainda praticamente a totalidade 

das ligações de água providas por hidrômetros, assumir-se-á para fins de planejamento, 

o valor de (q) = 120 litros por habitante dia, durante todo o período de planejamento. 

 

 Coeficientes k1 e k2: Adotaram-se para esses parâmetros os valores de 1,2 e 1,5, 

respectivamente. 

 

 Coeficiente de Retorno: Coeficiente de retorno = 80% do consumo per capita. 

 

 Taxa de Infiltração: adotou-se o valor de 0,2 litros por segundo por quilometro de rede 

coletora. 

    

 Volume de Reservação Necessária: Para o cálculo da reservação necessária foi 

considerado que esse volume deverá ser igual ou maior ao correspondente a 1/3 do 

consumo diário. Os volumes e as demandas serão calculados para toda a área urbana 

do Município. Os resultados obtidos serão comparados com os volumes de reservatórios 

existentes, identificados na fase de diagnóstico, proporcionando assim a possibilidade de 

elaboração de um planejamento das intervenções futuras necessárias nos sistemas de 

abastecimento de água. 

 

 Índice de Hidrometração: Manter em 100% durante todo o período de planejamento, 

atendendo a condição de idade média do parque de hidrômetros instalados inferior a 

cinco anos. 
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4.7 Metas para a Universalização dos Serviços e para Redução do 

Índice de Perdas 

 

A Tabela 4.7.1 a seguir apresenta um resumo das principais metas consideradas neste Plano. 

 

 

Tabela 4.7.1 

Metas para Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário 

Ano 
Cobertura 

Água (%) 
Reservação 

Perdas 

(%) 
Hidrômetros (%) 

Cobertura 

Esgoto (%) 

2014 99,72 1/3 C.D.* 38,00 100 77,00 

2015 99,72 1/3 C.D.* 37,00 100 77,00 

2016 99,74 1/3 C.D.* 36,00 100 80,00 

2017 99,76 1/3 C.D.* 35,00 100 82,00 

2018 99,78 1/3 C.D.* 34,00 100 84,00 

2019 99,80 1/3 C.D.* 33,00 100 86,00 

2020 99,82 1/3 C.D.* 32,00 100 88,00 

2021 99,84 1/3 C.D.* 31,00 100 90,00 

2022 99,86 1/3 C.D.* 30,00 100 92,00 

2023 99,88 1/3 C.D.* 29,00 100 94,00 

2024 99,90 1/3 C.D.* 28,00 100 95,00 

2025 99,92 1/3 C.D.* 27,00 100 96,00 

2026 99,94 1/3 C.D.* 26,00 100 97,00 

2027 99,96 1/3 C.D.* 25,00 100 98,00 

2028 99,98 1/3 C.D.* 25,00 100 99,00 

2029 a 2044 100,00 1/3 C.D.* 25,00 100 100,00 

 Obs.: (*) C.D. = Consumo Diário. 

 

 

4.8 Projeção da População Atendida com Água e Esgoto 

 

Uma vez definida as metas de cobertura dos serviços de água e esgoto, objetivando a sua 

universalização, foi possível realizar a projeção da população atendida com os sistemas de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário, anualmente, como se pode observar na Tabela. 

4.8.1 a seguir: 
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Tabela 4.8.1 

População Urbana, Taxa de Crescimento, Metas de Cobertura e População Atendida 

Ano 
População 

Urbana 
(Hab.) 

Taxa  
Crescimento 

(% a.a.) 

Cobertura População Atendida  

Proj. Cal. 
Água 
(%) 

Esgoto 
(%) 

Água 
(Hab.) 

Esgoto 
(Hab.) 

0 2014 224.735 1,60 99,72 77,00 224.105 173.045 

1 2015 228.218 1,55 99,72 77,00 227.578 175.727 

2 2016 231.639 1,50 99,74 80,00 231.036 185.311 

3 2017 234.999 1,45 99,76 82,00 234.435 192.699 

4 2018 238.298 1,40 99,78 84,00 237.773 200.170 

5 2019 241.535 1,36 99,80 86,00 241.051 207.720 

6 2020 244.711 1,31 99,82 88,00 244.270 215.345 

7 2021 247.826 1,27 99,84 90,00 247.429 223.043 

8 2022 250.879 1,23 99,86 92,00 250.527 230.808 

9 2023 253.871 1,19 99,88 94,00 253.566 238.638 

10 2024 256.801 1,15 99,90 95,00 256.544 243.960 

11 2025 259.671 1,12 99,92 96,00 259.463 249.284 

12 2026 262.478 1,08 99,94 97,00 262.320 254.603 

13 2027 265.225 1,05 99,96 98,00 265.118 259.920 

14 2028 267.910 1,01 99,98 99,00 267.856 265.230 

15 2029 270.534 0,98 100,00 100,00 270.534 270.534 

16 2030 273.097 0,95 100,00 100,00 273.097 273.097 

17 2031 275.598 0,92 100,00 100,00 275.598 275.598 

18 2032 278.038 0,89 100,00 100,00 278.038 278.038 

19 2033 280.416 0,86 100,00 100,00 280.416 280.416 

20 2034 282.733 0,83 100,00 100,00 282.733 282.733 

21 2035 284.989 0,80 100,00 100,00 284.989 284.989 

22 2036 287.184 0,77 100,00 100,00 287.184 287.184 

23 2037 289.317 0,74 100,00 100,00 289.317 289.317 

24 2038 291.389 0,72 100,00 100,00 291.389 291.389 

25 2039 293.399 0,69 100,00 100,00 293.399 293.399 

26 2040 295.348 0,66 100,00 100,00 295.348 295.348 

27 2041 297.236 0,64 100,00 100,00 297.236 297.236 

28 2042 299.062 0,61 100,00 100,00 299.062 299.062 

29 2043 300.827 0,59 100,00 100,00 300.827 300.827 

30 2044 302.531 0,57 100,00 100,00 302.531 302.531 
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4.9 Projeção da Demanda para o Sistema Produtor de Água e Volume 

de Reservação 

 

Para o cálculo da demanda do sistema produtor de água, considerou-se consumo per capita de 

120 litros por habitante dia, k1 = 1,2, k2 = 1,5 e volume de reservação equivalente a 1/3 do 

consumo médio diário. 

 

A estruturação do sistema de comercialização de abastecimento de água de Santa Luzia, 

adotado pela atual operadora dos serviços, classifica os clientes em quatro (4) categorias de 

consumo: Residencial, Comercial, Industrial e Público. Analisando-se os dados disponíveis de 

consumo no Sistema Nacional de Informações de Saneamento – SNIS, do Ministério das Cidades, 

no período de 2001 a 2011, verifica-se que o consumo das unidades residenciais equivale em 

média a 89,49% do consumo total. Para contemplar essa demanda adicional, foi inserido nos 

cálculos um Coeficiente de Majoração equivalente a 12,93% para a obtenção das vazões de 

projeto, que equivale ao diferencial para o atendimento do consumo total das classes de consumo. 

 

Com relação a perdas registradas no sistema, embora no período de 2001 a 2011 tenha ocorrido 

redução significativa, o patamar atual ainda se mostra superior ao desejável para sistemas do 

porte do Município de Santa Luzia. O nível de água não faturada atinge expressivos 40%, como 

já ressaltado anteriormente no diagnóstico dos serviços. Apresenta-se a seguir na Tabela 4.9.1 

estimativa contendo o Balanço Hídrico de Perdas em 2011. 
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Tabela 4.9.1 

Balanço Hídrico de Perdas – Situação Atual 

Tipo de 
Perda 

Perdas 
(%) 

Perdas BH 
(Balanço Hídrico) 

Perdas 
(%) 

Per Capita 
(l/hab.dia) 

Causa 

P
e
rd

a
s
 a

p
a
re

n
te

s
 

23 

Volume de água não 
autorizado 

17 34 

Fraudes em ligações factíveis 
/ potenciais 

Fraudes em ligações inativas 

Fraudes em ligações ativas 
nos hidrômetros 

By-pass em ligações ativas 

Ramal clandestino em 
ligações ativas 

Volume de perdas por 
inexistência ou erros de 

medição 
6 12 

Submedição fabricação dos 
hidrômetros 

Desgaste vida útil dos 
hidrômetros 

Superdimensionamento dos 
hidrômetros 

Subestimação ligações não 
hidrometradas 

P
e
rd

a
s
 r

e
a
is

 

17 

Volume de vazamentos em 
redes e adutoras 

13 26 

Vazamentos visíveis em 
adutoras e redes 

Vazamentos não detectáveis 
em adutoras e redes 

Vazamentos não detectáveis 
(inerentes) 

Volume de vazamento nos 
ramais prediais até o 

hidrômetro 
3 6 

Vazamentos visíveis em 
ramais 

Vazamentos não detectáveis 
em ramais 

Vazamentos não detectáveis 
(inerentes) em ramais 

Perdas no sistema 
distribuidor 

1 2 
Vazamentos diversos, entre 

eles nos reservatórios 

Total 

Perdas 40 80 
 

Consumo Medido 60 120 
 

Soma 100 200 
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A Tabela 4.9.2, apresentada a seguir, demonstra a evolução das demandas para o sistema 

produtor e para o sistema de reservação. 

 

Tabela 4.9.2 

Demanda Sistema Produtor e Reservação 

Ano População Atendida 
Água 
(Hab.) 

Perdas 
(%) 

Vazão com perdas (l/s) Reservação 
Necessária 

(m³) Proj. Cal. Média 
Dia > 

Consumo 
Hora > 

Consumo 

1 2015 227.578 37,00 566,59 679,90 1.019,86 19.581,24 

2 2016 231.036 36,00 566,21 679,45 1.019,18 19.568,17 

3 2017 234.435 35,00 565,70 678,84 1.018,26 19.550,58 

4 2018 237.773 34,00 565,06 678,07 1.017,11 19.528,51 

5 2019 241.051 33,00 564,30 677,16 1.015,74 19.502,25 

6 2020 244.270 32,00 563,43 676,11 1.014,17 19.472,05 

7 2021 247.429 31,00 562,44 674,93 1.012,40 19.438,02 

8 2022 250.527 30,00 561,35 673,62 1.010,43 19.400,24 

9 2023 253.566 29,00 560,16 672,19 1.008,28 19.359,01 

10 2024 256.544 28,00 558,86 670,64 1.005,96 19.314,34 

11 2025 259.463 27,00 557,48 668,98 1.003,46 19.266,51 

12 2026 262.320 26,00 556,00 667,20 1.000,80 19.215,44 

13 2027 265.118 25,00 554,44 665,33 997,99 19.161,46 

14 2028 267.856 25,00 560,17 672,20 1.008,30 19.359,35 

15 2029 270.534 25,00 565,77 678,92 1.018,38 19.552,90 

16 2030 273.097 25,00 571,13 685,35 1.028,03 19.738,14 

17 2031 275.598 25,00 576,36 691,63 1.037,44 19.918,90 

18 2032 278.038 25,00 581,46 697,75 1.046,63 20.095,25 

19 2033 280.416 25,00 586,43 703,72 1.055,58 20.267,12 

20 2034 282.733 25,00 591,28 709,53 1.064,30 20.434,58 

21 2035 284.989 25,00 596,00 715,20 1.072,79 20.597,64 

22 2036 287.184 25,00 600,59 720,70 1.081,06 20.756,28 

23 2037 289.317 25,00 605,05 726,06 1.089,09 20.910,44 

24 2038 291.389 25,00 609,38 731,26 1.096,89 21.060,20 

25 2039 293.399 25,00 613,58 736,30 1.104,45 21.205,47 

26 2040 295.348 25,00 617,66 741,19 1.111,79 21.346,34 

27 2041 297.236 25,00 621,61 745,93 1.118,90 21.482,79 

28 2042 299.062 25,00 625,43 750,51 1.125,77 21.614,77 

29 2043 300.827 25,00 629,12 754,94 1.132,41 21.742,33 

30 2044 302.531 25,00 632,68 759,22 1.138,83 21.865,49 

 

Com exceção dos sistemas dos bairros atendidos pelos sistemas com aproveitamento de 

manancial subterrâneo, não existe sistema produtor de água no território municipal de Santa 

Luzia, havendo uma completa dependência do sistema integrado para suprir a demanda 

municipal. 
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A avaliação da demanda permitiu verificar a necessidade de ampliação da oferta de água ao 

Município de Santa Luzia em 79,82 l/s, desde que atendidas as metas de redução de perdas 

propostas neste Plano. 

 

As possibilidades de utilização de sistema alternativo de produção, independentes em relação ao 

atual operador dos serviços, estão comprometidas quanto aos quesitos de qualidade, como por 

exemplo, o rio das Velhas e o rio Poderoso que já chegam completamente poluídos no território 

municipal. Uma alternativa seria o aproveitamento do rio Vermelho, que possui qualidade 

adequada para a potabilização, entretanto, apresenta vazão insuficiente para atendimento da 

demanda, sendo que seu eventual aproveitamento ficaria na dependência de construção de 

barragem de regularização e acumulação. 

 

Alternativas adicionais podem ser estudadas, com relação ao rio das Velhas, utilizando-se ponto 

de captação superficial a jusante da ETA COPASA (Sistema Metropolitano) e a montante da área 

urbana do território do Município de Santa Luzia, já em terras do Município de Sabará – MG. 

Estas alternativas devem ser avaliadas a luz da legislação ambiental, juntamente com os órgãos 

estaduais Instituto Mineiro de Gestão de Águas - IGAM e a Agência Reguladora - ARSAE. 

 

O Mapa 4.9.1 a seguir, extraído do PDRH - Rio das Velhas - Trecho Alto - Relatório 2B - 

Diagnóstico específico das UTEs apresenta a condição média de qualidade da água bruta dos 

mananciais superficiais, permite visualizar a condição favorável para utilização de água bruta no 

Rio Ribeirão Vermelho, próximo da sua foz no Rio das Velhas. 
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Mapa 4.9.1 

Condição Média de Qualidade da Água Bruta dos Mananciais Superficiais 

 

Fonte: PDRH – Rio das Velhas – Trecho Alto - Relatório 2B – Diagnóstico específico das UTEs 
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A imagem a seguir, permite uma avaliação inicial da distância do ponto de captação até os centros 

de consumo. Esta alternativa deverá ser desenvolvida e avaliada a luz de um estudo de 

concepção e viabilidade para obtenção de água bruta para fins de potabilização no próprio 

território de Santa Luzia. 

 

Figura 4.9.1 

Ponto de Captação 

 

Fonte: Google Earth 

 

 

4.10 Projeção da Demanda para o Sistema de Esgotamento Sanitário 

 

Para o cálculo da demanda do sistema produtor de água considerou-se um consumo per capita de 

120 litros por habitante dia, k1 = 1,2, k2 = 1,5, k3 = 0,5, Coeficiente de Retorno = 80%, Vazão de 

Infiltração de 0,2 litros por segundo por quilometro. 
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Tabela 4.10.1 

Demanda Sistema Esgoto 

Ano Pop. Atendida 
Esgoto 
(Hab.) 

Infiltração 
(l/s) 

Contribuição 
Média 
(l/s) 

Vazão (l/s) Carga 
Orgânica 

KgDBO5.dia 
Proj. Cal. Média 

Máxima  Máxima 

Diária Horária 

1 2015 175.727 68,01 220,50 288,50 332,60 464,90 9.489,26 

2 2016 185.311 72,60 232,52 305,13 351,63 491,15 10.006,79 

3 2017 192.699 76,44 241,79 318,23 366,59 511,67 10.405,75 

4 2018 200.170 80,41 251,17 331,58 381,81 532,51 10.809,18 

5 2019 207.720 84,51 260,64 345,15 397,28 553,67 11.216,88 

6 2020 215.345 88,46 270,21 358,67 412,71 574,84 11.628,63 

7 2021 223.043 92,52 279,87 372,39 428,37 596,29 12.044,32 

8 2022 230.808 96,69 289,61 386,31 444,23 618,00 12.463,63 

9 2023 238.638 100,98 299,44 400,41 460,30 639,96 12.886,45 

10 2024 243.960 104,27 306,12 410,38 471,61 655,28 13.173,84 

11 2025 249.284 107,63 312,80 420,43 482,99 670,67 13.461,34 

12 2026 254.603 111,06 319,47 430,53 494,43 686,11 13.748,56 

13 2027 259.920 114,56 326,14 440,70 505,93 701,62 14.035,68 

14 2028 265.230 118,13 332,80 450,94 517,50 717,18 14.322,42 

15 2029 270.534 121,78 339,46 461,24 529,13 732,81 14.608,84 

16 2030 273.097 124,25 342,68 466,93 535,46 741,07 14.747,24 

17 2031 275.598 126,75 345,81 472,57 541,73 749,22 14.882,29 

18 2032 278.038 129,28 348,88 478,16 547,93 757,26 15.014,05 

19 2033 280.416 131,84 351,86 483,70 554,07 765,18 15.142,46 

20 2034 282.733 134,42 354,77 489,19 560,14 773,00 15.267,58 

21 2035 284.989 137,03 357,60 494,63 566,15 780,71 15.389,41 

22 2036 287.184 139,67 360,35 500,03 572,10 788,31 15.507,94 

23 2037 289.317 142,35 363,03 505,38 577,98 795,80 15.623,12 

24 2038 291.389 145,05 365,63 510,68 583,81 803,18 15.735,01 

25 2039 293.399 147,79 368,15 515,94 589,57 810,47 15.843,55 

26 2040 295.348 150,57 370,60 521,16 595,28 817,64 15.948,79 

27 2041 297.236 153,38 372,97 526,34 600,94 824,72 16.050,74 

28 2042 299.062 156,23 375,26 531,48 606,53 831,69 16.149,35 

29 2043 300.827 159,11 377,47 536,58 612,08 838,56 16.244,66 

30 2044 302.531 162,04 379,61 541,65 617,57 845,34 16.336,67 

 

A Tabela 4.10.2, a seguir demonstra o balanço das unidades de tratamento de esgoto necessária 

e existente, identificando as oportunidades para a sua ampliação. 
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Tabela 4.10.2 

Unidades de Tratamento de Esgoto 

Ano Pop. Atendida 
Esgoto 
(Hab.) 

Capacidade das ETES 

Proj. Cal. 
Necessária 

(l/s) 
Existente 

(l/s) 
Balanço 

(l/s) 
Incremento 

(l/s) 

1 2015 175.727       288,50  237,00 -51,50         80,00  

2 2016 185.311       305,13  317,00 11,87         50,00  

3 2017 192.699       318,23  367,00 48,77    

4 2018 200.170       331,58  367,00 35,42    

5 2019 207.720       345,15  367,00 21,85    

6 2020 215.345       358,67  367,00 8,33         50,00  

7 2021 223.043       372,39  417,00 44,61    

8 2022 230.808       386,31  417,00 30,69    

9 2023 238.638       400,41  417,00 16,59    

10 2024 243.960       410,38  417,00 6,62         50,00  

11 2025 249.284       420,43  467,00 46,57    

12 2026 254.603       430,53  467,00 36,47    

13 2027 259.920       440,70  467,00 26,30    

14 2028 265.230       450,94  467,00 16,06    

15 2029 270.534       461,24  467,00 5,76    

16 2030 273.097       466,93  467,00 0,07         50,00  

17 2031 275.598       472,57  517,00 44,43    

18 2032 278.038       478,16  517,00 38,84    

19 2033 280.416       483,70  517,00 33,30    

20 2034 282.733       489,19  517,00 27,81    

21 2035 284.989       494,63  517,00 22,37    

22 2036 287.184       500,03  517,00 16,97    

23 2037 289.317       505,38  517,00 11,62    

24 2038 291.389       510,68  517,00 6,32    

25 2039 293.399       515,94  517,00 1,06         25,00  

26 2040 295.348       521,16  542,00 20,84    

27 2041 297.236       526,34  542,00 15,66    

28 2042 299.062       531,48  542,00 10,52    

29 2043 300.827       536,58  542,00 5,42    

30 2044 302.531       541,65  542,00 0,35    

 

Pelos estudos de demanda, serão necessárias obras de ampliação dos sistemas existentes que 

totalizam atualmente 237,00 l/s para 542,00 l/s. (Incremento de 305,00 l/s). Foram consideradas 

as seguintes capacidades atuais: Estação de Tratamento de Esgoto - ETE Bom Destino Norte: 

3,65 l/s; Estação de Tratamento de Esgoto - ETE Bom Destino Sul: 2,32 l/s; Estação de 

Tratamento de Esgoto - ETE APAC: 1,11 l/s; Estação de Tratamento de Esgoto - ETE Cristina: 

110,00 l/s; Estação de Tratamento de Esgoto - ETE Santa Luzia: 120,00 l/s e Estação de 

Tratamento de Esgoto - ETE TENENTE em obras previstas para início de operação em 2015 com 

80 l/s. 
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4.11 Projeção do Número de Ligações e Economias de Água e Esgoto 

 

A projeção do número de domicílios realizada anteriormente (Tabela 4.5.1) configura o número de 

economias residenciais potenciais urbanas do Município de Santa Luzia. Considerando-se 

que os níveis de adesão aos sistemas públicos de água e principalmente de esgoto, deverão 

evoluir paulatinamente, com tendência a plena adesão (o Município na qualidade de Poder 

Concedente poderá adotar medidas, por motivação ambiental e de saúde pública, juntamente 

com a entidade de regulação, tornando a adesão compulsória, uma vez disponibilizada a 

infraestrutura dos serviços no logradouro). 

 

Sabendo-se que o número de clientes em outubro de 2013 era composto por categorias: 

residencial (89,83%), comercial (8,00%), industrial (0,50%) e pública (1,67%), e admitindo-se, 

ainda, que esta relação se mantenha durante todo o período de estudo, projetou-se o número de 

economias totais de abastecimento de água e esgotamento sanitário ao longo de todo o 

período de projeto (ver Tabelas 4.11.2 e 4.11.3 a seguir). 

 

É denominada de densidade, ou ainda de índice de verticalidade, a relação existente entre o 

número de ligações e o de economias de um determinado sistema. Em outubro de 2013, o 

sistema de abastecimento de água de Santa Luzia apresentou a densidade conforme 

apresentado na Tabela 4.11.1. 

 

Tabela 4.11.1 

Densidade de Economias / Ligação Água em Santa Luzia (Outubro 2013) 

 
Residencial Comercial Industrial Publica Total 

Economias 61.946 5.516 344 1.154 68.960 

Ligações 49.763 4.430 278 924 55.395 

Densidade 1,24 1,25 1,24 1,25 1,24 

Fonte: COPASA – Santa Luzia  

 

A partir dessa relação e admitindo-a como permanente durante todo o período de projeto, 

projetou-se o número de ligações de água durante todo o período de projeto, que encontra-se 

apresentado nas Tabelas 4.11.2 e 4.11.5, a seguir. O número de ligações representa o número de 
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ligações (conexões) físicas dos clientes ao sistema de abastecimento de água e de esgotamento 

sanitário. 

Tabela 4.11.2 

Projeção de Economias por Categoria de Uso – Água 

Ano Taxa  
Ocupação 

(Hab./dom.) 

Projeção de Economias Água 

Proj. Cal. 
Residencial 

(ud.) 
Comercial 

(ud.) 
Industrial 

(ud.) 
Pública  

(ud.) 
Total 
(ud.) 

0 2014 3,32 67.501 6.011 260 1.371 75.143 

1 2015 3,28 69.383 6.179 267 1.409 77.238 

2 2016 3,24 71.307 6.350 285 1.438 79.380 

3 2017 3,20 73.260 6.524 301 1.469 81.554 

4 2018 3,16 75.244 6.701 316 1.502 83.763 

5 2019 3,12 77.259 6.880 332 1.535 86.006 

6 2020 3,09 79.051 7.040 348 1.562 88.001 

7 2021 3,06 80.859 7.201 364 1.589 90.013 

8 2022 3,03 82.682 7.363 380 1.618 92.043 

9 2023 3,00 84.522 7.527 397 1.645 94.091 

10 2024 2,97 86.378 7.692 410 1.677 96.157 

11 2025 2,94 88.252 7.859 423 1.709 98.243 

12 2026 2,91 90.144 8.027 437 1.742 100.350 

13 2027 2,88 92.054 8.198 451 1.773 102.476 

14 2028 2,85 93.984 8.369 465 1.806 104.624 

15 2029 2,82 95.934 8.543 479 1.839 106.795 

16 2030 2,79 97.884 8.717 489 1.876 108.966 

17 2031 2,76 99.854 8.892 499 1.914 111.159 

18 2032 2,73 101.845 9.070 509 1.951 113.375 

19 2033 2,70 103.857 9.249 519 1.990 115.615 

20 2034 2,67 105.892 9.430 529 2.029 117.880 

21 2035 2,64 107.950 9.613 539 2.069 120.171 

22 2036 2,61 110.032 9.799 550 2.108 122.489 

23 2037 2,58 112.138 9.986 560 2.150 124.834 

24 2038 2,55 114.270 10.176 571 2.190 127.207 

25 2039 2,52 116.428 10.368 582 2.231 129.609 

26 2040 2,49 118.613 10.563 593 2.273 132.042 

27 2041 2,46 120.827 10.760 604 2.315 134.506 

28 2042 2,43 123.070 10.960 615 2.358 137.003 

29 2043 2,40 125.344 11.162 626 2.403 139.535 

30 2044 2,37 127.650 11.368 638 2.446 142.102 
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Tabela 4.11.3 

Projeção de Economias por Categoria de Uso – Esgoto 

Ano Taxa 
Ocupação 

(Hab./dom.) 

Projeção Economias Esgoto 

Proj. Cal. 
Residencial 

(ud.) 
Comercial 

(ud.) 
Industrial 

(ud.) 
Pública 

(ud.) 
Total 
(ud.) 

0 2014 3,32  52.121 4.641 290 970 58.022 

1 2015 3,28  53.575 4.771 298 996 59.640 

2 2016 3,24  57.194 5.093 318 1.064 63.669 

3 2017 3,20  60.218 5.362 335 1.121 67.036 

4 2018 3,16  63.344 5.641 352 1.178 70.515 

5 2019 3,12  66.576 5.929 370 1.238 74.113 

6 2020 3,09  69.690 6.206 387 1.297 77.580 

7 2021 3,06  72.889 6.491 405 1.356 81.141 

8 2022 3,03  76.174 6.783 423 1.418 84.798 

9 2023 3,00  79.546 7.084 442 1.480 88.552 

10 2024 2,97  82.141 7.315 457 1.527 91.440 

11 2025 2,94  84.790 7.551 471 1.577 94.389 

12 2026 2,91  87.492 7.791 486 1.628 97.397 

13 2027 2,88  90.250 8.037 502 1.679 100.468 

14 2028 2,85  93.063 8.287 517 1.732 103.599 

15 2029 2,82  95.934 8.543 533 1.785 106.795 

16 2030 2,79  97.884 8.717 544 1.821 108.966 

17 2031 2,76  99.854 8.892 555 1.858 111.159 

18 2032 2,73  101.845 9.070 566 1.894 113.375 

19 2033 2,70  103.857 9.249 578 1.931 115.615 

20 2034 2,67  105.892 9.430 589 1.969 117.880 

21 2035 2,64  107.950 9.613 600 2.008 120.171 

22 2036 2,61  110.032 9.799 612 2.046 122.489 

23 2037 2,58  112.138 9.986 624 2.086 124.834 

24 2038 2,55  114.270 10.176 636 2.125 127.207 

25 2039 2,52  116.428 10.368 648 2.165 129.609 

26 2040 2,49  118.613 10.563 660 2.206 132.042 

27 2041 2,46  120.827 10.760 672 2.247 134.506 

28 2042 2,43  123.070 10.960 685 2.288 137.003 

29 2043 2,40  125.344 11.162 697 2.332 139.535 

30 2044 2,37  127.650 11.368 710 2.374 142.102 

 

 

 

 

 

 



 

111 

 

 

 

Tabela 4.11.4 

Projeção de Economias por Categoria de Uso – Esgoto 

Ano Taxa 
Ocupação 

(Hab./dom.) 

Projeção Economias Esgoto 

Proj. Cal. 
Residencial 

(ud.) 
Comercial 

(ud.) 
Industrial 

(ud.) 
Pública 

(ud.) 
Total 
(ud.) 

0 2014 3,32  52.121 4.641 290 970 58.022 

1 2015 3,28  53.575 4.771 298 996 59.640 

2 2016 3,24  57.194 5.093 318 1.064 63.669 

3 2017 3,20  60.218 5.362 335 1.121 67.036 

4 2018 3,16  63.344 5.641 352 1.178 70.515 

5 2019 3,12  66.576 5.929 370 1.238 74.113 

6 2020 3,09  69.690 6.206 387 1.297 77.580 

7 2021 3,06  72.889 6.491 405 1.356 81.141 

8 2022 3,03  76.174 6.783 423 1.418 84.798 

9 2023 3,00  79.546 7.084 442 1.480 88.552 

10 2024 2,97  82.141 7.315 457 1.527 91.440 

11 2025 2,94  84.790 7.551 471 1.577 94.389 

12 2026 2,91  87.492 7.791 486 1.628 97.397 

13 2027 2,88  90.250 8.037 502 1.679 100.468 

14 2028 2,85  93.063 8.287 517 1.732 103.599 

15 2029 2,82  95.934 8.543 533 1.785 106.795 

16 2030 2,79  97.884 8.717 544 1.821 108.966 

17 2031 2,76  99.854 8.892 555 1.858 111.159 

18 2032 2,73  101.845 9.070 566 1.894 113.375 

19 2033 2,70  103.857 9.249 578 1.931 115.615 

20 2034 2,67  105.892 9.430 589 1.969 117.880 

21 2035 2,64  107.950 9.613 600 2.008 120.171 

22 2036 2,61  110.032 9.799 612 2.046 122.489 

23 2037 2,58  112.138 9.986 624 2.086 124.834 

24 2038 2,55  114.270 10.176 636 2.125 127.207 

25 2039 2,52  116.428 10.368 648 2.165 129.609 

26 2040 2,49  118.613 10.563 660 2.206 132.042 

27 2041 2,46  120.827 10.760 672 2.247 134.506 

28 2042 2,43  123.070 10.960 685 2.288 137.003 

29 2043 2,40  125.344 11.162 697 2.332 139.535 

30 2044 2,37  127.650 11.368 710 2.374 142.102 
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Tabela 4.11.5 

Projeção de Ligações por Categoria de Uso – Água 

Ano Projeção Ligações de Água 

Proj. Cal. 
Residencial 

(ud.) 
Comercial 

(ud.) 
Industrial 

(ud.) 
Pública  

(ud.) 
Total 
(ud.) 

0 2014 54.436  4.847  233  1.081  60.597  

1 2015 55.954  4.983  240  1.111  62.288  

2 2016 57.505  5.120  256  1.133  64.014  

3 2017 59.080  5.261  270  1.157  65.768  

4 2018 60.680  5.404  283  1.181  67.548  

5 2019 62.305  5.548  298  1.207  69.358  

6 2020 63.750  5.677  312  1.227  70.966  

7 2021 65.208  5.807  326  1.248  72.589  

8 2022 66.679  5.937  341  1.269  74.226  

9 2023 68.162  6.070  356  1.290  75.878  

10 2024 69.659  6.203  368  1.314  77.544  

11 2025 71.170  6.337  379  1.339  79.225  

12 2026 72.696  6.473  391  1.364  80.924  

13 2027 74.237  6.611  404  1.388  82.640  

14 2028 75.793  6.749  416  1.414  84.372  

15 2029 77.366  6.889  429  1.439  86.123  

16 2030 78.938  7.029  438  1.468  87.873  

17 2031 80.527  7.170  447  1.498  89.642  

18 2032 82.133  7.314  456  1.527  91.430  

19 2033 83.755  7.458  466  1.557  93.236  

20 2034 85.396  7.604  475  1.588  95.063  

21 2035 87.056  7.752  483  1.619  96.910  

22 2036 88.735  7.902  493  1.650  98.780  

23 2037 90.433  8.053  503  1.681  100.670  

24 2038 92.153  8.206  512  1.713  102.584  

25 2039 93.893  8.361  522  1.746  104.522  

26 2040 95.655  8.518  532  1.778  106.483  

27 2041 97.441  8.677  541  1.812  108.471  

28 2042 99.250  8.838  552  1.845  110.485  

29 2043 101.083  9.001  562  1.880  112.526  

30 2044 102.943  9.167  572  1.914  114.596  
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Tabela 4.11.6 

Projeção de Ligações por Categoria de Uso – Esgoto 

Ano Projeção Ligações de Esgoto 

Proj. Cal. 
Residencial 

(ud.) 
Comercial 

(ud.) 
Industrial 

(ud.) 
Pública  

(ud.) 
Total 
(ud.) 

0 2014 42.033  3.742  233  782  46.790  

1 2015 43.205  3.847  240  803  48.095  

2 2016 46.124  4.107  256  858  51.345  

3 2017 48.562  4.324  270  903  54.059  

4 2018 51.083  4.549  283  950  56.865  

5 2019 53.690  4.781  298  998  59.767  

6 2020 56.201  5.004  312  1.045  62.562  

7 2021 58.781  5.234  326  1.093  65.434  

8 2022 61.430  5.470  341  1.143  68.384  

9 2023 64.150  5.712  356  1.193  71.411  

10 2024 66.242  5.899  368  1.231  73.740  

11 2025 68.379  6.089  379  1.272  76.119  

12 2026 70.558  6.283  391  1.313  78.545  

13 2027 72.782  6.481  404  1.353  81.020  

14 2028 75.050  6.683  416  1.396  83.545  

15 2029 77.366  6.889  429  1.439  86.123  

16 2030 78.938  7.029  438  1.468  87.873  

17 2031 80.527  7.170  447  1.498  89.642  

18 2032 82.133  7.314  456  1.527  91.430  

19 2033 83.755  7.458  466  1.557  93.236  

20 2034 85.396  7.604  475  1.588  95.063  

21 2035 87.056  7.752  483  1.619  96.910  

22 2036 88.735  7.902  493  1.650  98.780  

23 2037 90.433  8.053  503  1.681  100.670  

24 2038 92.153  8.206  512  1.713  102.584  

25 2039 93.893  8.361  522  1.746  104.522  

26 2040 95.655  8.518  532  1.778  106.483  

27 2041 97.441  8.677  541  1.812  108.471  

28 2042 99.250  8.838  552  1.845  110.485  

29 2043 101.083  9.001  562  1.880  112.526  

30 2044 102.943  9.167  572  1.914  114.596  
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4.12 Projeção do Número de Hidrômetros 

 

Em outubro de 2013, conforme constatado no diagnóstico do sistema de abastecimento de água, 

o número de ligações de água era de 55.395 unidades. 

 

O índice de micro medição (hidrometração) é definido como a relação percentual entre o número 

de ligações providas de micro medidores e o número total de ligações ativas, sendo de 100% em 

outubro de 2013. 

 

A existência de hidrômetro, devidamente aferido nos padrões do Instituto Nacional de Metrologia, 

Qualidade e Tecnologia - INMETRO, na ligação predial, é a garantia da manutenção da prática da 

justiça comercial na política tarifária, pois o cliente paga aquilo que consome, respeitadas as 

regras tarifárias de consumo mínimo. 

 

É recomendável que o parque de hidrômetro esteja permanentemente dentro de condições ideais 

de medição. Entretanto, tratando-se de um dispositivo mecânico pode apresentar defeitos, avarias 

e submedição, ao longo do tempo. A melhor maneira de garantir padrões adequados de 

manutenção é, sem dúvida, manter o parque de hidrômetros com idade média abaixo de 5 (cinco) 

anos de uso. A idade média dos hidrômetros existentes em outubro de 2013 era de 4,85 anos. 

 

A Tabela 4.12.1 a seguir apresenta o planejamento de manutenção do parque de hidrômetros com 

idade inferior a 5 (cinco) anos de uso, durante todo o período de projeto. É importante que a 

operadora dos serviços, mantenha e atenda esta meta estabelecida para a garantia da qualidade 

na medição. 
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Tabela 4.12.1 

Projeção de Necessidade Anual de Hidrômetros  

Ano Projeção de Hidrômetros  

Proj. Cal. 
Existentes 

(ud.) 
Incrementos Anuais 

(ud.) 
Substituição 

(20% a.a.) 
Total Intervenções 

(ud.) 

0 2014 46.790  1.285  9.101  10.386  

1 2015 48.095  1.305  9.358  10.663  

2 2016 51.345  3.250  9.619  12.869  

3 2017 54.059  2.714  10.269  12.983  

4 2018 56.865  2.806  10.811  13.617  

5 2019 59.767  2.902  11.373  14.275  

6 2020 62.562  2.795  11.953  14.748  

7 2021 65.434  2.872  12.512  15.384  

8 2022 68.384  2.950  13.086  16.036  

9 2023 71.411  3.027  13.676  16.703  

10 2024 73.740  2.329  14.282  16.611  

11 2025 76.119  2.379  14.748  17.127  

12 2026 78.545  2.426  15.223  17.649  

13 2027 81.020  2.475  15.709  18.184  

14 2028 83.545  2.525  16.204  18.729  

15 2029 86.123  2.578  16.709  19.287  

16 2030 87.873  1.750  17.224  18.974  

17 2031 89.642  1.769  17.574  19.343  

18 2032 91.430  1.788  17.928  19.716  

19 2033 93.236  1.806  18.286  20.092  

20 2034 95.063  1.827  18.647  20.474  

21 2035 96.910  1.847  19.012  20.859  

22 2036 98.780  1.870  19.382  21.252  

23 2037 100.670  1.890  19.756  21.646  

24 2038 102.584  1.914  20.134  22.048  

25 2039 104.522  1.938  20.516  22.454  

26 2040 106.483  1.961  20.904  22.865  

27 2041 108.471  1.988  21.296  23.284  

28 2042 110.485  2.014  21.694  23.708  

29 2043 112.526  2.041  22.097  24.138  

30 2044 114.596  2.070  22.505  24.575  

 

 

4.12.1 Macromedição e Controle Operacional 

 

A operação dos sistemas e serviços de abastecimento de água deve ser apoiada 

operacionalmente pela utilização de software de simulação hidráulica em modelos computacionais 
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através de modelo matemático calibrado com as necessárias melhorias operacionais, (por 

exemplo, Epanet). 

 

A operadora dos serviços deve implantar um programa mais eficaz e rigoroso de controle de 

perdas, a partir das premissas de que: (a) "Não se pode administrar o que não se pode medir." 

(Morris A. Cohen); e (b) “Não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define, 

não se define o que não se entende, ou seja, não há sucesso no que não se gerencia (adaptado 

de W. Edwards Deming).” 

 

 

4.13 Projeção das Ampliações da Rede de Distribuição de Água e de 

Esgotamento Sanitário 

 

Com base no diagnóstico dos serviços, as informações dos dados cadastrais da rede de 

distribuição de água em Santa Luzia avaliou-se a existência de extensão de 725,029 km 

(out/2013), com diâmetros variando entre 50 a 400 mm em diversos materiais. O número de 

ligações ativas de água cadastradas na mesma referência foi de 55.325 unidades, resultando em 

um valor médio de 13,10 metros de rede por ligação. A série histórica do Sistema Nacional de 

Informações de Saneamento – SNIS, do Ministério das Cidades, aponta para uma média de 12,76 

metros de rede por ligação no período de 2000 a 2011. 

 

Estimou-se que a responsabilidade anual da Concessionária pela expansão do sistema 

distribuidor equivale a 50% da necessidade anual total, ficando a diferença (50%) a cargo dos 

empreendimentos imobiliários públicos e privados. 

  

A Tabela 4.13.1, a seguir apresenta a projeção da extensão total de rede de distribuição de água 

bem como os incrementos anuais para fins de planejamento dos investimentos necessários em 

expansão (aumento de cobertura), crescimento vegetativo e substituição de redes. 
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Tabela 4.13.1 

Projeção da Extensão de Rede de Distribuição de Água 

Ano Extensão  
Rede água 

(m) 

Incremento  
Anual 

Encargo da Concessionária  

Proj Cal. Substituição Expansão Vegetativo Total 

1 2015 766.765,28 20.816,21 1.533,53 0,00 10.408,10 12.778,28 

2 2016 788.012,34 21.247,06 1.576,02 153,78 10.623,53 13.277,71 

3 2017 809.604,08 21.591,74 1.619,21 158,01 10.795,87 13.621,22 

4 2018 831.515,88 21.911,80 1.663,03 162,31 10.955,90 13.979,54 

5 2019 853.796,98 22.281,10 1.707,59 166,67 11.140,55 14.331,61 

6 2020 873.591,46 19.794,48 1.747,18 171,10 9.897,24 11.266,58 

7 2021 893.570,59 19.979,13 1.787,14 175,03 9.989,57 11.458,52 

8 2022 913.722,06 20.151,47 1.827,44 179,00 10.075,74 11.622,64 

9 2023 934.058,18 20.336,12 1.868,12 183,00 10.168,06 11.808,32 

10 2024 954.566,64 20.508,46 1.909,13 187,04 10.254,23 11.980,27 

11 2025 975.259,75 20.693,11 1.950,52 191,10 10.346,56 12.159,67 

12 2026 996.174,44 20.914,69 1.992,35 195,21 10.457,35 12.346,61 

13 2027 1.017.298,40 21.123,96 2.034,60 199,35 10.561,98 12.534,00 

14 2028 1.038.619,32 21.320,92 2.077,24 203,54 10.660,46 12.721,83 

15 2029 1.060.174,13 21.554,81 2.120,35 207,77 10.777,41 12.910,16 

16 2030 1.081.716,63 21.542,50 2.163,43 0,00 10.771,25 12.886,48 

17 2031 1.103.493,02 21.776,39 2.206,99 0,00 10.888,19 13.071,04 

18 2032 1.125.503,30 22.010,28 2.251,01 0,00 11.005,14 13.263,11 

19 2033 1.147.735,16 22.231,86 2.295,47 0,00 11.115,93 13.455,62 

20 2034 1.170.225,53 22.490,37 2.340,45 0,00 11.245,18 13.648,65 

21 2035 1.192.962,10 22.736,57 2.385,92 0,00 11.368,29 13.849,22 

22 2036 1.215.981,80 23.019,70 2.431,96 0,00 11.509,85 14.043,31 

23 2037 1.239.247,70 23.265,90 2.478,50 0,00 11.632,95 14.244,95 

24 2038 1.262.809,04 23.561,34 2.525,62 0,00 11.780,67 14.447,17 

25 2039 1.286.665,82 23.856,78 2.573,33 0,00 11.928,39 14.642,93 

26 2040 1.310.805,73 24.139,91 2.621,61 0,00 12.069,96 14.860,41 

27 2041 1.335.278,01 24.472,28 2.670,56 0,00 12.236,14 15.057,41 

28 2042 1.360.070,35 24.792,34 2.720,14 0,00 12.396,17 15.276,19 

29 2043 1.385.195,06 25.124,71 2.770,39 0,00 12.562,35 15.488,59 

30 2044 1.410.676,76 25.481,70 2.821,35 0,00 12.740,85 15.701,70 

 

 Substituição de Redes: 64.670,19 metros (0,2% a.a. do total de rede existente, 

resultando em uma substituição final de 4,58% da rede); 

 Universalização do nível de cobertura: 2.532,92 metros; 

 Crescimento vegetativo: 332.363,85 metros (50% da necessidade); e 

 Extensão total a encargo da Concessionária: 399.566,96 metros. 
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Com relação aos sistemas de esgotamento sanitário as informações dos dados cadastrais da rede 

coletora de esgoto em Santa Luzia identificou a existência de extensão de 321.605 metros 

(out/2013). O número de ligações ativas de esgoto cadastradas na mesma referência foi de 

43.098 unidades, resultando em um valor médio de 7,46 metros de rede por ligação. A série 

histórica do Sistema Nacional de Informações de Saneamento – SNIS, do Ministério das Cidades, 

aponta para uma média de 7,39 metros de rede coletora por ligação no período de 2000 a 2011. 

 

A Tabela 4.13.2, a seguir apresenta a projeção da extensão total de rede coletora de esgoto, bem 

como os incrementos anuais para fins de planejamento dos investimentos necessários em 

expansão. 

 

Tabela 4.13.2 

Projeção da Extensão de Rede Coletora de Esgoto 

Ano Extensão  
Rede Esgoto 

(m) 

Incremento 
Anual 

Concessionária Esgoto 

Proj Cal. Expansão Vegetativo Total 

1 2015 340.031,65 9.226,35 0,00 4.613,18 4.613,18 

2 2016 363.009,15 22.977,50 10.200,95 11.488,75 21.689,70 

3 2017 382.197,13 19.187,98 7.260,18 9.593,99 16.854,17 

4 2018 402.035,55 19.838,42 7.643,94 9.919,21 17.563,15 

5 2019 422.552,69 20.517,14 8.040,71 10.258,57 18.299,28 

6 2020 442.313,34 19.760,65 8.451,05 9.880,33 18.331,38 

7 2021 462.618,38 20.305,04 8.846,27 10.152,52 18.998,79 

8 2022 483.474,88 20.856,50 9.252,37 10.428,25 19.680,62 

9 2023 504.875,77 21.400,89 9.669,50 10.700,45 20.369,94 

10 2024 521.341,80 16.466,03 5.048,76 8.233,02 13.281,77 

11 2025 538.161,33 16.819,53 5.213,42 8.409,77 13.623,18 

12 2026 555.313,15 17.151,82 5.381,61 8.575,91 13.957,52 

13 2027 572.811,40 17.498,25 5.553,13 8.749,13 14.302,26 

14 2028 590.663,15 17.851,75 5.728,11 8.925,88 14.653,99 

15 2029 608.889,61 18.226,46 5.906,63 9.113,23 15.019,86 

16 2030 621.262,11 12.372,50 0,00 6.186,25 6.186,25 

17 2031 633.768,94 12.506,83 0,00 6.253,42 6.253,42 

18 2032 646.410,10 12.641,16 0,00 6.320,58 6.320,58 

19 2033 659.178,52 12.768,42 0,00 6.384,21 6.384,21 

20 2034 672.095,41 12.916,89 0,00 6.458,45 6.458,45 

21 2035 685.153,70 13.058,29 0,00 6.529,15 6.529,15 

22 2036 698.374,60 13.220,90 0,00 6.610,45 6.610,45 

23 2037 711.736,90 13.362,30 0,00 6.681,15 6.681,15 

24 2038 725.268,88 13.531,98 0,00 6.765,99 6.765,99 

25 2039 738.970,54 13.701,66 0,00 6.850,83 6.850,83 

26 2040 752.834,81 13.864,27 0,00 6.932,14 6.932,14 

27 2041 766.889,97 14.055,16 0,00 7.027,58 7.027,58 

28 2042 781.128,95 14.238,98 0,00 7.119,49 7.119,49 
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29 2043 795.558,82 14.429,87 0,00 7.214,94 7.214,94 

30 2044 810.193,72 14.634,90 0,00 7.317,45 7.317,45 

 

 

 Universalização do nível de cobertura: 102.196,64 metros; 

 Crescimento vegetativo: 239.694,21 metros (50% da necessidade); e 

 Extensão total a encargo da Concessionária: 341.890,85 metros. 

 

 

4.14 Projeção da Necessidade de Estações Elevatórias de Esgoto e 

Linhas de Recalque 

 

Durante a etapa de diagnóstico dos serviços de esgotamento sanitário de Santa Luzia, a atual 

operadora dos serviços disponibilizou informações e também mapa em arquivo digital, onde se 

pode identificar a área de influência das principais bacias de esgotamento da sede do Município e 

também a localização aproximada das principais unidades de tratamento e estações elevatórias 

existentes, não possuindo, entretanto, a representação das unidades previstas futuramente em 

busca da universalização dos serviços e que também não foram disponibilizados Plano Diretor, 

Estudos de Concepção, Projeto Básico e Projetos Executivos que permitam avaliar as etapas 

futuras. 

 

Pelas informações disponibilizadas, com relação à extensão da rede coletora (321.605 metros) e o 

número de 18 estações elevatórias, encontra-se um valor médio de 1 (uma) unidade elevatória a 

cada 17.867 metros de rede coletora. Este parâmetro será utilizado para a projeção de novas 

unidades elevatórias. 

 

Ainda com relação às informações disponibilizadas, verificou-se a existência de uma extensão de 

27.897,35 metros de interceptores e linhas de recalque. Utilizando-se o mesmo critério, encontrou-

se o valor médio aproximado de 1.550 metros de linhas de recalque para cada unidade elevatória. 

 

Com relação às unidades elevatórias de esgoto, o planejamento utilizará como critério a definição 

de que 50% destas seriam unidades de pequeno porte, 30% seriam unidades de médio porte e 

20% de grande porte. 
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A partir dos critérios aqui citados foram calculados o número de unidades elevatórias e as 

extensões das linhas de recalque, necessárias a universalização dos serviços, atendendo também 

ao crescimento populacional vegetativo. A Tabela 4.14.1, a seguir apresenta essas projeções. 

  

Tabela 4.14.1 

Projeção das Elevatórias de Esgoto e Linhas de Recalque 

Ano Extensão  
Rede 

Esgoto 
(m) 

Elevatórias 
(ud.) 

Incremento 
Anual 

Porte das Unidades Linhas 
Recalque 

(m) Proj Cal. Pequeno Médio Grande 

1 2015 340.031,65 21 3 2 1 0 4.650,00 

2 2016 363.009,15 22 1 1 0 0 1.550,00 

3 2017 382.197,13 23 1 1 0 0 1.550,00 

4 2018 402.035,55 25 2 1 1 0 3.100,00 

5 2019 422.552,69 26 1 1 0 0 1.550,00 

6 2020 442.313,34 27 1 0 0 1 1.550,00 

7 2021 462.618,38 28 1 1 0 0 1.550,00 

8 2022 483.474,88 30 2 1 0 1 3.100,00 

9 2023 504.875,77 31 1 1 0 0 1.550,00 

10 2024 521.341,80 32 1 1 0 0 1.550,00 

11 2025 538.161,33 33 1 0 1 0 1.550,00 

12 2026 555.313,15 34 1 1 0 0 1.550,00 

13 2027 572.811,40 35 1 0 0 1 1.550,00 

14 2028 590.663,15 36 1 0 1 0 1.550,00 

15 2029 608.889,61 38 2 1 1 0 3.100,00 

16 2030 621.262,11 38 0 0 0 0 - 

17 2031 633.768,94 39 1 0 1 0 1.550,00 

18 2032 646.410,10 40 1 1 0 0 1.550,00 

19 2033 659.178,52 41 1 0 0 1 1.550,00 

20 2034 672.095,41 42 1 1 0 0 1.550,00 

21 2035 685.153,70 42 0 0 0 0 - 

22 2036 698.374,60 43 1 0 1 0 1.550,00 

23 2037 711.736,90 44 1 0 0 1 1.550,00 

24 2038 725.268,88 45 1 0 1 0 1.550,00 

25 2039 738.970,54 46 1 0 1 0 1.550,00 

26 2040 752.834,81 47 1 1 0 0 1.550,00 

27 2041 766.889,97 47 0 0 0 0 - 

28 2042 781.128,95 48 1 0 0 1 1.550,00 

29 2043 795.558,82 49 1 0 1 0 1.550,00 

30 2044 810.193,72 50 1 1 0 0 1.550,00 
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Os valores encontrados resultaram em um número de 32 unidades elevatórias adicionais, sendo 

16 delas em pequeno porte, 10 de médio porte e seis de grande porte (assim considerado para a 

escala de projeto no horizonte temporal). Com relação às linhas de recalque o valor total 

encontrado foi de 49.600 metros. 

 

 

4.15 Projeção das Necessidades de Reservação 

 

A Tabela 4.9.1, apresentada no subitem 4.9 deste PMSB demonstrou as necessidades de 

reservação ao longo do horizonte temporal. A Tabela 4.15.1 demonstra um balanço entre o 

volume de reservação necessário e o volume de reservação existente, identificando as 

oportunidade para a sua ampliação. 

 

Tabela 4.15.1 

Reservação 

Ano Reservação 

Proj. Cal. 
Necessária 

(m³) 
Existente 

(m³) 
Balanço 

(m³) 
Incremento 

(m³) 

1 2015 19.581,24 9.975,00 9.606,24 3.000,00 

2 2016 19.568,17 12.975,00 6.593,17 3.000,00 

3 2017 19.550,58 15.975,00 3.575,58 3.000,00 

4 2018 19.528,51 18.975,00 553,51 1.500,00 

5 2019 19.502,25 20.475,00 972,75 
 

6 2020 19.472,05 20.475,00 1.002,95 
 

7 2021 19.438,02 20.475,00 1.036,98 
 

8 2022 19.400,24 20.475,00 1.074,76 
 

9 2023 19.359,01 20.475,00 1.115,99 
 

10 2024 19.314,34 20.475,00 1.160,66 
 

11 2025 19.266,51 20.475,00 1.208,49 
 

12 2026 19.215,44 20.475,00 1.259,56 
 

13 2027 19.161,46 20.475,00 1.313,54 
 

14 2028 19.359,35 20.475,00 1.115,65 
 

15 2029 19.552,90 20.475,00 922,10 
 

16 2030 19.738,14 20.475,00 736,86 
 

17 2031 19.918,90 20.475,00 556,10 
 

18 2032 20.095,25 20.475,00 379,75 
 

19 2033 20.267,12 20.475,00 207,88 
 

20 2034 20.434,58 20.475,00 40,42 1.500,00 

21 2035 20.597,64 21.975,00 1.377,36 
 

22 2036 20.756,28 21.975,00 1.218,72 
 

23 2037 20.910,44 21.975,00 1.064,56 
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Ano Reservação 

Proj. Cal. 
Necessária 

(m³) 
Existente 

(m³) 
Balanço 

(m³) 
Incremento 

(m³) 

24 2038 21.060,20 21.975,00 914,80 
 

25 2039 21.205,47 21.975,00 769,53 
 

26 2040 21.346,34 21.975,00 628,66 
 

27 2041 21.482,79 21.975,00 492,21 
 

28 2042 21.614,77 21.975,00 360,23 
 

29 2043 21.742,33 21.975,00 232,67 
 

30 2044 21.865,49 21.975,00 109,51 
 

 

Será necessária a ampliação do volume de reservação em 12.000 m³, ao longo do período de 

planejamento. 

 

 

4.16 Projeção dos Recursos Humanos Necessários 

 

A COPASA em Santa Luzia possui um contingente de colaboradores diretos, vinculados aos 

serviços de água e esgoto, de 145 empregados diretos no desenvolvimento de suas atividades, e 

de 201 empregados totais equivalentes (diretos + atividades terceirizadas). 

 

As informações disponíveis no Sistema Nacional de Informações do Saneamento - SNIS (2011), 

do Ministério das Cidades, registram os seguintes índices de produtividade setorial, ao relacionar 

o número de empregados próprios, equivalentes, totais e o número de ligações e economias de 

água, esgoto e total. 

 

Índices de Produtividade 

 

 Economias ativas por pessoal total equivalente: 589 economias / empregado 

equivalente; 

 Economias ativas por pessoal próprio: 841,73 economias / empregado; 

 Empregados próprios / 1000 ligações de água: 2,68; 

 Empregados próprios / 1000 ligações de água e esgoto: 1,50; e 

 Pessoal total equivalente: 468 ligações / empregado. 

 

Deve-se levar em consideração durante a avaliação da projeção do número de empregados 

necessários, conforme mencionado no diagnóstico dos serviços, que o Município de Santa Luzia 
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abriga uma unidade regional da COPASA, responsável pelo atendimento técnico, operacional e 

logístico de 10 municípios. 

 

A Tabela 4.16.1 foi elaborada a partir da evolução do número de ligações totais de água e esgoto 

por empregado e assumindo-se um nível de produtividade crescente, em função das melhorias de 

gestão e crescimento vegetativo propostas como metas no presente Plano, para o atual nível de 

automação existente e das expansões previstas. 

 

Tabela 4.16.1 

Necessidade de Recursos Humanos 

Ano Ligações Produtividade Pessoal 
Próprios / 1000 ligações 

(ud.) 

Empregados 
Próprios 

(ud.) Proj. Cal. 
Água 
(ud.) 

Esgoto 
(ud.) 

Total 
(ud.) 

0 2014 60.597  46.790  107.387  1,47  158  

1 2015 62.288  48.095  110.383  1,45  160  

2 2016 64.014  51.345  115.359  1,43  165  

3 2017 65.768  54.059  119.827  1,42  170  

4 2018 67.548  56.865  124.413  1,40  174  

5 2019 69.358  59.767  129.125  1,38  178  

6 2020 70.966  62.562  133.528  1,36  182  

7 2021 72.589  65.434  138.023  1,35  186  

8 2022 74.226  68.384  142.610  1,33  190  

9 2023 75.878  71.411  147.289  1,32  194  

10 2024 77.544  73.740  151.284  1,30  197  

11 2025 79.225  76.119  155.344  1,29  200  

12 2026 80.924  78.545  159.469  1,27  203  

13 2027 82.640  81.020  163.660  1,26  206  

14 2028 84.372  83.545  167.917  1,24  209  

15 2029 86.123  86.123  172.246  1,23  212  

16 2030 87.873  87.873  175.746  1,22  215  

17 2031 89.642  89.642  179.284  1,21  217  

18 2032 91.430  91.430  182.860  1,20  219  

19 2033 93.236  93.236  186.472  1,19  221  

20 2034 95.063  95.063  190.126  1,17  223  

21 2035 96.910  96.910  193.820  1,16  225  

22 2036 98.780  98.780  197.560  1,15  227  

23 2037 100.670  100.670  201.340  1,14  229  

24 2038 102.584  102.584  205.168  1,13  231  

25 2039 104.522  104.522  209.044  1,11  233  

26 2040 106.483  106.483  212.966  1,10  235  

27 2041 108.471  108.471  216.942  1,09  237  

28 2042 110.485  110.485  220.970  1,08  239  

29 2043 112.526  112.526  225.052  1,07  241  

30 2044 114.596  114.596  229.192  1,06  244  
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As projeções efetuadas demonstram a necessidade de expansão da mão de obra, gerando um 

total de 86 empregos diretos adicionais no período. 

 

 

4.17 Projeção da Demanda de Consumo de Energia Elétrica para o 

Sistema de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário 

 

A projeção do consumo de energia elétrica para o sistema de abastecimento de água, ao longo do 

período de planejamento foi realizada a partir do índice de consumo (em kWh/ano), verificado no 

Sistema Nacional de Informações do Saneamento – SNIS, do Ministério das Cidades, no período 

entre 2001 a 2011, admitindo-se a manutenção desse índice ao longo do período de projeto. 

 

A Tabela 4.17.1 a seguir registra o consumo médio de energia elétrica em kWh/m³ ocorrido em 

Santa Luzia, no período de 2003 a 2011 para o sistema de abastecimento de água. 

 

Tabela 4.17.1  

Consumo de Energia Elétrica – Sistema de Água 

Ano 
Volume Produzido 

(1.000 m³/ano) 
Consumo 

(1000 kWh/ano) 
Índice de Consumo 

(kWh/m³) 

2003 14.413,09 13.994,00 0,97 

2004 13.240,79 13.716,54 1,03 

2005 12.486,28 12.780,21 1,02 

2006 12.929,00 13.217,70 1,02 

2007 13.212,86 14.871,91 1,12 

2008 13.696,27 16.447,58 1,20 

2009 13.548,13 16.570,00 1,22 

2010 14.248,08 16.580,92 1,18 

2011 14.749,59 17.708,44 1,20 

Fonte: SNIS 

 

Adotando-se o valor médio unitário dos últimos quatro anos de informações disponíveis para o 

índice de consumo (1,2 kWh/m³), projetou-se o consumo de energia elétrica para o período de 

planejamento, conforme pode ser visualizado na Tabela 4.17.2, a seguir. 
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Tabela 4.17.2 

Consumo de Energia Elétrica – Água – Santa Luzia (2015 a 2044) 

Ano Volume 
Produzido 

(1.000 m³/ano) 

Consumo 
Energia 

(1.000 kWh/ano) Proj. Cal. 

1 2015 17.867,89 21.441,46 

2 2016 17.855,96 21.427,15 

3 2017 17.839,90 21.407,89 

4 2018 17.819,77 21.383,72 

5 2019 17.795,80 21.354,96 

6 2020 17.768,25 21.321,90 

7 2021 17.737,20 21.284,63 

8 2022 17.702,72 21.243,26 

9 2023 17.665,10 21.198,12 

10 2024 17.624,34 21.149,21 

11 2025 17.580,69 21.096,83 

12 2026 17.534,09 21.040,90 

13 2027 17.484,83 20.981,79 

14 2028 17.665,40 21.198,48 

15 2029 17.842,02 21.410,42 

16 2030 18.011,05 21.613,26 

17 2031 18.176,00 21.811,20 

18 2032 18.336,92 22.004,30 

19 2033 18.493,75 22.192,50 

20 2034 18.646,56 22.375,87 

21 2035 18.795,34 22.554,41 

22 2036 18.940,11 22.728,13 

23 2037 19.080,78 22.896,94 

24 2038 19.217,43 23.060,92 

25 2039 19.349,99 23.219,99 

26 2040 19.478,53 23.374,24 

27 2041 19.603,05 23.523,66 

28 2042 19.723,47 23.668,17 

29 2043 19.839,88 23.807,85 

30 2044 19.952,26 23.942,71 

 

De forma análoga a projeção de consumo energético realizado para o sistema de abastecimento 

de água, verificou-se o consumo energético unitário, relativo ao sistema de esgotamento sanitário, 

encontrando-se os valores registrados na Tabela 4.17.3, adiante. 
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Tabela 4.17.3 

Consumo de Energia Elétrica - Sistema de Esgoto 

Ano 
Volume Coletado 

(1.000 m³/ano) 

Consumo 

(1000 kWh/ano) 

Índice de Consumo 

(kWh/m³) 

2004 4.229,69 515,56 0,12 

2005 4.328,27 534,23 0,12 

2006 4.393,27 529,49 0,12 

2007 4.702,93 579,97 0,12 

2008 4.707,44 744,45 0,15 

2009 5.075,34 786,11 0,15 

2010 5.323,92 848,86 0,15 

2011 5.493,51 938,09 0,17 

Fonte: SNIS 

 

Registra-se que os volumes coletados a partir de 2012, não disponibilizados até a presente 

data, devem ter-se ampliado de maneira significativa com a inauguração do Sistema de Coleta e 

Transporte da Bacia da Estação de Tratamento de Água - ETA Santa Luzia.   

 

Por esse motivo, para efeitos de projeção, ampliou-se em 30% o índice de consumo energético 

para fins de planejamento do período, adotando-se valor de 0,22 kWh/m³.  

 

A média histórica da Série SNIS 2001 a 2011, indica que a participação dos custos de energia 

elétrica nas despesas de exploração dos serviços, equivale a 15,94%. 

 

A Tabela 4.17.4 a seguir, apresenta a projeção dos consumos de energia elétrica ao longo do 

período de planejamento para o sistema de esgotamento sanitário. 
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Tabela 4.17.4 

Consumo de Energia Elétrica - Esgoto - Santa Luzia (2015 a 2044) 

Ano Volume 
Produzido 

(1.000 m³/ano) 

Consumo 
Energia 

(1.000 kWh/ano) Proj. Cal. 

1 2015 9.098,28 2.001,62 

2 2016 9.622,45 2.116,94 

3 2017 10.035,82 2.207,88 

4 2018 10.456,58 2.300,45 

5 2019 10.884,74 2.394,64 

6 2020 11.311,11 2.488,44 

7 2021 11.743,79 2.583,63 

8 2022 12.182,60 2.680,17 

9 2023 12.627,42 2.778,03 

10 2024 12.941,87 2.847,21 

11 2025 13.258,63 2.916,90 

12 2026 13.577,28 2.987,00 

13 2027 13.898,05 3.057,57 

14 2028 14.220,76 3.128,57 

15 2029 14.545,60 3.200,03 

16 2030 14.725,06 3.239,51 

17 2031 14.902,91 3.278,64 

18 2032 15.079,19 3.317,42 

19 2033 15.253,82 3.355,84 

20 2034 15.426,97 3.393,93 

21 2035 15.598,61 3.431,69 

22 2036 15.768,85 3.469,15 

23 2037 15.937,54 3.506,26 

24 2038 16.104,87 3.543,07 

25 2039 16.270,83 3.579,58 

26 2040 16.435,40 3.615,79 

27 2041 16.598,76 3.651,73 

28 2042 16.760,82 3.687,38 

29 2043 16.921,68 3.722,77 

30 2044 17.081,41 3.757,91 
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4.18 Custos Incidentes nas Despesas de Exploração dos Serviços 

 

Segundo as informações constantes do SNIS 2007 a 2011, os custos incidentes nas Despesas de 

Exploração dos Serviços, estão divididos em: 

 

 Pessoal próprio: 31,18%. 

 Produtos químicos: 2,07%. 

 Energia Elétrica: 15,53%. 

 Serviços de Terceiros: 16,38%. 

 Fiscais e Tributárias incidentes na DEX: 8,89%. 

 Outras Despesas de exploração: 5,33%. 

 Total: 100,00%. 

 

5. PLANO DE AÇÕES PARA SITUAÇÕES DE CONTINGÊNCIA E 

EMERGÊNCIA 

 

5.1 Considerações Preliminares 

 

A Lei nº 11.445/2007, que instituiu a política nacional de saneamento básico, estabeleceu, em seu 

Artigo 19, que a prestação de serviços públicos de saneamento básico observará plano, que 

poderá ser específico para cada serviço, o qual abrangerá, no mínimo: “[...] IV - ações para 

emergências e contingências”; 

 

A conceituação de emergência refere-se a uma situação crítica; acontecimento perigoso ou 

fortuito, incidente, portanto de circunstância acidental. Já contingência refere-se à qualidade do 

que é contingente – o que pode ou não suceder – a eventualidade e a incerteza sobre se uma 

coisa acontecerá ou não. Portanto são conceitos complementares.  

 

Desta forma, o presente plano de ação tem por objetivo monitorar presumíveis fatores de risco, 

identificar e prevenir possíveis acidentes, passíveis de acontecer ou não, bem como atuar na 

mitigação de danos e prejuízos causados por acidentes e desastres, naturais ou antrópicos, 

relacionados ao saneamento básico – abastecimento de água e esgotamento sanitário.  
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A proposição deste conjunto de objetivos amplos considera que, não é incomum que uma 

sucessão de pequenas falhas, mesmo que insignificantes, possam potencializar danos maiores e, 

até mesmo, dar origem a calamidades. Da mesma forma, ações mitigadoras estruturadas em um 

planejamento adequado, podem minimizar acidentes e desastres, danos e prejuízos. 

 

As ações de emergência e contingência aqui relacionadas não tem o objetivo de substituir as 

ações da Defesa Civil do Município e do Estado, que atuam em diversas outras circunstâncias de 

calamidade, tais como: a) vendavais; b) deslizamento de encostas; c) inundações; d) raios e 

tempestades; e) geadas; f) granizo; g) incêndios florestais; e h) tornados.  

 

Igualmente, o presente Plano, não propõe substituir competências de outros órgãos municipais 

responsáveis pelo monitoramento e vigilância de fatores de risco ambientais, como o setor de 

vigilância ambiental, da vigilância em saúde, das Secretarias Municipais de Saúde e de Meio 

Ambiente, responsáveis pela vigilância relacionadas a: a) qualidade da água para consumo 

humano; b) saúde de populações expostas a solo contaminado e à poluição do ar; c) 

contaminantes ambientais e substâncias químicas; d) acidentes envolvendo produtos perigosos; 

e) ambientes de trabalho; f) fatores físicos, como, por exemplo, fontes emissoras de radiações 

eletromagnéticas e radioativa; e g) riscos decorrentes de desastres naturais, eventos como, 

incêndios florestais, deslizamentos / escorregamentos, vendavais, tornados, granizo, furacões e 

terremotos. 

 
O presente Plano propõe trabalho conjunto com a Defesa Civil, Vigilância Sanitária, Vigilância 

Ambiental e outros órgãos municipais, principalmente nas ações intersetoriais com o saneamento 

básico. 

 

As seguintes etapas do sistema de saneamento foram consideradas para organizar o 

detalhamento deste Plano:  

 

a) Abastecimento de Água: Manancial, Captação, Adução de Água Bruta e Tratada, 

Estação de Tratamento de Água (ETA), Recalque de Água Bruta e Tratada, Rede de 

Distribuição, Reservatórios e Ligações Domiciliares e Sistemas Alternativos. 

 

b) Esgotamento Sanitário: Ligações Prediais, Rede Coletora, Interceptores, Estações 

Elevatórias, Estações de Tratamento de Esgoto (ETE), Emissários e Corpo Receptor. 
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A informação qualificada à sociedade e a capacitação de gestores, trabalhadores e população 

também estão sendo propostas como um importante pilar na política pública municipal para 

mitigar os efeitos adversos de emergências e contingências. 

 

Toda atividade com potencial de gerar uma ocorrência anormal, cujas consequências possam 

provocar danos às pessoas, ao meio ambiente e a bens patrimoniais, inclusive de terceiros, 

devem ter, como atitude preventiva, um planejamento para ações de emergências e 

contingências. 

 

Para o Plano Municipal de Saneamento Básico a aplicabilidade da preparação do Município 

para as situações emergenciais está definida na Lei nº 11.445/2007, como condição compulsória, 

dada a importância dos serviços classificados como “essenciais”. 

 

O objetivo é prever as situações de anormalidade nos serviços de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário e para estas situações estabelecer as ações mitigadoras e de correção, 

garantindo funcionalidade e condições operacionais aos serviços mesmo que em caráter precário. 

 

Este planejamento estará contido e descrito em documento denominado Plano de Atendimento a 

Emergências e Contingências para o Saneamento Básico - PAEC, cujos elementos básicos serão 

apresentados neste trabalho. 

 

O Plano de Emergência e Contingência é um documento onde estão definidos os cenários de 

emergências, suas ações e as responsabilidades estabelecidas para atendê-las bem como as 

informações detalhadas sobre as características da área e pessoal envolvidos. 

 

É um documento desenvolvido com o intuito de treinar, organizar, orientar, facilitar, agilizar e 

uniformizar as ações necessárias às respostas de controle e combate às ocorrências anormais. 

No âmbito do Saneamento Básico, estas ações compreendem dois momentos distintos para sua 

elaboração.  

 

O primeiro passo compreende a fase de identificação de cenários emergenciais e definição de 

ações para contingenciamento e soluções das anormalidades. 
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O segundo passo compreende a definição dos critérios e responsabilidades para a 

operacionalização do PAEC. Esta tarefa deverá ser articulada pela administração municipal 

juntamente com os diversos órgãos envolvidos e que de forma direta ou indireta participem das 

ações. 

 

5.2 Identificação para Análise de Cenários para Emergências e 

Contingências 

 

A operação em contingência é uma atividade de tempo real que mitiga os riscos para a segurança 

dos serviços e contribui para a sua manutenção quanto à disponibilidade e qualidade em casos de 

indisponibilidade de funcionalidades de partes dos sistemas. 

 

Dentre os segmentos que compõem o saneamento básico, certamente o abastecimento de água 

para consumo humano se destaca como a principal atividade em termos de essencialidade. 

 

Os impactos causados em emergências em sistemas de esgotamento sanitário comumente 

refletem-se mais significativamente sobre as condições gerais do ambiente externo através da 

contaminação do solo e das águas superficiais e subterrâneas, entretanto, estas condições 

conferem à população, impactos sobre a qualidade das águas captadas por poços ou mananciais 

superficiais, odores desagradáveis entre outros inconvenientes. 

 

Diante das condições apresentadas, foram identificadas situações que podem caracterizar 

anormalidades aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, e respectivas 

ações de mitigação de forma a controlar e sanar a condição de anormalidade. 

 

Visando sistematizar estas informações, foi elaborado um quadro de inter-relação dos cenários de 

emergência e respectivas ações associadas, para os principais elementos que compõe as 

estruturas de saneamento.  

 

A seguir, são apresentadas as tabelas com as medidas previstas, bem como as específicas, para 

os sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, quanto aos eventos emergenciais 

identificados. 
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Tabela 5.2.1 

Medidas para situações emergenciais nos serviços de saneamento básico 

Medida Emergencial Descrição das Medidas Emergenciais 

1 Paralisação Completa da Operação 

2 Paralisação Parcial da Operação 

3 Comunicação ao Responsável Técnico 

4 Comunicação à Administração Pública - Secretaria ou Órgão 
responsável 

5 Comunicação à Defesa Civil e/ou Corpo de Bombeiros 

6 Comunicação ao Órgão Ambiental e/ou Polícia Ambiental 

7 Comunicação à População 

8 Substituição de Equipamento 

9 Substituição de Pessoal 

10 Manutenção Corretiva 

11 Uso de Equipamento ou Veículo Reserva 

12 Solicitação de Apoio a Municípios Vizinhos 

13 Manobra Operacional 

14 Descarga de Rede 

15 Isolamento de Área e Remoção de Pessoas 
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Tabela 5.2.2 

Eventos emergenciais previstos para o sistema de abastecimento de água 

MANANCIAL CAPTAÇÃO ADUÇÃO ÁGUA BRUTA ETA
RECALQUE DE 

ÁGUA TRATADA
RESERVATÓRIOS

REDE DE 

DISTRIBIÇÃO

SISTEMAS 

ALTERNATIVOS

Estiagem 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7

Precipitações Intensas 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7

Enchentes 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7

Falta de energia 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7

Falha mecânica 2,3,4,8,10,11 2,3,4,8,10,11 2,3,4,8,10,11 2,3,4,8,10,11 2,3,4,8,10,11 2,3,4,8,10,11

Rompimento 2,3,4,10,11,13 2,3,4,10,11,13 2,3,4,10,11,13 2,3,4,10,11,13 2,3,4,10,11,13 2,3,4,10,11,13 2,3,4,10,11,13

Entupimento 2,3,4,10 2,3,4,10 2,3,4,10 2,3,4,10 2,3,4,10

Represamento 2,3,4,6,10 2,3,4,6,10

Escorregamento 1,2,3,4,5,6,7,10 1,2,3,4,5,6,7,10 1,2,3,4,5,6,7,10 1,2,3,4,5,6,7,10 1,2,3,4,5,6,7,10 1,2,3,4,5,6,7,10 1,2,3,4,5,6,7,10

Impedimento de acesso 3,4,5,10 3,4,5,10 3,4,5,10 3,4,5,10 3,4,5,10 3,4,5,10 3,4,5,10

Acidente ambiental 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,,5,6,7 1,2,3,,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7

Vazamento de gá cloro / GLP 1,2,3,4,5,6,7,8,10 1,2,3,4,5,6,7,8,10

Greve 2,3,4,7,9,13 2,3,4,7,9,13 2,3,4,7,9,13 2,3,4,7,9,13 2,3,4,7,9,13 2,3,4,7,9,13 2,3,4,7,9,13

Falta ao trabalho 2,3,4,9 2,3,4,9 2,3,4,9 2,3,4,9 2,3,4,9 2,3,4,9 2,3,4,9

Sabotagem 1,2,3,4,5,6,7,10 1,2,3,4,5,6,7,10 1,2,3,4,5,6,7,10 1,2,3,4,5,6,7,10 1,2,3,4,5,6,7,10 1,2,3,4,5,6,7,10 1,2,3,4,5,6,7,10,13,14 1,2,3,4,5,6,7,10

Depredação 3,4,5,6,7,8,10,11 3,4,5,6,7,8,10,11 3,4,5,6,7,8,10,11 3,4,5,6,7,8,10,11 3,4,5,6,7,8,10,11 3,4,5,6,7,8,10,11 3,4,5,6,7,8,10,11 3,4,5,6,7,8,10,11

Incêndio 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11

Explosão 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11

COMPONENTES DOS SISTEMA

EVENTOS
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Tabela 5.2.3 

Eventos emergenciais previstos para o sistema de esgotamento sanitário 

REDE 

COLETORA
INTERCEPTORES ELEVATÓRIAS ETE CORPO RECEPTOR

Estiagem

Precipitações Intensas 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7

Enchentes 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7

Falta de energia 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7 2,3,4,5,7

Falha mecânica 2,3,4,8,10,11 2,3,4,8,10,11 2,3,4,8,10,11

Rompimento 2,3,4,10,11 2,3,4,10,11 2,3,4,10,11 2,3,4,10,11

Entupimento 2,3,4,10 2,3,4,10 2,3,4,10

Represamento 2,3,4,6,10

Escorregamento 1,2,3,4,5,6,7,10 1,2,3,4,5,6,7,10 1,2,3,4,5,6,7,10 1,2,3,4,5,6,7,10

Impedimento de acesso 3,4,5,10 3,4,5,10 3,4,5,10 3,4,5,10

Acidente ambiental 1,2,3,4,5,6,7

Vazamento de gá cloro / GLP 1,2,3,4,5,6,7,8,10 1,2,3,4,5,6,7

Greve 2,3,4,7,9,13 2,3,4,7,9,13 2,3,4,7,9,13 2,3,4,7,9,13

Falta ao trabalho 2,3,4,9 2,3,4,9 2,3,4,9

Sabotagem 1,2,3,4,5,6,7,10 1,2,3,4,5,6,7,10 1,2,3,4,5,6,7,10 1,2,3,4,5,6,7,10

Depredação 3,4,5,6,7,8,10,11 3,4,5,6,7,8,10,11 3,4,5,6,7,8,10,11 3,4,5,6,7,8,10,11

Incêndio 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11

Explosão 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11

EVENTOS

COMPONENTES DOS SISTEMA
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5.3 Planejamento para Estruturação Operacional do Plano de 

Atendimento a Emergências e Contingências - PAEC 

 

Conforme destacado, este Plano Municipal de Saneamento Básico prevê os cenários de 

emergência e as respectivas ações para mitigação, entretanto, estas ações serão detalhadas de 

forma a permitir sua efetiva operacionalização. A fim de subsidiar os procedimentos para 

operacionalização do Planejamento para Estruturação do Plano de Atendimento a Emergências e 

Contingências - PAEC destacam-se nos subitens a seguir os aspectos a serem contemplados. 

 

Os procedimentos operacionais do PAEC estão baseados nas funcionalidades gerais de uma 

situação de emergência. Assim, o PAEC deverá estabelecer as responsabilidades das agências 

públicas, privadas e não governamentais envolvidas na resposta às emergências, para cada 

cenário e respectiva ação. 

 

 

5.3.1 Medidas para a Elaboração do PAEC 

 

São medidas previstas para a elaboração do PAEC: 

 

 Identificação das responsabilidades de organizações e indivíduos que desenvolvem 

ações específicas ou relacionadas às emergências; 

 Identificação de requisitos legais (legislações) aplicáveis às atividades e que possam ter 

relação com os cenários de emergência; 

 Descrição das linhas de autoridade e relacionamento entre as partes envolvidas, com a 

definição de como as ações serão coordenadas; 

 Descrição de como as pessoas, o meio ambiente e as propriedades serão protegidas 

durante emergências; 

 Identificação de pessoal, equipamentos, instalações, suprimentos e outros recursos 

disponíveis para a resposta às emergências, e como serão mobilizados; 

 Definição da logística de mobilização para ações a serem implementadas; 

 Definição de estratégias de comunicação para os diferentes níveis de ações previstas; e 

 Planejamento para a coordenação do PAEC. 
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5.3.2 Medidas para Validação do PAEC 

 

São medidas previstas para a validação do PAEC: 

 

 Definição de programa de treinamento; 

 Desenvolvimento de práticas de simulados; 

 Avaliação de simulados e ajustes no PAEC; 

 Aprovação do PAEC; e 

 Distribuição do PAEC às partes envolvidas. 

 

 

5.3.3 Medidas para Atualização do PAEC 

 

São medidas previstas para a atualização do PAEC: 

 

 Análise crítica de resultados das ações desenvolvidas; 

 Adequação de procedimentos com base nos resultados da análise crítica; 

 Registro de Revisões; e 

 Atualização e distribuição às partes envolvidas, com substituição da versão anterior. 

 

A partir destas orientações, a administração municipal através de pessoal designado para a 

finalidade específica de coordenar o PAEC, poderá estabelecer um planejamento de forma a 

consolidar e disponibilizar uma importante ferramenta para auxílio em condições adversas dos 

serviços de saneamento básico. 

 

 

5.3.4 Estabelecimento de Planos de Racionamento e Aumento de 

Demanda Temporária 

 

A empresa operadora dos serviços deverá possuir, ou estar preparada para o atendimento das 

situações de contingências e emergências, sendo de responsabilidade da mesma a confirmação 

da qualidade da água tratada e garantir o padrão de potabilidade até o cavalete do consumidor, 

conforme definido na legislação em vigor.  
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Um aspecto relevante para manter a qualidade da água distribuída está relacionado à 

manutenção da rede sob pressão, já que sua despressurização aumenta o risco de contaminação. 

Neste aspecto a concepção de abastecimento proposta de alimentação a partir dos reservatórios 

(reservatórios de montante) é condição compulsória.  

 

Na sequência seguem algumas sugestões para situações de racionamento e aumento da 

demanda temporária de água. 

 

Planos de racionamento: 

 

 Divulgação na mídia, com a elaboração de projetos especiais e aquisição/contratação de 

serviços não previstas nos projetos e programas do PMSB; 

 Cobrança do valor real consumido; 

 Formas alternativas de abastecimento de água no caso de interrupção dos serviços (p. 

ex.: caminhão pipa); 

 Interrupção parcial da oferta da vazão de água do sistema público; 

 Mobilização social; 

 Comunicação à população / instituições / autoridades / Defesa Civil; 

 Comunicação à Polícia / Bombeiros; 

 Deslocamento de frota grande de caminhões tanque / pipa; 

 Controle de água disponível em reservatórios; e 

 Implementação de rodízio de abastecimento. 

 

Aumento da demanda temporária: 

 

 Identificação de manancial alternativo; 

 Contratação emergencial de empresa especializada; 

 Identificação de ponto de captação de água em manancial subterrâneo. 

 Deslocamento de frota de caminhões tanque / pipa; 

 Se possível transferir a água entre os setores atendidos pelo sistema; e 

 Articulação política e institucional. 
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5.3.5 Estabelecimento de Regras de Atendimento e Funcionamento 

Operacional para Situação Crítica na Prestação de Serviços 

Públicos de Saneamento Básico 

 

A ocorrência de fatores que provoquem estados críticos à prestação de serviços públicos de 

Saneamento Básico são situações a serem consideradas e porventura planejadas. 

 

Assim sendo, em situações críticas deve-se estabelecer prioridades ao atendimento das áreas de 

maior concentração populacional, oferecendo condições básicas a estas, podendo incorporar 

mecanismos tarifários de contingência. 

 

 

5.3.6 Estabelecimento de Mecanismos Tarifários de Contingência 

 

Conforme previsto na legislação em vigor, o Decreto nº 7.217, de 21 junho de 2010, estabelece o 

seguinte: 

 

“Em situações críticas de escassez ou contaminação de recursos hídricos 

que obrigue à adoção de racionamento, declarada pela autoridade gestora 

de recursos hídricos, o ente regulador poderá adotar mecanismos tarifários 

de contingência com objetivo de cobrir custos adicionais decorrentes, 

garantindo o equilíbrio financeiro da prestação do serviço e a gestão da 

demanda.” 

 

Observa-se neste dispositivo legal, que a aplicação de tarifas de contingência são estabelecidas 

em princípio pela declaração da gestora dos recursos hídricos e em consequência pela entidade 

reguladora, podendo esta ser consórcio público de regulação, autoridade regulatória, ente 

regulador, ou qualquer outro órgão ou entidade de direito público que possua competências 

próprias de natureza regulatória, independência decisória e não acumule funções de prestador 

dos serviços regulados. 
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É oportuno destacar que esta tarifa de contingência, caso seja adotada, incidirá, 

preferencialmente, sobre os consumidores que ultrapassarem os limites definidos no 

racionamento. 

 

6. PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS E AÇÕES 

 

Nas últimas décadas, as cidades brasileiras tiveram um crescimento acelerado, sem que a 

infraestrutura básica de saneamento, acompanhasse esse ritmo, gerando, com isso, ambientes 

insalubres e de exclusão social. A preocupação da gestão atual, em adotar no Município uma 

adequada política de saneamento ambiental integrado, surge nesse cenário, aliada a importância 

de preservação do meio ambiente para a preservação da vida. 

 

A Lei Federal nº 11.445/2007, estabelece que os Planos Municipais de Saneamento Básico - 

PMSB devam contemplar o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais, neste 

caso setorialmente relativo aos serviços e sistemas de abastecimento de água potável e 

esgotamento sanitário. 

 

Este capítulo apresenta um conjunto de programas, composto por subprogramas e ações que 

objetivam implementar em Santa Luzia – MG, o PMSB, setorial de água e esgoto para a 

universalização, manutenção e melhorias dos serviços. 

 

Os Programas, Subprogramas e Ações aqui propostos, constituem o resultado das análises do 

diagnóstico e do prognóstico, contendo os cenários de planejamento, e compreendem ações 

visando à melhoria das condições de saneamento básico no Município. As propostas de 

Programas e Projetos a serem implementadas, incluem além dos serviços operacionais de água e 

esgoto, campanhas de educação ambiental. 

 

O artigo 165 da Constituição Federal, regulamentado pelo Decreto nº 2.829, de 29 de outubro de 

1998, ao estabelecer a necessidade de elaboração do Plano Plurianual - PPA, determina as 

medidas, gastos e objetivos a serem acompanhados pelo Governo Federal ao longo de um 

período de quatro anos. A elaboração do PPA deve ser feita no primeiro ano de uma gestão.  

Trata-se de uma lei de iniciativa do Poder Executivo que estabelece as diretrizes, objetivos e 

metas da administração pública para as despesas de capital e outras destas derivadas e para 

aquelas relativas aos programas de duração continuada. 
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Objetivando coordenar as ações governamentais, o PPA além de definir rumos para a elaboração 

das Leis de Diretrizes Orçamentárias - LDOs, e os Orçamentos Anuais - LOAs, também orienta 

todos os planos setoriais instituídos durante o seu período de vigência. Portanto, o PPA é o 

instrumento maior de planejamento a nortear as ações públicas para um período de quatro anos, 

determinando uma diretriz estratégica aos orçamentos anuais. 

 

O PPA é o instrumento que permite a articulação do poder executivo de forma a estabelecer as 

bases para a construção das ações de governo, e também para as interfaces dessas ações com 

as demais esferas da sociedade (iniciativa privada, terceiro setor, etc.). A obrigatoriedade da 

elaboração do PPA induz o poder público a planejar as suas ações e também seu orçamento de 

modo a não descumprir as diretrizes nele contidas.  

 

A Lei Federal nº 11.445/2007, ao exigir a revisão periódica a cada 4 anos (no máximo), dos 

Planos Municipais de Saneamento, vinculando essa revisão necessariamente ao período que 

anteceda a elaboração do PPA, cria um vínculo de planejamento necessário, para os serviços 

públicos com impacto direto na população. 

 

Este PMSB deverá compatibilizar-se com o Plano Plurianual do Município, a fim de permitir o 

desenvolvimento das ações planejadas as quais devem ser viáveis dentro do quadro orçamentário 

do Município.  

 

As principais demandas e insumos técnico-operacionais foram apresentados no Capítulo 6 – 

Projeção de Demandas deste Plano. As avaliações econômicas e financeiras para o 

equacionamento das demandas oriundas do diagnóstico e das demandas relativas ao crescimento 

vegetativo, com os possíveis cenários institucionais serão apresentados em capítulo específico, 

mais a frente tratando da implementação das ações necessárias para atingir os objetivos e 

elaboração de plano de ações para emergências e contingências.  

 

6.1 Horizonte Temporal de Implementação do PMSB – Santa Luzia 

 

Conforme já comentado, os programas, projetos e ações deste PMSB devem atender a demanda 

de saneamento básico, no período de planejamento (30 anos).  
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 Ações imediatas / emergenciais: 2014 a 2017. 

 Ações de curto prazo:  2018 a 2023. 

 Ações de médio prazo: 2024 a 2029. 

 Ações de longo prazo: 2030 a 2044. 

 

As ações do programa de Educação Socioambiental terão um prazo inicial reduzido para 

implantação, entretanto deverão ser repetidas sistematicamente. Sugere-se que sejam realizadas 

anualmente através de eventos concentrados em datas marcantes como Dia da Água, Dia do 

Meio Ambiente, podendo ser com pelo menos uma semana de duração e inserida no Calendário 

Escolar Municipal. 

 

6.1.1 Programa 01: Universalização dos Serviços de Abastecimento 

de Água 

 

Conforme consta do Capítulo 2 - Diagnóstico do Serviço de Abastecimento de Água Potável 

e de Esgotamento Sanitário, o serviço de abastecimento de água  está praticamente 

universalizado, excetuando-se apenas comunidades sem legalização municipal. Além das ações 

propostas para a efetiva universalização, foram propostos subprogramas e ações objetivando a 

melhor prestação dos serviços. 

 

Subprograma 1.1: Elaboração do Plano Diretor de Água, Estudo de Concepção e Projeto Básico  

 

Subprograma 1.2: Ampliação, modernização e melhorias do sistema de abastecimento de água, 

incluindo Programa de Controle de Perdas e Uso Racional da Água e Monitoramento da 

Qualidade e dos Padrões de Potabilidade da Água. 

 

6.1.1.1 Diretrizes e Princípios – Abastecimento de Água 

 

Os projetos e as ações a serem realizadas no Programa de Ampliação, modernização e melhorias 

do sistema de abastecimento de água, incluindo Programa de Controle de Perdas e Uso Racional 

da Água e Monitoramento da Qualidade e dos Padrões de Potabilidade da Água, terão como 

princípios básicos, as seguintes considerações: 

 

 Racionalidade econômica na prestação dos serviços; 
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 A água é um bem escasso, dotado de valor econômico e essencial à vida; 

 O Poder Concedente é o responsável, mesmo que de forma consultiva, pela definição da 

política tarifária a ser implementada pelo operador do serviço; 

 A água é um bem de domínio público (Art. 1º, Inciso I, da Lei nº 9.433/1997); 

 A prioridade do uso dos recursos hídricos, mesmo em caso de escassez, é para o 

consumo humano e dessedentação animal (Lei nº 9.433/1997); 

 Ações de controle de perdas e uso racional da água deverão privilegiar, os ganhos 

resultantes para a coletividade, para as atuais e para as futuras gerações, decorrentes 

da conservação do recurso água; 

 Projetos e ações a serem realizados no âmbito do Programa de Monitoramento da 

Qualidade e dos Padrões de Potabilidade da Água deverão ter como princípios básicos, 

as considerações, emanadas da Portaria 2914/2011 – MS; e 

 O sistema de monitoramento da qualidade da água deverá permitir o controle social. 

 

O sistema de abastecimento de água requer prestação ampliada do serviço para atendimento do 

crescimento populacional vegetativo e manutenção periódica. As ações aqui previstas objetivam a 

ampliação da oferta de água de forma a garantir o atendimento futuro da população. 

 

Ação 1.1.1:  Elaboração do Plano Diretor de Água / Elaboração do Estudo de Concepção. 

Ação 1.1.2:  Elaboração de Projetos Básicos e Licenciamento Ambiental. 

Ação 1.2.1: Ampliar o sistema de produção de água potável. 

Ação 1.2.2: Ampliação e melhorias do sistema de adução 

Ação 1.2.3: Ampliação e Melhorias no sistema de reservação 

Ação 1.2.4: Elaboração de estudos e ações para redução de perdas no sistema de 40% para 

25% 

Ação 1.2.5: Setorização e Macromedição. 

Ação 1.2.6: Universalização do índice de micromedição e manutenção de idade média dos 

hidrômetros abaixo de 5 anos. 

Ação 1.2.7: Execução de novas ligações prediais com hidrômetros para atender crescimento 

vegetativo e substituição e padronização de ramais. 

Ação 1.2.8:     Execução de rede de distribuição para atender crescimento vegetativo 

Ação 1.2.9: Substituição de trechos obsoletos de rede de distribuição 

Ação 1.2.10: Monitoramento da qualidade da água bruta tratada e distribuída. 
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6.1.2 Programa 02: Universalização dos Serviços de Esgotamento 

Sanitário 

 

Conforme consta do Diagnóstico, o serviço de esgotamento sanitário não possui coleta e 

transporte universalizados e também nem todo o volume coletado é tratado. Esta situação 

contribui para a proliferação de doenças parasitárias e infecciosas além da degradação dos 

recursos hídricos. Os subprogramas e ações propostas objetivam as melhorias da qualidade de 

vida da população, da qualidade dos corpos hídricos, da qualidade do solo, e ampliação e 

adequação na prestação deste serviço. 

 

Argumenta-se adicionalmente que além da importância sócio ambiental da universalização dos 

sistemas de esgotamento sanitário, destaca-se ganhos de eficiência e de rentabilidade em 

escalas ao longo do tempo com a: 

 

 Valorização do preço das terras e dos imóveis; 

 Redução de gastos do sistema de seguridade social; 

 Redução de gastos das empresas motivados por afastamentos de colaboradores em 

virtude de doenças associadas a falta de saneamento básico; 

 Aumento da produtividade de trabalhadores e ganhos de renda; e 

 Desoneração do sistema público de saúde. 

 

Subprograma 2.1: Atualização do Plano Diretor de Esgoto, Elaboração de Estudo de Concepção, 

Projeto Básico e Projeto Executivo. 

 

Subprograma 2.2: Ampliação, melhorias e manutenção do sistema de esgotamento sanitário na 

área urbana, incluindo Programa de Monitoramento de Lançamento dos Efluentes dos Sistema 

Públicos de Tratamento de Esgotos e Programa de Controle Operacional.  

 

O sistema de esgotamento sanitário requer universalização e prestação ampliada do serviço para 

atendimento do crescimento populacional vegetativo e manutenção periódica das estruturas 

físicas. As ações aqui previstas objetivam a ampliação do nível de cobertura e tratamento e 

garantir o destino correto dos esgotos. 
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6.1.2.1 Diretrizes e Princípios – Esgotamento Sanitário 

 

Constituem diretrizes e princípios básicos: 

 

 Regularidade; 

 Eficiência; 

 Segurança operacional; 

 Generalidade e modicidade das soluções adotadas; 

 Adequação à realidade local; 

 Integração; 

 Avanço tecnológicos e ampliação gradual dos níveis de tratamentos; 

 Evitar / minimizar riscos epidêmicos; 

 Melhores condições de higiene; 

 Conservação dos recursos naturais; e 

 Redução dos gastos públicos aplicados no tratamento de doenças; 

 

Ação 2.1.1:  Elaboração do Plano Diretor de Esgoto / Elaboração do Estudo de Concepção. 

Ação 2.1.2:  Elaboração de Projetos Básicos e Licenciamento Ambiental. 

Ação 2.2.1: Execução de novas ligações prediais de esgoto para atender ampliação de 

cobertura e crescimento vegetativo  

Ação 2.2.2: Ampliar o sistema de coleta de esgoto - implantação de rede coletora 

Ação 2.2.3: Execução de Novas Estações Elevatórias de Esgoto. 

Ação 2.2.4: Execução de Emissários e Linhas de Recalque 

Ação 2.2.5: Ampliação e Execução de Novas Estações de Tratamento de Esgoto 

Ação 2.2.6: Garantir a implementação do sistema de coleta e tratamento de esgoto em novos 

empreendimentos imobiliários 

Ação 2.2.7: Ampliar a adesão de clientes com disponibilidade de rede coletora 

Ação 2.2.8:     Monitoramento da Qualidade dos Efluentes de Esgoto 

 

6.1.3 Programa 03: Regulação e Fiscalização 

 

Conforme consta do Diagnóstico, o serviço de água e esgoto de Santa Luzia possui Agência 

Reguladora (ARSAE) realizando atividades sem estar devidamente conveniada com o Município 

para o exercício desta atividade. O Município deverá regularizar a definição da regulação e 
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fiscalização dos serviços como ação imediata e/ou emergencial, seja formalizando convênio com 

a ARSAE, seja conveniando-se com agência reguladora de um consórcio de municípios com 

interesse comum, ou seja, criando a sua própria agência de regulação. A concessionária estatal, 

operadora dos serviços efetua pagamentos mensais oriundos da receita dos serviços para fazer 

faces às atividades de regulação e controle.   

 

Subprograma 3.1: Definição da Agência Reguladora - Convênio de Fiscalização. 

Subprograma 3.2: Revisar os contratos de serviços públicos de água e esgoto conforme 

exigências da Lei Federal nº 11.445/2007. 

Subprograma 3.3: Sistematizar ações da Agência Reguladora / Relatórios com base em 

indicadores quantitativos, qualitativos e gerenciais. 

Subprograma 3.4: Promover a fiscalização e acompanhamento dos contratos e convênios dos 

serviços públicos de água e esgoto. 

 

6.1.3.1 Diretrizes e Princípios – Gestão 

 

As principais diretrizes que regem a estruturação do Programa de Regulação e Fiscalização são: 

 

 Prioridade no estabelecimento de mecanismos de gestão (aspectos legais, institucionais, 

de planejamento e da base de informações), apoiado em estudos e projetos consistentes 

sob o ponto de vista técnico; 

 Arranjo institucional, que promova o fortalecimento institucional da Secretaria de 

Administração e Finanças e Secretaria do Meio Ambiente; 

 Organização, monitoramento e avaliação periódica da operação e manutenção dos 

sistemas existentes, de modo a evitar a perda de patrimônio público e o desempenho 

inadequado da infraestrutura já instalada; 

 Ampliação da infraestrutura; 

 Cooperação intermunicipal redução de déficits e ganhos de escala; e 

 Implantar sistema de informações municipais de saneamento. 
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6.1.4 Programa 04: Controle Social 

 

O objetivo principal é a criação de mecanismos de controle, que permitam clareza e 

disponibilização de informações a sociedade.   

 

Ação 4.1: Formulação de Políticas Públicas para a participação social. Realização de Seminários, 

Avaliação, Palestras Técnicas, etc. 

Ação 4.2: Criação de um Sistema de Informações ON-LINE de Saneamento Básico. Acessível on 

line. 

Ação 4.3: Viabilização de acompanhamento de metas pelas associações de moradores 

 

6.1.5 Programa 05: Educação Socioambiental. 

 

O objetivo principal é a formação da consciência crítica e noções de cidadania ambiental na 

população. 

 

Ação 5.1: Promover Campanhas e Visitas as unidades operacionais de Abastecimento de Água e 

Esgotamento Sanitário  

Ação 5.2: Informar a população sobre a TARIFA SOCIAL. 

Ação 5.3: Promover cursos e palestras voltados a Educação Ambiental.Ampliação do 

conhecimento da sociedade com relação à gestão ambiental municipal 

 

6.1.6 Programa 06: Plano Plurianual e Plano Municipal de 

Saneamento Básico 

 

Ação 6.1: Elaboração do PMSB – Santa Luzia / Início de Gestão. 

Ação 6.2: Revisão do PMSB / antecede a Elaboração do PPA. 
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7. CRONOGRAMA DE AÇÕES 

 

7.1 Horizonte Temporal de Implementação do PMSB 

 

Os programas, projetos e ações do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) do 

Município Santa Luzia devem atender a demanda de saneamento básico, durante o período de 

30 anos (2015 a 2044), após o início da implantação do Plano.  

 

Os prazos definidos para a implantação das ações foram divididos nos seguintes períodos: 

 

 Imediato (1° ao 3º ano – 2015 a 2017); 

 Curto Prazo (4° ao 9° ano – 2018 a 2023); 

 Médio Prazo (10° ao 15° ano - 2024 a 2029); e  

 Longo prazo (16° ao 30°ano – 2029 a 2044). 

 

As ações do programa de educação socioambiental terão um prazo inicial curto para implantação, 

contudo deverão ser realizadas periodicamente.  

  

Sugere-se que a cada ano esta ação seja repetida e acrescida de novos temas, em um evento 

como “SEMANA DA ÁGUA” e/ou “SEMANA DO MEIO AMBIENTE”, a ser inserido no calendário 

municipal e/ou escolar. 

 

A tabela 7.1.2, a seguir, apresenta o cronograma temporal de execução dos programas, 

subprogramas e ações constantes do PMSB de Santa Luzia.  
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Tabela 7.1.2 

Cronograma Temporal dos Projetos, Programas e Ações do PMSB  - Santa Luzia 2015 a 2044 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044

1. Universalização do Serviço de Abastecimento de Água

1.1 Elaboração do Plano Diretor de Água, Elaboração de Estudo de Concepção, Projeto Básico 

1.1.1 Elaboração do Plano Diretor de Água / Elaboração do Estudo de Concepção

1.1.2 Elaboração de Projetos Básicos e Licenciamento Ambiental

1.2 Ampliação, melhorias e manutenção do sistema de abastecimento de água na área urbana.

1.2.1 Ampliar o sistema de produção de água potável

1.2.2 Ampliação e melhorias do sistema de adução

1.2.3 Ampliação e Melhorias no sistema de reservação objetivando a continuidade do abastecimento

1.2.4 Elaboração de estudos e implantação de ações para redução de perdas no sistema de abastecimento de água

1.2.5 Setorização e Macromedição

1.2.6 Universalização do indice de micromedição

1.2.7 Execução de novas ligações prediais com hidrometros para atender crescimento vegetativo e substituição e padronização de ramais

1.2.8 Execução de rede de distribuição para atender crescimento vegetativo

1.2.9 Substituição de trechos obsoletos de rede de distribuição

1.2.10 Monitoramento da qualidade da água bruta e distribuida

2. Universalização do Serviço de Esgotamento Sanitário

2.1 Atualização do Plano Diretor de Esgoto, Elaboração de Estudo de Concepção, Projeto Básico e Projeto Executivo.

2.1.1 Elaboração do Plano Diretor de Esgoto / Elaboração do Estudo de Concepção

2.1.2 Elaboração de Projetos Básicos, e Licenciamento Ambiental

2.2 Ampliação, melhorias e manutenção do sistema de esgotamento sanitário na área urbana.

2.2.1 Execução de novas ligações prediais de esgoto para atender ampliação de cobertura e crescimento vegetativo 

2.2.2 Ampliar o sistema de coleta de esgoto - implantação de rede coletora 

2.2.3 Execução de Novas Estações Elevatórias de Esgoto 

2.2.4 Execução de Emisários e Linhas de Recalque

2.2.5 Ampliação e Execução de Novas Estações de Tratamento de Esgoto

2.2.6 Garantir a implementação do sistema de coleta e tratamento de esgoto em novos empreendimentos imobiliários

2.2.7 Ampliar a adesão de clientes com disponibilidade de rede coletora

2.2.8 Monitoramento da Qualidade dos Efluentes de Esgoto

3. Regulação e Fiscalização

3.1 Definição da Agência Reguladora - Convênio de Fiscalização

3.2 Revisar os contratos de serviços públicos de água e esgoto conforme exigências da Lei Federal 11.445/2007

3.3 Sistematizar ações da Agência Reguladora / Relatórios com base em indicadores quantitativos, qualitativos e gerenciais.

3.4 Promover a fiscalização e acompanhamento dos contratos e convênios dos serviços públlicos de ágau e esgoto

4. Controle Social

4.1 Formulaçãoo de Politicas Públicas para a participação social

4.2 Criação de um Sistema de Informações ON-LINE de Saneamento Básico.

4.3 Viabilização de acompanhamento de metas pelas associações de moradores

5. Educação Sócio Ambiental

5.1 Promover Campanhas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário

5.2 Informar a população sobre a TARIFA SOCIAL

5.3 Promover cursos e palestras voltados a Educação Ambiental

6.  PLANO MUNICIPAL DE SAENAMENTO BÁSICO DE MANAUS (PMSB) e PLANO PLURIANUAL (PPA)

6.1 Elaboração do PMSB / Inicio da Gestão

6.2 Elaboração PPA / Revisão PMSB

PROJETOS / PROGRAMAS / SUB PROGRAMAS / AÇÕES
IMEDIATAS CURTO PRAZO MÉDIO PRAZO LONGO PRAZO

1

2015

0
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8. ALTERNATIVAS INSTITUCIONAIS PARA A PRESTAÇÃO DOS 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO 

 

Este tópico tem por finalidade apresentar as diferentes formas de prestação dos serviços públicos 

de saneamento. 

 

A Lei nº 11.445 de 5/1/2007, estabeleceu princípios e diretrizes orientadoras das ações relativas 

aos serviços de saneamento básico. Assim, foram criados instrumentos visando à implementação 

das ações:  

 

 A Política Nacional de Saneamento Básico; e 

 Os Planos Municipais e/ou Regionais de Saneamento Básico. 

 

A Política Nacional de Saneamento Básico tem como objetivo orientar a gestão dos serviços de 

saneamento, de forma a assegurar à sociedade, condições salubres e satisfatórias de saúde 

pública. 

 

O Plano Municipal de Saneamento Básico define as prioridades de investimentos, os objetivos e 

as metas, de forma a orientar a atuação dos prestadores de serviços. 

 

Compete ao município (titular dos serviços de saneamento), a responsabilidade pela elaboração 

do Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB, bem como definir a estrutura interna de 

como gerir os serviços. 

 

A titularidade cabe ao poder público municipal, que poderá, no entanto, por previsão disposta no 

artigo 241 da Constituição Federal de 1988 e da Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005 (Lei de 

Consórcio Público), facultar a concessão dos serviços a outros entes jurídicos, podendo ser 

público ou privado. 

 

Ao lado do planejamento, a Lei nº 11.445/2007 reafirma o princípio de que os serviços públicos de 

saneamento básico devem ser regulados e fiscalizados pelo poder público.  

 

Entre outras diretrizes, a Lei estabelece que os contratos, que tenham por objeto a prestação de 

serviços públicos de saneamento básico mediante delegação, sejam em regime de gestão 
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associada (consórcio público ou convênio de cooperação) ou de concessão, só serão válidos se 

forem definidas no âmbito da política de saneamento básico, normas de regulação que prevejam 

os meios para o cumprimento de suas diretrizes, incluindo a designação da entidade de 

regulação e de fiscalização. 

 

A Lei estabelece também que o ente regulador definido pelo município, especialmente para os 

serviços delegados, deve possuir independência decisória, o que inclui autonomia administrativa, 

orçamentária e financeira, e transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões, 

competindo-lhe editar normas relativas às dimensões técnica, econômica e social da prestação 

dos serviços.  

 

Essas diretrizes se aplicam também para os casos em que as funções de regulação e fiscalização 

sejam delegadas pelo titular para entidade reguladora de outro ente da Federação (estado ou 

município), constituída dentro do mesmo Estado. 

 

O objetivo primordial da regulação e fiscalização é proteger a livre concorrência entre os 

operadores e os direitos do consumidor em geral, além de garantir o cumprimento do plano de 

saneamento, o equilíbrio econômico-financeiro do operador e a qualidade dos serviços de 

saneamento básico no município.  

 

Desta forma, para atender as diretrizes da Lei nº 11.445/2007, o Município de Santa Luzia 

deverá definir um ente regulador e fiscalizador dos serviços de saneamento. As opções 

disponíveis são: 

 

 Criar uma agência reguladora municipal; 

 Realizar um consórcio com outro(s) município (s) para a criação de uma agência 

intermunicipal; ou 

 Firmar convênio com a Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de 

Esgotamento Sanitário - ARSAE – presente no Estado de Minas Gerais.  

 

Conforme já informado nos produtos anteriores, a Agência Reguladora de Serviços de 

Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário – ARSAE foi criada pela Lei Estadual nº 

18.309, de 3 de agosto de 2009. Segundo o Art. 5º da citada Lei, a ARSAE tem por finalidade 
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fiscalizar e orientar a prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário. 

 

Com relação à prestação do serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário 

propriamente dito, o Município de Santa Luzia, tem o direito e dever de decidir como o mesmo 

será prestado.  

 

Caso a decisão municipal de Santa Luzia, seja delegar a prestação dos serviços para um 

consórcio público, para uma empresa estatal, pública ou de economia mista, ou, ainda, para uma 

empresa privada, a Lei nº 11.445/2007 exige que haja um contrato em que estejam previstos os 

direitos e deveres da empresa contratada, dos usuários e do titular. 

 

A exigência legal é que sejam celebrados contratos que criem direitos firmes e estáveis,  

garantindo-se assim, o respeito aos direitos dos usuários e a melhoria de atendimento, bem como 

se possibilita segurança jurídica para os investimentos necessários à universalização dos 

serviços. 

 

Conforme a legislação atual, existem três formas de prestação dos serviços de saneamento 

básico: 

 

1) Prestação direta;  

2) Prestação indireta mediante concessão ou permissão; e  

3) Gestão associada.  

 

Cabe, portanto, ao Município de Santa Luzia, definir a alternativa institucional que lhe seja mais 

conveniente quanto ao objetivo de universalização do acesso aos serviços de abastecimento de 

água, esgotamento sanitário. 

 

Em termos de organização metodológica, cada seção do presente tópico aborda uma diferente 

forma de prestação dos serviços públicos de saneamento e suas respectivas espécies de forma 

geral e descritiva, abrangendo a eventual participação de entes privados, sendo que ao final de 

cada seção são reunidas em um quadro as vantagens e desvantagens daquela forma ou espécie. 
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Como panorama do que será tratado ao longo deste tópico apresenta-se a seguir um quadro 

esquemático das diferentes formas de prestação dos serviços públicos de saneamento: 

 

Quadro 8.1 

Prestação dos serviços públicos de saneamento 

 

 
A seguir, apresenta-se uma breve descrição de cada uma dessas formas, com suas diferentes 

espécies, inclusas eventuais variações relevantes em sua formação, considerando as 

experiências já praticadas no setor.  

 

 

Prestação 
de 

Serviços 
Públicos 

 

Direta 

Indireta 

Gestão 
Associada 

 
Centralizada 

Descentralizada 
(Outorga) 

 

Concessão 

Permissão 

 

Consórcio público 

Convênio de cooperação 

Prefeitura 

 Autarquia 
Empresa pública 
Sociedade de economia mista 

Contrato de programa 
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8.1 Prestação Direta 

 

Os serviços são prestados por um órgão da Prefeitura Municipal, sem personalidade jurídica e 

sem qualquer tipo de contrato, já que, nessa modalidade, as figuras de titular e de prestador dos 

serviços se fundem em um único ente – o Município. A Lei nº 11.445/2007 em seu Art. 10 

dispensa expressamente a celebração de contrato para a prestação de serviços por entidade que 

integre a administração do titular. 

 

Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário são prestados em vários 

municípios brasileiros por Departamentos de Água e Esgoto (DAE), órgãos da Administração 

Direta Municipal. A remuneração ao Município, pelos serviços prestados, é efetuada por meio da 

cobrança de taxa ou tarifa.  

 

Em geral, tais serviços restringem-se ao abastecimento de água, à coleta e ao afastamento dos 

esgotos. Os serviços relativos à limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e, drenagem e 

manejo das águas pluviais urbanas são em geral prestados de forma direta por secretarias 

municipais. 

 

A prestação direta é alternativa cada vez menos interessante em razão da rigidez no trato 

orçamentário e limitações fiscais. 

 

Uma forma de solucionar esses entraves e garantir maior eficiência à gestão dos serviços seria a 

descentralização da prestação, ou seja, esta ainda permaneceria no âmbito interno da própria 

Administração, mas, por meio de delegação, o serviço seria prestado por um ente 

descentralizado, com a segregação de recursos e administração própria:  

 

i. Autarquia; 

ii. Empresa pública; ou 

iii. Sociedade de economia mista. 
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8.2 Prestação Direta Centralizada 

 

Os órgãos públicos integrantes da Administração Direta estão sujeitos a normas gerais de 

contabilidade e de direito financeiro, com destaque para a Lei nº 4.320/1964 e a Lei 

Complementar nº 101/2000. Logo, nesta forma, a prestação dos serviços de saneamento e sua 

gestão estariam condicionadas aos ditames das respectivas leis, bem como partilhariam dos 

riscos de um orçamento geral do município e sua administração. 

 

O regime de pessoal seria aquele aplicável ao funcionalismo público, os investimentos deveriam 

contar com a respectiva previsão orçamentária municipal, as despesas de custeio deveriam ser 

previstas anualmente, contingenciamentos no orçamento poderiam atingir diretamente a 

prestação dos serviços de saneamento e seus recursos ingressariam no caixa único da 

administração. Além disso, eventual expansão do quadro de pessoal ou mesmo a manutenção 

dos seus quadros fariam parte da composição de pessoal da administração municipal como um 

todo, a qual possui um limite de comprometimento da receita com pessoal, conforme determinado 

pelo art. 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal2. 

 

Com isso há um engessamento dos serviços, em princípio incompatível com a sua necessária 

expansão para:  

 

i. O atendimento da demanda reprimida por saneamento básico;  

ii. A universalização do atendimento; e  

iii. O próprio crescimento da população, ainda em curva ascendente.  

 

Ademais, qualquer contratação de serviço ou obra necessariamente deverá observar o 

procedimento licitatório previsto na Lei nº 8.666/1993 e normas licitatórias específicas ao ente, se 

houver. 

 

                                                

 

 

2
 Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e 

em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados: 
I - União: 50% (cinquenta por cento); 
II - Estados: 60% (sessenta por cento); 
III - Municípios: 60% (sessenta por cento). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art169
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Há uma vantagem nesta prestação direta centralizada: a imunidade tributária recíproca existente 

em razão da limitação ao poder de tributar constante do Art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal3. 

No âmbito da prestação direta centralizada pode haver a contratação de obras ou serviços 

específicos pelos respectivos entes, sob o regime da Lei nº 8.666/1993 ou da contratação 

integrada prevista pelo Regime Diferenciado de Contratações - RDC (Lei nº 12.462/2011).  

 

O custeio das obras contratadas ainda neste âmbito de prestação poderá ocorrer mediante o 

acesso a recursos não-onerosos da União, observadas as disposições da Lei nº 11.445/2007 (Lei 

Nacional de Saneamento Básico - LNSB), e seu respectivo regulamento (Decreto nº 7.217/2010), 

bem como das demais normas que regem as transferências, eventualmente as do Programa de 

Aceleração do Crescimento - PAC. Uma alternativa de custeio, esta mais abrangente e para além 

das obras, é o acesso aos créditos do Programa Saneamento para Todos, que é gerido pelo 

Ministério das Cidades e operado pela Caixa Econômica Federal - CAIXA4. 

 

Tabela 8.2.1 

Principais Aspectos da Prestação Direta Centralizada de Serviços de Saneamento Básico 

Vantagens Desvantagens 

Acesso direto a recursos da União (onerosos 
ou não-onerosos). 

Eventual deficiência nas informações e falhas 
de projetos (situação mitigada no caso da 
contratação integrada ou de consultorias 

especializadas). 

Imunidade tributária (restrita aos entes 
públicos pertinentes, conforme o caso) – a 

rigor é uma vantagem não apropriável numa 
eventual participação privada no âmbito desta 

prestação. 

Falta de flexibilidade financeira (caixa único e 
regras orçamentárias). 

- 
Risco político no contingenciamento de 

verbas ou na correta execução dos contratos. 

- Qualquer contratação dependerá de licitação. 

                                                

 

 

3 
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios: 
[...] 
VI - instituir impostos sobre: 
Patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros; 
4
 Trata-se, em verdade, de mecanismo de financiamento de implantação de infraestruturas atinentes aos serviços de saneamento 

básico, seja o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, o manejo de águas pluviais, de resíduos sólidos, preservação e 
recuperação de mananciais, etc. Serve também para o financiamento de estudos de concepção e de projetos para empreendimentos 
que se enquadrem nas modalidades previstas no programa, bem como para a elaboração de Planos de Saneamento Básico, exigência 
contida na Lei n° 11.445/2007. 
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- 
Planejamento, gestão e execução estão 
preponderantemente sujeitos ao controle 

público. 

- 
Concentração de riscos preponderantemente 

no ente público. 

 

 

 

8.3 Prestação Direta Descentralizada 

 

A seguir são descritas alternativas de prestação de serviços de saneamento básico através da 

administração indireta, denominadas de Entidades Paraestatais. 

 

São órgãos integrantes da Administração Indireta do Estado, as autarquias e as fundações 

públicas de direito público. Na prática, as autarquias não se distinguem das fundações de direito 

público, sendo as diferenças entre elas muito tênues.  

 

As autarquias constituem a modalidade de descentralização administrativa mais próxima do Poder 

Público, prestando um serviço retirado da Administração Centralizada. 

 

A autarquia como um prolongamento do Poder Público executa serviços próprios do Estado, com 

seus privilégios e suas responsabilidades. O que diferencia a autarquia dos órgãos da 

Administração Direta são seus métodos operacionais, especializados e mais flexíveis.  

 

As autarquias formam patrimônio próprio e auferem receitas operacionais, podendo levantar 

empréstimos oferecendo seu patrimônio como garantia. 

 

Um dos atributos das autarquias é a sua característica de titularidade dos serviços, isto é, a 

autarquia pode conceder um determinado serviço para empresas públicas ou privadas. A 

autarquia é uma entidade da administração pública municipal, criada por lei para prestar serviços 

de competência da Administração Direta, recebendo, portanto, a respectiva delegação.  

 

Embora instituídas para uma finalidade específica, suas atividades e a respectiva remuneração 

não se encontram vinculadas a uma equação econômico-financeira, pois não há contrato de 

concessão.  
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A Lei Federal n°. 11.445/2007 que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e 

sua política federal prevê no Artigo 16, inciso I, a autarquia como prestadora dos serviços de 

saneamento básico. 

 

Os Serviços Autônomos de Água e Esgoto - SAAE são autarquias municipais com personalidade 

jurídica própria, autonomia administrativa e financeira, criadas por lei municipal com a finalidade 

de prestar os serviços de água e esgoto. 

 

Outra forma indireta de prestação de serviços pelo Município é a delegação a Empresas 

Públicas ou Sociedades de Economia Mista, criadas por lei municipal.  

 

A empresa pública é uma entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com 

patrimônio próprio, capital exclusivo e direção do Poder Público, seja União, estado ou município, 

que utiliza órgãos da administração indireta, criados por lei, para desempenhar atividades de 

natureza empresarial, e cujo governo seja levado a exercer, por força de conveniência ou 

contingência administrativa, podendo tal entidade revestir-se de qualquer das formas admitidas 

em direito. 

 

Portanto, a prestação direta descentralizada abrange figuras distintas entre si, inclusive quanto 

aos respectivos regimes jurídicos, com diferentes consequências na sua prestação, como 

demonstrado a seguir. 

 

 Autarquia 

As autarquias são pessoas jurídicas de direito público interno5 mas autônomas (ao 

menos no sentido administrativo), o que permite a afirmação de que seus bens lhe são 

próprios e não se confundem com os bens da respectiva administração pública que 

integrem, ainda que esses bens, em geral, estejam afetados às finalidades especiais que 

constituem o específico escopo autárquico. 

 

                                                

 

 

5
 Código Civil Brasileiro Art. 41. São pessoas jurídicas de direito público interno: 

[...] 
IV - as autarquias, inclusive as associações públicas; 
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Necessariamente deverão ser criadas por lei, conforme disposição expressa constante 

do inciso XIX do art. 37 da Constituição Federal6. Referida lei disporá sobre o regime 

jurídico da autarquia (o que inclui a prestação de serviço e o regime de pessoal) e seu 

escopo. Deve-se ressaltar ainda o controle administrativo a que estará sujeita a 

autarquia, como pessoa de direito público e integrante da Administração Pública. 

A Constituição Federal estendeu expressamente às autarquias a imunidade tributária 

quanto a impostos sobre patrimônio, rendas ou serviços, disposta no Art. 150, VI, “a”, 

consoante o disposto no §2º do mesmo artigo constitucional7. 

 

Deve-se destacar a possibilidade de autarquias delegarem as atividades a elas 

cometidas, seja de forma integral, seja de forma parcial, desde que prevista a 

autorização legal para tanto, assumindo a referida prestação delegada a forma de 

gestão associada ou a forma indireta, como será visto mais adiante, ou ainda, uma 

forma mista entre as diferentes formas, conforme a abrangência e extensão da 

delegação promovida pela respectiva entidade autárquica. 

 

Tabela 8.3.1 

Principais Aspectos da Prestação Direta Descentralizada  

Autarquia 

Vantagens Desvantagens 

Acesso facilitado a recursos da 
União (onerosos ou não-onerosos) 
dado o respectivo controle público. 

Eventual deficiência nas informações e falhas de projetos 
(situação mitigada no caso da contratação integrada ou de 
consultorias especializadas). 

Imunidade tributária (restrita àquilo 
que for receita da Autarquia no 
exercício de sua atividade-fim). 

Falta de flexibilidade financeira (caixa único e regras 
orçamentárias). 

- 
Concentração de riscos preponderantemente no ente 
público. 

 

 Empresa Pública 

                                                

 

 

6
 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 
[...] 
XIX - somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia 
mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação; 
7 

Art. 150. [...] 

§ 2º - A vedação do inciso VI, "a", é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere 
ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. 
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As empresas públicas são pessoas jurídicas de direito privado, cuja criação depende 

de autorização legal e cujo capital é exclusivo do ente público que autorizou a 

respectiva criação. 

 

Estão sujeitas, portanto, ao regime jurídico de direito privado, embora ocorra uma 

derrogação parcial do regime de direito privado por normas de direito público. Aliás, seus 

próprios bens padecem inicialmente de uma indefinição quanto ao respectivo regime 

jurídico, sujeitos que estarão ao regime correspondente à respectiva finalidade e 

imprescindibilidade à função pública. O seu pessoal seguirá o regime celetista, embora o 

provimento dos empregos públicos se dê mediante concurso público, nos termos do 

inciso II do Art. 37 da Constituição Federal8. 

 

A princípio as empresas públicas não gozam da imunidade tributária prevista no Art. 150, 

VI, “a”, da Constituição Federal, contudo, tem-se reconhecido a imunidade tributária para 

as empresas públicas, ou as sociedades de economia mista com participação privada 

simbólica (e, portanto, equivalentes a empresas públicas), quando não distribuam 

dividendos, e sejam prestadoras de serviços públicos, nos termos do que vem decidindo 

o Supremo Tribunal Federal (STF).  

 

Vale destacar ainda que poderão ser caracterizadas como empresas estatais 

dependentes, para os efeitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, caso recebam do ente 

controlador recursos para pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral 

ou mesmo de capital (exceto aqueles destinados ao aumento de capital). 

 

As empresas públicas estão sujeitas ao regime licitatório previsto na Lei nº 8.666/1993, 

mas estarão dispensadas de licitação na contratação de suas subsidiárias ou 

controladas, desde que o preço seja compatível com o praticado no mercado9. 

                                                

 

 

8 
Art. 37. [...] 

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de 
acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em 
comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; 
9 

Lei 8.666/1993 Art. 24. É dispensável a licitação: 

[...] 
XXIII - na contratação realizada por empresa pública ou sociedade de economia mista com suas subsidiárias e controladas, para a 
aquisição ou alienação de bens, prestação ou obtenção de serviços, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no 
mercado. 
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Vale frisar, no entanto, que a criação de subsidiárias ou aquisição de controle de 

outras empresas deve estar prevista na lei que autorizou a criação da respectiva 

empresa. Outra previsão legal necessária à empresa é a autorização para eventual 

delegação de suas atividades a outras empresas estatais ou a empresas privadas. 

 

Mais uma possibilidade de participação privada pode ocorrer mediante a celebração de 

joint ventures entre empresas privadas e a empresa pública pertinente para a efetivação 

de determinados escopos, mediante processo de chamamento público para seleção de 

interessados, com a escolha devidamente justificada e calcada objetivamente naquilo 

que for melhor para o atendimento à finalidade pública prevista, e posterior constituição 

de uma Sociedade de Propósito Específico - SPE, desde que a participação da empresa 

pública em empresas privadas esteja de alguma forma autorizada em lei. 

 

Tabela 8.3.2 

Principais Aspectos da Prestação Direta Descentralizada  

Empresa Pública 

Vantagens Desvantagens 

Acesso a recursos do Orçamento 
Geral da União - OGU facilitado 
pelo controle público, ainda que 
mediados pelo respectivo ente 
controlador. 

Eventual deficiência nas informações e falhas de projetos 
(situação mitigada no caso da contratação integrada ou de 
consultorias especializadas). 

Imunidade tributária no caso de a 
empresa pública não distribuir 
dividendos e ser exclusivamente 
prestadora de serviço público. 

Planejamento, gestão e execução estão preponderantemente 
sujeitos ao controle público. 

Maior flexibilidade para garantias, 
dado o regime privado da empresa 
pública e a consequente 
segregação de recursos para suas 
atividades. 

Eventual limitação de recursos públicos disponíveis, pois no 
caso de haver necessidade de repasse de recursos públicos 
para despesas de custeio da empresa esta será considerada 
uma estatal dependente, com limitações das normas 
contábeis e fiscais do setor público. 

Eventuais ingressos de recursos 
públicos via aumento de capital da 
empresa. 

Participação do privado ocorrerá mediante necessária lei 
autorizativa, exceto para participações pontuais em 
contratações específicas promovidas via licitação ou 
chamamento público para constituição de joint ventures 
(nesta última hipótese há risco dos órgãos de controle exigir 
licitação). 

- Concentração de riscos preponderantemente no ente público. 
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 Sociedade de Economia Mista 

A sociedade de economia mista também é uma pessoa jurídica de direito privado e em 

tudo semelhante à empresa pública, inclusive quanto às disposições legais referidas, 

exceto quanto à composição do capital: nesta é admitida a participação de capital 

privado. 

 

Para permanecer na órbita da Administração Pública, ainda que indireta, sempre deverá 

ser garantido o controle público. A alienação da maioria do capital social dependerá de 

lei prévia autorizativa. Já para a alienação de participação minoritária não há essa 

obrigatoriedade, mas tampouco há óbice que seja autorizada previamente por lei, caso 

assim se deseje. Por fim, como já visto a aquisição de controle também depende de lei 

autorizativa, assim como a participação, ainda que minoritária, em empresas privadas. 

 

Tabela 8.3.3 

Principais Aspectos da Prestação Direta Descentralizada  

Sociedade de Economia Mista 

Vantagens Desvantagens 

Acesso a recursos da União 
facilitado pelo controle público. 

Manutenção do controle pelo Poder Público implica risco de 
interferência na gestão e administração da sociedade. 

Concentração de riscos na 
proporção do capital e segregada à 
companhia. 

Eventuais limitações no aporte de recursos do sócio público. 

Imunidade tributária no caso de a 
sociedade não distribuir dividendos, 
ter participação privada simbólica e 
ser exclusivamente prestadora de 
serviço público. 

Risco político no contingenciamento de verbas ou na correta 
execução dos contratos. 

- 
Controle administrativo da atuação da empresa (atuação de 
órgãos diversos, como, por exemplo, tribunais de contas). 

 

 

8.4 Prestação Indireta 

 

A Prestação Indireta tem fulcro no art. 175 da Constituição Federal, o qual determina que 

“incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou 

permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos”. 
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De imediato, o que assoma é necessidade, nesta forma de prestação, da licitação. Nos termos da 

Lei nº 8.987/1995, que regulamenta a prestação indireta prevista no art. 175 da Constituição 

Federal, a concessão sempre será precedida por concorrência, enquanto que na permissão 

bastará a licitação. Outro caráter distintivo é a precariedade do título, existente no caso da 

permissão10. Todavia, essa última distinção é esmaecida no caso das permissões outorgadas com 

prazo determinado, pois que o permitente estaria obrigado à indenização na hipótese da 

revogação antecipada do termo de permissão. 

 

Atualmente, para serviços públicos de saneamento, diante dos vultosos investimentos necessários 

para sua execução, a precariedade, em princípio, seria absolutamente incompatível com o tempo 

necessário para obtenção do respectivo retorno de capital, com o que basicamente a delegação 

para a prestação indireta é promovida por meio da concessão. 

 

A concessão pode abranger três espécies distintas:  

 

i. A concessão comum (tal como disciplinada pela Lei nº 8.987/1995);  

ii. A concessão administrativa; e  

iii. A concessão patrocinada.  

 

As duas últimas espécies de concessão vieram disciplinadas pela Lei nº 11.079/2004, que institui 

as normas gerais para licitação e contratação da parceria público-privada (PPP). 

 

Pode ocorrer ainda, na prestação indireta, o acesso a recursos da União, exceto quando houve a 

contrapartida pela outorga e ainda que pelo filtro do respectivo ente político envolvido no projeto. 

Para o caso de recursos não-onerosos haverá, em princípio, a necessária vinculação a obras de 

                                                

 

 

10
 Art. 2º Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se: 

[...] 
II - concessão de serviço público: a delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de 
concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e 
por prazo determinado; 
III - concessão de serviço público precedida da execução de obra pública: a construção, total ou parcial, conservação, reforma, 
ampliação ou melhoramento de quaisquer obras de interesse público, delegada pelo poder concedente, mediante licitação, na 
modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para a sua realização, por sua 
conta e risco, de forma que o investimento da concessionária seja remunerado e amortizado mediante a exploração do serviço ou da 
obra por prazo determinado; 
IV - permissão de serviço público: a delegação, a título precário, mediante licitação, da prestação de serviços públicos, feita pelo poder 
concedente à pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco. 
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infraestrutura, claramente segregadas na descrição do objeto do contrato, com marcos de 

execução previamente definidos. 

 

8.5 Participação da Iniciativa Privada 

 

O processo que vem se desenvolvendo no setor de saneamento básico no Brasil, a partir da 

participação privada, visa a atingir vantagens significativas. Esta alternativa surge como um 

repasse das obrigações públicas para a iniciativa privada. A Lei Federal 8.987, de 13 de fevereiro 

de 1995, também conhecida como a “Lei dos Serviços Públicos”, é um marco para os serviços 

públicos e dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos 

previstos no art. 175 da Constituição Federal. Em contratos de participação privada existem 

inúmeras possibilidades de arranjos contratuais. As modalidades são tratadas a seguir. 

 

 Contratos de Terceirização/Contratos de Serviço 

Bastante usados em atividades complementares, os contratos de serviço correspondem 

à forma mais simples, exigindo menor envolvimento do parceiro privado. Não impõem 

elevado investimento inicial e, portanto, representam baixo risco para o operador 

privado. 

 

São chamados também de “contratos de terceirização” quando da realização de serviços 

periféricos (por exemplo, leitura de hidrômetros, reparos de emergência, cobrança, etc.).  

O poder público mantém a totalidade da responsabilidade pela operação e manutenção 

do sistema, com exceção dos serviços contratados. 

 

 Contratos de Gestão 

 

Nos contratos da administração gerenciada, estão previstos incentivos para a melhoria 

do desempenho e da produtividade da empresa contratada. Em geral, destinam-se à 

operação e à manutenção de sistemas, recebendo o operador privado (contratado) 

remuneração prefixada e condicionada a seu desempenho, medido em função de 

parâmetros físicos e indicadores definidos, não havendo cobrança direta de tarifa aos 

usuários pela prestação de serviços. 
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 Contratos de Operação e Manutenção (O&M) 

Com duração de até cinco anos, os contratos O&M são arranjos em que o setor público 

transfere a uma empresa privada a responsabilidade total pela operação de parte ou de 

todo um sistema. A infraestrutura já existente é utilizada, sendo que o setor público 

mantém a responsabilidade financeira pelo sistema e deve prover os fundos necessários 

para os investimentos de capital demandados pelo serviço, podendo haver previsão de 

metas de desempenho que produzam à eficiência. 

 

 Contratos de Locação de Ativos  

O Contrato de Locação de Ativos firmado entre o poder público e uma empresa privada 

é fundamentado no artigo 62, §3°, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/1993. Por meio deste 

contrato, o poder público aluga o sistema (ativos) para a empresa, recebendo um 

determinado valor em troca. A empresa, por sua vez, remunera-se por meio da tarifa 

cobrada dos usuários. 

 

O parceiro privado assume diversos riscos da operação, mas, ao conjugar a 

transferência da manutenção e operação dos serviços para o contratado e a 

remuneração por meio de tarifas cobradas dos usuários, gera fortes incentivos junto à 

empresa para a redução dos custos de operação e o aperfeiçoamento do sistema de 

cobrança. As instalações financiadas pelo governo continuam sendo de sua propriedade 

e serão devolvidas ao poder público em condições estabelecidas no contrato. 

 

O modelo de locação de ativos tem sido utilizado como meio de “financiar” a realização 

de obras necessárias à prestação dos serviços públicos de saneamento básico. É o que 

se verifica em alguns municípios do Estado de São Paulo como Campos do Jordão, 

Campo Limpo e Várzea Paulista, em que a Companhia de Saneamento Básico do 

Estado de São Paulo - SABESP promoveu licitação para a locação de ativos, precedida 

da concessão do direito real de uso das áreas e da execução das obras de implantação 

das instalações necessárias à prestação dos serviços. Concluídas as obras, os ativos 

(instalações construídas) serão locados ao poder público durante um prazo determinado 

e, no final, após a amortização/depreciação dos investimentos realizados pela 

Sociedade de Propósito Específico - SPE, os ativos serão revertidos ao poder público, 

assemelhando-se a um contrato de leasing.  

 



 

165 

Nesse modelo, é responsabilidade da SPE a obtenção dos recursos financeiros 

necessários à execução das obras, podendo, inclusive, utilizar os recebíveis como 

garantia nas operações de financiamento. 

 

 Contratos de Concessão Parcial Tipo: BOT; BTO e BOO 

Os contratos de concessão parcial, já adotados por vários municípios no Brasil, foram a 

modalidade predominante nas primeiras concessões à iniciativa privada após a 

promulgação da Lei de Concessões. 

 

Em geral, seu objetivo é a ampliação da produção de água tratada ou a implantação de 

sistemas de tratamento de esgotos. Constitui opção frequente em situações em que o 

poder público não dispõe de recursos financeiros, em que as condições locais ou a 

orientação político-ideológica não favorecem uma concessão privada plena, ou em que a 

implantação desses sistemas de produção de água e de tratamento de esgoto seja 

urgente.  

 

Em geral, os sistemas de distribuição de água e de coleta de esgotos continuam sendo 

operados pelos serviços municipais, os quais mantém sob sua responsabilidade a 

cobrança das tarifas de água e esgotos, estabelecendo mecanismos de transferência de 

parte dessas receitas tarifárias ao concessionário do Build-Operate-Transfer - BOT. Os 

contratos de Build-Operate-Transfer - BOT, Build-Transfer-Operate - BTO e Build-Own-

Operate - BOO estão normalmente associados a investimentos em nova infraestrutura. 

 

No BOT, o parceiro privado constrói e opera por determinado período, ao final do qual os 

ativos são transferidos ao setor público.  

 

Em uma das variações possíveis, o BTO corresponde a um contrato onde o parceiro 

privado constrói a nova estrutura que é incorporada ao patrimônio do setor público e 

alugada ao próprio parceiro privado.  

 

Em outra variação no BOO, o parceiro privado retém a propriedade sobre o bem 

construído e este só será transferido ao setor público se e quando ele determinar a 

expropriação. 
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Essas novas relações contratuais têm se intensificado e a legislação brasileira tem se 

adaptado as estas formas. Pode ser citada como exemplo, a recente aprovação da Lei 

Federal nº. 12.744/2012, ou “Lei do Built to Suit”, em português “construído para 

servir”.  

 

Esses contratos foram incluídos na Lei de Locações (8.245/1991), deixando de ser 

atípicos. A expressão “Built to Suit” é um termo imobiliário usado para identificar 

contratos de locação a longo prazo no qual o imóvel é construído para atender os 

interesses já pré-determinados do locatário. Deste modo, é possível viabilizar projetos 

que atendam as rígidas normas estabelecidas pelos futuros usuários da construção e os 

prazos curtos para execução. 

 

 Contratos de Concessão Plena 

Os contratos de concessão plena transferem para o contratado toda a operação e 

manutenção do sistema e a responsabilidade de realizar os investimentos necessários 

por determinado período durante o qual a concessionária será remunerada por meio de 

cobrança de tarifa aos usuários. O poder público define as regras sobre a qualidade dos 

serviços e a composição das tarifas. Normalmente, a concessão tem por objeto a 

operação de um sistema já existente, sendo necessários, todavia, investimentos 

significativos para a sua expansão ou reforma, passando o risco comercial para o 

concessionário. 

 

A gestão integrada dos sistemas de saneamento básico já existentes e a implantar 

constitui o objeto da licitação da concessão, tendo sido mais comumente outorgada pelo 

critério de menor tarifa ou de maior valor de outorga paga pelo licitante. As concessões 

plenas têm sido a opção mais frequentemente adotada pelos municípios no Brasil, 

isoladamente ou em conjunto.  

 

Observa-se que, dada à precariedade geral que tem caracterizado os procedimentos 

prévios à publicação dos editais de licitação para a outorga de concessões, a execução 

efetiva dos planos de negócios propostos pelas concessionárias (à luz das informações 

que lhe foram disponibilizadas) está frequentemente sujeita as alterações imprevisíveis 

que onerariam a prestação de serviços, levando a eventual aumento de serviço. 
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As concessões são empregadas diante da necessidade de realização de investimentos 

de caráter emergencial não previstos, comumente decorrentes da deterioração dos 

sistemas por falta de realização de investimentos em manutenção e reposição.  

 

Adicionalmente, o estabelecimento, por parte do poder concedente, das metas de 

cobertura e de qualidade nas prestações dos serviços, muitas vezes, ocorre sem a 

adequada análise de seus impactos no nível tarifário necessário para a remuneração 

dos investimentos demandados. Em geral, estes contratos têm duração de quinze a 

trinta anos. 

As companhias estaduais de saneamento originadas nos anos 70 (modelo PLANASA) 

gozam legalmente de condição diferenciada para exercer a concessão plena. Basta por 

meio de um “contrato-programa” estabelecer metas para a prestação de serviços de 

água e esgoto para que finalizem o contrato com o município e a opere, sem 

necessidade de licitação. 

 

 Contratos de Parceria Público-Privada – PPP 

As PPPs propõem a delegação ao setor privado de atividades até então prestadas 

diretamente pelo Estado. Enquadra-se no âmbito das PPPs aquelas concessões em que 

haja aporte de recursos pela administração pública, seja em adição à tarifa paga pelo 

usuário (concessão patrocinada), seja em razão do fato de serem os serviços prestados, 

direta ou indiretamente, ao poder público (concessão administrativa). 

 

A parceria público-privada pressupõe o pagamento de remuneração, ou sua 

complementação, por parte da administração pública ao ente privado em até 35 anos. 

Dessa forma, a PPP é vantajosa se comparada ao regime tradicional de licitação de obra 

que exige um desembolso de caixa quase imediato, e ao contrato de prestação de 

serviços à administração pública, cujo prazo é limitado a cinco anos. 

 

Com a criação da Lei n° 11.079, de 30 de novembro de 2004, foram instituídas normas 

gerais para a licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito da 

administração pública e definido que a “parceria público-privada é o contrato 

administrativo de concessão, na modalidade patrocinada ou administrativa”. 

 

Nos parágrafos do artigo 2º da referida Lei, estão descritos os conceitos dessas duas 

novas modalidades de contratação: 
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“§ 1º- Concessão patrocinada é a concessão de serviços públicos ou de obras 

públicas de que trata a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, quando envolver, 

adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários, contraprestação pecuniária do 

parceiro público ao parceiro privado”. 

 

“§ 2º - Concessão administrativa é o contrato de prestação de serviços de que a 

Administração Pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva 

execução de obra ou fornecimento e instalação de bens”. 

 

Assim, as concessões patrocinadas são concessões de serviços públicos em que o 

governo presta algum tipo de contraprestação, adicionalmente à tarifa cobrada. O 

contrato de concessão patrocinada difere da concessão comum (Lei nº 8.987/1995), 

basicamente, nas garantias de pagamento por parte do Poder Público à iniciativa 

privada, não obstante, haver na antiga lei dispositivos que viabilizam as garantias de 

adicionais de pagamento.  

 

Embora seja juridicamente possível a contratação, certos contratos específicos à 

administração pública não são firmados por falta de um claro equilíbrio econômico do 

contrato de concessão, acarretando o desinteresse da iniciativa privada. Nas 

concessões administrativas, o governo arca integralmente com o pagamento do serviço.  

 

O objetivo do legislador foi o de permitir a aplicação da lógica econômico-contratual da 

concessão tradicional a outros objetos que não a exploração de serviços públicos 

econômicos (como são os serviços de água e esgoto, a distribuição de energia, a 

telefonia fixa, etc.). Assim, as PPPs podem ser aplicadas em serviços administrativos 

em geral, isto é, serviços de infraestrutura penitenciária, policial, educacional, sanitária, 

judiciária etc., ou mesmo aqueles decorrentes da separação de etapas ou partes dos 

próprios serviços públicos econômicos (por exemplo, a implantação e gestão de uma 

estação de tratamento de esgotos para uma empresa estatal de saneamento básico).  

 

Para tal propósito, a Lei das PPPs criou a concessão administrativa, que copia da 

concessão tradicional a lógica econômico-contratual (obrigação de investimento inicial, 

estabilidade do contrato e vigência por longo prazo, remuneração vinculada a 

resultados, flexibilidade na escolha de meios para atingir os fins previstos no contrato 
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etc.), e aproveita da concessão patrocinada as regras destinadas à viabilização das 

garantias. 

 

Os pontos comuns à concessão patrocinada e à administrativa, abarcados pela Lei nº 

11.079/2004, são os seguintes, vedados os contratos de PPP: 

 

i. Com valor inferior a R$ 20 milhões (art. 2º, §4º, I); 

ii. Com prazo inferior a 5 (cinco) anos (art. 2º, § 4º, II); e 

iii. Que tenham como objeto único o fornecimento de mão-de-obra, o fornecimento 

e a instalação de equipamentos ou a execução de obra pública (art. 2º, § 4º, III). 

 

O contrato poderá prever o pagamento ao parceiro privado de remuneração variável 

vinculada ao seu desempenho, conforme metas e padrões de qualidade e 

disponibilidade definidos no contrato (art. 6º, Parágrafo único). 

 

A contraprestação da Administração Pública será obrigatoriamente precedida da 

disponibilização do serviço objeto do contrato de parceria público-privada (art. 7°). O 

prazo máximo do contrato, contabilizadas as prorrogações, será de 35 anos (art. 5º, I). 

A empresa vencedora da licitação deve se constituir em sociedade de propósito 

específico antes da celebração do contrato (art. 9°). 

 

Continuam regidos exclusivamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e pelas 

leis que lhe são correlatas, os contratos administrativos que não caracterizem 

concessão comum, patrocinada ou administrativa (art. 3º, § 3º). Portanto, é necessário o 

conhecimento dos elementos caracterizadores da concessão comum, patrocinada ou 

administrativa.  

 

A Tabela 1.1.5 a seguir apresenta esses elementos da concessão, como patrocinada, 

administrativa ou comum, trazidos pela Lei nº 11.079/2004. De fundamental importância 

para a atração de investimento privados são as garantias de que os compromissos 

assumidos pela administração pública serão honrados.  

 

Em uma concessão tradicional, o risco de crédito do investidor é pulverizado por uma 

massa de usuários, ao passo que na PPP o risco de crédito é concentrado no poder 
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público. Assim, o sucesso das PPPs passa pela segurança de que o parceiro público 

efetuará os pagamentos devidos ao parceiro privado durante todo o prazo do contrato, 

que pode estender-se pelos mandatos de vários governantes. Para tanto, a lei das 

PPPs inovou, ao prever a criação do fundo garantidor das parcerias público-privadas no 

âmbito do programa federal. 

 

Tabela 8.5.1 

Características de Contratos de PPP e Concessão 

Contratos de PPP 
Concessão Comum 

Concessão Patrocinada Concessão Administrativa 

É a concessão de serviços públicos 
ou de obras públicas da Lei nº 
8.987/1995, quando envolver: 
- cobrança de tarifa; 
- contraprestação pecuniária do 
parceiro público ao privado (art. 2º, § 
1º). 

É o contrato de prestação de serviços 
de que a Administração Pública seja 
usuária direta ou indireta, ainda que 
envolva execução de obra ou o 
fornecimento instalação de bens (art. 
2° § 2º). 
A concessão administrativa não é um 
simples contrato de prestação de 
serviços, pois sempre incluirá a 
realização de investimentos, a ser 
amortizada no prazo do contrato 
(mínimo 5 anos, art. 2º, § 4º, II, 5º, I), 
no montante de no mínimo R$ 20 
milhões (art. 2º, § 4º, I). 
A remuneração vinculada à prestação 
dos serviços (por exemplo, qualidade) 
impede que a concessão 
administrativa se transforme em 
simples contrato de obras com 
financiamento das empreiteiras (art. 
7º). 

É a concessão de 
serviços públicos ou de 
obras públicas da Lei nº 
8.987/1995, quando não 
houver contraprestação 
pecuniária do parceiro 
público ao privado (art. 
2º, § 3º). 

Rege-se pela Lei nº 1.079/2004, 
aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 
8.987/1995 e as leis que lhe são 
correlatas (art. 3º, § 1º). 

Rege-se pela Lei nº 11.079/2004, 
aplicando- se adicionalmente os 
artigos 21, 23, 25 e 27 a 39 da Lei nº 
8.987/1995 e o art. 31 da Lei 9.074/95.  
Considerando que não foi incluído o 
art. 26 da Lei nº 8.987/1995, conclui-
se que nos contratos de concessão 
administrativa não há possibilidade de 
subconcessão, matéria tratada no 
citado art. 26 da Lei nº 8.987/1995.  
Os artigos 21, 23, 25 e 27 a 39 da Lei 
nº 8.987/1995 tratam basicamente do 
contrato de concessão, dos encargos 
do poder concedente, dos encargos 
da concessionária, da intervenção e 
da extinção da concessão. Na 
concessão administrativa, não há 
cobrança de tarifas. Isso se conclui 

Rege-se pela Lei nº 
8.987/1995 e pelas leis 
que lhe são correlatas, 
não se lhe aplicando a 
Lei nº 11.079/2004 (art. 
3º § 2º). 
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Contratos de PPP Concessão Comum 

pela não menção à aplicação do 
capítulo referente às tarifas constantes 
da Lei 8.987/1995 (Art. 9 a 13 da Lei 
8.987/1995). 

Nas concessões patrocinadas, devem 
ser observados os seguintes pontos:  
1) O limite de garantia a ser prestado 
contratualmente pelo parceiro privado 
é remetido ao disposto nos §§ 3º e 5º 
do art. 56 da Lei 8.666/1993, isto é, o 
limite da garantia pode ser elevado 
até a 10% (dez por cento) do valor do 
contrato ou, no caso em que o 
contrato importe entrega de bens pelo 
parceiro público, dos quais o 
contratado ficará depositário, o valor 
dos bens deve ser acrescido ao valor 
da garantia (parte inicial do Art. 5º, 
VIII);  
2) O limite de garantia a ser prestado 
contratualmente pelo parceiro privado 
é remetido ao disposto no art. 18, XV, 
da Lei 8.987/1995, isto é, o limite da 
garantia é o valor da obra (parte final 
do art. 5º, VIII) 

Nas concessões administrativas, o 
limite de garantia a ser prestado 
contratualmente pelo parceiro privado 
é remetido ao disposto nos § 3º e 5º 
do art. 56 da Lei 8.666/1993, isto é, o 
limite da garantia pode ser elevado até 
a 10% (dez por cento) do valor do 
contrato ou, no caso em que o 
contrato importe entrega de bens pelo 
parceiro público, dos quais o 
contratado ficará depositário, o valor 
dos bens deve ser acrescido ao valor 
da garantia (parte inicial do Art. 5º, 
VIII). 

 

Fonte: FGV  

 

 

8.6 Concessão Comum 

 

A concessão comum, tal qual disciplinada na Lei nº 8.987/1995, pressupõe:  

 

i. A realização de concorrência pública;  

ii. A assunção dos riscos do empreendimento pelo concessionário;  

iii. A remuneração da concessionária é realizada por tarifa ou por outra forma permitida 

pela exploração do serviço;  

iv. A garantia do equilíbrio econômico financeiro do contrato; e 

v. A indenização pelos investimentos realizados e não amortizados. 

 

A concessão envolve basicamente serviços autossustentáveis, seja pela remuneração do próprio 

usuário do serviço, seja por direitos decorrentes do serviço concedido. A possibilidade de subsídio 

existe, ainda mais se considerados: 
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vi. O caráter social do serviço público de saneamento;  

vii. Sua necessária universalização; e  

viii. A modicidade tarifária.  

 

Todavia este subsídio deverá ser necessariamente estabelecido por lei. 

 

Por serem utilizadas em serviços autossustentáveis, em que as receitas emergentes da prestação 

de serviço são suficientes para remunerar o serviço do concessionário e o capital aplicado, pode 

ser possível que haja excedente destinado ao próprio poder concedente, configurando-se a 

chamada concessão onerosa.  

 

Contudo, nessa hipótese, os serviços não poderão se beneficiar de recursos não-onerosos da 

União, por força do que prevê o § 1º do art. 50 da Lei Nacional de Saneamento Básico. Não há na 

concessão comum uma regra geral para o prazo de sua vigência, o que garante flexibilidade na 

sua respectiva fixação, condicionada, portanto, às necessidades específicas do objeto, inclusive 

para fins de recomposição do equilíbrio econômico financeiro do contrato. Além disso, há 

inúmeros exemplos do seu emprego no país, nas mais diferentes áreas e com graus variados de 

sucesso, o que pode trazer maior conforto aos envolvidos. 

 

Tabela 8.6.1 

Principais Aspectos da Prestação Indireta  

Concessão Comum 

Vantagens Desvantagens 

Riscos normais da execução totalmente 
transferidos ao privado. 

Eventual deficiência nas informações e 
falhas de projetos (situação mitigada no caso 
de eventual procedimento preparatório para 
subsidiar a concessão). 

Maior autonomia na execução dos serviços. 
Será outorgada mediante licitação, na 
modalidade concorrência pública, o que 
pode demandar excessivo tempo. 

Estabilidade contratual. 
Dependência excessiva da remuneração 
tarifária. 

Espécie reconhecida e disseminada na 
experiência brasileira. 

Risco regulatório – eventual instabilidade das 
normas regulamentares. 

Risco político reduzido pelas garantias 
inerentes a contratos de concessão 
(equilíbrio econômico financeiro, indenização 
prévia na encampação e devido processo 
legal nos processos administrativos 
pertinentes). 

Possibilidade de aportes públicos encontra 
resistências, embora exista previsão legal 
para subsídios, ainda que condicionada à lei 
específica autorizando a possibilidade. 

Existência de plano de saneamento básico, - 
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órgão de regulação e existência de estudo 
de viabilidade técnica e econômica. 

Fonte: FGV  

 

 

8.7 Parceria Público-Privada 

 

Tanto a concessão patrocinada quanto a concessão administrativa são espécies de parceria 

público-privada, distinguindo-se pelo seguinte: na concessão patrocinada a remuneração é obtida 

a partir da tarifa paga pelo usuário dos serviços públicos concedidos e complementada pelo 

concedente; já na concessão administrativa, o destinatário dos serviços é a própria Administração 

Pública, seja de forma direta ou indireta.  

O escopo desse modelo de parceria é satisfazer as necessidades de prestação dos serviços 

tipicamente administrativos (em que a Administração é considerada como usuária direta dos 

serviços), ou dos serviços em que a cobrança de tarifa é inviável ou politicamente inconveniente. 

 

A concessão patrocinada está muito próxima, portanto, da concessão comum, enquanto que a 

concessão administrativa assemelha-se mais a um contrato de prestação de serviços. Afora isso, 

partilham das regras que serão descritas a seguir. 

 

Os contratos de parcerias público-privadas têm prazo de duração delimitado no intervalo entre um 

mínimo de cinco anos e um máximo de trinta e cinco anos11. Outro requisito próprio das PPPs 

é o valor mínimo do contrato, que deve ser de pelo menos vinte milhões de reais12. 

 

Também é certo que o seu objeto deve sempre estar associado à prestação de um serviço, o que 

obsta que a concessão pura de obra pública, prevista na legislação das concessões, seja objeto 

de uma PPP (embora não impeça concessão de obra pública subsidiada, nos moldes do art. 17 

da Lei nº 8.987/1995). De fato, a Lei nº 11.079/2004 é expressa ao prever que não é possível PPP 

para o fornecimento isolado de um bem ou de uma obra13. 

 

                                                

 

 

11
 Art. 2.º, § 4.º, II e art. 5.º, I, da Lei nº 11.079/2004. 

12
 Art. 2.º, § 4.º, I, da Lei nº 11.079/2004. 

13
 Art. 2º, § 4º, III, da Lei nº 11.079/2004. 
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Tabela 8.7.1 

Principais Aspectos da Prestação Indireta  

Parceria Público-privada 

Vantagens Desvantagens 

Alocação de riscos mais detalhada, com 
flexibilidade de acordo com o objeto. 

Maior custo de transação em relação a 
outras modalidades. 

Necessária contraprestação pública, 
inclusive em complemento à tarifa. 

Tempo de maturação do projeto, às vezes 
excessivas. 

Estabilidade contratual e manutenção do 
equilíbrio econômico-financeiro. 

Dificuldade na prestação das garantias da 
contrapartida devida pela administração. 

Risco político reduzido pelas garantias 
inerentes a contratos de concessão 
(equilíbrio econômico financeiro, indenização 
prévia na encampação e devido processo 
legal nos processos administrativos 
pertinentes). 

Risco regulatório – eventual instabilidade das 
normas regulamentares. 

 É limitada a 35 anos, impreterivelmente. 

 
Será outorgada mediante licitação, na 
modalidade concorrência pública, o que 
pode demandar mais tempo. 

Fonte: FGV  

 

 

8.8 Gestão Associada 

 

A prestação de serviços públicos de saneamento básico por meio de consórcios públicos é 

prevista em vários dispositivos da Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece 

diretrizes nacionais para o saneamento básico. Entre esses dispositivos valem ressaltar: 

 O inciso II do art. 3º, que considera o consórcio público como forma de gestão associada 

de serviços de saneamento básico; 

 O art. 13, que permite a formação de fundos para universalização de serviços públicos 

de saneamento básico, por entes da Federação isolados ou reunidos em consórcios 

públicos; e 

 O inciso II do art. 15, e o inciso I do art. 16, que incluem o consórcio público entre as 

formas de organização da prestação regionalizada de serviços públicos de saneamento 

básico. 

 

A prestação de serviços públicos de saneamento básico por meio de consórcios formados por 

mais de um ente da Federação (grupo de municípios, municípios e estado, estados mais 
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municípios, etc.) está, portanto, plenamente amparada pela Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 

2007. 

 

A constituição dos consórcios públicos está, por sua vez, regulada pela Lei nº 11.107, de 6 de 

abril de 2005, que dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos e dá outras 

providências. A Lei nº 11.107/2005 resulta do art. 241 da Constituição, introduzido por meio da 

Emenda Constitucional nº 19, de 1998: 

 

“Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por 

meio de lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes 

federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a 

transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à 

continuidade dos serviços transferidos.” 

 

A formação de um consórcio público, de acordo com o art. 241 da Constituição e com a Lei 

11.107/2005, deve ser disciplinada por meio de lei de cada ente consorciado, formando uma 

entidade com personalidade jurídica própria. Os entes consorciados assumem responsabilidades 

perante os objetivos do consórcio, delegando a ele competências para prestar diretamente os 

serviços discriminados, mediante contratos, programa, realização de licitações, concessões, 

atividades de regulação e fiscalização e outros atos necessários ao atendimento de seus 

objetivos. 

 

O sistema de consórcio público de municípios já está presente em outros setores, principalmente 

nos de saúde. No saneamento, o consórcio pode abranger a prestação integral de um serviço 

(todas as etapas), ou restringir-se a etapas ou unidades específicas. Pode por exemplo, restringir-

se à construção e operação de uma estação de tratamento de esgotos, ou a um aterro sanitário, 

para atender a um grupo de municípios vizinhos. Pode ser constituído, também, entre um estado e 

um grupo de municípios, com a finalidade de delegar, por exemplo, serviços de água e esgotos a 

uma empresa estadual de saneamento, modalidade que se enquadra no conceito de prestação 

regionalizada de serviços, prevista na Lei nº 11.445/2007. 

 

O sistema de consórcios entre estado e municípios para prestação de serviços de saneamento 

básico, principalmente de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, tem sido uma das 

saídas para regularizar a situação dos serviços prestados por empresas estaduais e que estão 
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com delegações (concessões) vencidas, firmadas mediante instrumentos precários (convênios), 

ou sem contrato algum. 

 

Além de prestar diretamente os serviços, os consórcios podem exercer outras atividades 

correlacionadas com o saneamento básico, como as funções de regulação e fiscalização (os 

consórcios podem instituir agências reguladoras para servir vários municípios e até um estado 

inteiro). 

 

Portanto, a gestão associada de serviços públicos consiste no compartilhamento entre diferentes 

entes federativos do desempenho de certas funções ou exercícios públicos de seu interesse 

comum. Trata-se, portanto, de uma forma de cooperação federativa para planejamento, 

regulação, fiscalização ou prestação de serviços que demandam ou recomendam o envolvimento 

de mais de um ente federativo.  

 

Ela pressupõe que mais de um ente federativo se envolva na prestação de um serviço público, 

ainda que alguns dos entes envolvidos não sejam propriamente titulares dos serviços. Trata-se de 

forma de cooperação formalmente estabelecida, consubstanciada em instrumentos jurídicos 

específicos entre entes políticos. Decorre ela, também, do princípio do federalismo de cooperação 

que governa o Estado Brasileiro. 

 

A gestão associada de serviços públicos tem por foco instrumentos jurídicos a serem celebrados 

entre entes federativos, e não entre Estado e iniciativa privada. Neste sentido é o art. 241 da 

Constituição Federal, com redação estabelecida pela Emenda Constitucional nº 19/1998. 

 

Daí, duas conclusões iniciais podem ser extraídas do texto constitucional. A primeira delas diz 

respeito à abrangência da gestão associada. Ela autoriza a “transferência” das competências de 

planejamento, regulação, fiscalização ou prestação de serviços, permitindo que a totalidade das 

atividades relacionadas a determinado serviço público possa ser desempenhada de maneira 

conjunta. Ela poderá envolver não apenas entes da mesma esfera federativa (município com 

município, estado com estado) como também entes de esferas distintas. Assim, um determinado 

serviço público pode ser desempenhado por meio de gestão associada entre vários municípios e 

um estado-membro. 
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Na segunda conclusão a gestão associada deve estar consubstanciada em um instrumento 

jurídico que estabeleça as bases do relacionamento entre os entes federativos abrangidos. Nesse 

sentido, o dispositivo constitucional remete aos consórcios públicos e aos convênios de 

cooperação. 

 

Observa-se destas constatações que o legislador constitucional, ao prever os convênios de 

cooperação e os consórcios públicos entre entes federados, manifesta sua preocupação em 

deixar a cargo dos entes federativos a abrangência dada à gestão associada. Assim, ela poderá 

tanto compreender meramente o planejamento conjunto de determinadas políticas, sem 

criar uma instância própria de deliberação ou execução de serviços, quanto envolver a 

delegação de funções de fiscalização e regulamentação de determinadas atividades 

realizadas por terceiros ou pelos próprios entes federativos. 

 

A diferença entre convênio de cooperação e consórcio público dar-se-á basicamente pelo tipo de 

cooperação pretendida pelos entes políticos e a necessidade ou não de personificação no âmbito 

dessa cooperação. Se a cooperação consistir no provimento de meios de um ente para que outro 

cumpra suas próprias competências, estar-se-á diante do convênio de cooperação; se houver 

apenas a conjugação dos esforços para o exercício das próprias competências, será caso de 

consórcio público. Essa conjugação existente no consórcio revela que ao final a finalidade 

pretendida será atingida pelo próprio ente consorcial, por isso, sua personificação, o que não 

ocorre no convênio de cooperação. 

 

Como instrumento comum para efetivação da prestação dos serviços no âmbito dos consórcios e 

dos convênios tem-se o contrato de programa, celebrado necessariamente com entes 

controlados pelos Poderes Públicos envolvidos e sem necessidade de licitação. Neste ponto, o 

contrato de programa padecerá das mesmas desvantagens observadas na prestação direta. Além 

disso, deverá observar todos os requisitos postos pela Lei nº 11.445/2007 para sua celebração. 

Na verdade, em linhas gerais, há uma aproximação do contrato de programa ao que é 

praticado em relação aos contratos de concessão. 

 

Por outro lado, o consórcio pode atuar como ente concedente, delegando a prestação de serviços 

sob qualquer forma de concessão (comum ou PPP). Nesta hipótese específica há uma mitigação 

do risco regulatório, pela própria característica do consórcio, já que qualquer nova norma 
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regulamentar necessitará de aprovação dos consorciados, na forma que for estipulada em sua 

constituição. 

 

Tabela 9.8.1 

Principais Aspectos da Gestão Associada 

Vantagens Desvantagens 

Reunião de recursos de entes diversos, os 
quais podem ser empregados para 
finalidades específicas e se restritas ao 
âmbito público poderão contar com recursos 
do OGU. 

Necessidade de autorizações prévias ou 
ratificações, sempre por meio de lei, de todos 
os entes políticos envolvidos. 

Reunião de entes diversos pode levar a uma 
simplificação nas autorizações e licenças 
para execução dos serviços. 

As dificuldades de gestão do setor público 
permanecem e se tornam mais complexas 
ante a intervenção de diversas instancias 
administrativas. 

Mitigação do risco regulatório, uma vez que 
mudanças devem se dar no âmbito de 
consenso entre os diversos entes federativos 
envolvidos. 

Elevado risco político, especialmente porque 
as eleições estaduais e municipais possuem 
direta influência especialmente no longo 
período de implantação do projeto. 

Ganho de escala com o envolvimento de 
mais municípios, inclusive para viabilizar a 
parceria com privados. 

O endividamento dos entes públicos pode 
dificultar o acesso a financiamento para o 
projeto. 

Fonte: FGV  

 

 

9. FONTES POSSÍVEIS DE FINANCIAMENTO 

 

A fonte primária de recursos para o setor de saneamento, notadamente as vertentes de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário, se constitui de tarifas e taxas, que são a principal 

fonte de canalização de recursos financeiros para a exploração dos serviços, e que, além de 

suportar as despesas de exploração dos serviços, podem gerar um excedente que constitua uma 

base de sustentação para alavancar investimentos necessários à prestação adequada e ampliada 

dos serviços, quer sejam com recursos próprios e/ou de terceiros. 

 

No âmbito do mercado interno de recursos financeiros destinados ao setor de saneamento, 

destacam-se os recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, aportes do Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e outras fontes de recursos, como os 

obtidos pela cobrança pelo uso da água.  
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Existem ainda Programas do Governo Estadual, e outras fontes externas de recursos de terceiros, 

representadas pelas agências multilaterais de crédito, tais como: o Banco Internacional para 

Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD (Banco Mundial), Banco Interamericano de 

Desenvolvimento - BID e Japan Bank for International Cooperation - JBIC (Banco Japonês), os 

mais importantes, de acesso mais restrito aos agentes prestadores dos serviços.  

 

A Tabela 9.1 a seguir, apresenta as principais fontes de captação de recursos financeiros para as 

ações necessárias no âmbito do Saneamento Básico – Abastecimento de Água e Esgotamento 

Sanitário nos municípios. 

 

Tabela 9.1 

Fontes de Financiamento 

Fonte Descrição 

Próprias  Tarifas e Taxas; 
 Subsídios Tarifários. 

Governo Federal  FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. 
 OGU – Orçamento Geral da União. 

o Ministério das Cidades 
o Caixa Econômica Federal - CAIXA 
o Fundação Nacional de Saúde - FUNASA 

 BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 

Governo Estadual  FHIDRO - Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável 
das bacias hidrográficas do Estado de Minas Gerais; 

 BDMG - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais; 
 Recursos Orçamentários Próprios do Município 
 Recursos da Operação. 

Outras Fontes  Financiamentos Internacionais; 
 Participação do Capital Privado; 
 Expansão Urbana. 

Fonte: FGV  

 

 

 

9.1 Fontes Próprias 

 

Tradicionalmente é a modalidade fundamental para o financiamento dos serviços públicos de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário. As fontes próprias de financiamento são 

descritas a seguir. 
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9.1.1 Tarifas e Taxas 

 

A modalidade mais importante e fundamental para o financiamento dos serviços públicos de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário é a cobrança de taxas e de tarifas. Uma bem 

formulada política de cobrança (taxa e/ou tarifa), pode ser suficiente para financiar os serviços e 

alavancar seus investimentos diretamente ou mediante empréstimos, podendo até mesmo não 

depender de empréstimos a médio ou longo prazo, se esta política prever a constituição de fundo 

próprio de investimentos. 

 

 

9.1.2 Subsídios Tarifários 

 

Forma que se aplica quando os serviços são prestados para vários municípios sob uma mesma 

gestão: 

 

 Companhias Estaduais de Saneamento; 

 Consórcios Públicos de Municípios; ou 

 Via fundos especiais de âmbito regional ou estadual (regiões metropolitanas), com 

contribuição compulsória. 

 

Nos casos dos Departamento de Água e Esgoto - DAE e Serviço Autônomo Municipal de Água e 

Esgoto - SAMAE municipais esta forma de financiamento ocorre geralmente entre tipos de 

serviços diferentes: 

 

 Tarifa dos serviços de água subsidiando a implantação dos serviços de esgotos; 

 Tarifa dos serviços de água e esgoto subsidiando os serviços de manejo de resíduos 

sólidos e/ou de águas pluviais; ou 

 Entre diferentes categorias ou grupos de usuários: tarifas dos usuários industriais 

subsidiando os usuários residenciais; ou tarifas de usuários de renda maior subsidiando 

usuários mais pobres. 

 

As diretrizes para a cobrança pelos serviços de saneamento básico estão definidas na Lei nº 

11.445/2007, cujos principais artigos estão listados a seguir: 
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“Art. 29 - Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade 
econômico-financeira assegurada, sempre que possível, mediante remuneração 
pela cobrança dos serviços. 
I - de abastecimento de água e esgotamento sanitário: preferencialmente na forma 
de tarifas e outros preços públicos, que poderão ser estabelecidos para cada um 
dos serviços ou para ambos conjuntamente; 
.......; 
.......; 
§ 1º Observado o disposto nos incisos I a III do caput deste artigo, a instituição das 
tarifas, preços públicos e taxas para os serviços de saneamento básico observará 
as seguintes diretrizes: 
I -prioridade para atendimento das funções essenciais relacionadas à saúde 
pública; 
II - ampliação do acesso dos cidadãos e localidades de baixa renda aos serviços; 
III - geração dos recursos necessários para realização dos investimentos, 
objetivando o cumprimento das metas e objetivos do serviço; 
IV - inibição do consumo supérfluo e do desperdício de recursos; 
V - recuperação dos custos incorridos na prestação do serviço, em regime de 
eficiência; 
VI - remuneração adequada do capital investido pelos prestadores dos serviços; 
VII - estímulo ao uso de tecnologias modernas e eficientes, compatíveis com os 
níveis exigidos de qualidade, continuidade e segurança na prestação dos serviços; 
VIII - incentivo à eficiência dos prestadores dos serviços. 
§ 2o Poderão ser adotados subsídios tarifários (cruzados) e não tarifários (tributos) 
para os usuários e localidades que não tenham capacidade de pagamento ou 
escala econômica suficiente para cobrir o custo integral dos serviços. 
Art. 30. Observado o disposto no art. 29 desta Lei, a estrutura de remuneração e 
cobrança dos serviços públicos de saneamento básico poderá levar em 
consideração os seguintes fatores: 
I - categorias de usuários, distribuídas por faixas ou quantidades crescentes de 
utilização ou de consumo; 
II - padrões de uso ou de qualidade requeridos; 
III - quantidade mínima de consumo ou de utilização do serviço, visando à garantia 
de objetivos sociais, como a preservação da saúde pública, o adequado 
atendimento dos usuários de menor renda e a proteção do meio ambiente; 
IV - custo mínimo necessário para disponibilidade do serviço em quantidade e 
qualidade adequadas; 
V - ciclos significativos de aumento da demanda dos serviços, em períodos 
distintos; e 
VI - capacidade de pagamento dos consumidores. 
Art. 31. Os subsídios necessários ao atendimento de usuários e localidades de 
baixa renda serão, dependendo das características dos beneficiários e da origem 
dos recursos: 
I - diretos, quando destinados a usuários determinados, ou indiretos, quando 
destinados ao prestador dos serviços; 
II - tarifários, quando integrarem a estrutura tarifária, ou fiscais, quando 
decorrerem da alocação de recursos orçamentários, inclusive por meio de 
subvenções; 
III - internos a cada titular ou entre localidades, nas hipóteses de gestão associada 
e de prestação regional. 
............... 
..............” 
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9.2 Fontes do Governo Federal 

 

Para a obtenção de recursos federais para saneamento, o município interessado deve apresentar 

pleito junto ao Governo Federal para inserção no orçamento federal, de valores justificados 

mediante projetos, para aplicação em melhorias no município. 

 

9.2.1 Programa “Saneamento para Todos” - Recursos do FGTS 

 

Objetiva financiar empreendimentos ao setor público e ao setor privado, apoiando ações 

integradas de melhoria das condições de saúde e da qualidade de vida da população urbana, 

saneamento básico, articuladas com outras políticas setoriais. O agente financeiro do governo é a 

Caixa Econômica Federal - CAIXA e os recursos do programa são oriundos de Fundo de Garantia 

do Tempo de Serviço - FGTS e da contrapartida do solicitante. Destinam-se ao: 

 

 Setor Público: Estados, Municípios, Distrito Federal, concessionárias públicas de 

saneamento, consórcios públicos de direito público e empresas públicas não 

dependentes. 

 Setor Privado: Concessionárias ou subconcessionárias privadas de serviços públicos de 

saneamento básico. 

 

a) Modalidades Existentes 

 

Abastecimento de água 

 

Destina-se à promoção de ações que visem o aumento da cobertura ou da capacidade de 

produção do sistema de abastecimento de água. 

 

Esgotamento sanitário 

 

Destina-se à promoção de ações para o aumento da cobertura dos sistemas de esgotamento 

sanitário ou da capacidade de tratamento e destinação final adequados de efluentes. 
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Saneamento Integrado 

 

Destina-se à promoção de ações integradas de saneamento em áreas ocupadas por população 

de baixa renda, onde esteja caracterizada a precariedade ou a inexistência de condições 

sanitárias e ambientais mínimas. O programa é efetivado por meio de soluções técnicas 

adequadas, abrangendo abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de águas 

pluviais, manejo de resíduos sólidos, implantação de unidades sanitárias domiciliares e outras 

ações relativas ao trabalho socioambiental nas áreas de educação ambiental, além da promoção 

da participação comunitária e, quando for o caso, ao trabalho social destinado à inclusão social de 

catadores e aproveitamento econômico de material reciclável, visando à sustentabilidade 

socioeconômica e ambiental dos empreendimentos. 

 

Desenvolvimento Institucional 

 

Destina-se à promoção de ações articuladas, visando ao aumento da eficiência dos prestadores 

de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, por meio da promoção 

de melhorias operacionais, incluindo reabilitação e recuperação de instalações e redes existentes, 

outras ações de redução de custos e de perdas, e de preservação de mananciais utilizados para o 

abastecimento público. 

 

Preservação e Recuperação de Mananciais 

 

Destina-se à promoção da preservação e da recuperação de mananciais para o abastecimento 

público de água, por intermédio de ações na bacia do manancial, de coleta, transporte, tratamento 

de esgotos sanitários, instalações de ramais prediais ou ramais condominiais de esgoto sanitário e 

de unidades sanitárias em domicílios de baixa renda, de desassoreamento de cursos de água, de 

proteção de nascentes, de recomposição de matas ciliares, de recuperação de margens, de 

recuperação de áreas degradadas, inclusive pela deposição indevida de resíduos sólidos, de 

processo erosivo, em particular os causados por drenagem inadequada de água em vias, de apoio 

à implantação de coleta seletiva de materiais recicláveis. Destina-se também ao desenvolvimento 

de ações relativas ao trabalho socioambiental nas áreas de educação ambiental e promoção da 

participação comunitária. 
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Estudos e Projetos 

 

Destina-se à elaboração de planos municipais e regionais de saneamento básico, à elaboração de 

estudos de concepção e projetos para empreendimentos de abastecimento de água, esgotamento 

sanitário, saneamento integrado, desenvolvimento institucional, manejo de águas pluviais, manejo 

de resíduos sólidos, incluindo os que visem à redução de emissão de gases de efeito estufa 

enquadrados como projetos de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo - MDL, no âmbito do 

Protocolo de Quioto, manejo da construção e demolição e preservação de mananciais, desde que 

esses empreendimentos possam ser enquadrados nas demais modalidades. 

 

b) Condições de Financiamento 

 

Contrapartida Mínima 

 

Em operações com o setor público, o valor correspondente à contrapartida mínima é de 5% do 

valor do investimento, exceto na modalidade Abastecimento de Água, onde a contrapartida 

mínima é de 10%. Em operações com o setor privado, o valor correspondente à contrapartida 

mínima é 20% do Valor do Investimento. 

 

c) Prazos 

 

De Carência 

 

Correspondente ao prazo originalmente previsto para a execução de todas as etapas calculadas 

para o cumprimento do objeto contratual, acrescido de até quatro meses, limitado a 48 meses 

contados a partir da assinatura do contrato de financiamento, sendo permitida a prorrogação por 

até metade do prazo de carência originalmente pactuado. 

 

De Amortização 

 

Contados a partir do término da carência em: 

 

 Até 240 meses nas modalidades Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário e 

Manejo de Águas Pluviais e Saneamento Integrado; 
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 Até 120 meses nas modalidades Desenvolvimento Institucional e Preservação e 

Recuperação de Mananciais; e 

 Até 60 meses na modalidade Estudos e Projetos. 

 

De Realização do 1º Desembolso 

 

O 1º desembolso deve ocorrer em até 12 meses contados da assinatura do contrato. 

 

d) Encargos Financeiros 

 

Juros  

 

Definido à taxa nominal de 6% a.a., exceto para a modalidade Saneamento Integrado que possui 

taxa nominal de 5,0% a.a. 

 

Remuneração CAIXA  

 

Percentual de 2% sobre o saldo devedor. 

 

e) Taxa de Risco de Crédito 

 

Definida conforme a análise cadastral do solicitante, limitado a 1% a.a. 

 

Procedimentos 

 

O interessado em participar do programa deve, desde que aberto o processo de seleção pública 

pelo Ministério das Cidades, preencher ou validar a Carta-Consulta eletrônica disponibilizada no 

sítio eletrônico do Ministério das Cidades. 

Uma via impressa da Carta-Consulta deve ser entregue na Superintendência Regional (CAIXA) de 

vinculação do solicitante, acompanhada de todos os anexos relacionados, como a documentação 

necessária à análise de risco de crédito e a do Projeto Básico do empreendimento, juntamente 

com as demais peças de engenharia e trabalho técnico social necessário às análises técnicas 

pertinentes. 
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Em conjunto com a Superintendência Regional (CAIXA), o solicitante, quando Estado, Município 

ou Distrito Federal, envia à Secretaria do Tesouro Nacional a documentação constante do Manual 

de Instrução de Pleitos daquela Secretaria com vistas à obtenção da autorização de crédito. 

 

 

9.2.2 Orçamento Geral da União - OGU 

 

Os recursos não onerosos para o município, destinados ao setor de saneamento e contidos no 

OGU, são mobilizados por meio de diretrizes contidas no Programa de Aceleração do 

Crescimento - PAC2, por meio do Ministério das Cidades e da Fundação Nacional de Saúde - 

FUNASA. 

 

 

9.2.2.1 Ministério das Cidades 

 

a) Participantes 

 

 Ministério das Cidades – planejar, regular e normatizar a aplicação dos recursos; 

 Caixa Econômica Federal – OPERACIONALIZAR o programa; e 

 Entes Federados – Municípios, Estados, Distrito Federal e Consórcios Públicos. 

 

Para efeito de aplicação dos recursos do PAC2 o País foi dividido em grupos de acordo com a 

concentração da população em regiões metropolitanas e porte dos municípios em termos 

populacionais. 

 

 Grupo 1 – Regiões Metropolitanas e municípios com população superior a 70 mil 

habitantes nas regiões Norte, Nordeste e Centro Oeste e superior a 100 mil habitantes 

nas regiões Sul e Sudeste; 

 Grupo 2 – Municípios com população entre 50 a 70 mil habitantes, nas regiões: Norte, 

Nordeste e Centro Oeste e Municípios com população entre 50 e 100 mil habitantes nas 

regiões Sul e Sudeste; e 

 Grupo 3 – Municípios com população inferior a 50 mil habitantes, em qualquer região. 

 

 



 

187 

b) Contrapartida 

 

A contrapartida, como percentagem dos investimentos, é definida para recursos destinados a 

Municípios, Estados e ao Distrito Federal em função do Índice de Desenvolvimento Humano - IDH, 

de acordo com a Tabela 9.2.2.1 a seguir. 

 

Tabela 9.2.2.1 

Contrapartida - Orçamento Geral da União 

Descrição % do Investimento IDH 

Municípios 2 = 0,5 

 3 > 0,5 e < = 0,6 

 4 > 0,6 e < = 0,7 

 8 > 0,7 e < = 0,8 

 20 > 0,8 

Estados e Distrito Federal 10 < = 0,7 

 15 > 0,7 e < = 0,8 

 20 > 0,8 
    Fonte: FGV  

 

c) Encaminhamento 

 

Os pedidos devem ser encaminhados através da Secretaria Nacional de Saneamento - SNSA, do 

Ministério das Cidades apoiados na Portaria Nº 40 de 31/01/2011, que aprovou o Manual de 

Instruções para contratação e execução das ações do Ministério das Cidades inseridas na 

segunda fase do PAC2. 

 

 

9.2.2.2 Fundação Nacional da Saúde - FUNASA 

 

Os recursos alocados no OGU para a FUNASA aplicar nos setores de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário, se destinam, prioritariamente, aos municípios com menos de 50 mil 

habitantes (Censo do IBGE - 2010), exceto os municípios das Regiões Metropolitanas, mediante 

os seguintes critérios de priorização: 

 

 Municípios que contam com projetos de engenharia devidamente elaborados e com 

plena condição de viabilidade das obras; 
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 Municípios que contam com gestão estruturada de serviços públicos de saneamento 

básico com entidade ou órgão especializado (autarquia, empresa pública, sociedade de 

economia mista, consórcio público) e concessão regularizada, no caso em que couber; 

 Complementação de empreendimentos inseridos na primeira fase do Programa de 

Aceleração do Crescimento - PAC1; 

 Empreendimentos que promovam a universalização do abastecimento de água; 

 Municípios com elevado risco de transmissão de doenças relacionadas à falta ou 

inadequação das condições de saneamento, em especial, esquistossomose, tracoma e 

dengue, conforme classificação do Ministério da Saúde; 

 Municípios com menores Índices de Desenvolvimento Humano - IDH; 

 Municípios com menores índices de abastecimento de água; 

 Municípios com maiores taxas de mortalidade infantil (TMI), segundo dados do Ministério 

da Saúde; 

 Municípios inseridos nos bolsões de pobreza identificados pelo Ministério de 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS; 

 Municípios que possuam Plano Municipal de Saneamento, elaborado ou em elaboração, 

nos moldes da Lei nº 11.445/2007; e 

 Municípios com dados atualizados no Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento - SNIS/2009. 

 

As propostas hierarquizadas são submetidas ao Grupo Executivo do Programa de Aceleração do 

Crescimento - GEPAC e pré-selecionadas em função da demanda apresentada e da 

disponibilidade de recursos constantes das Leis Orçamentárias.Para detalhes adicionais, 

consultar Portaria Nº 314 da FUNASA de 14/06/2011. 

 

 

9.2.3 Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – 

BNDES 

 

O BNDES atua no financiamento de projetos e programas do Saneamento Básico atendendo 

entidades de direito público e direito privado. A seguir mostra-se uma descrição dos projetos que 

são financiáveis, quem pode participar e condições gerais dos financiamentos. 
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a) Projetos Financiáveis 

 

 Abastecimento de água; 

 Esgotamento sanitário; 

 Efluentes e resíduos industriais; 

 Resíduos sólidos; 

 Gestão de recursos hídricos (tecnologias e processos, bacias hidrográficas); 

 Recuperação de áreas ambientalmente degradadas; 

 Desenvolvimento institucional; 

 Despoluição de bacias, em regiões onde já estejam constituídos Comitês; e 

 Macrodrenagem. 

 

b) Participantes 

 

Sociedades com sede e administração no país, de controle nacional ou estrangeiro, empresários 

individuais, associações, fundações e pessoas jurídicas de direito público. 

 

c) Contrapartida 

 

A participação máxima do BNDES nos itens financiáveis dos projetos é de 80%, podendo ser 

ampliada para 100% nos seguintes casos: 

 

 O cliente que tenha arcado com os custos referentes à aquisição do terreno destinado 

ao referido projeto, 180 dias anteriores à data de protocolo da Consulta Prévia no 

BNDES; e 

 Esteja contemplada uma solução de tratamentos dos resíduos, como compostagem, 

“massburning”, aproveitamento energético, plantas de blendagem de resíduos, 

transformação de resíduos em matéria-prima, dentre outros. 
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d) Condições Financeiras 

 

Tabela 9.2.3.1 

Condições Financeiras - BNDES 

Custos Financeiros Apoio Direto (*) Apoio Indireto (**) 

a) Custo Financeiro (***) TJLP TJLP 

b) Remuneração Básica do BNDES 0,9% a.a. 0,9 % a.a. 

c) Taxa de Intermediação Financeira (****) - 0,5 % 

d) Taxa da Instituição Financeira Credenciada - (*****) 

e) Taxa de Risco de Crédito (******) Até 3,57 % a.a. - 
 (*) Operação feita diretamente com o BNDES; 
(**) Operação feita por meio de instituição financeira credenciada; 
(***) Calculada com base na meta de inflação para o ano seguinte e mais um prêmio de risco; 
(****) Somente para grandes empresas. As MPEM’s estão isentas; 
(*****) Negociada pelo cliente junto à instituição financeira credenciada; e 
(*****) Varia de acordo com o risco de crédito do cliente; e de 1% a. a. para Administração Pública Direta dos Estados e 
Municípios. 

 

e) Encaminhamento 

 

Os pleitos deverão ser encaminhados ao: 

 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES 

Área de Planejamento – AP 
Departamento de Prioridades – DEPRI 
Av. República do Chile, 100 - Protocolo – Térreo 
20031-917 - Rio de Janeiro – RJ 

 

 

9.3 Fontes do Governo Estadual 

 

As fontes de financiamento do governo do Estado de Minas Gerais são descritas a seguir. 
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9.3.1 Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento 

Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas 

Gerais - FHIDRO 

 

O Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do 

Estado de Minas Gerais - FHIDRO tem por objetivo dar suporte financeiro a programas e projetos 

que promovam a racionalização do uso e a melhoria dos recursos hídricos, quanto aos aspectos 

qualitativos e quantitativos. Incluem-se também os ligados à prevenção de inundações e o 

controle da erosão do solo, em consonância com as Leis Federais nº 6.938, de 31 de agosto de 

1981, e nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, e com a Lei nº 13.199, de 29 de janeiro de 1999. 

 

a) Modalidades de Aplicação de Recursos do FHIDRO 

 

Recursos Não-reembolsáveis 

 

A aplicação dos recursos pode ser exclusivamente para pagamento de despesas de consultoria, 

reembolso de custos de execução de programas, projetos ou empreendimentos de proteção e 

melhoria dos recursos hídricos. O FHIDRO deverá aplicar seus recursos na modalidade não 

reembolsável na proporção de no mínimo 70%. O proponente deverá oferecer contrapartida de no 

mínimo 10% do valor do Projeto. 

 

Recursos Reembolsáveis 

 

Os recursos podem ser aplicados na elaboração de projetos, realização de investimentos fixos e 

mistos, inclusive aquisição de equipamentos, relativos a projetos de comprovada viabilidade 

técnica, social, ambiental, econômica e financeira, que atendam aos objetivos do Fundo, mas no 

caso de proponente ser pessoa jurídica de direito privado com finalidades lucrativas os recursos 

não poderão incorporar-se definitivamente aos seus patrimônios. Essa modalidade deverá ter 

aplicação dos recursos do FHIDRO de até 30%. O proponente deverá oferecer contrapartida de 

no mínimo 20% do valor do Projeto. 
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b) Contrapartida Financeira Assumida pelo Estado 

 

Como contrapartida financeira assumida pelo Estado em operações de crédito ou em 

instrumentos de cooperação financeira que tenham como objeto o financiamento da execução de 

programas e projetos de proteção e melhoria dos recursos hídricos, na forma definida na Lei 

Estadual nº 15.910 de 21 de dezembro de 2005. 

 

c) Competências dos Agentes da Administração do FHIDRO 

 

 Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento – SEMAD, exercendo as 

funções de gestor e de agente executor do FHIDRO, bem como de mandatária do 

Estado para a liberação de recursos não reembolsáveis. 

 

 Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG - BDMG, atuando como 

mandatário do Estado para contratar operação de financiamento com recursos do 

FHIDRO e para efetuar a cobrança dos créditos concedidos. 

 

 Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM - Secretaria Executiva do FHIDRO, 

realizando o protocolo, a análise técnica, social e ambiental dos projetos. 

 

 SEMAD e BDMG definem a proposta orçamentária anual do FHIDRO e do seu 

cronograma financeiro de receita e despesa, traçar as diretrizes de aplicação de 

recursos do Fundo. 

 

d) Encaminhamento 

 

Os projetos devem ser protocolados no Instituto Mineiro de Gestão das Águas -IGAM por meio 

eletrônico, com postagem no Sistema de Cadastramento de Projetos do FHIDRO. A 

documentação que deverá ser encaminhada à Secretaria Executiva do FHIDRO está elencada no 

Decreto n° 44.314 de 2006 bem como na Resolução Conjunta SEMAD/IGAM nº 1.162/2010. Os 

projetos sob a forma não reembolsável são submetidos à comissão de análise técnica do IGAM, 

casos considerados viáveis seguirão para aprovação do Grupo Coordenador do FHIDRO, quanto 

aos projetos sob a modalidade reembolsável passarão pela comissão de análise técnica, caso 

estejam aptos seguirão para o BDMG. 
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9.3.2 Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais – BDMG 

 

O Banco Nacional de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG, com recursos próprios criou 

uma linha de financiamento para apoiar a modernização dos municípios e a melhoria da qualidade 

de vida da população mineira, conforme orientação do Plano Mineiro de Desenvolvimento 

Integrado (PMDI). 

 

Denominado Programa de Modernização Institucional e Ampliação da Infraestrutura em 

Municípios do Estado de Minas Gerais – NOVO SOMMA URBANIZA, sua finalidade consiste no 

apoio a projetos de investimentos na infraestrutura dos municípios mineiros, sendo financiáveis os 

seguintes projetos: 

 

 Saneamento básico - sistemas de água para abastecimento público, de esgotamento 

sanitário e planos municipais de saneamento básico; 

 Mobilidade urbana – implantação, ampliação, modernização e/ou adequação das vias de 

transporte público e voltadas à inclusão social, à mobilidade urbana e à acessibilidade; e 

 Drenagem urbana - para minimizar os efeitos de enchentes e inundações e melhorar a 

qualidade das águas pluviais - execução de obras e serviços de drenagem, execução de 

outros itens necessários e elaboração de plano diretor de manejo de águas pluviais. 

 

a) Condições de Financiamento 

 

 O financiamento não poderá exceder R$ 5 milhões por beneficiário; 

 Será exigida contrapartida mínima de 10% do valor do projeto. 

 O prazo para saneamento básico é de até 15 anos incluídos até três de carência; 

 O prazo para mobilidade e drenagem urbana é de até 10 anos incluídos até dois anos de 

carência; 

 Atualização Monetária: Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP; 

 Juros: 4% ao ano; 

 Tarifa de análise de crédito de 0,5% do valor financiado; e 

 Garantias: caução de receitas de transferências constitucionais. 
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b) Beneficiários 

 

Municípios, autarquias, fundações e empresas públicas municipais. 

 

 

9.3.3 Recursos Orçamentários Próprios do Município 

 

Geração de recursos tarifários (receitas menos despesas) para: 

 

 Investimentos diretos; 

 Contrapartidas de financiamentos; 

 Reposição do parque produtivo; e 

 Garantias financeiras de financiamentos. 

 

 

9.3.4 Recursos Oriundos da Operação 

 

Prevê-se que esses recursos sejam gerados internamente através da cobrança de tarifa de 

exploração dos sistemas. 

 

 Tarifas com nível suficiente para cobertura das despesas de operação, manutenção, 

comercialização e administração; e 

 Eficiência operacional, administrativa e comercial. 

 

 

9.4 Outras Fontes 

 

Existem ainda outras possibilidades de viabilização de financiamentos e aportes de recursos para 

o setor de saneamento básico. 
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9.4.1 Financiamentos Internacionais 

 

Obtenção de financiamentos junto às organizações internacionais através de empréstimos 

oriundos de entidades multilaterais de crédito, como: 

 

 Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID; 

 Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD; e 

 Banco Japonês de Cooperação Internacional - JBIC. 

 

Em geral as condições financeiras, em termos de taxa de juros, são mais favoráveis se 

comparados aos empréstimos do mercado nacional, porém o acesso é limitado a grandes 

empreendimentos e sujeitos a riscos cambiais, necessitando ainda de autorização expressa do 

Senado Federal e das autoridades monetárias brasileiras para a sua contratação. 

 

 

9.4.2 Participação do Capital Privado 

 

Nas parcerias firmadas entre o poder público e a iniciativa privada, já mencionadas anteriormente, 

existem diversas formas de financiamento que a seguir são elencadas. 

 

a) Parceria Público-Privada 

 

Definida como um contrato administrativo de concessão de serviços públicos regula-se pela Lei nº 

11.079/2004. Possui dois tipos de modalidades: a chamada patrocinada e a administrativa. As 

PPPs, na modalidade concessão patrocinada é uma concessão de serviços em que há patrocínio 

público à iniciativa privada. Geralmente os investimentos privados são financiados via BNDES 

(tesouro nacional) a juros baixos. 

 

Já as PPPs na modalidade administrativa, o parceiro privado será remunerado unicamente pelos 

recursos públicos orçamentários, após a entrega do objeto contratado, por exemplo, a construção 

de uma estação de tratamento de água. 
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Os contratos de PPPs constituem mecanismo de alavancagem de recursos para projetos de 

infraestrutura de interesse social por meio de investimentos privados, especialmente para entes 

federativos com maiores restrições orçamentárias. 

 

b) Build-Own-Transfer (BOT), Build-Transfer-Operate (BTO) e Build-Own-Operate 

(BOO) 

 

Os contratos conhecidos como BOT, BTO e BOO são utilizados para a obtenção de recursos 

privados para a construção de um novo sistema, como, por exemplo, estações de tratamento de 

água ou esgoto.  

 

No caso de BOT, a empresa constrói, com recursos próprios, uma infraestrutura, e a opera por 

determinado período. Somente depois desse prazo, a propriedade é transferida para a 

administração pública. Um traço característico da BOT é a alocação do risco comercial junto ao 

poder público. Assim, ainda que parcela da remuneração do contratado seja atrelada à 

arrecadação de tarifas, o governo compromete-se a adquirir ao menos uma quantidade mínima de 

serviço, o que significa a garantia de um piso de remuneração para a empresa. 

 

Os contratos de BTO e BOO são variações do BOT. Pelo contrato de BTO, o contratado financia e 

constrói a nova estrutura e imediatamente a transfere para o poder público, que, em seguida, a 

aluga para o contratado. A principal diferença no caso do BOO é a manutenção da propriedade 

privada sobre o sistema construído. Todavia, como a operação do sistema, ainda que privado, 

requer algum tipo de licença ou franquia por parte do poder público, a atividade poderá ser 

interrompida por ato do governo, que em seguida expropriará, mediante indenização, a 

infraestrutura. Assim, a diferença entre o BOO e outro modelo que imponha um prazo 

determinado para sua extinção na prática não é tão significativa. 

 

c) Concessões 

 

Os contratos de concessão transferem para o contratado toda a operação e manutenção do 

sistema e a responsabilidade de realizar os investimentos necessários por determinado período, 

durante o qual a empresa será remunerada por meio da cobrança de tarifas dos usuários. O poder 

público define regras sobre a qualidade dos serviços e composição das tarifas. Normalmente, a 
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concessão tem por objeto a operação de um sistema já existente, sendo necessários, todavia, 

investimentos significativos para sua expansão ou reforma. 

 

O risco comercial nos casos de concessão, portanto, é suportado pelo contratado, e pode ser 

particularmente alto nos casos de instabilidade do câmbio. Como a tarifa é a principal forma de 

remuneração do contratado, sua composição e monitoramento são elementos centrais nos 

contratos de concessão. Aqui, vale destacar que os contratos de concessão requerem capacidade 

e constante compromisso por parte do poder público no monitoramento e controle de sua 

implementação. 

 

 

9.4.3 Expansão Urbana 

 

Com a criação da Lei Federal nº 6.766/1979, que regulamenta o Parcelamento do Solo Urbano, foi 

transferindo para o loteador/empreendedor na implantação de loteamentos, conjuntos 

habitacionais e loteamentos sociais, a responsabilidade pela construção da infraestrutura de 

saneamento - basicamente redes e ligações e, em certos casos, unidades de 

produção/tratamento. 

 

Os projetos de loteamento são aprovados pelo Estado e pela municipalidade, em suas diversas 

secretarias (Planejamento, Obras, Trânsito, Meio Ambiente etc.). Para que a Prefeitura Municipal 

autorize o início das obras, é solicitada ao loteador uma garantia real nos termos da lei a favor do 

Município, que garante a execução das obras no prazo estipulado. Na hipótese do não 

cumprimento por parte do loteador, quanto ao término das obras, a garantia é exercida para que 

seja cumprida a entrega. 

 

Para a entrega definitiva do loteamento todas as obras exigidas e aprovadas pela Prefeitura 

Municipal têm que estar concluídas e aceitas por todos os departamentos competentes 

(Planejamento, Obras, Água e Esgoto, Trânsito e Meio-Ambiente). Após o recebimento definitivo 

do loteamento o Poder Público passa a assumir a responsabilidade pela operação e manutenção 

da infraestrutura e serviços públicos implantados. 
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10. VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA  

 

Neste item são analisadas as questões relativas à sustentabilidade do Plano Municipal de 

Saneamento de Santa Luzia, de forma a permitir quantificar e valorar as intervenções 

necessárias já identificadas anteriormente para a execução das obras e investimentos 

necessários a universalização dos serviços de saneamento básico de água e esgoto, conforme as 

metas previstas. 

 

Analisam-se também os custos operacionais previstos, incluindo-se nos mesmos os programas e 

ações necessárias para a adequada prestação do serviço permitindo ao final identificar a 

necessária manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos serviços. 

 

Do ponto de vista legal, o Artigo 2º - item VII, da Lei Federal nº 11.445/2007, preconiza que os 

serviços públicos de saneamento básico serão prestados com base no princípio fundamental de 

eficiência e sustentabilidade econômica. Já os Artigos 11º e 29º da citada Lei Federal, que 

reproduzimos abaixo, determina:  

 

“Art. 11. São condições de validade dos contratos que tenham por objeto a 

prestação de serviços públicos de saneamento básico:  

I - a existência de plano de saneamento básico;  

II - a existência de estudo comprovando a viabilidade técnica e econômico-

financeira da prestação universal e integral dos serviços, nos termos do 

respectivo plano de saneamento básico;  

.......  

IV – ….  

§ 2o Nos casos de serviços prestados mediante contratos de concessão ou de 

programa, as normas previstas no inciso III do caput deste artigo deverão prever:  

I .......  

........  

IV - as condições de sustentabilidade e equilíbrio econômico-financeiro da 

prestação dos serviços, em regime de eficiência, incluindo:  

a) o sistema de cobrança e a composição de taxas e tarifas;  

b) a sistemática de reajustes e de revisões de taxas e tarifas;  

c) a política de subsídios;  

.....  
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Art. 29. Os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade 

econômico-financeira assegurada, sempre que possível, mediante remuneração 

pela cobrança dos serviços.”  

 

Desta forma, é fundamental a realização de um Estudo de Viabilidade Econômica e Financeira - 

EVEF que de sustentação as ações previstas no presente plano, levando-se em consideração as 

condições de contorno e com metas, direitos e obrigações definidos.  

 

Para a realização desta tarefa, serão utilizados os seguintes parâmetros: 

  

 Projeção de Receitas – Faturamento, Evasão e Arrecadação;  

 Despesas de Exploração e Impostos; e 

 Investimentos - operacionais e obras.  

 

Esquematicamente a modelagem da viabilidade econômica do Plano Municipal de Saneamento, 

relativo aos segmentos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, pode ser visualizada a 

seguir. 

 

Figura 10.1 

Estrutura de Análise da Viabilidade Econômico-financeira do PMSB  

 

 

Para efeito de data-base do presente estudo, adotou-se o ano de 2014, tanto para as receitas 

como para as despesas, sendo que esses valores serão tratados oportunamente nos estudos 
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econômico-financeiros, atendendo ao conceito de Valor Presente Líquido - VPL e de Taxa Interna 

de Retorno - TIR.  

 

Para análise da viabilidade econômico-financeira do estudo serão utilizados dois indicadores 

usuais:  

 

 Taxa Interna de Retorno – TIR; e 

 Valor Presente Líquido – VPL. 

 

O VPL é uma função financeira utilizada na análise da viabilidade de um projeto de investimento. 

É definido como o somatório dos valores presentes dos fluxos estimados de uma aplicação, 

calculados a partir de uma taxa dada e de seu período de duração. Os fluxos estimados podem 

ser positivos ou negativos, de acordo com as entradas ou saídas de caixa. A taxa fornecida à 

função representa o rendimento esperado.  

 

Caso o VPL encontrado no cálculo seja negativo, o retorno do projeto será menor que o 

investimento inicial, o que sugere que ele seja reprovado. Caso ele seja positivo, o valor obtido no 

projeto pagará o investimento inicial, o que o torna viável.  

 

A TIR é um método utilizado na análise de projetos de investimento. É definida como a taxa de 

desconto de um investimento que torna seu valor presente líquido nulo, ou seja, que faz com que 

o projeto pague o investimento inicial quando considerado o valor do dinheiro no tempo.  

 

Assumiu-se como premissa do presente estudo de viabilidade a atuação de uma empresa 

operadora dos sistemas de abastecimento de água e esgoto, partindo do ponto inicial de projeto, 

sem nenhum ônus ou passivo, oriundo de gestões anteriores ou contas a pagar e receber de 

exercícios anteriores. Esta estratégia objetiva vislumbrar os impactos financeiros positivos e 

negativos, oriundos unicamente de ações com vistas à universalização dos serviços assumidas no 

presente plano. 
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10.1 Projeção das Receitas 

 

Para fins de avaliação econômica e financeira, foram assumidos alguns valores referenciais 

históricos, praticados pela COPASA, obtidos a partir dos dados e informações disponíveis de 

balanços e do Sistema Nacional de Informações de Saneamento - SNIS (2010 / 2011 e 2012). 

 

Projeção de Receitas 

 

As receitas foram calculadas com base na evolução do número de economias de água e esgoto 

previstas nas projeções apresentadas neste PMSB, corrigindo-se os valores do SNIS 2012 para 

dezembro de 2013, desconsiderando-se o aumento tarifário recentemente divulgado pela 

COPASA, autorizado pela ARSAE (abril de 2014). 

 

 Faturamento médio por economia de água: R$ 34,76 por mês; 

 Faturamento médio por economia de esgoto: R$ 19,61 por mês; 

 Faturamento de Serviços: 3% sobre a soma dos faturamentos de água e esgoto; 

 Evasão de Receitas: declinante de 4,50% (2014) a 2,50% (2019 a 2044); 

 Faturamento de água: R$ 1.358.654.519,69; 

 Faturamento de esgoto: R$ 738.346.298,12; 

 Faturamento de Serviços: R$ 62.910.024,53; 

 Faturamento Total: R$ 2.159.910.842,35; 

 Evasão de Receitas: R$ 56.471.868,99; e 

 Arrecadação Total: R$ 2.103.438.973,35. 

 

A Tabela 10.1.1 a seguir, apresenta a projeção do faturamento de água, esgoto, serviços e total, 

além dos valores de evasão e arrecadação anual considerados. 
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Tabela 10.1.1 

Projeção do Faturamento e Arrecadação 

Arrecadação

Água Esgoto Serviços Total Efetiva

R$ R$ R$ R$ % R$ R$

1 2015 32.217.563,13      14.034.586,44   1.387.564,49   47.639.714,06      4,50% 2.143.787,13   45.495.926,93      

2 2016 33.110.960,53      14.982.625,05   1.442.807,57   49.536.393,14      4,00% 1.981.455,73   47.554.937,41      

3 2017 34.017.823,89      15.774.796,57   1.493.778,61   51.286.399,07      3,50% 1.795.023,97   49.491.375,11      

4 2018 34.939.081,91      16.593.688,17   1.545.983,10   53.078.753,18      3,00% 1.592.362,60   51.486.390,58      

5 2019 35.874.734,59      17.440.347,68   1.599.452,47   54.914.534,73      2,50% 1.372.863,37   53.541.671,37      

6 2020 36.706.838,61      18.256.095,74   1.648.888,03   56.611.822,37      2,50% 1.415.295,56   55.196.526,81      

7 2021 37.546.372,13      19.094.110,52   1.699.214,48   58.339.697,12      2,50% 1.458.492,43   56.881.204,70      

8 2022 38.392.870,80      19.954.653,99   1.750.425,74   60.097.950,54      2,50% 1.502.448,76   58.595.501,77      

9 2023 39.247.263,32      20.837.988,11   1.802.557,54   61.887.808,97      2,50% 1.547.195,22   60.340.613,75      

10 2024 40.109.085,34      21.517.778,16   1.848.805,90   63.475.669,40      2,50% 1.586.891,74   61.888.777,67      

11 2025 40.979.265,55      22.211.714,13   1.895.729,39   65.086.709,06      2,50% 1.627.167,73   63.459.541,34      

12 2026 41.857.803,94      22.919.534,05   1.943.320,14   66.720.658,13      2,50% 1.668.016,45   65.052.641,68      

13 2027 42.744.700,52      23.642.023,82   1.991.601,73   68.378.326,08      2,50% 1.709.458,15   66.668.867,92      

14 2028 43.640.883,98      24.378.921,47   2.040.594,16   70.060.399,62      2,50% 1.751.509,99   68.308.889,63      

15 2029 44.546.354,31      25.131.012,89   2.090.321,02   71.767.688,22      2,50% 1.794.192,21   69.973.496,02      

16 2030 45.451.824,65      25.641.837,78   2.132.809,87   73.226.472,30      2,50% 1.830.661,81   71.395.810,49      

17 2031 46.366.581,85      26.157.901,90   2.175.734,51   74.700.218,27      2,50% 1.867.505,46   72.832.712,81      

18 2032 47.291.090,28      26.679.467,22   2.219.116,72   76.189.674,22      2,50% 1.904.741,86   74.284.932,37      

19 2033 48.225.349,93      27.206.533,72   2.262.956,51   77.694.840,16      2,50% 1.942.371,00   75.752.469,15      

20 2034 49.170.289,48      27.739.625,34   2.307.297,44   79.217.212,26      2,50% 1.980.430,31   77.236.781,95      

21 2035 50.125.908,94      28.278.742,07   2.352.139,53   80.756.790,54      2,50% 2.018.919,76   78.737.870,77      

22 2036 51.092.672,65      28.824.145,88   2.397.504,56   82.314.323,08      2,50% 2.057.858,08   80.256.465,00      

23 2037 52.070.580,61      29.375.836,76   2.443.392,52   83.889.809,89      2,50% 2.097.245,25   81.792.564,64      

24 2038 53.060.561,51      29.934.338,64   2.489.847,00   85.484.747,15      2,50% 2.137.118,68   83.347.628,47      

25 2039 54.062.615,34      30.499.651,52   2.536.868,01   87.099.134,87      2,50% 2.177.478,37   84.921.656,49      

26 2040 55.077.206,46      31.072.037,36   2.584.477,31   88.733.721,13      2,50% 2.218.343,03   86.515.378,10      

27 2041 56.105.263,54      31.652.020,08   2.632.718,51   90.390.002,13      2,50% 2.259.750,05   88.130.252,08      

28 2042 57.146.786,60      32.239.599,69   2.681.591,59   92.067.977,87      2,50% 2.301.699,45   89.766.278,43      

29 2043 58.202.704,31      32.835.300,10   2.731.140,13   93.769.144,54      2,50% 2.344.228,61   91.424.915,93      

30 2044 59.273.481,02      33.439.383,28   2.781.385,93   95.494.250,23      2,50% 2.387.356,26   93.106.893,97      

1.358.654.519,69 738.346.298,12 62.910.024,53 2.159.910.842,35 56.471.868,99 2.103.438.973,35 

Evasão

TOTAL

ANO

PROJ. CAL.

Projeção de Receitas

Receitas

 

 

 

10.2 Projeção das Despesas 

 

Projeção de Tributos sobre a Receita (Pis e Cofins) 

 

As deduções relativas a tributos e contribuições foram realizadas com base no critério contábil de 

Lucro Presumido (2015 a 2033) - 3,65% sobre a arrecadação (em regime de caixa), e Lucro Real 

(2033 a 2044) -  9,25% sobre o faturamento, estimando-se o percentual de 7,25% após os 

abatimentos previstos em lei com relação aos insumos de produção. O valor do faturamento 

projetado até o ano 2033 não atinge o limite de R$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões) anuais, 

a partir do qual o critério contábil obrigatoriamente deve ser o de Lucro Real. 
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Despesas com Recursos Humanos 

 

Foi apresentada neste PMSB a projeção da demanda por recursos humanos necessários, ao 

longo do período de planejamento, ano a ano, com base no índice de produtividade atual (2007 a 

2012) e projetado. O custo relativo a cada ano foi obtido, a partir do número de empregados 

necessários e adotando-se um valor médio anual de R$ 64.500,00 por empregado/ano, incluso as 

leis sociais e trabalhistas. 

 

Convêm lembrar que os custos médios anuais por empregado, incluso leis sociais, informado pela 

COPASA, foram superiores (ver abaixo) ao valor considerado no presente plano, porém os 

valores assumidos foram obtidos a partir de um lotacionograma projetado com valores de 

mercado. 

 

 Ano 2010 – R$ 79.037,00; 

 Ano 2011 – R$ 84.442,00; e 

 Ano 2012 – R$ 81.195,36. 

 

Despesas com Energia Elétrica 

 

Foram estimadas com base na projeção dos volumes tratados de água, e coletados de esgoto, e 

ainda na projeção dos consumos energéticos projetados. O Custo médio adotado foi de R$ 0,23 

por kWh. 

 

Despesas com Produtos Químicos 

 

Foram calculadas com base na projeção dos volumes tratados de água, adotando-se um custo 

médio de R$ 0,035 por metro cúbico tratado. 

 

Despesas com Serviços de Terceiros 

 

Estimou-se por área, com base em um percentual médio histórico 30,40% sobre a soma das 

despesas de pessoal, energia elétrica e produtos químicos, resultando em um percentual médio 

de 16,91% do total das despesas de exploração. 
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Regulação e Fiscalização 

 

Estimou-se um custo médio anual de 2% sobre a arrecadação efetiva do mês anterior.  

 

Outras despesas de exploração 

 

Estimou-se por área, com base em um percentual médio histórico 9,08% sobre a soma das 

despesas de pessoal, energia elétrica e produtos químicos, resultando em um percentual médio 

de 5,05% do total das despesas de exploração. 

 

Água Importada 

 

A alternativa selecionada (ver Capítulo 11 - Definição das Alternativas) prevê a construção de uma 

unidade de tratamento modular, com capacidade para fim de plano, tratar uma vazão de 780 m³. 

Estimou-se que esta unidade será construída em módulos assumindo um calendário de: 

 

 2015 – Projetos, aprovações, registros e licenciamento ambiental; 

 2016 – Conclusão do Módulo 01 – (190 l/s). Total = 190 l/s. 

 2017 – Conclusão do Módulo 02 – (190 l/s). Total = 380 l/s. 

 2018 – Conclusão do Módulo 03 – (190 l/s). Total = 570 l/s. 

 2019 – Conclusão do Módulo 04 – (190 l/s). Total = 760 l/s. 

 

Durante esse período haverá necessidade de aquisição por atacado de água tratada da 

concessionária COPASA, de forma parcial com redução gradativa, até que todas as etapas de 

implantação do novo sistema produtor estejam concluídas. Foi assumido como custo de 

aquisição, o valor unitário de R$ 0,96/m³ (água importada), o que equivale a 30% da tarifa média 

de água praticada pela COPASA em 2012, com valores atualizados pelo IGPM. 

 

 Despesas com PIS e COFINS: R$ 116.019.492,69. 

 Despesas com Recursos Humanos: R$ 403.899.000,00. 

 Despesas com Produtos Químicos: R$ 19.300.017,34. 

 Despesas com Energia Elétrica: R$ 152.194.422,44. 

 Despesas com Serviços de Terceiros: R$ 166.353.189,69. 

 Despesas com Regulação e Fiscalização: R$ 42.068.779,47. 
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 Outras despesas de Exploração: R$ 49.687.071,13. 

 Despesas com água importada: R$ 59.964.101,15. 

 Total de Despesas: R$ 1.020.611.143,11. 

 

A Tabela 10.2.1, a seguir, apresenta a projeção anual das principais despesas de exploração dos 

serviços de água e esgoto de Santa Luzia. 

 

Tabela 10.2.1 

Projeção das Despesas de Exploração 

PIS / COFINS Pessoal
Produtos 

químicos
Energia elétrica

Serviços de 

terceiros

Regulação e 

Fiscalização

Outras despesas 

de exploração
Água Importada TOTAL

R$ R$/ano R$/ano R$/ano R$/ano R$/ano R$/ano R$/ano R$/ano

1 2015 1.660.601,33     10.320.000,00   625.376,00       5.391.909,58      4.966.534,82      909.918,54         1.483.425,53       17.153.170,27     42.510.936,07     

2 2016 1.735.755,22     10.642.500,00   624.958,48       5.415.140,10      5.071.509,97      951.098,75         1.514.779,95       17.141.718,33     43.097.460,79     

3 2017 1.806.435,19     10.965.000,00   624.396,67       5.431.626,35      5.174.391,00      989.827,50         1.545.508,89       12.844.731,45     39.381.917,04     

4 2018 1.879.253,26     11.223.000,00   623.691,87       5.447.358,86      5.257.391,42      1.029.727,81      1.570.299,81       8.553.488,54      35.584.211,57     

5 2019 1.954.271,00     11.481.000,00   622.853,08       5.462.409,51      5.340.143,83      1.070.833,43      1.595.016,64       4.270.992,56      31.797.520,06     

6 2020 2.014.673,23     11.739.000,00   621.888,75       5.476.378,94      5.422.529,38      1.103.930,54      1.619.623,91       0,00 27.998.024,74     

7 2021 2.076.163,97     11.997.000,00   620.801,84       5.489.701,58      5.504.681,04      1.137.624,09      1.644.161,31       0,00 28.470.133,82     

8 2022 2.138.735,81     12.255.000,00   619.595,11       5.502.389,58      5.586.603,35      1.171.910,04      1.668.630,21       0,00 28.942.864,10     

9 2023 2.202.432,40     12.513.000,00   618.278,51       5.514.515,08      5.668.321,25      1.206.812,27      1.693.038,06       0,00 29.416.397,58     

10 2024 2.258.940,38     12.706.500,00   616.851,82       5.519.175,72      5.728.128,37      1.237.775,55      1.710.901,50       0,00 29.778.273,34     

11 2025 2.316.273,26     12.900.000,00   615.324,29       5.523.158,03      5.787.698,63      1.269.190,83      1.728.694,19       0,00 30.140.339,23     

12 2026 2.374.421,42     13.093.500,00   613.693,00       5.526.418,14      5.847.017,79      1.301.052,83      1.746.411,89       0,00 30.502.515,07     

13 2027 2.433.413,68     13.287.000,00   611.969,02       5.529.053,90      5.906.118,97      1.333.377,36      1.764.064,48       0,00 30.864.997,40     

14 2028 2.493.274,47     13.480.500,00   618.289,11       5.595.221,74      5.986.979,30      1.366.177,79      1.788.216,19       0,00 31.328.658,60     

15 2029 2.554.032,60     13.674.000,00   624.470,71       5.660.405,00      6.067.498,22      1.399.469,92      1.812.265,91       0,00 31.792.142,36     

16 2030 2.605.947,08     13.867.500,00   630.386,86       5.716.138,48      6.145.063,70      1.427.916,21      1.835.433,50       0,00 32.228.385,83     

17 2031 2.658.394,02     13.996.500,00   636.159,89       5.770.662,13      6.202.609,89      1.456.654,26      1.852.621,64       0,00 32.573.601,82     

18 2032 2.711.400,03     14.125.500,00   641.792,11       5.823.996,16      6.259.751,63      1.485.698,65      1.869.688,97       0,00 32.917.827,56     

19 2033 2.764.965,12     14.254.500,00   647.281,22       5.876.118,11      6.316.481,40      1.515.049,38      1.886.633,26       0,00 33.261.028,49     

20 2034 6.060.116,74     14.383.500,00   652.629,53       5.927.054,94      6.372.808,08      1.544.735,64      1.903.457,15       0,00 36.844.302,08     

21 2035 6.177.894,48     14.512.500,00   657.837,03       5.976.804,42      6.428.731,00      1.574.757,42      1.920.160,44       0,00 37.248.684,79     

22 2036 6.297.045,72     14.641.500,00   662.903,73       6.025.373,30      6.484.252,22      1.605.129,30      1.936.743,75       0,00 37.652.948,01     

23 2037 6.417.570,46     14.770.500,00   667.827,31       6.072.734,61      6.539.362,82      1.635.851,29      1.953.204,42       0,00 38.057.050,91     

24 2038 6.539.583,16     14.899.500,00   672.610,08       6.118.917,58      6.594.072,41      1.666.952,57      1.969.545,31       0,00 38.461.181,10     

25 2039 6.663.083,82     15.028.500,00   677.249,74       6.163.902,00      6.648.374,13      1.698.433,13      1.985.764,38       0,00 38.865.307,20     

26 2040 6.788.129,67     15.157.500,00   681.748,60       6.207.705,83      6.702.274,15      1.730.307,56      2.001.863,46       0,00 39.269.529,27     

27 2041 6.914.835,16     15.286.500,00   686.106,65       6.250.338,09      6.755.775,20      1.762.605,04      2.017.843,38       0,00 39.674.003,52     

28 2042 7.043.200,31     15.415.500,00   690.321,58       6.291.776,32      6.808.869,76      1.795.325,57      2.033.701,89       0,00 40.078.695,43     

29 2043 7.173.339,56     15.544.500,00   694.395,72       6.332.042,97      6.861.565,36      1.828.498,32      2.049.441,23       0,00 40.483.783,16     

30 2044 7.305.310,14     15.738.000,00   698.329,04       6.371.142,57      6.933.471,37      1.862.137,88      2.070.918,42       0,00 40.979.309,43     

116.019.492,69 403.899.000,00 19.300.017,34   173.409.569,59  181.369.010,43   42.068.779,47    54.172.059,69     59.964.101,15     1.050.202.030,36 TOTAL

DespesasANO

PROJ. CAL.

 

 

 

10.3 Projeção dos Investimentos para Atendimento das Demandas 

 

Os investimentos previstos a partir das projeções estão detalhados na Tabela 12.3.3 adiante, 

decorrentes das demandas técnicas identificadas nas projeções realizadas e apresentadas no 

Capítulo 5 deste PMSB. Os investimentos previstos para o sistema de abastecimento de água 

estão detalhados na Tabela 10.3.1 e os investimentos para o sistema de esgotamento sanitário, 

estão detalhados na Tabela 10.3.2, ambos adiante.  
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Para tal, foram utilizados valores referenciais, com base em preços das seguintes fontes: Obras 

de saneamento do Ministério das Cidades / Secretaria Nacional de Saneamento – SNSA e 

Composição de preços do SINAPI Nacional.  

 

A avaliação dos investimentos em abastecimento de água considerou a alternativa de produção 

de água definida como a melhor opção (Ver capítulo 13 do presente PMSB). 

 

Os valores unitários utilizados compreendem o ponto de partida para a análise de investimentos, 

podendo ser revisado mediante a efetivação dos projetos e das obras.  

 

Abastecimento de água:  

 

 Custo médio para Estação de Tratamento de Água – convencional completa com 

reservatório – R$ 25.000,00 / l/s instalado; 

 Custo médio por ligação sem hidrômetro – R$ 150,00/ ligação, inclui material, mão de 

obra, pavimentação;  

 Custo médio por hidrômetro -  R$ 90,00 / unidade, inclui material, tubetes, lacres, mão 

de obra, cadastro;    

 Custo médio para substituição de ramal e ligação – R$ 325,00 / unidade, inclui material, 

mão de obra, deslocamentos;  

 Custo médio de rede de abastecimento – R$ 120,00 / metro, material, mão de obra, 

pavimentação, etc.;  

 Custo médio de execução de reservatório – R$ 1.100 / m³ completo;  

 Captação de Água Bruta – R$ 4.605,00 / l/s, incluindo obras civis, estação elevatória de 

água bruta, equipamentos, energização; e 

 Adução de água bruta – 700 mm ferro fundido – R$ 1.550,00/m. 

 

Investimentos em Abastecimento de Água 

 

Os investimentos em abastecimento de água totalizam R$ 189.418.401,38, distribuídos da 

seguinte maneira: 

 

 Rede de Distribuição: 25,31%. 

 Hidrômetros: 26,62%. 
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 Ligações Domiciliares: 4,24%. 

 Projetos, Melhorias e Programas: 5,66%. 

 Construção de ETAs: 10,03%. 

 Construção de Captação e Estação Elevatória de Água Bruta: 1,85%. 

 Adução de Água Bruta: 19,31%. 

 Ampliação de Reservação: 6,97%. 

 

Esgotamento Sanitário:  

 

 Custo médio ETES – R$ 80.000,00 / l/s tratamento secundário – inclui as ampliações e 

melhorias necessárias.  

 Custo médio por ligação – R$ 300,00 / un.  

 Custo médio de rede coletora – R$ 300,00 / metro linear.   

 Estações Elevatórias de Pequeno Porte: R$ 130.000,00 / ud. 

 Estações Elevatórias de Médio Porte: R$ 260.000,00 / ud. 

 Estações Elevatórias de Grande Porte: R$ 455.000,00 /ud. 

 Custo médio de Linhas de Recalque: R$ 200,00 / m. 

 

Investimentos em Esgotamento Sanitário 

 

Os investimentos em esgotamento sanitário totalizam R$ 186.943.039,67, distribuídos da seguinte 

maneira: 

 

 Rede Coletora de Esgoto: 64,01%. 

 Ligações Domiciliares: 10,76%. 

 Estações Elevatórias: 3,96% 

 Linhas de Recalque / Emissários: 5,31%. 

 Estações de Tratamento: 13,05% 

 Projetos e Melhorias: 2,91% 
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Tabela 10.3.1 

Investimentos em Abastecimento de Água 

Captação + 

Elevatória
Adução Etas Ligações Hidrometros Rede de Distribuição Reservação

Projetos, Melhorias 

e Controle de 

Perdas

Total

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

0 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 2015 3.500.000,00   18.291.550,00 4.750.000,00 249.750,00 959.670,00 1.432.996,27 3.300.000,00 1.949.037,98 34.433.004,24

2 2016 0,00 18.291.550,00 4.750.000,00 253.650,00 1.158.210,00 1.482.400,60 3.300.000,00 1.754.148,64 30.989.959,24

3 2017 0,00 0,00 4.750.000,00 258.900,00 1.168.470,00 1.508.770,98 3.300.000,00 659.168,46 11.645.309,43

4 2018 0,00 0,00 4.750.000,00 263.100,00 1.225.530,00 1.533.749,05 1.650.000,00 565.342,74 9.987.721,80

5 2019 0,00 0,00 0,00 267.000,00 1.284.750,00 1.561.777,66 0,00 186.811,66 3.300.339,32

6 2020 0,00 0,00 0,00 271.500,00 1.327.320,00 1.417.862,94 0,00 181.000,98 3.197.683,92

7 2021 0,00 0,00 0,00 241.200,00 1.384.560,00 1.434.208,74 0,00 183.598,12 3.243.566,87

8 2022 0,00 0,00 0,00 243.450,00 1.443.240,00 1.449.861,56 0,00 188.193,09 3.324.744,65

9 2023 0,00 0,00 0,00 245.550,00 1.503.270,00 1.466.301,24 0,00 192.907,27 3.408.028,51

10 2024 0,00 0,00 0,00 247.800,00 1.494.990,00 1.482.047,92 0,00 193.490,28 3.418.328,20

11 2025 0,00 0,00 0,00 249.900,00 1.541.430,00 1.498.581,47 0,00 197.394,69 3.487.306,16

12 2026 0,00 0,00 0,00 252.150,00 1.588.410,00 1.517.388,24 0,00 201.476,89 3.559.425,13

13 2027 0,00 0,00 0,00 254.850,00 1.636.560,00 1.535.511,76 0,00 205.615,31 3.632.537,06

14 2028 0,00 0,00 0,00 257.400,00 1.685.610,00 1.552.948,77 0,00 209.757,53 3.705.716,29

15 2029 0,00 0,00 0,00 259.800,00 1.735.830,00 1.572.662,24 0,00 214.097,53 3.782.389,78

16 2030 0,00 0,00 0,00 262.650,00 1.707.660,00 1.552.161,99 0,00 211.348,32 3.733.820,31

17 2031 0,00 0,00 0,00 262.500,00 1.740.870,00 1.571.421,72 0,00 214.487,50 3.789.279,23

18 2032 0,00 0,00 0,00 265.350,00 1.774.440,00 1.590.737,59 0,00 217.831,66 3.848.359,25

19 2033 0,00 0,00 0,00 268.200,00 1.808.280,00 1.609.368,04 0,00 221.150,88 3.906.998,92

20 2034 0,00 0,00 0,00 270.900,00 1.842.660,00 1.630.276,33 1.650.000,00 323.630,18 5.717.466,51

21 2035 0,00 0,00 0,00 274.050,00 1.877.310,00 1.650.505,10 0,00 228.111,91 4.029.977,01

22 2036 0,00 0,00 0,00 277.050,00 1.912.680,00 1.673.017,63 0,00 231.764,86 4.094.512,49

23 2037 0,00 0,00 0,00 280.500,00 1.948.140,00 1.693.373,45 0,00 235.320,81 4.157.334,25

24 2038 0,00 0,00 0,00 283.500,00 1.984.320,00 1.716.754,57 0,00 239.074,47 4.223.649,04

25 2039 0,00 0,00 0,00 287.100,00 2.020.860,00 1.740.206,60 0,00 242.890,00 4.291.056,59

26 2040 0,00 0,00 0,00 290.700,00 2.057.850,00 1.762.987,98 0,00 246.692,28 4.358.230,25

27 2041 0,00 0,00 0,00 294.150,00 2.095.560,00 1.788.803,52 0,00 250.710,81 4.429.224,33

28 2042 0,00 0,00 0,00 298.200,00 2.133.720,00 1.813.957,28 0,00 254.752,64 4.500.629,92

29 2043 0,00 0,00 0,00 302.100,00 2.172.420,00 1.839.929,41 0,00 258.866,96 4.573.316,38

30 2044 0,00 0,00 0,00 306.150,00 2.211.750,00 1.867.464,42 0,00 263.121,87 4.648.486,29

 3.500.000,00   36.583.100,00   19.000.000,00 8.039.100,00 50.426.370,00 47.948.035,08 13.200.000,00           10.721.796,30   189.418.401,38 

AGUAAno

Proj Cal.

TOTAL  
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Tabela 10.3.2 

Investimentos em Esgotamento Sanitário 

REDE 

COLETORA

LIGAÇÕES       

DE ESGOTO
ELEVATÓRIAS

LINHAS DE 

RECALQUE
ETES

Projetos e 

Melhorias
Total

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

0 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 2015 1.614.611,25       385.500,00 520.000,00 930.000,00 6.400.000,00 295.503,34 10.145.614,59

2 2016 7.591.394,83       391.500,00 130.000,00 310.000,00 4.000.000,00 372.686,84 12.795.581,67

3 2017 5.898.960,55       975.000,00 130.000,00 310.000,00 0,00 219.418,82 7.533.379,37

4 2018 6.147.103,41       814.200,00 390.000,00 620.000,00 0,00 239.139,10 8.210.442,51

5 2019 6.404.748,35       841.800,00 130.000,00 310.000,00 0,00 230.596,45 7.917.144,80

6 2020 6.415.982,58       870.600,00 455.000,00 310.000,00 4.000.000,00 361.547,48 12.413.130,06

7 2021 6.649.575,38       838.500,00 130.000,00 310.000,00 0,00 237.842,26 8.165.917,64

8 2022 6.888.216,16       861.600,00 585.000,00 620.000,00 0,00 268.644,48 9.223.460,64

9 2023 7.129.479,91       885.000,00 130.000,00 310.000,00 0,00 253.634,40 8.708.114,31

10 2024 4.648.620,45       908.100,00 130.000,00 310.000,00 4.000.000,00 299.901,61 10.296.622,06

11 2025 4.768.114,05       698.700,00 260.000,00 310.000,00 0,00 181.104,42 6.217.918,47

12 2026 4.885.133,16       713.700,00 130.000,00 310.000,00 0,00 181.164,99 6.219.998,15

13 2027 5.005.789,78       727.800,00 455.000,00 310.000,00 0,00 194.957,69 6.693.547,47

14 2028 5.128.896,15       742.500,00 260.000,00 310.000,00 0,00 193.241,88 6.634.638,03

15 2029 5.256.951,53       757.500,00 390.000,00 620.000,00 0,00 210.733,55 7.235.185,07

16 2030 2.165.187,50       773.400,00 0,00 0,00 4.000.000,00 208.157,63 7.146.745,13

17 2031 2.188.695,25       525.000,00 260.000,00 310.000,00 0,00 98.510,86 3.382.206,11

18 2032 2.212.203,00       530.700,00 130.000,00 310.000,00 0,00 95.487,09 3.278.390,09

19 2033 2.234.473,50       536.400,00 455.000,00 310.000,00 0,00 106.076,21 3.641.949,71

20 2034 2.260.455,75       541.800,00 130.000,00 310.000,00 0,00 97.267,67 3.339.523,42

21 2035 2.285.200,75       548.100,00 0,00 0,00 0,00 84.999,02 2.918.299,77

22 2036 2.313.657,50       554.100,00 260.000,00 310.000,00 0,00 103.132,73 3.540.890,22

23 2037 2.338.402,50       561.000,00 455.000,00 310.000,00 0,00 109.932,08 3.774.334,58

24 2038 2.368.096,50       567.000,00 260.000,00 310.000,00 0,00 105.152,90 3.610.249,40

25 2039 2.397.790,50       574.200,00 260.000,00 310.000,00 2.000.000,00 166.259,72 5.708.250,22

26 2040 2.426.247,25       581.400,00 130.000,00 310.000,00 0,00 103.429,42 3.551.076,67

27 2041 2.459.653,00       588.300,00 0,00 0,00 0,00 91.438,59 3.139.391,59

28 2042 2.491.821,50       596.400,00 455.000,00 310.000,00 0,00 115.596,65 3.968.818,15

29 2043 2.525.227,25       604.200,00 260.000,00 310.000,00 0,00 110.982,82 3.810.410,07

30 2044 2.561.107,50       612.300,00 130.000,00 310.000,00 0,00 108.402,23 3.721.809,73

 119.661.796,77  20.106.300,00    7.410.000,00  9.920.000,00   24.400.000,00  5.444.942,90  186.943.039,67 

ESGOTOAno

Proj Cal.

TOTAL  
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Tabela 10.3.3 

Investimentos em Água e Esgoto – R$ 

Ano 
AGUA ESGOTO TOTAL 

PROJ. CAL. 

1 2015 34.433.004,24 10.145.614,59 44.578.618,83 

2 2016 30.989.959,24 12.795.581,67 43.785.540,91 

3 2017 11.645.309,43 7.533.379,37 19.178.688,80 

4 2018 9.987.721,80 8.210.442,51 18.198.164,31 

5 2019 3.300.339,32 7.917.144,80 11.217.484,12 

6 2020 3.197.683,92 12.413.130,06 15.610.813,98 

7 2021 3.243.566,87 8.165.917,64 11.409.484,51 

8 2022 3.324.744,65 9.223.460,64 12.548.205,29 

9 2023 3.408.028,51 8.708.114,31 12.116.142,82 

10 2024 3.418.328,20 10.296.622,06 13.714.950,26 

11 2025 3.487.306,16 6.217.918,47 9.705.224,63 

12 2026 3.559.425,13 6.219.998,15 9.779.423,28 

13 2027 3.632.537,06 6.693.547,47 10.326.084,53 

14 2028 3.705.716,29 6.634.638,03 10.340.354,33 

15 2029 3.782.389,78 7.235.185,07 11.017.574,85 

16 2030 3.733.820,31 7.146.745,13 10.880.565,44 

17 2031 3.789.279,23 3.382.206,11 7.171.485,34 

18 2032 3.848.359,25 3.278.390,09 7.126.749,34 

19 2033 3.906.998,92 3.641.949,71 7.548.948,63 

20 2034 5.717.466,51 3.339.523,42 9.056.989,93 

21 2035 4.029.977,01 2.918.299,77 6.948.276,78 

22 2036 4.094.512,49 3.540.890,22 7.635.402,71 

23 2037 4.157.334,25 3.774.334,58 7.931.668,83 

24 2038 4.223.649,04 3.610.249,40 7.833.898,44 

25 2039 4.291.056,59 5.708.250,22 9.999.306,81 

26 2040 4.358.230,25 3.551.076,67 7.909.306,92 

27 2041 4.429.224,33 3.139.391,59 7.568.615,92 

28 2042 4.500.629,92 3.968.818,15 8.469.448,07 

29 2043 4.573.316,38 3.810.410,07 8.383.726,45 

30 2044 4.648.486,29 3.721.809,73 8.370.296,01 

TOTAL 189.418.401,38 186.943.039,67 376.361.441,05 

 

 

10.4 Análise da Viabilidade Econômico-financeira 

 

Com base nas projeções apresentadas até aqui, e respectivos investimentos previstos bem como 

custos operacionais dos sistemas de abastecimento de água da área dos sistemas de água e 

esgoto de Santa Luzia faz-se possível avaliar ano a ano no horizonte do Plano, os resultados e os 

investimentos necessários para sua implementação.  

 

A Tabela 10.4.1 a seguir, apresenta o Fluxo de Caixa resumido do projeto sem financiamento. 
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Tabela 10.4.1 

Fluxo de Caixa do Projeto 

Arrecadação Impostos Investimentos Fluxo de Fluxo

Efetiva TOTAL TOTAL TOTAL Caixa Acumulado

R$ R$/ano R$/ano R$/ano R$/ano R$/ano R$/ano

1 2015 45.495.926,93      42.510.936,07     1.485.953,96 4.925.956,85 44.578.618,83 -46.519.584,82 -46.519.584,82 

2 2016 47.554.937,41      43.097.460,79     2.995.800,20 5.149.977,19 43.785.540,91 -44.478.041,47 -90.997.626,29 

3 2017 49.491.375,11      39.381.917,04     3.680.753,37 5.360.661,61 19.178.688,80 -14.429.892,35 -105.427.518,64 

4 2018 51.486.390,58      35.584.211,57     4.354.759,46 5.577.719,30 18.198.164,31 -7.873.704,59 -113.301.223,23 

5 2019 53.541.671,37      31.797.520,06     4.786.201,15 5.801.333,84 11.217.484,12 4.725.333,35 -108.575.889,89 

6 2020 55.196.526,81      27.998.024,74     5.410.633,71 5.981.382,12 15.610.813,98 5.606.305,98 -102.969.583,91 

7 2021 56.881.204,70      28.470.133,82     5.886.028,90 6.164.675,07 11.409.484,51 10.836.911,29 -92.132.672,62 

8 2022 58.595.501,77      28.942.864,10     6.431.603,04 6.351.190,59 12.548.205,29 10.753.241,78 -81.379.430,83 

9 2023 60.340.613,75      29.416.397,58     6.982.336,81 6.541.058,78 12.116.142,82 12.267.014,57 -69.112.416,26 

10 2024 61.888.777,67      29.778.273,34     7.635.429,68 6.709.499,01 13.714.950,26 11.686.055,06 -57.426.361,20 

11 2025 63.459.541,34      30.140.339,23     8.120.690,91 6.880.398,10 9.705.224,63 16.733.579,38 -40.692.781,82 

12 2026 65.052.641,68      30.502.515,07     8.635.397,40 7.053.727,41 9.779.423,28 17.716.975,91 -22.975.805,91 

13 2027 66.668.867,92      30.864.997,40     9.209.068,76 7.229.572,83 10.326.084,53 18.248.213,17 -4.727.592,74 

14 2028 68.308.889,63      31.328.658,60     9.817.324,90 7.408.007,19 10.340.354,33 19.231.869,51 14.504.276,77

15 2029 69.973.496,02      31.792.142,36     10.505.923,32 7.589.116,37 11.017.574,85 19.574.662,44 34.078.939,21

16 2030 71.395.810,49      32.228.385,83     11.231.294,35 7.743.864,18 10.880.565,44 20.542.995,05 54.621.934,26

17 2031 72.832.712,81      32.573.601,82     11.743.543,31 7.900.199,15 7.171.485,34 25.187.426,50 79.809.360,76

18 2032 74.284.932,37      32.917.827,56     12.291.754,79 8.058.200,64 7.126.749,34 26.182.154,83 105.991.515,59

19 2033 75.752.469,15      33.261.028,49     12.920.833,85 8.217.868,64 7.548.948,63 26.724.623,39 132.716.138,98

20 2034 77.236.781,95      36.844.302,08     13.744.196,57 9.036.416,32 9.056.989,93 22.299.073,62 155.015.212,60

21 2035 78.737.870,77      37.248.684,79     14.439.024,25 9.173.054,99 6.948.276,78 25.367.854,21 180.383.066,81

22 2036 80.256.465,00      37.652.948,01     15.287.402,32 9.263.478,99 7.635.402,71 25.704.635,29 206.087.702,11

23 2037 81.792.564,64      38.057.050,91     16.278.860,93 9.311.261,95 7.931.668,83 26.492.582,95 232.580.285,06

24 2038 83.347.628,47      38.461.181,10     17.397.989,28 9.322.075,75 7.833.898,44 27.730.473,18 260.310.758,23

25 2039 84.921.656,49      38.865.307,20     19.064.540,41 9.153.215,02 9.999.306,81 26.903.827,47 287.214.585,70

26 2040 86.515.378,10      39.269.529,27     20.646.401,80 9.019.811,99 7.909.306,92 30.316.729,92 317.531.315,62

27 2041 88.130.252,08      39.674.003,52     22.538.555,78 8.788.015,54 7.568.615,92 32.099.617,09 349.630.932,71

28 2042 89.766.278,43      40.078.695,43     25.361.705,13 8.246.798,47 8.469.448,07 32.971.336,46 382.602.269,17

29 2043 91.424.915,93      40.483.783,16     29.553.568,36 7.247.771,90 8.383.726,45 35.309.634,42 417.911.903,59

30 2044 93.106.893,97      40.979.309,43     37.923.864,37 4.805.264,86 8.370.296,01 38.952.023,67 456.863.927,26

2.103.438.973,35 1.050.202.030,36 376.361.441,05 220.011.574,68 376.361.441,05 456.863.927,26TOTAL

Despesas

Depreciação

ANO

PROJ. CAL.

 

 

Conforme já comentado anteriormente, a análise da viabilidade econômico-financeira do presente 

estudo será verificada mediante a utilização de dois indicadores macroeconômicos: 

 

 Taxa Interna de Retorno - TIR; e 

 Valor Presente Líquido - VPL. 

 

A condição de equilíbrio econômico-financeira é atingida quando as receitas da Concessionária 

são suficientes para cobrir as despesas e remunerar o capital investido. Assim, a receita 

considerada decorre das receitas de tarifas de consumos de água e esgoto e serviços diversos no 

decorrer dos anos.  

 

Uma concessão pública de saneamento deve apresentar custos e despesas operacionais 

eficientes, além de receitas que sejam produzidas a partir de investimentos adequados, de forma 

que os serviços prestados visem o perfeito atendimento do usuário. Em caso contrário, os 
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investimentos estariam sendo inadequadamente remunerados e a ineficiência operacional e 

empresarial estimuladas. 

 

A análise de viabilidade econômico-financeira tem como base o Valor Presente Líquido (VPL) 

maior que zero, por meio do fluxo de caixa descontado, calculado com base na taxa de retorno 

definida pelo investidor, considerando os riscos envolvidos.  

 

A taxa de desconto utilizada corresponde ao custo médio ponderado de capital, ou seja, a taxa 

mínima de retorno exigida pelo acionista e credores financeiros. Essa taxa é usada para descontar 

os fluxos a valor presente ao custo médio de capital. O custo do capital é obtido através da 

ponderação entre o custo do patrimônio líquido e o custo da dívida levando em consideração a 

relação entre capital próprio e de terceiros. Tomou-se como premissa que a Prefeitura buscará 

conceder a operação dos sistemas a um novo operador privado, e desta forma não caberá arbitrar 

como serão financiados os investimentos previstos no PMSB. Sendo assim, foi assumido que os 

investimentos serão realizados totalmente com capital próprio. Os cálculos setoriais elaborados 

sugerem atualmente a adoção de uma taxa de desconto igual a 8,89%. 

 

Tabela 10.4.2 

Parâmetros para o cálculo do CAPM 

Indicador Valor Referência 

Rf real (BR) 6,31% Anbima ETTJ – 13/05 – 10 anos 

Beta Desalavancado 0,429 Bloomberg – Ref. Sabesp 

%D 0%  

%E 100%  

D/E 0,00  

Beta Realavancado 0,43  

Prêmio de Risco 6,00%  

IR + CSLL 34%  

CAPM real 8,89%  

 

O que resulta: 

 

 TIR do projeto = 10,49 e 

 VPL do projeto = R$ 22.279.991,48 
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10.5 Estudo Alternativo Para a Instalação do Sistema Produtor 

Municipal de Abastecimento de Água de Santa Luzia 

 

10.5.1 Justificativa  

 

Considerando a decisão do Município de Santa Luzia, manifestada pelo Secretário Municipal de 

Meio Ambiente, com relação à opção municipal pelo modelo de gestão através de Concessão 

Plena (água e esgoto) com a participação do setor privado, em virtude de sua capacidade de 

investimento, oferecendo assim a possibilidade de se atender a universalização dos serviços e os 

patamares de serviço adequado, constantes do presente estudo, com maior celeridade, restou 

inadiável a realização do presente estudo alternativo, para se definir o cenário mais adequado 

objetivando a futura implantação do Sistema Produtor Municipal de Abastecimento de Água, como 

uma opção à solução atual adotada pela COPASA, através do Sistema Metropolitano Integrado de 

Belo Horizonte. 

 

Na atual configuração do sistema de produção de água para Santa Luzia, a COPASA fornece 

água a partir do sistema integrado metropolitano de Belo Horizonte, não existindo no território do 

Município de Santa Luzia, sistema produtor para atender ao sistema principal, nem mesmo 

parcialmente.  

 

Os fornecimentos identificados no Diagrama Unifilar Santa Luzia fornecido pela COPASA durante 

a visita técnica, para Santa Luzia proveem de: 

 

 Sistema Monte Azul – Belo Horizonte – Adutora Ferro Fundido 400mm; 

 Sistema Jaqueline – Belo Horizonte - Adutora Ferro Fundido 40mm; e 

 Sistema Canaã – Belo Horizonte - Adutora Ferro Fundido 800mm. 

 

As únicas unidades de produção de água existentes no território de Santa Luzia, conforme 

identificadas no Capítulo 2 deste PMSB, se referem aos denominados “Sistemas Isolados de 

Santa Luzia”, existentes nos bairros Pinhões e Ribeirão da Mata, através do aproveitamento de 

poços tubulares profundos. 

 

O Atlas do Abastecimento de Água, disponível no sitio eletrônico da Agência Nacional de Águas - 

ANA, apresenta croquis dos Sistemas Isolados de Santa Luzia e dos Sistemas Integrados, 
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PARAOPEBA (MANSO, VARGEM DAS FLORES, SERRA AZUL) e do RIO DAS VELHAS, que 

podem ser visualizados nas Figuras 10.5.1.1 a 10.5.1.3 

 

Figura 10.5.1.1 

Diagrama Geral do Sistema de Santa Luzia 
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Figura 10.5.1.2 

Diagrama do Sistema Integrado Paraopeba  
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Figura 10.5.1.3 

Diagrama do Sistema Integrado Rio das Velhas 

 

 

Segundo ainda o Atlas da ANA, as características do sistema atual estão resumidas na Tabela 

10.5.1.1 a seguir. Não estão apresentadas propostas para oferta futura de água. 
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Tabela 10.5.1.1 

ATLAS ANA -  Características dos Sistemas de Santa Luzia 

Mananciais  Sistema  
Participação no 
abastecimento 
do município  

Situação 
(até 2015)  

Outros Municípios atendidos  

Barragem Rio 
das Velhas 

Integrado - 
Rio das 
Velhas 

38 % Satisfatória 
Nova Lima, Raposos, Sabará, 

Belo Horizonte 

Barragem Rio 
Manso 

Integrado - 
Manso 

25 % Satisfatória 

Igarapé, Sarzedo, Belo Horizonte, 
São Joaquim de Bicas, Mário 
Campos, Ibirité, Ribeirão das 

Neves, Contagem, Esmeraldas, 
Pedro Leopoldo, Vespasiano, 

Betim 

Barragem 
Serra Azul 

Integrado - 
Serra Azul 

23 % Satisfatória 

Juatuba, Belo Horizonte, Betim, 
Mateus Leme, Ribeirão das 

Neves, Contagem, Esmeraldas, 
Pedro Leopoldo, Vespasiano 

Barragem 
Vargem das 

Flores 

Integrado - 
Vargem das 

Flores 
13 % Satisfatória 

Betim, Belo Horizonte, Ribeirão 
das Neves, Contagem, 

Esmeraldas, Pedro Leopoldo, 
Vespasiano 

Bateria de 
Poços Santa 

Luzia 

Bateria de 
Poços Santa 

Luzia 
2 % Satisfatória --- 

Soluções Propostas para Oferta de Água 

Mananciais  Sistema  
R$ mil (jul-

2010)  
Natureza 

das Obras  
Observações  

Outros 
Municípios 
atendidos  

Nenhum sistema encontrado. 
  Fonte: ANA, 2014. 

 

O fornecimento atual dos sistemas produtores ao Município de Santa Luzia é da ordem de 570 

l/s, considerado o atual nível de perdas, hidrometração e eficiência do sistema existente. O estudo 

de demandas apresentado no Capítulo 5 deste PMSB, projetou uma demanda para fim de plano 

(2044), considerada a redução do nível de perdas na distribuição, para um patamar máximo de 

25% e manutenção do nível de hidrometração em 100%, resultando em valores da ordem de 760 

l/s. 

 

 

10.6 Avaliação da Disponibilidade Hídrica e o Contexto de Santa Luzia 

 

10.6.1 Região Hidrográfica 

 

A Figura 10.6.1.1 a seguir, mostra as Regiões Hidrográficas e Bacias Federais no Estado de 

Minas Gerais. O Município de Santa Luzia está inserido na Região Hidrográfica do Rio São 

Francisco. 

http://atlas.ana.gov.br/Atlas/forms/analise/Geral.aspx?est=8
http://atlas.ana.gov.br/Atlas/forms/analise/Geral.aspx?est=8
http://atlas.ana.gov.br/Atlas/forms/analise/Geral.aspx?est=8
javascript:mudaResultadoPorCodigo(8,2762,'mun','');
javascript:mudaResultadoPorCodigo(8,2870,'mun','');
javascript:mudaResultadoPorCodigo(8,2901,'mun','');
javascript:mudaResultadoPorCodigo(8,2308,'mun','');
http://atlas.ana.gov.br/Atlas/forms/analise/Geral.aspx?est=8
http://atlas.ana.gov.br/Atlas/forms/analise/Geral.aspx?est=8
javascript:mudaResultadoPorCodigo(8,2584,'mun','');
javascript:mudaResultadoPorCodigo(8,3011,'mun','');
javascript:mudaResultadoPorCodigo(8,2308,'mun','');
javascript:mudaResultadoPorCodigo(8,2980,'mun','');
javascript:mudaResultadoPorCodigo(8,2705,'mun','');
javascript:mudaResultadoPorCodigo(8,2705,'mun','');
javascript:mudaResultadoPorCodigo(8,2580,'mun','');
javascript:mudaResultadoPorCodigo(8,2879,'mun','');
javascript:mudaResultadoPorCodigo(8,2879,'mun','');
javascript:mudaResultadoPorCodigo(8,2447,'mun','');
javascript:mudaResultadoPorCodigo(8,2512,'mun','');
javascript:mudaResultadoPorCodigo(8,2818,'mun','');
javascript:mudaResultadoPorCodigo(8,3085,'mun','');
javascript:mudaResultadoPorCodigo(8,2314,'mun','');
http://atlas.ana.gov.br/Atlas/forms/analise/Geral.aspx?est=8
http://atlas.ana.gov.br/Atlas/forms/analise/Geral.aspx?est=8
javascript:mudaResultadoPorCodigo(8,2661,'mun','');
javascript:mudaResultadoPorCodigo(8,2308,'mun','');
javascript:mudaResultadoPorCodigo(8,2314,'mun','');
javascript:mudaResultadoPorCodigo(8,2713,'mun','');
javascript:mudaResultadoPorCodigo(8,2879,'mun','');
javascript:mudaResultadoPorCodigo(8,2879,'mun','');
javascript:mudaResultadoPorCodigo(8,2447,'mun','');
javascript:mudaResultadoPorCodigo(8,2512,'mun','');
javascript:mudaResultadoPorCodigo(8,2818,'mun','');
javascript:mudaResultadoPorCodigo(8,3085,'mun','');
http://atlas.ana.gov.br/Atlas/forms/analise/Geral.aspx?est=8
http://atlas.ana.gov.br/Atlas/forms/analise/Geral.aspx?est=8
http://atlas.ana.gov.br/Atlas/forms/analise/Geral.aspx?est=8
javascript:mudaResultadoPorCodigo(8,2314,'mun','');
javascript:mudaResultadoPorCodigo(8,2308,'mun','');
javascript:mudaResultadoPorCodigo(8,2879,'mun','');
javascript:mudaResultadoPorCodigo(8,2879,'mun','');
javascript:mudaResultadoPorCodigo(8,2447,'mun','');
javascript:mudaResultadoPorCodigo(8,2512,'mun','');
javascript:mudaResultadoPorCodigo(8,2818,'mun','');
javascript:mudaResultadoPorCodigo(8,3085,'mun','');
http://atlas.ana.gov.br/Atlas/forms/analise/Geral.aspx?est=8
http://atlas.ana.gov.br/Atlas/forms/analise/Geral.aspx?est=8
http://atlas.ana.gov.br/Atlas/forms/analise/Geral.aspx?est=8
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Figura 10.6.1.1 

Região Hidrográfica e Bacias Federais 

 

Fonte: IGAM - Instituto Mineiro de Gestão das Águas 

 

 

10.6.2 Unidades de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos 

 

A Figura 10.6.2.1 a seguir, apresenta um mapa temático contendo a Divisão de Unidade de 

Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos – Minas Gerais. O Município de Santa Luzia 

insere-se na Sub Bacia do Rio São Francisco – SF5. 
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Figura 10.6.2.1 

Divisão de Unidades de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos - UPGRHs 

 

Fonte: IGAM - Instituto Mineiro de Gestão das Águas 

 

 

10.6.3 Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco 

 

No Estado de Minas Gerais a bacia do rio São Francisco é dividida em dez Unidades de 

Planejamento e Gestão dos Recursos Hídricos (UPGRHs), descritas abaixo: 

 

 SF1: Bacia Hidrográfica do Alto São Francisco; 

 SF2: Bacia Hidrográfica do rio Pará; 

 SF3: Bacia Hidrográfica do rio Paraopeba; 

 SF4: Bacia Hidrográfica do Entorno da Represa de Três Marias; 

 SF5: Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas; 

 SF6: Bacia Hidrográfica dos rios Jequitaí e Pacuí; 

 SF7: Bacia Hidrográfica do rio Paracatu; 
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 SF8: Bacia Hidrográfica do rio Urucuia; 

 SF9: Bacia Hidrográfica dos afluentes mineiros do médio São Francisco; e 

 SF10: Bacia Hidrográfica do rio Verde Grande. 

 

O Município de Santa Luzia faz parte do Comitê de Bacias Hidrográficas denominado SF5 – 

CBH Rio das Velhas. O referido Comitê foi criado pelo Decreto nº 39.692 de 29/06/1998 e possui 

56 Membros (titulares e suplentes), compostos de 14 membros cada um dos representantes do 

Poder Público Estadual, Municipal, Usuários da Água e Sociedade Civil Organizada. A AGB Peixe 

Vivo – Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo, está 

equiparada às funções de agências de bacias, conforme Deliberação do Conselho Estadual de 

Recursos Hídrico de Minas Gerais - CERH-MG de equiparação nº 56 de 18/07/2007 – Contrato de 

Gestão 003/2009 vigente com o Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM. 

 

A Figura 10.6.3.1a seguir, apresenta a bacia hidrográfica do Rio das Velhas e sua divisão em 

trechos (A), principais tributários e pontos de coleta (B) e trechos de rios em condições de 

referência (C). Santa Luzia situa-se nos trecho alto e médio do Rio das Velhas. 
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Figura 10.6.3.1 

Divisão de Unidades de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos - UPGRHs 

 

Fonte: IGAM - Instituto Mineiro de Gestão das Águas 

 

A bacia do Rio das Velhas é dividida em alto, médio e baixo curso, conforme a seguir:  

 

 Figura 10.6.3.1 (A) 

 Alto Rio das Velhas: compreende a porção do rio que vai da Cachoeira das 

Andorinhas (Ouro Preto), até a jusante da foz do Ribeirão da Mata, em Santa Luzia;  

 Médio rio das Velhas: depois da foz do Ribeirão da Mata até a foz do rio Paraúna; e 

 Baixo rio das Velhas: do rio Paraúna até a foz no rio São Francisco em Barra do 

Guaicuí.  

 

 Figura 10.6.3.1 (B) 

 As principais sub-bacias da margem direita do Rio das Velhas são: Rio Taquaraçu, 

Rio Jaboticatubas, Rio Paraúna, Rio Pardo Grande e Rio Curimataí.  
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 Figura 10.6.3.1 (C) 

 Dentre as sub-bacias citadas, oito apresentam cursos d’água que mantém suas 

características ecológicas ainda naturais, na bacia do rio das Velhas: rio Peixe, 

córrego das Pedras, rio Curimataí, rio Pardo Pequeno, rio Maquiné, córrego da 

Mata, rio Jaboticatubas e rio Paraúna. 

 

 

10.7 Enquadramento / Classificação dos Cursos D’água na Bacia do 

Rio das Velhas 

 

Sendo o objetivo do presente estudo de alternativas locacionais, de pontos de captação para o 

futuro abastecimento público do Município de Santa Luzia, verificou-se os estudos e documentos 

existentes, com respeito à qualidade da água, produzidos pelo Fundação Estadual do Meio 

Ambiente - FEAM, Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM, Conselho de Política Ambiental- 

COPAM a respeito do enquadramento e classificação dos cursos hídricos, com base na legislação 

ambiental em vigor. 

 

De acordo com a Deliberação Normativa COPAM n.º 10/1986, as coleções de águas estaduais 

são classificadas, segundo seus usos preponderantes, em cinco classes: 

 

 CLASSE ESPECIAL - Águas destinadas: a) ao abastecimento doméstico, sem prévia ou 

simples desinfecção e b) à preservação do equilíbrio natural das comunidades 

aquáticas. 

 

 CLASSE 1 - Águas destinadas: a) ao abastecimento doméstico (após tratamento 

simplificado); b) à proteção das comunidades aquáticas; c) à recreação de contato 

primário (natação, esqui aquático e mergulho); d) à irrigação de hortaliças a serem 

consumidas cruas, bem como de frutas que se desenvolvem rentes ao solo e que se 

destinam, igualmente, à ingestão crua, sem remoção de película; e) à criação natural 

e/ou intensiva (aquicultura) de espécie destinadas à alimentação humana. 

 

 CLASSE 2 - Águas destinadas: a) ao abastecimento doméstico, após tratamento 

convencional; b) à proteção das comunidades aquáticas; c) à recreação de contato 

primário (natação, esqui aquático e mergulho); d) à irrigação de hortaliças e plantas 
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frutíferas; e) à criação natural e/ou intensiva (aquicultura) de espécie destinada à 

alimentação humana. 

 

 CLASSE 3 - Águas destinadas: a) ao abastecimento doméstico, após tratamento 

convencional; b) à irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras; e c) à 

dessedentação de animais. 

 

 CLASSE 4 - Águas destinadas: a) à navegação; b) à harmonia paisagística; e c) aos 

usos menos exigentes. 

 

De acordo com a classificação anterior, o presente estudo descarta preliminarmente os cursos 

d’água classificados como Classe 4, mantendo interesse nos cursos (trechos) classificados com 

Classe Especial, e Classes 1,2,3. 

 

A Figura 10.7.1 a seguir, mostra um mapa temático do enquadramento dos corpos d’ água na 

bacia do Rio das Velhas (FEAM 2004).   
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Figura 10.7.1 

Enquadramento dos corpos d’água na Bacia do Rio das Velhas 

 

Fonte: IGAM / FEAM 
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Verifica-se que ao longo da área urbana de Santa Luzia, o Rio das Velhas é classificado como 

Classe 3. Considerando as suas vazões e disponibilidade hídrica, seria uma escolha natural o 

aproveitamento de suas águas nesse trecho, entretanto, os indicadores constantes do 

monitoramento realizado periodicamente pelas autoridades ambientais, indicam alto grau de 

contaminação por esgotos sanitários e poluentes industriais existentes nos municípios da Região 

Metropolitana de Belo Horizonte. 

 

 

10.7.1 Disponibilidade Hídrica – Bacia SF5 

 

A Disponibilidade Hídrica na SF5 na Bacia do Rio das Velhas é apresentada adiante. Os dados 

apresentados demonstram as vazões específicas unitárias, segundo estudos recentes do IGAM. 

 

 Área: 2.757,05 km²; 

 Q7,10: 3,786 l/s.km²; 

 Q95: 2,200 l/s.km²; e 

 Qmed: 13,026 l/s.km². 

 

Onde: 

 

 Q7,10 - vazão mínima média de sete dias sequentes, estimada para um período de 

retorno igual a 10 anos, em média; 

 Q90%, Q95% - vazão com frequência igual a 90% ou 95% da curva de permanência de 

vazões = percentual do tempo em que as vazões são iguais ou superiores em média; e 

 QMED - vazão média. 
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Figura 10.7.1.1 

Disponibilidade Hídrica por UPGRH – Q7,10 

 

  Fonte: IGAM 

Figura 10.7.1.2 

Disponibilidade Hídrica por UPGRH – Q95 

 

Fonte: IGAM 
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Figura 10.7.1.3 

Disponibilidade Hídrica por UPGRH – Qmed  

 

Fonte: IGAM 

 

 

10.7.2 Unidades Territoriais Estratégicas - UTEs 

 

A gestão dos recursos hídricos mineiros adota uma divisão das áreas da bacia hidrográfica em 

Unidades Territoriais Estratégicas - UTEs, sendo que a bacia hidrográfica do Rio das Velhas 

encontra-se dividida em 23 UTEs, que podem ser visualizada na Figura 10.7.2.1 a seguir. 
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Figura 10.7.2.1 

Unidades Territoriais Estratégicas - UTEs 

 

 

 



 

229 

A área territorial do Município de Santa Luzia, encontra-se inserida nas UTEs, denominadas: 

 

 UTE05 – Ribeirão Caeté Sabará (4,00%) Região Alto Rio das Velhas; 

 UTE08 – Poderoso Vermelho (90,00%) Região Médio Alto Rio das Velhas;  

 UTE09 – Ribeirão da Mata (2,00%) Região Médio Alto Rio das Velhas; e   

 UTE10 – Rio Taquaruçu (4,00%) Região Médio Alto Rio das Velhas. 

 

Para a realização do presente estudo foi consultado o material disponível no site eletrônico do 

IGAM, bem como o material disponibilizado pelo Município, relativo à UTE08 – Poderoso 

Vermelho. 

 

Segundo os relatórios do Consórcio Ecoplan/Skill (2013), a disponibilidade hídrica nas UTEs, são 

aquelas disponíveis na Tabela 10.7.2.1 a seguir: 

 

Tabela 10.7.2.1 

Disponibilidade Hídrica nas UTEs 

UTEs QMLP Q90% Q95% Q7,10 

UTE 05 7,82 3,92 3,07 2,20 

UTE 08 8,36 4,17 3,31 2,38 

UTE 09 9,31 2,64 2,23 1,57 

UTE 10 12,61 3,45 2,84 2,00 
Fonte: Relatórios do Consórcio Ecoplan/Skill (2013) 

 

 

10.7.3 Qualidade das Águas 

 

O constante monitoramento da qualidade e demais parâmetros é realizado periodicamente em 

pontos definidos e estrategicamente localizados, conforme pode ser observado na Figura 10.7.3.1, 

a seguir. 
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Figura 10.7.3.1 

Qualidade das Águas Superficiais - 2013  

 

 



 

231 

11. DEFINIÇÃO DAS ALTERNATIVAS 

 

11.1 Seleção de Pontos 

 

Analisando-se todos os pontos possíveis para o aproveitamento requerido, de forma a atender as 

premissas de vazão demandada de fim de plano (760 l/s) e qualidade das águas, foram pré- 

selecionados três pontos, identificados na Tabela 11.1.1 a seguir, e a partir destes foram 

construídas as alternativas para avaliação final. 

 

Tabela 11.1.1 

Pontos de Captação Selecionados 

Ponto Local Latitude Longitude 

01 Município de Sabará 19°54'51.00"S 43°49'37.00"O 

02 Foz do Ribeirão Vermelho / Rio das Velhas 19°41'14.31"S 43°47'58.48"O 

03 Foz do Rio Taquaruçi / Rio das Velhas 19°36'46.76"S 43°47'46.75"O 

 

 

A Figura 11.1.1 a seguir permite uma visualização espacial dos pontos selecionados, destacando-

se o curso do Rio das Velhas. 
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Figura 11.1.1 

Unidades Territoriais Estratégicas - UTEs 

 

Fonte: Google Earth 

 

O Ponto 01 localiza-se a montante do Município de Santa Luzia, em território do vizinho 

Municipio de Sabará, próximo a Rodovia MG 437, nas vizinhanças do Clube Albert Scharle – Casa 

de Campo do Eng., a montante da Foz do Ribeirão Sabará com o Rio das Velhas e a jusante da 

ETA da COPASA no Rio das Velhas, no Município de Nova Lima. Nesse ponto selecionado, os 

indicadores de qualidade da água monitorados pelo IGAM demonstram compatibilidade para o 

abastecimento doméstico, após tratamento convencional (Classe 2). 

 

Uma questão a superar, caso a seleção recaia sobre esse ponto, é a obtenção da outorga de 

exploração junto ao IGAM e o licenciamento ambiental. Para tanto, o Município ou futuro 

operador, pode argumentar que parcela da demanda de outorga solicitada, está atualmente 

utilizada pela COPASA, que deixaria de captar o volume referente ao atendimento do Município 

de Santa Luzia, em virtude da decisão municipal quanto a não renovação contratual com a 

Concessionária Estadual. 

 

A Figura 11.1.2 a seguir, permite uma visualização mais exata do Ponto 01. 
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Figura 11.1.2 

Ponto 01 - Sabará 

 

Fonte: Google Earth 

 

O Ponto 02 localiza-se nas proximidades da Foz do Ribeirão Vermelho / Córrego Santo Antonio 

(inclui córrego Campo Santo Antonio), próximo a rodovia MG 020, no território municipal de Santa 

Luzia. No ponto selecionado, os indicadores de qualidade da água monitorados pelo IGAM, 

demonstram compatibilidade para o abastecimento doméstico após tratamento simplificado. 

(Classe 1). 

 

A questão a superar, caso a seleção recaia sobre esse ponto, é a regularização de vazão do 

mesmo com a construção de barragem de acumulação que permita a exploração em demanda 

integral de fim de plano. Prevê-se, neste caso, certa dificuldade para obtenção da outorga de 

exploração junto ao IGAM e o devido licenciamento em virtude dos impactos que possam causar.  

 

A Figura 11.1.3 a seguir, permite uma visualização mais exata do Ponto 02. 

 

 

 

 

 



 

234 

Figura 11.1.3 

Ponto 02 – Foz do Ribeirão Vermelho / Córrego Santo Antônio 

 

Fonte: Google Earth 

 

O Ponto 03 localiza-se nas proximidades da Foz do Rio Taquaruçu / Rio Vermelho, próximo a 

Rodovia MG 020. No ponto selecionado os indicadores de qualidade da água monitorados pelo 

IGAM demonstram compatibilidade para o abastecimento doméstico após tratamento simplificado. 

(Classe 1). 

 

A principal questão a superar, caso a seleção recaia sobre esse ponto, é a distância entre o ponto 

escolhido e a área de consumo (mais de 23 km), devendo ainda reverter bacia com significativa 

altura manométrica. 

 

A Figura 11.1.4 a seguir, permite uma visualização mais exata do Ponto 03. 
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Figura 11.1.4 

Ponto 03 – Foz do Rio Taquaruçu 

 

Fonte: Google Earth 

 

 

11.2 Configuração Básica do Sistema Proposto 

 

Comum a qualquer uma das alternativas, a configuração básica do sistema proposto, compõe-se 

de: 

 

 Captação Superficial sem barragem de acumulação; 

 Estação Elevatória de Água Bruta Padrão – Coberta; 

 Adutora de Água Bruta em ferro fundido ou aço (Diâmetro 700mm); 

 Caixa de Transição; 

 Calha Parshall; 

 Estação de Tratamento de Água Convencional Completa (4x190=760 l/s); e 

 Reservatório de Contato (ETA). 

 

A unidade de tratamento deverá ser construída em quatro módulos, nos primeiros cinco anos do 

projeto. Durante esse tempo de construção foi prevista a aquisição de água tratada por atacado 

da COPASA (água importada), sendo que o volume a ser adquirido deve ser reduzido 
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gradativamente: (i) Ano 01 e 02 – Importar toda a demanda necessária; (ii) Ano 03 – Importar 75% 

da demanda necessária; (iii) Ano 04 – Importar 50% da demanda necessária; (iv) Ano 05 – 

Importar 25% da demanda necessária e (v) Ano 06 ao Ano 30, não haverá mais importação, 

sendo produzida toda a demanda necessária. 

 

As unidades de Elevação de Água Tratada, Adução de Água Tratada, Reservatórios de 

Distribuição já foram contempladas em solução comum a qualquer uma das alternativas. A Figura 

11.2.1 a seguir, apresenta um croqui esquemático básico do sistema proposto para qualquer 

uma das alternativas. 

 

Figura 11.2.1  

Croqui Básico do Sistema Proposto 

 

   Fonte: FGV 

 

 

11.3 Alternativa Utilizando o Ponto 01 

 

A adoção da alternativa utilizando o Ponto 01 com captação de água no Rio das Velhas (Município 

de Sabará) exigirá a construção de uma adutora de água bruta margeando o Rio das Velhas, com 

uma extensão total de 20.876 metros interligando a Estação Elevatória de Água Bruta até a ETA a 

ser construída na área urbana de Santa Luzia. 
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Considerando a existência de diversas áreas de propriedade municipal não foram previstos 

valores para desapropriação e/ou aquisição de área para a construção da unidade de tratamento. 

 

O caminhamento da adutora de água bruta, aqui definido, é meramente sugestivo para o 

desenvolvimento deste trabalho, havendo necessidade, caso seja adotada a presente alternativa 

de desenvolvimento, de elaboração de Estudos de Concepção e Projetos Básicos e Executivos de 

Engenharia para a sua implementação. 

 

Os dados mais recentes de monitoramento do Rio das Velhas revelam tendência de elevação do 

Índice de Qualidade da Água - IQA, provavelmente devido a ações institucionais de saneamento 

básico nos municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte. 

 

Localização do Ponto 01: 

 

Latitude: 19°54'51.00"S. 

Longitude: 43°49'37.00"O. 

 

A Figura 11.3.1 a seguir, apresenta uma imagem aérea do caminhamento da adutora de água 

bruta (obtida no Google Earth), interligando o ponto selecionado e a ETA Santa Luzia – MG, 

inclusive o perfil de elevação. 
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Figura 11.3.1  

Caminhamento da AAB – Alternativa Ponto 01 

 

Fonte: Google Earth 

 

As características geográficas aproximadas são: 

 

 Cota de Saída da Adutora (Referencia de Nível): RN = 705 metros. 

 Cota de Chegada na ETA (Referencia de Nível): RN = 689 metros. 

 Cota Máxima a ultrapassar no trecho (Referencia de Nível): RN = 726 metros. 

 Diferença geométrica de Nível a vencer: RN = 21 metros. 

 Distância do ponto máximo até o ponto de saída: L = 6.390 metros. 

 Esta adutora poderá ser projetada em 2 (dois) trechos, sendo o primeiro por recalque e o 

segundo por gravidade, com a instalação de uma caixa de transição no ponto máximo do 

trecho. 

 Para atender a demanda de fim de plano seria necessária a instalação de conjuntos moto 

bombas na Estação Elevatória de Água Bruta com potência aproximada de 350 CV. 
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O sitio eletrônico do ATLAS DAS AGUAS DE MINAS GERAIS possui entre várias facilidades, um 

link14 interativo, a partir do qual é possível realizar consulta espacial georefrenciada contendo 

informações hidrológicas em qualquer seção fluvial. 

 

Para o Ponto 01 foram encontradas as seguintes informações, constantes da Tabela 11.3.1 a 

seguir e que podem ser visualizadas na Figura 11.3.2, adiante (observar que a vazão critica Q7,10 

é significativamente superior a vazão demandada de fim de plano Q = 0,760 m³/s).  

 

Tabela 11.3.1 

Informações para o Ponto 01 

Área 2005.607356 

Latitude 19° 54' 59,3'' 

S Longitude 43° 49' 30,0'' 

W Qmlp 35.5079 

Q7,10 (m3/s) 9.9512 

Q95 (m3/s) 15.488 

Qmax10 (m3/s) 413.7252 

Qmax50 (m3/s) 551.6335 

Qmax100 (m3/s)  

(m3/s) (m3/s) 

609.7863 

Qmax500 (m3/s) 744.425 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

14 
http://www.atlasdasaguas.ufv.br/velhas/Informacoes_secao_fluvial/Informacoes_secao_fluvial.html 

http://www.atlasdasaguas.ufv.br/velhas/Informacoes_secao_fluvial/Informacoes_secao_fluvial.html
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Figura 11.3.2  

Ponto 01 – Sabará – MG 

 

  Fonte: Atlas Digital das Águas de Minas Gerais. 

 

 

11.4 Alternativa Utilizando o Ponto 02 

 

A adoção da alternativa utilizando o Ponto 02, com captação de água na Foz do Ribeirão 

Vermelho / Córrego Santo Antônio, próximo ao Rio das Velhas (Município de Santa Luzia), 

exigirá a construção de uma adutora de água bruta, com uma extensão total de 11.249 metros 

interligando a Estação Elevatória de Água Bruta até a ETA a ser construída na área urbana de 

Santa Luzia. 

 

Considerando a existência de diversas áreas de propriedade municipal não foram previstos 

valores para desapropriação e/ou aquisição de área para a construção da unidade de tratamento. 

 

O caminhamento da adutora de água bruta, aqui definido, é meramente sugestivo para o 

desenvolvimento deste trabalho, havendo necessidade, caso seja adotada a presente alternativa 

de desenvolvimento, de elaboração de Estudos de Concepção e Projetos Básicos e Executivos de 

Engenharia para a sua implementação. 

 



 

241 

Localização do Ponto 02: 

Latitude: 19°41'14.31"S. 

Longitude: 43°47'58.48"O. 

 

A Figura 11.4.1 a seguir, apresenta uma imagem aérea do caminhamento da adutora de água 

bruta (obtida no Google Earth), interligando o ponto selecionado e a ETA Santa Luzia – MG, 

inclusive o perfil de elevação. 

 

 

Figura 11.4.1  

Caminhamento da AAB – Alternativa Ponto 02 

 

Fonte: Google Earth 

 

As características geográficas aproximadas são: 

 

 Cota de Saída da Adutora (Referencia de Nível): RN = 672 metros. 

 Cota de Chegada na ETA (Referencia de Nível): RN = 738 metros. 

 Cota Máxima a ultrapassar no trecho (Referencia de Nível): RN = 745 metros. 

 Diferença geométrica de Nível a vencer: RN = 73 metros. 
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 Para atender a demanda de fim de plano seria necessária a instalação de conjuntos 

moto bombas na Estação Elevatória de Água Bruta com potência aproximada de 1.100 

CV. 

 

O sitio eletrônico do ATLAS DAS AGUAS DE MINAS GERAIS possui entre várias facilidades um 

link15 interativo, a partir do qual é possível realizar consulta espacial georeferenciada, contendo 

informações hidrológicas em qualquer seção fluvial. 

 

Para o Ponto 02, foram encontradas as seguintes informações, constantes da Tabela 11.4.1 a 

seguir e que podem ser visualizadas na Figura 11.4.2, adiante (observar que a vazão critica Q7,10 

é levemente inferior a vazão demandada de fim de plano Q = 0,760 m³/s.  

 

Tabela 11.4.1 

Informações para o Ponto 02 

Área 164.307263 

Latitude 19° 40' 53,3'' S 

Longitude 43° 47' 48,0'' W 

Qmlp (m3/s) 2.6393 

Q7,10 (m3/s) 0.697 

Q95 (m3/s) 0.9118 

Qmax10 (m3/s) 56.8866 

Qmax50 (m3/s) 79.3217 

Qmax100 (m3/s) 88.7994 

Qmax500 (m3/s) 110.72 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

15 http://www.atlasdasaguas.ufv.br/velhas/Informacoes_secao_fluvial/Informacoes_secao_fluvial.html 

http://www.atlasdasaguas.ufv.br/velhas/Informacoes_secao_fluvial/Informacoes_secao_fluvial.html
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Figura 11.4.2  

Ponto 02 – Foz do Ribeirão Vermelho / Córrego Santo Antônio – MG. 

 

Fonte: Atlas Digital das Águas de Minas Gerais 

 

11.5 Alternativa Utilizando o Ponto 03 

 

A adoção da alternativa utilizando o Ponto 03, com captação de água na Foz do Rio Taquaruçi / 

Córrego Boa Vista / Rio Vermelho, próximo ao Rio das Velhas, exigirá a construção de uma 

adutora de água bruta, com uma extensão total de 23.602 metros interligando a Estação 

Elevatória de Água Bruta até a ETA a ser construída na área urbana de Santa Luzia. 

 

Considerando a existência de diversas áreas de propriedade municipal não foram previstos 

valores para desapropriação e/ou aquisição de área para a construção da unidade de tratamento. 

 

O caminhamento da adutora de água bruta, aqui definido, é meramente sugestivo para o 

desenvolvimento deste trabalho, havendo necessidade, caso seja adotada a presente alternativa 

de desenvolvimento, de elaboração de Estudos de Concepção e Projetos Básicos e Executivos de 

Engenharia para a sua implementação. 

 

Localização do Ponto 02: 
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Latitude: 19°36'46.76"S. 

Longitude: 43°47'46.75"O. 

 

A Figura 11.5.1 a seguir, apresenta uma imagem aérea do caminhamento da adutora de água 

bruta (obtida no Google Earth), interligando o ponto selecionado e a ETA Santa Luzia – MG, 

inclusive o perfil de elevação. 

 

 

Figura 11.5.1  

Caminhamento da AAB – Alternativa Ponto 03 

 

Fonte: Google Earth 

 

As características geográficas aproximadas são: 

 

 Cota de Saída da Adutora (Referencia de Nível): RN = 665 metros. 

 Cota de Chegada na ETA (Referencia de Nível): RN = 738 metros. 

 Cota Máxima a ultrapassar no trecho (Referencia de Nível): RN = 815 metros. 

 Diferença geométrica de Nível a vencer: RN = 150 metros. 

 Distância do ponto máximo até o ponto de saída: L = 3.130 metros. 
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 Esta adutora poderá ser projetada em 2 (dois) trechos, sendo o primeiro por recalque e o 

segundo por gravidade, com a instalação de uma caixa de transição no ponto máximo do 

trecho. 

 Para atender a demanda de fim de plano seria necessária a instalação de conjuntos 

moto bombas na Estação Elevatória de Água Bruta com potência aproximada de 2.300 

CV. 

 

O sitio eletrônico do ATLAS DAS AGUAS DE MINAS GERAIS possui entre várias facilidades, um 

link16 interativo, a partir do qual é possível realizar consulta espacial georeferenciada, contendo 

informações hidrológicas em qualquer seção fluvial. 

 

Para o Ponto 03 foram encontradas as seguintes informações constantes da Tabela 11.5.1 a 

seguir e que podem ser visualizadas na Figura 11.5.2, adiante (observar que a vazão critica Q7,10 

é levemente inferior a vazão demandada de fim de plano Q = 0,760 m³/s.  

 

Tabela 11.5.1 

Informações para o Ponto 03 

Área 792.909837 

Latitude 19° 36' 41,3'' S 

Longitude 43° 47' 30,0'' W 

Qmlp (m3/s) 12.2761 

Q7,10 (m3/s) 3.159 

Q95 (m3/s) 4.1905 

Qmax10 (m3/s) 208.8205 

Qmax50 (m3/s) 291.1757 

Qmax100 (m3/s) 325.9667 

Qmax500 (m3/s) 406.4333 

 

 

 

 

                                                

 

 

16
 http://www.atlasdasaguas.ufv.br/velhas/Informacoes_secao_fluvial/Informacoes_secao_fluvial.html 

http://www.atlasdasaguas.ufv.br/velhas/Informacoes_secao_fluvial/Informacoes_secao_fluvial.html
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Figura 11.5.2  

Ponto 03 – Foz do Rio Taquaruçu – MG 

 

Fonte: Atlas Digital das Águas de Minas Gerais 

 

 

11.6 Resumo das Alternativas 

 

A Tabela 11.6.1 a seguir, apresenta de forma resumida, dados, características de cada uma das 

alternativas estudadas, inclusive custo estimativo de cada uma delas. 

 

Tabela 11.6.1  

Resumo das Alternativas 

Descrição 01 02 03 

Latitude 19°54'51.00"S 19°41'14.31"S 19°36'46.76"S 

Longitude 43°49'37.00"O 43°47'58.48"O 43°47'46.75"O 

Extensão Adutora (m) 20.876 11.249 23.602 

Cota Saida Captção 705 672 665 

Cota Chegada ETA 689 738 738 

Cota Maxima Trecho 726 815 745 

Altura Geométrica (m) 21 73 150 

Vazão Final (l/s) 760 760 760 

Potencia EEAB 350 1100 2300 

Custo Adutora – R$ 32.557.800,00 17.435.950,00 36.583.100,00 
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Descrição 01 02 03 

Custo Captação – R$ 1.500.000,00 2.100.000,00 3.500.000,00 

ETA 26.600.000,00 19.000.000,00 19.000.000,00 

Custo Total – R$ 60.657.800,00 38.535.950,00 59.083.100,00 

 

Considerando-se as alternativas estudadas verifica-se que aquela que apresenta menor custo de 

implantação é a alternativa que utiliza o Ponto 02, com captação na Foz do Ribeirão Vermelho / 

Córrego Santo Antônio, entretanto, as vazões criticas obtidas para este ponto Q7,10 = 0,697 m³/s, 

não atende a vazão de fim de plano. Desta forma, a opção selecionada foi a alternativa com 

captação no Ponto 03 – Foz do Rio Taquaruçu, que possui vazão critica explorável compatível 

com a demanda requerida e excelente qualidade de água bruta. 

 

 

12. MOBILIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

 

12.1 Introdução 

 

O maior desafio encontrado para a construção de sociedades democráticas é a participação 

social. A participação social pode ser considerada como o principal instrumento de avaliação da 

eficácia da gestão e da melhoria contínua das políticas e serviços públicos por parte da 

população. 

 

O atual momento vivido pelo País demonstra que a participação dos movimentos sociais 

desempenha papel importante, não só neste processo de avalição como também para a 

elaboração de políticas públicas. No caso específico do Plano Municipal de Saneamento Básico 

do Município de Santa Luzia entre as modalidades de participação podem ser destacadas as 

reuniões de Mobilização e Participação Social e a realização de Audiências Públicas.  

 

A educação é a base para o desenvolvimento de um país, pois através dela as pessoas têm 

subsídios para exigir seus direitos e cumprir os seus deveres, ou seja, as pessoas têm condições 

de desempenhar o seu papel de cidadão. É a participação cidadã que surge como "mola-mestra" 

na solução dos problemas ambientais e na proposta de conviver em sociedade e com a natureza, 

podendo se dar nos mais diversos níveis: no caso da participação em relação à resolução dos 

problemas ambientais, ela é a principal das profundas transformações que estão ocorrendo para 
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assegurar a convivência democrática, sustentável e harmônica dos seres humanos entre si e com 

o meio ambiente (VIEIRA, 2012). 

 

De acordo com o biólogo João Luís de Abreu Vieira17:  

 

“A Educação Ambiental entra não somente como uma passagem de informações - 
como ocorre geralmente com a Educação Tradicional - mas também na aplicação 
dessas informações como forma de mudança de comportamentos e atitudes em 
relação aos problemas ambientais. E quem já aprendeu pode partilhar com quem 
apenas inicia esta jornada que serão transmissores desses conhecimentos aos 
seus pais, vizinhos, amigos, enfim, como se fosse através de uma corrente, pois, 
ao contrário do que Paulo Freire decidiu chamar de ‘Educação Bancária’, 
caracterizada pelo acúmulo de informações ‘pré-fabricadas’ sem conexão com o 
potencial de ‘evocação’ existente em qualquer aprendizagem, a Educação 
Ambiental se baseia na premissa de que é na reflexão sobre a ação individual e 
coletiva em relação ao meio ambiente que se dá o processo de aprendizagem, ou 
seja, ela vem da emergência de uma percepção renovada de mundo chamada de 
holística.  
 
Em outras palavras, é uma forma íntegra de ler a realidade e atuar sobre ela 
através de uma visão de mundo como um todo, não podendo ser reduzida só a 
um departamento, uma disciplina ou programa específico.  
 
Daí a necessidade de ligar ações multi e interdisciplinares à Educação Ambiental, 
sendo disseminadores desses conhecimentos que serão inseridos na vida 
cotidiana de todos os indivíduos. 
 
A Educação Ambiental é uma proposta de filosofia de vida que resgata valores 
éticos, estéticos, democráticos e humanistas. Ela parte de um princípio de respeito 
pela diversidade natural e cultural, que inclui a especificidade de classe, etnia e 
gênero, defendendo, também, a descentralização em todos os níveis e a 
distribuição social do poder, como o acesso à informação e ao conhecimento. A 
Educação Ambiental visa modificar as relações entre a sociedade e a Natureza, a 
fim de melhorar a qualidade de vida, propondo a transformação do sistema 
produtivo e do consumismo em uma sociedade baseada na solidariedade, 
afetividade e cooperação, ou seja, visando à justa distribuição de seus recursos 
entre todos. 
 
Para viver o cotidiano de maneira mais coerente com os ideais de uma sociedade 
sustentável e democrática, é necessária uma educação que repense velhas 
fórmulas de vida, propondo ações concretas para transformar nossa casa, rua, 
bairro, enfim, comunidades, sejam elas no campo ou na cidade, na fábrica, na 
escola ou no escritório.” 

 

                                                

 

 

17 VIEIRA, João Luís de Abreu. Centro de Divulgação Científica e Cultural. Setor de Biologia. São Carlos, 2012. Disponível em: 
<http://educar.sc.usp.br/biologia/textos/m_a_txt8.html>. 
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Para tanto, o processo de transformação deve ser iniciado com a adoção de medidas simples que 

se encontram ao alcance de cada um e que são de vital importância para a saúde planetária. 

Fala-se da problemática do tratamento do lixo (resíduos), da poluição dos mares, rios, córregos 

etc. Pode-se mudar o mundo, alterando os hábitos e costumes, no que diz respeito ao consumo e 

desperdícios. A transformação é possível, mas, para isto acontecer é preciso conscientização, 

educação ambiental e cidadania ecológica. 

 

A utilização da água pelo ser humano vem sendo modificada ao longo dos anos. Atualmente o 

maior problema em relação à água é sua crescente contaminação. Têm-se notícias e dados 

diários que corroboram a crescente contaminação deste importante recurso a tal ponto que já não 

se pode mais consumi-lo em seu estado natural. O ser humano utiliza a água não apenas para 

beber, mas também para se desfazer de todo o tipo de material. Essa água contaminada, seja ela 

de indústrias ou residências, vai para os rios, lagos e mares, e por meio do acúmulo das 

substâncias por elas transportadas, aumentam a contaminação geral das águas, o que traz graves 

consequências para a sobrevivência de todos, implicando no aumento de doenças e na 

consequente contaminação das águas subterrâneas e superficiais. 

 

Tem-se também o problema de contaminação por esgotos domésticos, na maior parte das vezes 

lançado in natura no ambiente, o que gera um problema muito maior: o aumento de doenças 

transmitidas tais como cólera, diarreia, amebíase e esquistossomose, entre outras. De acordo 

com a Organização Mundial de Saúde, nos países em desenvolvimento, 90% das doenças 

infecciosas são transmitidas pela água. 

 

Diante destas constatações, apresenta-se para a Administração Pública de Santa Luzia um 

sistema de comunicação com a população para informações dos serviços prestados de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário, contando com duas Fases de Trabalho 

relatadas a seguir. 

 

12.2 Fase I - Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico 

 

Dentro do que é proposto, inicialmente é necessário disseminar o conhecimento do projeto entre 

os munícipes incentivando a participação da sociedade na construção do Plano.  
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Esta fase é caracterizada como controle social e tem por finalidade apresentar mecanismos e 

procedimentos que garantam à sociedade informações, representações técnicas e participações 

nos processos de formulação das políticas públicas de planejamento e avaliação. O maior objetivo 

desta fase é conscientizar e mobilizar a população sobre a importância dos recursos hídricos e 

sua conservação, bem como recolher opiniões das comunidades. 

 

Desta forma a população é convocada a participar e entender a importância de sua atuação no 

contexto e discussão do Plano para que, de acordo com a Fundação Nacional da Saúde - 

FUNASA, “esse não se torne apenas um documento formal, mas sim uma ferramenta indutora 

para o desenvolvimento do Município”. 

 

Portanto, a Fase I contemplou a apresentação/inserção do programa de conscientização da 

população através de audiências públicas, em locais previamente definidos pela Administração 

Pública. 

 

Uma audiência pública é uma reunião pública informal, onde todos na comunidade são 

convidados a comparecer, dar suas sugestões e opiniões, tirar dúvidas, e ouvir as respostas de 

pessoas públicas e/ou capacitadas a apresentar o projeto em questão. 

 

A comunidade teve livre participação ao evento, porém de forma ordenada. Toda a comunicação 

se deu por meio de perguntas, sugestões e/ou opiniões, em meio escrito, por filipetas apropriadas 

fornecidas antes do início da apresentação do projeto, bem como por meio oral. 

 

Esta fase consistiu em apresentar e informar a população sobre as etapas do projeto a ser 

implantado e desenvolvido no Município referente ao abastecimento de água e coleta e 

tratamento do esgoto, a saber: 

 

 O que é o Plano de Municipal de Saneamento Básico; 

 Objetivo do Plano de Municipal de Saneamento Básico; 

 Histórico da Prestação dos Serviços de Abastecimento de Água, Coleta e Tratamento de 

Esgotos; 

 Diagnóstico da Prestação dos Serviços de Abastecimento de Água, Coleta e Tratamento 

de Esgotos; e 

 Projeto para a Mobilização Social. 
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As sugestões, questionamentos, reclamações ou outras reivindicações das comunidades foram 

analisadas e verificadas suas pertinências.  

 

12.3 Fase II - Proposta de Conscientização Pública 

 

A Fase II consiste em projetos desenvolvidos pela Administração Pública para a 

conscientização da população sobre as questões do meio ambiente, os impactos negativos 

causados pelos resíduos sólidos urbanos, a importância da reciclagem e o descarte dos resíduos 

em locais apropriados. Esse trabalho deverá ser realizado diretamente junto aos munícipes. 

 

 

12.3.1 Reunião de Mobilização Social nos Distritos 

 

A equipe da Prefeitura Municipal de Santa Luzia realizou reunião para Mobilização Social, no 

dia 26/2/2014 no Auditório do Centro Administrativo da Prefeitura. 

 

A reunião foi gravada visando colher as contribuições da população que, em alguns casos, foram 

refletidas em forma de melhoria nos serviços de abastecimento e esgotamento sanitário. 

 

A reunião, com duração de aproximadamente uma hora e meia, teve como finalidade não 

somente colher subsídios para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico do 

Município, como também ouvir a população em relação à qualidade dos serviços prestados pela 

atual operadora, bem como conscientizar e convocar a população para trabalhar como 

multiplicador visando o sucesso do Plano. 

 

Apresenta-se nos tópicos a seguir um resumo da reunião realizada e os principais pontos 

levantados pela população durante o evento. 
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12.4 Apresentação Realizada durante a Mobilização e Participação 

Social 
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12.5 Registro Fotográfico 

 

Figura 12.5.1 

Abertura da Reunião de Mobilização Social 
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Figura 12.5.2 

Abertura da Reunião de Mobilização Social 

 

 

 

 

Figura 12.5.3 

Apresentação da Mobilização Social 
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Figura 12.5.4 

Participantes 

 

 

 

Figura 12.5.5 

Participantes 

 

 

 



 

267 

Figura 12.5.6 

Reunião de Mobilização Social 

 

 

 

 

Figura 12.5.7 

Questionamentos 
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Figura 12.5.8 

Questionamentos 

 

 

 

Figura 12.5.9 

Questionamentos 
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Figura 12.5.10 

Questionamentos 

 

 

Figura 12.5.11 

Questionamentos 
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Figura 12.5.12 

Questionamentos 

 

 

Figura 12.5.13 

Questionamentos 
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12.6 Questionário 

 

Foi distribuído entre os presentes um questionário, visando colher informações adicionais e obter 

informações complementares em relação ao serviço prestado pela atual operadora dos serviços 

bem como para subsidiar a consolidação do diagnóstico, as proposições para as adequações, 

melhorias e ampliações do sistema de saneamento. 

 

Do total de 66 participantes presentes à reunião, 52, ou seja, 78% responderam ao questionário. 

 

12.6.1 Aspectos da Água 

 

1 - Em uma escala de 0 a 5, onde 0 é muito insatisfeito e 5 muito satisfeito, na sua opinião, qual 
nota dá para: 

 
GOSTO DA ÁGUA (    ) 
CHEIRO DA ÁGUA (    ) 
TRANSPARÊNCIA DA ÁGUA (    ) 
PRESSÃO DA ÁGUA (    ) 

 

Em relação aos aspectos da água, apenas dois usuários não responderam. Nota-se que o usuário 

mostra-se bastante satisfeito com o gosto, o cheiro e a transparência da água já que 36 (72%) 

usuários de um total de 50 questionários respondidos aplicaram notas 4 ou 5. A insatisfação 

aparece em relação à pressão da água com 23 (46%) questionários respondidos oscilando com 

notas de 0 a 3. 

 

2 - Classifique em ordem de importância o que é mais importante preferencialmente: 

 
GOSTO DA ÁGUA (    ) 
CHEIRO DA ÁGUA (    ) 
TRANSPARÊNCIA DA ÁGUA (    ) 
PRESSÃO DA ÁGUA (    ) 

 

Do total de 52 questionários, 18, ou 35%, não foram respondidos corretamente. O restante 

classificou o gosto, o cheiro, a transparência e a pressão em ordem de importância, como segue. 
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1º lugar – Gosto da água; 

2º lugar – Cheiro da água; 

3º lugar – Transparência da água; e  

4º lugar – Pressão da água. 

 

12.6.2 Preço da Água 

 

3 - Considerando a qualidade da água recebida em sua casa/condomínio, você considera que o 
preço pago pela água é: 

 
JUSTO (    ) 
CARO (    ) 
BARATO (    ) 
NR (    ) 

 

O Gráfico 12.6.2.1 a seguir demonstra que a maioria dos usuários presentes respondeu que acha 

o preço pago pela água é caro. 

 

Gráfico 12.6.2.1 

Preço da água (%) 
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12.6.3 Serviço de Abastecimento da Água 

 

4 - Utilizando uma escala de 0 a 5, qual sua nota geral para os serviços de abastecimento de água 
prestados pela atual operadora dos serviços? ____________ 

 

Nota-se que o usuário, de maneira geral, encontra-se satisfeito com os serviços de abastecimento 

de água prestados pela atual operadora, aproximadamente 41,51% dos usuários deram nota 4 

para o atendimento e 13,21% nota 5. 

Gráfico 12.6.3.1 

Serviço de Abastecimento de Água (%) 

 

 

5 - Nos últimos 6 meses, faltou água em seu domicílio por qualquer outro motivo que não seja por 
atraso no pagamento? 

 
SIM (     ) 
NÃO LEMBRO (       ) 
NÃO, NENHUMA VEZ (      ) 
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Gráfico 12.6.3.2 

Falta de água nos últimos seis meses (%) 

 

 

Do total de participantes, 39,62% alegaram ter sofrido com a falta de água nos últimos seis 

meses, 20,75% disseram que nunca passaram por essa situação, 16,98% não lembravam e 1% 

não soube responder.  

 

6 - Quantas vezes faltou água nos últimos 6 meses em seu domicílio? 

 
ATE 5 (      ) 
DE 6 A 10 (      ) 
MAIS DE 10 (      ) 
NR (      ) 

 

 

Nesta questão 39,62% dos participantes alegaram que houve falta de água até cinco vezes nos 

últimos seis meses, enquanto que 15,09% alegaram que houve falta de água de 6 a 10 vezes e 

7,55% mais de 10 vezes. 37,74% não responderam ou responderam de maneira errônea. 

 

Nota-se que a questão da interrupção no abastecimento tem sido constante nos últimos seis 

meses.  
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Gráfico 12.6.3.3 

Número de vezes que faltou água nos últimos seis meses (%) 

 

 

7 - Quando faltou água, a atual operadora dos serviços enviou avisou com antecedência? 

 
SIM (      ) 
NÃO (      ) 
NR (      ) 

 

 

Do total de participantes 50,94% alegaram que a operadora não avisou com antecedência sobre a 

falta de água, 35,85% responderam que sim e 13,21% não responderam ou não souberam 

responder. 
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Gráfico 12.6.3.4 

A Operadora avisou com antecedência (%) 

 

 

8 – Houve algum caso de falta de água programada nos últimos 6 meses, ou seja,  aquela 
interrupção para realizar serviço de manutenção ou de emergência? 

 
SIM (      ) 
NÃO (      ) 
NR (      ) 

 

 

Do total de participantes, aproximadamente 50% responderam negativamente, 35,85% 

responderam que sim e 13,21% não responderam ou não souberam responder. 
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Gráfico 12.6.3.5 

Falta de água programada (%) 

 

 

9 - A atual operadora dos serviços cumpriu o prazo para retornar com o abastecimento? 

 
SIM (      ) 
NÃO (      ) 
NR (      ) 

 

 

Dos participantes que responderam ao questionário, 58,49% alegaram que a operadora cumpriu o 

prazo dado para retornar o abastecimento de água, 13,21% responderam negativamente e 

28,30% não responderam ou não souberam responder. 

 

É possível afirmar, com base no gráfico apresentado, que a operadora costuma cumprir o prazo 

estipulado. 
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Gráfico 12.6.3.6 

Prazo cumprido pela Operadora (%) 

 

 

10 - Foi necessário carro pipa para garantir o abastecimento? 

 
SIM (      ) 
NÃO (      ) 
NR (      ) 

 

 

Como se pode ver do gráfico a seguir, 83,02% dos participantes afirmaram que não houve 

necessidade de utilização de caminhão pipa para garantir o abastecimento durante a falta de água 

programada pela operadora. Apenas 3,77% fizeram uso de caminhão pipa. 
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Gráfico 12.6.3.7 

Utilização de Caminhão Pipa (%) 

 

 

 

12.6.4 Atendimento da Atual Prestadora dos Serviços 

 

11 - Nos últimos 6 meses, utilizou o atendimento da atual prestadora dos serviços através do 
telefone ou da internet para resolver algum problema, solicitar informação ou reclamar de algum 
serviço? 

 
SIM (      ) 
NÃO (      ) 

 

 

Nota-se um equilíbrio, 50,94% respondeu negativamente e o restante, 49,06% respondeu que já 

utilizaram o atendimento da operadora. 
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Gráfico 12.6.4.1 

Utilização do Atendimento (%) 

 

 

12 - Neste atendimento, qual foi o principal assunto que queria tratar? 

 
VAZAMENTO DE ÁGUA (      ) 
PROBLEMAS COM O HIDRÔMETRO (      ) 
PEDIDO DE LIGAÇÃO (      ) 
VAZAMENTO / OBSTRUÇÃO DE ESGOTO (      ) 
FATURAMENTO / PROBLEMAS COM A CONTA (      ) 

 

 

Do total de 26 usuários (49,06%) que utilizaram os serviços de atendimento da operadora, a 

maioria, 38,46% foi para reclamar sobre vazamento/obstrução de esgoto. Em segundo lugar, com 

34,62% das reclamações, está o tópico vazamento de água. Em terceiro lugar, com 30,77%, se 

dão as reclamações sobre a conta de água. Reclamações sobre falta de água e pedidos de 

ligação ocupam posições idênticas 7,69% e por último, as reclamações sobre problemas com o 

hidrômetro alcançam um percentual bem pequeno, de apenas 3,85%. 
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Gráfico 12.6.4.2 

Tipo de reclamação (%) 

 

 

 

12.6.5 Leitura do Hidrômetro 

 

13 - Em uma escala de 0 a 5, onde 0 é péssimo e 5 ótimo, que nota dá para: 

 
AVALIAÇÃO FUNCIONAMENTO DO HIDRÔMETRO________ 
 
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO HIDRÔMETRO_________ 

 

 

Do gráfico apresentado é possível observar que os usuários, na média, consideram como “muito 

bom” o funcionamento do hidrômetro, 43,40% deram a nota máxima, 16,98% deram a nota 4 e 

28,30% a nota 3.  
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Gráfico 12.6.5.1 

Funcionamento do hidrômetro (%) 

 

 

O serviço de manutenção, na média, também pode ser considerado “muito bom” com 32,08% dos 

usuários dando nota cinco, 22,64% dos usuários aplicou nota 4 e 16,98%, nota 3.  

 

Embora os serviços de manutenção sejam considerados “muito bom” pela maioria, ainda chama a 

atenção, neste caso, o percentual de 13,21% de usuários que aplicou nota zero para essa 

questão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

283 

Gráfico 12.6.5.2 

Manutenção do hidrômetro (%) 

 

 

14 - Por que avaliou como 0 ou 1, o funcionamento do hidrômetro de sua casa/condomínio? 

 
NÃO É CONFIAVEL (     ) 

 

 

Dos usuários que aplicaram notas 0 ou 1 para a questão funcionamento do hidrômetro, todos 

responderam como não confiável. 

 

15 - Acompanha o trabalho do funcionário da atual operadora dos serviços que realiza a medição 
do hidrômetro? 

 
SIM (      ) 
NÃO (      ) 

 

 

Conforme se pode observar no Gráfico 12.6.5.3 apresentado a seguir, 58,49% dos usuários 

acompanham o trabalho do funcionário que realiza a medição do hidrômetro. 
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Gráfico 12.6.5.3 

Acompanhamento da leitura (%) 

 

 

16 - Em uma escala de 0 a 5, onde 0 é péssimo e 5 ótimo, que nota dá para o trabalho deste 
funcionário:__________ 

 

Do total de usuários que afirmou acompanhar o trabalho do funcionário que realiza a medição do 

hidrômetro, 58,06% considera que o trabalho dele é ótimo. 

 

Do Gráfico 12.6.5.4 apresentado a seguir é possível constatar que o usuário está satisfeito com o 

trabalho do funcionário que faz a leitura do hidrômetro. 
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Gráfico 12.6.5.4 

Qualidade do trabalho do funcionário que faz a leitura do hidrômetro (%) 

 

 

 

12.6.6 Pagamento da Conta 

 

17 - Onde paga a sua conta de água com mais frequência? 

 
DÉBITO AUTOMÁTICO (      ) 
CORREIOS (      ) 
LOITERICA (      ) 
AGENCIA BANCARIA (      ) 
OUTROS (      ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

286 

Gráfico 12.6.6.1 

Local de pagamento da conta (%) 

 

 

As lotéricas e os bancos são os dois lugares mais utilizados pelos usuários para pagamento de 

suas contas, depois, 13,21% dos usuários utilizam o débito automático e 3,77% alegou que 

utilizava outros meios. Nenhum usuário afirmou pagar a conta em agências dos correios. 

 

18 - Já ficou sem água por falta de pagamento da conta? 

 
SIM (      ) 
NÃO (      ) 

 

 

A maioria dos usuários, 66,04% afirmou que nunca tiveram o abastecimento suspenso por falta de 

pagamento. 
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Gráfico 12.6.6.2 

Suspensão de abastecimento por falta de pagamento (%) 

 

 

19 - Em sua opinião, o tempo que levou para voltar o fornecimento da água após o pagamento da 
conta foi: 

 
MUITO RÁPIDO (      ) 
RÁPIDO (      ) 
LENTO (      ) 
MUITO LENTO (      ) 
NEM RÁPIDO NEM LENTO (      ) 
NÃO RESOLVEU (      ) 
NÃO LEMBRO (      ) 

 

 

Dos usuários que tiveram o abastecimento suspenso por falta de pagamento das contas, 25,00% 

classificou o tempo religação como muito lento. O restante ficou dividido em partes iguais entre as 

respostas “rápido” e “lento”. 
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Gráfico 12.6.6.3 

Prazo de religação (%) 

 

 

 

12.6.7 Serviço de Coleta de Esgoto 

 

20- Na sua casa/condomínio a coleta de esgoto é realizada através de: 

 
REDE COLETORA DE ESGOTO (      ) 
OUTROS (      ) 
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Gráfico 12.6.7.1 

Realização da Coleta (%) 

 

 

A pesquisa realizada demostra que 67,92% dos usuários presentes à reunião possuem rede 

coletora; 28,30% não tem acesso a rede e 3,77% não responderam ou não souberam responder. 

 

O gráfico demonstra a carência de esgoto no Município. 

 

21 - Em uma escala de 0 a 5, onde 0 é muito insatisfeito e 5 muito satisfeito, qual nota você dá para: 

 
SERVIÇO DE COLETA DE ESGOTO (      ) 
TRATAMENTO DE ESGOTO (      ) 

 

 

Do total de 53 questionários preenchidos, foram utilizados somente 50 neste item, os três 

restantes não responderam ou não souberam responder. 

 

Nota-se no Gráfico 12.6.7.2 a seguir que 24,00% dos munícipes demostram insatisfação com a 

coleta de esgoto, porém de maneira geral a maioria apresenta certo grau de satisfação com o 

serviço tendo em vista que 20,00% aplicou nota 5 e 18%, nota 4.  
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Gráfico 12.6.7.2 

Coleta de esgoto (%) 

 

 

Em relação ao tratamento de esgoto a insatisfação aparece de maneira mais acentuada, com 

32,00% muito insatisfeito. Observando o gráfico 12.6.7.3 abaixo verifica-se, que, de maneira geral, 

mais da metade dos participantes não se apresenta satisfeita com o serviço de tratamento de 

esgoto.  

 

Gráfico 12.6.7.3 

Tratamento de esgoto (%) 
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22 - Pensando no serviço de esgoto peço que classifique em ordem de importância (o que é mais 
importante em ordem de preferência). 

 
TRATAMENTO DE ESGOTO________ 
 
COLETA DE ESGOTO_________ 
 
PREÇO DO ESGOTO________ 

 

 

Em relação a este questionamento, 17 participantes não responderam ou não souberam 

responder. 

 

Ao analisar as respostas dadas pelos participantes nota-se a conscientização destes em relação à 

questão do saneamento básico. Observando o gráfico 12.6.7.4 a seguir nota-se o aumento 

relevante da percepção da importância do saneamento básico em relação à melhoria da saúde e 

preservação ambiental visto que é exatamente esta a ordem do benefício do saneamento, ou seja, 

locais com rede coletora reduzem os riscos com a saúde e nos locais com coleta e tratamento 

também existe o ganho ambiental. 

 

Gráfico 12.6.7.4 

Primeira prioridade (%) 
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Gráfico 12.6.7.5 

Segunda prioridade (%) 

 

 

Nota-se do gráfico a seguir que o item de menor relevância é o preço, ou seja, o pagamento dos 

serviços. É sabido que o benefício maior é a saúde e a qualidade ambiental. 

 

Gráfico 12.6.7.6 

Menor relevância (%) 
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23 - Considerando a qualidade do serviço de esgoto em sua casa/condomínio, avalia o preço como: 

 
JUSTO (      ) 
BARATO (      ) 
CARO (      ) 
NR (      ) 

 

 

De acordo com a pergunta elaborada, 75,47% dos participantes consideram a tarifa de esgoto 

cara, se considerada a qualidade do serviço prestado pela atual operadora. 

 

Gráfico 12.6.7.7 

Preço cobrado pelo Serviço de Esgoto (%) 

 

 

24- De modo geral, de 0 a 10, qual nota dá para o serviço de esgoto:______ 

 

Visando facilitar avaliação da aprovação, visto que classificar de zero a dez torna os resultados 

muito pulverizados dificultando a avaliação optou-se por agrupar as respostas em cinco blocos 

menores, a saber: notas 0 e 1, equivalem à nota 1, notas 2 e 3  equivalem à nota 2, notas 4 e 5 

equivalem à nota 3; notas 6 e 7, equivalem à nota 4 e notas 8, 9 e 10, equivalem à nota 5. 

 

Nota-se que a grande maioria dos munícipes, conforme já concluído a partir das respostas 

apresentadas nos questionamentos anteriores, não está satisfeita com os serviços de esgotos 

prestados pela atual operadora. 
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Gráfico 12.6.7.8 

Aprovação do Serviço de Esgoto (%) 

 

 

25 - Nos últimos 6 meses, ocorreu algum vazamento na rede de esgoto nas proximidades? 

 
SIM (      ) 
NÃO (      ) 

 

 

Neste item, 73,58% dos participantes responderam ter verificado vazamento na rede de esgotos 

nas proximidades de suas residências. 
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Gráfico 12.6.7.9 

Ocorrência de vazamento de esgoto nos últimos seis meses 

 

 

26 - A atual prestadora dos serviços resolveu o problema? 

 
MUITO RÁPIDA (      ) 
RÁPIDA (      ) 
LENTA (      ) 
MUITO LENTA (      ) 
NEM RAPIDA NEM LENTA (      ) 
NÃO RESOLVEU (      ) 
NÃO LEMBRO (      ) 

 

 

Dos munícipes que responderam à pesquisa, 13,21% consideraram que a operadora foi rápida na 

resolução do problema. 
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Gráfico 12.6.7.10 

Tempo de resolução (%) 

13,21

11,32

15,09

9,4311,32

11,32

28,30 Rápida

Lenta

Muito Lenta

Nem rápida, Nem lenta

Não Resolveu

Não Lembra

Não Responderam

 

 

 

12.6.8 Imagem da Atual Prestadora dos Serviços 

 

27 - Faz a manutenção da rede de água e esgoto de forma adequada? 

 
 
SIM (      ) 
NÃO (      ) 

 

 

Dos munícipes que responderam a pesquisa, 50,94% consideram que atual operadora não faz 

manutenção adequada na rede de água e esgoto. 
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Gráfico 12.6.8.1 

Manutenção adequada (%) 

41,51

50,94

7,55

Sim

Não

Não Responderam

 

 

28 - Promove campanhas para economizar água? 

 
SIM (      ) 
NÃO (      ) 

 

 

Dos munícipes que responderam a pesquisa, 55,60% responderam que atual operadora promove 

campanhas educativas. 
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Gráfico 12.6.8.2 

Campanhas educativas (%) 

56,60

37,74

5,66

Sim

Não

Não Responderam

 

 

 

 

13. ACOMPANHAMENTO DO PLANO 

 

13.1 Instrumentos de Avaliação e Monitoramento 

 

Os mecanismos e procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência e eficácia das ações 

programadas e participação social constituem um aspecto explicitamente previsto no escopo da 

Lei nº 11.445/2007, onde o legislador pretendeu, na normalização deste tema, fazer com que os 

contratos estabelecidos como decorrência da execução do PMSB sigam rigorosamente as 

diretrizes deste instrumento de planejamento. Neste contexto, a avaliação e o monitoramento 

assumem um papel fundamental como ferramenta de gestão e sustentabilidade do PMSB. 

 

Tendo em vista a necessidade de avaliação e monitoramento das ações previstas neste PMSB, 

torna-se de suma importância o estabelecimento do Controle Social, detalhado a seguir. 
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Figura 13.1.1 

Instrumentos de controle social 

 

 

 

Conselho Municipal de Meio Ambiente 

 

Os Conselhos provêm do princípio da participação comunitária (Constituição de 1988) tendo 

origem em experiências de caráter informal sustentadas por movimentos sociais.  Os Conselhos 

têm o intuito de se firmar como um espaço de cogestão entre o estado e a sociedade. 

 

Audiência Pública 

 

A audiência pública se destina a obter manifestações e provocar debates em sessão pública 

especificamente designada acerca de determinada matéria.  

 

É considerada uma instância no processo de tomada da decisão administrativa ou legislativa. 

 

Consulta Pública 

 

É o mecanismo que possibilita que o cidadão comum opine sobre questões técnicas. Mecanismo 

utilizado por diversos órgãos da administração pública e por algumas entidades na elaboração de 

projetos, resoluções ou na normatização de um determinado assunto. 
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Conferência 

 

A Conferência Municipal de Saneamento Básico é realizada a cada dois anos, servindo para 

subsidiar a formulação da política e a elaboração ou reformulação do PMSB. É uma forma eficaz 

de mobilização, por permitir a democratização das decisões e o controle social da ação pública. 

 

Instrumentos de Gestão 

 

 Política Municipal de Saneamento Básico;  

 Plano Municipal de Saneamento Básico;  

 Estruturação Administrativa;  

 Fundo Municipal de Meio Ambiente;  

 Sistema Municipal de Informações em Saneamento Básico; e 

 Instrumentos regulatórios setoriais e gerais da prestação dos serviços. 

 

De forma a potencializar os objetivos destacados recomenda-se que o acompanhamento das 

atividades, serviços e obras, utilize indicadores que permitam uma avaliação simples e objetiva, 

do desempenho dos serviços e abastecimento de água e esgotamento sanitário. 

 

Vale ressaltar que além dos indicadores a seguir destacados deverão ser efetuados registros de 

dados operacionais e de desempenho financeiro dos serviços a fim de permitir a geração dos 

indicadores definidos pelo Sistema Nacional de Informações de Saneamento (SINISA) instituído 

pelo Art. 53 da Lei Federal nº 11.445/2007, que prevê: 

 

“I - coletar e sistematizar dados relativos às condições da prestação dos serviços 

públicos de saneamento básico; 

II - disponibilizar estatísticas, indicadores e outras informações relevantes para a 

caracterização da demanda e da oferta de serviços públicos de saneamento 

básico; 

III - permitir e facilitar o monitoramento e avaliação da eficiência e da eficácia da 

prestação dos serviços de saneamento básico; e 

IV - permitir e facilitar a avaliação dos resultados e dos impactos dos planos e das 

ações de saneamento básico. 

§ 1º As informações do SINISA são públicas e acessíveis a todos, 

independentemente da demonstração de interesse, devendo ser publicadas por 

meio da internet. 
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§ 2º O SINISA deverá ser desenvolvido e implementado de forma articulada ao 

Sistema Nacional de Informações em Recursos Hídricos (SNIRH) e ao Sistema 

Nacional de Informações em Meio Ambiente (SINIMA).” 

 

Os indicadores selecionados para monitoramento do PMSB de Santa Luzia compreendem 

aspectos técnico-operacionais e gerenciais conforme descrição que segue. 

 

13.2 Indicadores para o Sistema de Abastecimento de Água 

 

13.2.1 Indicadores de Metas Quantitativas 

 

As metas quantitativas deverão atender as projeções destacadas nos quadros de planejamento 

físico-econômico e financeiro para os seguintes aspectos: 

 

 Implantação e substituição de redes de abastecimento; 

 Ligações de água; 

 Substituição de hidrômetros; e 

 Atendimento a áreas não contempladas pelos serviços públicos. 

 

 

13.2.2 Indicadores de Metas Qualitativas 

 

As metas qualitativas compreendem um conjunto de indicadores que permitam avaliar o 

desempenho geral da prestação dos serviços de abastecimento de água, os quais estão 

destacados na Tabela 13.2.2.1 a seguir. 
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Tabela 13.2.2.1 

Indicadores para o Sistema de Abastecimento de Água 

Sistema de Abastecimento de Água 

Indicador Descrição 

IQA Índice de Qualidade da Água 

ICSA Índice de Cobertura dos Serviços de Água 

IH Índice de Hidrometração 

IPT Índice de Perdas Totais 

CMP Consumo Médio Per Capita 

IR Índice de Reservação 

ICA Índice de Continuidade do Abastecimento 

 

Onde: 
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onde: 

 

NRFA = n° de reclamações de falta de água justificadas (exclui, por exemplo, reclamações 

de clientes cortados); e  

NLA = n° de ligações de água. 

 

A seguir apresenta-se uma tabela contendo as metas qualitativas a serem atendidas no período 

deste PMSB: 

 

Tabela 13.2.2.2 

Metas qualitativas a serem atendidas no SAA 

Ano 

Indicador e Metas 

IQA (%) 
ICSA 
(%) 

IH (%) IPT (%) 
CMP  

(L/hab.xdia) 
IR (%) ICA (%) 

1 2015 99 99,72 100 37 120 17 95 

2 2016 99 99,74 100 36 120 22 95 

3 2017 99 99,76 100 35 120 27 98 

4 2018 99 99,78 100 34 120 32 98 

5 2019 99 99,80 100 33 120 33 98 

6 2020 99 99,82 100 32 120 33 98 

7 2021 99 99,84 100 31 120 33 98 

8 2022 99 99,86 100 30 120 33 98 

9 2023 99 99,88 100 29 120 33 98 

10 2024 99 99,90 100 28 120 33 98 

11 2025 99 99,92 100 27 120 33 98 

12 2026 99 99,94 100 26 120 33 98 

13 2027 99 99,96 100 25 120 33 98 

14 2028 99 99,98 100 25 120 33 98 

15 a 30 2029 a 2044 99 100 100 25 120 33 98 
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13.3 Indicadores para o Sistema de Esgotamento Sanitário 

 

13.3.1 Indicadores de Metas Quantitativas 

 

As metas quantitativas deverão atender as projeções destacadas nos quadros apresentados, para 

os seguintes aspectos: 

 

 Implantação de redes coletoras; 

 Ligações de esgoto; 

 Implantação e ampliação do tratamento de esgotos; e, 

 Atendimento a áreas não contempladas pelos serviços públicos. 

 

13.3.2 Indicadores de Metas Qualitativas 

 

As metas qualitativas compreendem um conjunto de indicadores que permitam avaliar o 

desempenho geral da prestação dos serviços de esgotamento sanitário, os quais estão 

destacados na Tabela 13.3.2.1 a seguir. 

 

Tabela 13.3.2.1 

 Indicadores para o Sistema de Esgotamento Sanitário 

Sistema de Esgotamento Sanitário 

Indicador Descrição 

IQE Índice de Qualidade de Esgotos 

ICSE Índice de Cobertura dos Serviços de Esgoto 

CE Contribuição Média Per Capita 

IORD Índice de Obstrução de Ramais Domiciliares 

IORC Índice de Obstrução de Redes Coletoras 

 

Onde: 
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(*) Utilizar 80% do volume de água produzida – uso em serviços. 

 

O Índice de Obstrução de Ramais Domiciliares – IORD, deverá ser apurado mensalmente e 

consistirá na relação entre a quantidade de desobstruções de ramais realizadas no período por 

solicitação dos usuários e o número de imóveis ligados à rede, no primeiro dia do mês, 

multiplicada por 10.000 (dez mil).´ 

 

O Índice de Obstrução de Redes Coletoras – IORC, será apurado mensalmente e consistirá na 

relação entre a quantidade de desobstruções de redes coletoras realizadas por solicitação dos 

usuários e a extensão desta em quilômetros, no primeiro dia do mês, multiplicada por 1.000 (um 

mil). 

 

A seguir apresenta-se a Tabela 13.3.2.2 compreendendo as metas qualitativas a serem atendidas 

no período do Plano. 

 

Tabela 13.3.2.2 

Metas qualitativas a serem atendidas no SES 

Ano 

Indicador e Metas 

IQE (%) ICSE (%) CE (L/hab.xdia) 
IORD 
(%) 

IORC (%) 

1 2015 80 77 96 <40 <350 

2 2016 85 80 96 <40 <350 

3 2017 90 82 96 <35 <320 

4 2018 95 84 96 <35 <320 

5 2019 98 86 96 <30 <300 

6 2020 98 88 96 <30 <300 

7 2021 98 90 96 <30 <300 

8 2022 98 92 96 <30 <300 
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9 2023 98 94 96 <30 <300 

10 2024 98 96 96 <30 <300 

11 2025 98 97 96 <30 <300 

12 2026 98 98 96 <30 <300 

13 2027 98 99 96 <30 <300 

14 a 30 2028 a 2044 98 100 96 <30 <300 

 

 

13.4 Indicadores Gerenciais 

 

13.4.1 Indicadores de Eficiência na Prestação do Serviço e no 

Atendimento ao Público 

 

A eficiência no atendimento ao público e na prestação do serviço pelo prestador será avaliada 

através do Índice de Eficiência na Prestação do Serviço e no Atendimento ao Público - IESAP. 

 

O IESAP será calculado com base na avaliação de fatores indicativos da performance do 

prestador quanto à adequação de seu atendimento às solicitações e necessidades dos usuários. 

 

Para cada um dos fatores de avaliação da adequação do serviço será atribuído um peso de forma 

a compor-se o indicador para a verificação. 

 

Os fatores que deverão ser considerados na apuração do IESAP, mensalmente, são os seguintes: 

 

4) FATOR 1 - prazos de atendimento dos serviços de maior frequência, que corresponderá 

ao período de tempo decorrido entre a solicitação do serviço pelo usuário e a data 

efetiva de conclusão; 

 

a) A tabela padrão dos prazos de atendimento dos serviços é apresentada a 

seguir: 
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Tabela 13.4.1.1 

Prazos de atendimentos das solicitações 

Serviço 

Prazo para 

Atendimento 
das 

Solicitações 

Ligação de água 5 dias úteis 

Reparo de vazamentos na rede ou ramais de água 24 horas 

Falta d'água local ou geral 24 horas 

Ligação de esgoto 5 dias úteis 

Desobstrução de redes e ramais de esgotos 24 horas 

Ocorrências relativas à ausência ou má qualidade da repavimentação 5 dias úteis 

Verificação da qualidade da água 24 horas 

Restabelecimento do fornecimento de água 24 horas 

Ocorrências de caráter comercial 24 horas 

 

b) O índice de eficiência dos prazos de atendimento será determinado como 

segue: 

 

I 1 = (Quantidade de serviços realizados no prazo estabelecido x 100) / (Quantidade 

total de serviços realizados) 

 

5) FATOR 2 - Disponibilização de estruturas de atendimento ao público, que serão 

avaliadas pela oferta ou não das seguintes possibilidades: 

 

a) Atendimento em escritório do prestador; 

b) Sistema “0800” para atendimento telefônico dos usuários; 

c) Atendimento personalizado domiciliar, ou seja, o funcionário do prestador 

responsável pela leitura dos hidrômetros e ou entrega de contas, aqui denominado 

“agente comercial”, deverá atuar como representante da administração junto aos 

usuários, prestando informações de natureza comercial sobre o serviço, sempre que 

solicitado. Para tanto o prestador deverá treinar sua equipe de agentes comerciais, 

fornecendo-lhes todas as indicações e informações sobre como proceder nas 

diversas situações que se apresentarão; e 

d) Os programas de computadores de controle e gerenciamento do atendimento que 

deverão ser processados em rede de computadores do prestador. 
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O quesito previsto neste fator poderá ser avaliado pela disponibilização ou não das 

estruturas elencadas, e terá os seguintes valores: 

 

Tabela 13.4.1.2 

Estruturas de Atendimento 

Estruturas de Atendimento ao Público Valor 

1 (uma) ou menos estruturas 0 

2(duas) ou 3 (três) das estruturas 0.5 

As 4 (quatro) estruturas 1.0 

 

6) FATOR 3 - adequação da estrutura de atendimento em prédio(s) do prestador que será 

avaliada pela oferta ou não das seguintes possibilidades: 

 

a) Facilidade de estacionamento de veículos ou existência de estacionamento próprio; 

b) Facilidade de identificação; 

c) Conservação e limpeza; 

d) Coincidência do horário de atendimento com o da rede bancária local; 

e) Número máximo de atendimentos diários por atendente menor ou igual a 70 

(setenta); 

f) Período de tempo médio entre a chegada do usuário ao escritório e o início do 

atendimento menor ou igual a 30 (trinta) minutos; e 

g) Período de tempo médio de atendimento telefônico no sistema “0800” menor ou igual 

a 5 (cinco) minutos. 

 

Este fator será avaliado pelo atendimento ou não dos itens elencados, e terá os seguintes 

valores: 
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Tabela 13.4.1.3 

Adequação das Estruturas de Atendimento 

Adequação das Estruturas de Atendimento ao Público Valor 

Atendimento de 5(cinco) ou menos itens 0 

Atendimento de 6 (seis) itens 0.5 

Atendimento de 7 (sete) itens 1.0 

 

Com base nas condições definidas nos itens anteriores, o Índice de Eficiência na Prestação do 

Serviço e no Atendimento ao Público (IESAP) será calculado de acordo com a seguinte fórmula: 

 

 

IESAP = 5 x (Valor Fator 1) + 3 x (Valor Fator 2) + 2 x (Valor Fator 3) 

 

O sistema de prestação de serviços e atendimento ao público do prestador, a ser avaliado 

anualmente pela média dos valores apurados mensalmente, será considerado: 

 

I - Inadequado se o valor do IESAP for igual ou inferior a 5 (cinco); 

II - Adequado se for superior a 5 (cinco), com as seguintes gradações: 

- Regular se superior a 5 (cinco) e menor ou igual a 6 (seis); e, 

- Satisfatório se superior a 6 (seis). 

 

Metas: 

 A partir de 2016 - IESAP = Adequado / Regular. 

 A partir de 2018 - IESAP = Adequado / Satisfatório. 

 

 

13.4.2 Indicador de Nível de Cortesia e de Qualidade Percebida pelos 

Usuários na Prestação do Serviço 

 

A verificação dos resultados obtidos pelo prestador será feita anualmente, até o mês de 

dezembro, através de uma pesquisa de opinião realizada por empresa independente capacitada 

para a execução do serviço. 
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A pesquisa a ser realizada deverá abranger um universo representativo de usuários que tenham 

tido contato devidamente registrado com o prestador, no período de 3 (três) meses que 

antecederem a realização da pesquisa. 

 

Os usuários deverão ser selecionados aleatoriamente, devendo, no entanto, ser incluído no 

universo da pesquisa, os três tipos de contato possíveis: 

 

ix. Atendimento via telefone; 

x. Atendimento personalizado; e 

xi. Atendimento na ligação para execução de serviços diversos. 

 

Para cada tipo de contato o usuário deverá responder a questões que avaliem objetivamente o 

seu grau de satisfação em relação ao serviço prestado e ao atendimento realizado, assim, entre 

outras, o usuário deverá ser questionado: 

 

xii. Se o funcionário foi educado e cortês; 

xiii. Se o funcionário resolveu satisfatoriamente suas solicitações; 

xiv. Se o serviço foi realizado a contento e no prazo compromissado; 

xv. Se, após a realização do serviço, o pavimento foi adequadamente reparado e o local 

limpo; e 

xvi. Outras questões de relevância poderão ser objeto de formulação, procurando inclusive 

atender a condições peculiares. 

 

As respostas a essas questões devem ser computadas considerando-se 5 (cinco) níveis de 

satisfação do usuário: 

 

I - ótimo;  II - bom;  III - regular;  IV - ruim;  V - péssimo. 

 

A compilação dos resultados às perguntas formuladas, sempre considerando o mesmo valor 

relativo para cada pergunta independentemente da natureza da questão ou do usuário 

pesquisado, deverá resultar na atribuição de porcentagens de classificação do universo de 

amostragem em cada um dos conceitos acima referidos. 
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Os resultados obtidos pelo prestador serão considerados adequados se a soma dos conceitos 

ótimo e bom corresponderem a 70% (setenta por cento) ou mais do total, onde este resultado 

representa o indicador Índice de Satisfação do Cliente (ISC). 

 

Metas: 

 

 A partir de 2016 - ISC maior ou igual a 70 %. 

 A partir de 2018 - ISC superior a 90 %. 

 

13.5 Divulgação do Plano 

 

O PMSB deverá ter ampla divulgação por todos os meios de comunicação disponibilizados pela 

Prefeitura Municipal de Santa Luzia. Sugere-se a criação de um Portal Saneamento, com 

acesso via internet, tendo em vista manter grande parte da população notificada das ações em 

desenvolvimento. 

 

O processo tem por objetivo divulgar as características, critérios e procedimentos recomendados 

pelo Plano, bem como, em fases posteriores, os resultados de desempenho físico-financeiro e 

gestão para subsidiar uma nova etapa de planejamento, quando da revisão do Plano. 

 

Especificamente a divulgação tem como objetivos: 

 

 Garantir que as instituições públicas e privadas, bem como as concessionárias 

prestadoras de serviço, tenham amplo conhecimento das ações do Plano e suas 

respectivas responsabilidades; 

 

 Manter mobilizada a população e assegurar o amplo conhecimento das ações 

necessárias para a efetiva implementação do mesmo, bem como das suas 

responsabilidades; 

 

 Transparecer as atividades do Plano; 

 

 Os conteúdos e estratégias levarão em conta os seguintes conteúdos mínimos 

necessários: 
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 Estratégias e políticas federais, estaduais e municipais sobre Saneamento Básico; 

 Princípios, objetivos e diretrizes do PMSB; 

 Objetivos específicos e metas de cada Setor do PMSB; 

 Programas e projetos a serem implantados para a operacionalização do Plano; e 

 Procedimentos, avaliação e monitoramento do PMSB. 

 

 O principal meio de divulgação a ser utilizado será o Sistema de Informações de 

Saneamento Básico de Santa Luzia, o SISSL a ser criado, e ali devem estar 

disponíveis todas as informações pertinentes, conforme o PMSB. O SISSL deverá estar 

interligado ao portal da Prefeitura Municipal de Santa Luzia, e deverá ser de fácil 

localização. 

 

Assim, devem ser utilizados os seguintes meios de comunicação: 

 

 Sistema de Informações de Saneamento Básico de Santa Luzia - SISSL; 

 Conferência Municipal de Saneamento Básico; 

 Realização de seminários e palestras em parceria com ONG’s e instituições de ensino; 

 Meios de Comunicação Massiva: jornal, rádio, televisão; 

 Capacitações e treinamentos para servidores; 

 Elaboração de uma cartilha explicativa do PMSB; e 

 Boletins, panfletos, pôster, cartazes, entre outros. 

 

O responsável pela divulgação do Plano, necessariamente deve ser o Titular dos Serviços 

também responsável pela elaboração do Plano, e deverá executar as seguintes ações: 

 

 Implantação do Sistema de Informações de Saneamento Básico de Santa Luzia - SISSL; 

 Alocação de técnicos especializados em supervisão, acompanhamento e contratação 

dos serviços para elaboração de cartilhas, boletins e panfletos, e meios de divulgação; 

 Estabelecimento de um serviço de recepção de queixas e denúncias sobre o andamento 

do Plano (Ouvidoria). 

 Utilizando a própria estrutura e capacidade da Prefeitura Municipal de Santa Luzia, 

deverão ser realizadas as seguintes atividades: 
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 Compatibilização com outros sistemas de informações municipais e atualização 

permanente das informações disponibilizadas através do SISSL; 

 Realização da Conferência Municipal de Saneamento Básico, garantindo a 

participação de: (i) Representantes, lideranças e técnicos das instituições públicas e 

população civil organizada; (ii) Representantes de ONG’s (comunidades, 

associações, cooperativas e outros); (iii) Representantes das instituições técnicas 

regionais. Para este evento deverá ser preparada uma cartilha informativa para 

garantir o acesso às informações pertinentes ao evento, e divulgar o material e ata 

através do SISSL; 

 Realização de palestras e seminários abordando os conceitos das atividades do 

plano. Para estes eventos deverão ser preparados materiais informativos para 

garantir o acesso às informações pertinentes ao evento, e divulgar o material e ata 

através do SISSL; 

 Capacitações e Treinamentos para servidores através de reuniões especiais e 

oficinas para amplo conhecimento das ações do plano, bem como das 

responsabilidades de cada entidade para uma efetiva implementação do PMSB; e 

 Produção de Boletins, cartilhas, cartazes, pôsteres, panfletos que serão utilizados 

e/ou entregues com motivo dos seminários, palestras, treinamento e outros eventos 

e divulgação do Plano. Trata-se de objetivar em linguagem simples e resumida os 

conteúdos do Plano para facilitar sua compreensão aos membros da sociedade civil 

organizada, poderes executivos, legislativo e judiciário, bem como das entidades 

privadas e população em geral. 

 

14. REGULAMENTAÇÃO DO PLANO 

 

14.1 Procedimento para Aprovação do Plano de Saneamento 

 

A Lei Federal nº 11.445/2007 e o Decreto nº 7.217/2010, não mencionam nada quanto à forma de 

aprovação do Plano de Saneamento. Assim, o PMSB pode ser aprovado, tanto através de Lei 

Municipal, quanto por Decreto do Executivo, a critério da legislação atual Municipal. 

 

Uma vez elaborado o Plano, realizada a audiência pública e a consulta popular, este poderá ser 

aprovado por lei municipal ou decreto do executivo, o que for mais conveniente para a 

administração pública. 
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Não há prazo estipulado para tal, mas recomenda-se que, tão logo, esteja pronto e corrigido seja 

aprovado para validação dos contratos (artigo 11 da Lei Federal nº 11.445/2007). 

 

Para atingir os objetivos da Prefeitura Municipal de Santa Luzia apresenta-se no item 10.2 a 

seguir, uma sugestão de Minuta de Decreto para aprovação deste PMSB pela Administração do 

Município. 

 

14.2 Sugestão de Minuta de Decreto 

 

Minuta de Decreto de Aprovação do Plano Municipal de Água e Esgoto 

 

DECRETO Nº ......., de ...... de .................. de 2014. 

 

APROVA PLANO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG, no uso de suas atribuições legais, de 

conformidade com a Lei Orgânica Municipal, e 

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei nº 11.445/2007, a qual estabelece as diretrizes gerais 

para o saneamento básico a nível nacional e, ainda, determina ao titular dos serviços de 

formulação da Política Pública de Saneamento Básico; 

 

CONSIDERANDO as disposições do inciso I do art. 11 da Lei nº 11.445/2007, que dispõe no 

sentido de que a existência de Plano de Saneamento Básico é condição de validade dos contratos 

que tenham por objeto a prestação de serviços públicos de saneamento básico; 

 

CONSIDERANDO que o Plano Municipal de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do 

Município de Santa Luzia atende as exigências contidas no artigo 19 da Lei nº 11.445/2007 e os 

artigos 25 e 26 do Decreto nº ./2010, que se referem a estes serviços em particular;  

 

CONSIDERANDO a aprovação em audiência Pública realizada em ..... de ............... de 2014,  

DECRETA: 
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Art. 1º - Fica aprovado e instituído o PLANO MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO, do Município de Santa Luzia /MG, anexo ao presente Decreto, 

que, a partir do diagnóstico da atual situação dos serviços públicos de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário, estabelece as diretrizes, objetivos, metas e ações a serem adotadas pelo 

Município e seus contratados para a melhoria da eficiência na prestação dos serviços e para sua 

universalização. 

Art. 2º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Luzia, ........ de ............................... de 2014. 

 

Assinatura 

Prefeito Municipal. 
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