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– RESULTADO PRELIMINAR –  

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 05/2013 – UGRH 4 Suaçuí 

 

Em atendimento ao Edital de Chamamento Público da Unidade de Gestão de Recursos Hídricos (UGRH) 

4 do Suaçuí nº 05/2013 para elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico [PMSB] e em 

consonância com o Programa de Saneamento P41 do Plano de Aplicação Plurianual (PAP) da bacia do rio 

Doce e da UGRH 4 Suaçuí, com recursos da cobrança pelo uso da água arrecadados pela União e pelo 

Estado de Minas Gerais, apresentamos o Resultado Preliminar da seleção realizada. 

 

1. Da manifestação de interesse das Prefeituras Municipais 

Na UGRH 4 Suaçuí, 20 municípios apresentaram o Termo de Manifestação de Interesse no Programa de 

Universalização do Saneamento (P41) devidamente assinado até 28 de junho de 2013, prazo final para 

envio da referida manifestação. Após esse prazo, as Prefeituras de Itambacuri, São Geraldo da Piedade, 

Sardoá e Paulistas encaminharam os referidos Termos, respectivamente nas datas de 01, 03, 08 e 16 do 

mês de julho, conforme carimbo dos Correios nos envelopes.  

Nos dias 22 e 23 de julho de 2013, conforme apresentado no RELATO TÉCNICO, foram realizadas 

entrevistas com 19 municípios que assinaram o Termo de Manifestação, de forma a possibilitar o 

levantamento das demandas específicas de cada uma das Prefeituras interessadas. A Prefeitura de José 

Raydan, embora tenha assinado o Termo no prazo correto, já dispõe de recursos da Fundação Nacional 

da Saúde (Funasa) para a elaboração do PMSB. A Prefeitura de Itambacuri foi equivocadamente 

entrevistada, pois encaminhou o Termo de Manifestação de Interesse após o prazo. Dessa forma, do 

total de 20 municípios que assinaram a Manifestação de Interesse no prazo previsto, 19 foram 

devidamente hierarquizados. 

Cabe ressaltar o apoio do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Suaçuí - CBH Suaçuí na mobilização dos 

municípios. O Comitê entrou em contato com os municípios da bacia com o intuito de sensibilizar os 

prefeitos para a importância da resposta ao Chamamento Público para a elaboração dos Planos 

Municipais de Saneamento Básico. A Presidente do CBH-Suaçuí, Luciane Teixeira Martins, participou 

ainda das entrevistas realizadas com as Prefeituras. 

2. Dos territórios municipais elegíveis 

A Tab. 1 detalha as principais características do total de 41 sedes municipais da UGRH 4 Suaçuí, 

consideradas elegíveis para o Programa de Universalização do Saneamento (P41), e identifica os 19 

municípios que apresentaram o Termo de Manifestação de Interesse dentro do prazo previsto. As 

Tabelas 2 e 3 detalham a hierarquização desses municípios para a elaboração de PMSBs. Municípios que 

já possuem ou que contam com recursos para elaboração do Plano não são considerados elegíveis. 

3. Dos critérios de hierarquização dos municípios interessados 

Para pontuação dos municípios foram adotados os critérios constantes das Deliberações nº 32/2012 do 

CBH Doce e nº 34/2012 do CBH Suaçuí que instituíram o PAP da bacia do rio Doce e da UGRH Suaçuí, 

conforme ilustrado na Tabela 2.  
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A lista de hierarquização para a elaboração de PMSB, constante da Tabela 3, foi gerada após 

comparação da pontuação obtida pelo município com os valores médios da bacia do rio Doce no estado 

de Minas Gerais.  

Tendo em vista a ausência de dados de 2010 para índices de atendimento de água, esgoto e coleta de 

lixo da população urbana para alguns municípios, foi considerado o indicador "Domicílios urbanos com 

saneamento adequado" do IBGE, com base no Censo Demográfico 2010, de forma a uniformizar a 

pontuação por serviços de saneamento para toda a bacia. Observa-se que, de acordo com o IBGE, é 

considerado “com saneamento adequado” o domicílio que apresenta as seguintes condições: 

abastecimento de água por rede geral, esgotamento sanitário por rede geral ou fossa séptica e lixo 

coletado diretamente ou indiretamente.  

Observa-se ainda que, tendo em vista a publicação do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013 

com dados do Censo 2010 do IBGE, no dia 29 de julho de 2013, os dados do IDHM foram devidamente 

atualizados. De acordo com a nova classificação, são considerados baixos valores de IDHM de 0,500 a 

0,599; médio de 0,600 a 0,699; alto de 0,700 a 0,799; e muito alto de 0,8 a 1. Na UGRH 4 Suaçuí, os IDH 

Municipais variam de 0,543 a 0,727.  

Na pág. 38 são apresentadas NOTAS com informações técnicas sobre os indicadores adotados. 

4. Da elaboração dos planos e projetos 

Conforme previsto no Edital de Chamamento nº 05/2013 e tendo em vista a exigência legal, foi 

priorizada no Programa P41 apenas a modalidade de elaboração de Planos Municipais de Saneamento 

Básico (PMSB).  

Cabe lembrar que a existência do Plano, a partir de 2014, é condição para acesso a recursos da 

administração pública federal destinados a serviços de saneamento básico. Ademais, as diretrizes e 

priorizações elencadas nos PMSBs é que devem nortear com melhor oportunidade os investimentos a 

serem realizados na bacia. Assim, para as demais modalidades previstas nos Programas de Saneamento 

(P11 e P41), devem ser aguardadas as diretrizes técnicas e os mapeamentos resultantes da elaboração 

dos PMSBs. 

Esclarecemos também que, por meio da Deliberação nº 41/2013, o CBH-Suaçuí optou pelo 

redirecionamento dos recursos do P11 aprovados no PAP com recursos arrecadados em Minas Gerais 

para o P41 (elaboração de PMSBs na bacia). 

Registra-se por fim que, uma vez considerada a concentração dos recursos dos programas de 

saneamento P11 e P41, arrecadados pela União e alocados na UGRH Suaçuí, na modalidade “Apoio na 

elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico”, será possível o atendimento ao apoio na 

elaboração de PMSBs para todos os 19 municípios hierarquizados nessa unidade. 

Apresenta-se a seguir a síntese dos recursos da União e de Minas Gerais aprovados para aplicação nos 

programas de saneamento na UGRH 4 Suaçuí, no período 2012 a 2015. 
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RECURSOS DA UNIÃO PARA A UGRH SUAÇUÍ: 

PROGRAMAS 2012 2013 2014 2015 TOTAL 

Programa de Saneamento da Bacia (P11) 
     

Elaboração de projetos de sistemas de esgotamento sanitário 160 73 155 250 638 

Programa de Universalização do Saneamento (P41)           

Apoio na elaboração de PMSBs 150 -- 70 70 290 

Elaboração de projetos para otimização de SAAs 70 -- -- 70 140 

Elaboração de projetos de destinação final de resíduos sólidos 150 -- 70 70 290 

Desenvolvimento de projetos piloto em municípios com mais de 5 mil 
habitantes com práticas de drenagem urbana sustentáveis 

-- -- -- 200 200 

TOTAL 530 73 295 660 1.558 

 

RECURSOS DE MG PARA A UGRH SUAÇUÍ: 

PROGRAMAS 2012 2013 2014 2015 TOTAL 

Programa de Saneamento da Bacia (P11) 
     

Elaboração de projetos de sistemas de esgotamento sanitário -- -- -- -- -- 

Programa de Universalização do Saneamento (P41)           

Apoio na elaboração de PMSBs 0 269 300 369 938 

Elaboração de projetos para otimização de SAAs - - - - - 

Elaboração de projetos de destinação final de resíduos sólidos - - - - - 

Desenvolvimento de projetos piloto em municípios com mais de 5 mil 
habitantes com práticas de drenagem urbana sustentáveis 

- - - - - 

TOTAL 0 269 300 369 938 

OBS: O Comitê do Suaçuí deliberou pelo redirecionamento dos recursos de Minas Gerais do P11 para o P41, na modalidade Apoio na 
elaboração de PMSBs. 

 

5. Da seleção  

Os 19 municípios hierarquizados para apoio à elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico 

[PMSB] encontram-se listados no quadro a seguir.  

Cabe registrar que diversas solicitações dos municípios da bacia para elaboração de projetos e 

implantação de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário encontram-se atualmente 

em análise junto à Funasa. 

Após entrega dos Termos de Compromisso, devidamente assinados pelos respectivos Prefeitos, os 

municípios serão selecionados e será dada providência pelo IBIO - AGB Doce à preparação dos atos 

convocatórios, divididos em lotes, para fins de otimizar o processo de licitação. 
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MUNICÍPIOS HIERARQUIZADOS PARA APOIO À ELABORAÇÃO DE PMSBs NA UGRH SUAÇUÍ: 

Nº PMSB Nº PMSB 

1 Água Boa 11 São Sebastião do Maranhão 

2 Cantagalo 12 São José da Safira 

3 Materlândia 13 Gonzaga 

4 Mathias Lobato 14 Rio Vermelho 

5 Virginópolis 15 Goiabeira 

6 Frei Inocêncio 16 Franciscópolis 

7 Coluna 17 Virgolândia 

8 Frei Lagonegro 18 Nacip Raydan 

9 Peçanha 19 São Geraldo do Baixio 

10 Divinolândia de Minas   

 

6. Dos recursos e do resultado final 

Conforme estabelece o item 5.2 do Edital nº 05/2013, o município ou qualquer cidadão é parte legítima 

para interpor recurso contra o resultado da seleção, devendo para tanto protocolar o termo recursal na 

sede do IBIO - AGB Doce, em até 3 (três) dias úteis a contar da data de publicação do resultado 

preliminar.  

A Comissão Gestora de Licitação e Contratos do IBIO - AGB Doce terá, por sua vez, até 7 (sete) dias úteis 

para analisar e decidir sobre o recurso apresentado e o resultado da análise será publicado na pagina 

eletrônica do IBIO - AGB Doce www.ibioagbdoce.org.br e do CBH-Doce www.cbhdoce.org.br. 

Após a divulgação do Resultado Final, o IBIO - AGB Doce notificará, por meio de oficio, os proponentes 

devidamente selecionados e divulgará a listagem dos municípios na página eletrônica do CBH-Doce 

www.cbhdoce.org.br e do IBIO - AGB Doce www.ibioagbdoce.org.br.  

 

Comissão Gestora de Licitação e Contratos do IBIO - AGB Doce. 

 

 

 

Governador Valadares, 9 de agosto de 2013. 
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RELATO TÉCNICO DA ENTREVISTA A 18 MUNICÍPIOS DA UGRH 4 SUAÇUÍ 

Período: 22 e 23 de julho de 2013 

Municípios entrevistados:  

a) 1º dia, 22/07/2013, em Governador Valadares-MG: Gonzaga, Divinolândia de Minas, Nacip Raydan, 
Mathias Lobato, Frei Inocêncio, São Geraldo do Baixio, Goiabeira, Virgolândia e Franciscópolis 
(conforme percurso mostrado na Fig. 1 abaixo). 

b) 2º dia, 23/07/2013, em Guanhães-MG: Cantagalo, Peçanha, Virginópolis, Água Boa, São Sebastião 
do Maranhão, Rio Vermelho, Frei Lagonegro, Materlândia e Coluna (conforme percurso mostrado 
na Fig. 20). 

 
Técnicos: Edson Azevedo e Fabiano Alves/IBIO – AGB Doce. 

CBH-Suaçuí: Luciane Teixeira/Presidente. 

 
 

 
Figura 1 - Municípios entrevistados no 1º dia, 22 de julho de 2013. 
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1º dia: Período da manhã – Entrevista realizada em Governador Valadares-MG 

Data: 22/07/2013 Horário: 10h Município: Gonzaga 

Síntese da Entrevista:  

A Prefeitura, representada pela Sra. Sônia Maria Heringer (Consultora), informou que o município não 
possui o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) nem dispõe de recursos para sua elaboração e 
que tem interesse no apoio à elaboração do mesmo. A prestação dos serviços de abastecimento de água é 
realizada pelo SAAE e atende a toda a população urbana da sede. No Distrito de Conceição da Brejaúba o 
atendimento é precário. Quanto ao Sistema de Esgotamento Sanitário (SES), foi informado que o 
município coleta os esgotos da área urbana. Os esgotos coletados são lançados in natura nos corpos 
d´agua, sem qualquer tipo de tratamento. Existem vários pontos de lançamento. O município informou 
que foi escolhida área para a construção da ETE, localizada às margens do córrego do Roseta, atualmente 
em processo de negociação. O projeto para construção da ETE foi encaminhado à Funasa. Os resíduos 
sólidos são destinados atualmente à usina de triagem, com Licença de Operação desde 2006, renovada 
em 2013, com validade de quatro anos. Foi pleiteado recurso na Funasa para implantação da coleta 
seletiva. A Prefeitura informou ter conhecimento sobre a possibilidade de implantação de aterro sanitário 
consorciado com Divinolândia de Minas, Sardoá, Santa Efigênia de Minas, e Virginópolis.  

Necessidades do Município entrevistado: 
 Elaboração do PMSB. 
 Elaboração de projeto de SES para a sede. 
 Avaliar a implantação de aterro sanitário consorciado com os municípios de Divinolândia de Minas, 

Sardoá, Santa Efigênia de Minas e Virginópolis. 

Pendências do Município entrevistado:  
 Encaminhar o Termo de Compromisso para a elaboração do PMSB assinado pelo Prefeito. 

Encaminhar o check list com informações técnicas sobre o município. 

 
 

 
Figura 2 - Entrevista com o Município de Gonzaga-MG 
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Figura 3 - Lista de Presença - Entrevista com o Município de Gonzaga-MG 

 

1º dia: Período da manhã – Entrevista realizada em Governador Valadares-MG 

Data: 22/07/2013 Horário: 10h20min Município: Divinolândia de Minas 

Síntese da Entrevista:  

A Prefeitura, representada pela Sra. Sônia Maria Heringer (Consultora), informou que o município não 
possui o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) nem dispõe de recursos para sua elaboração 
e que tem interesse no apoio à elaboração do mesmo. A prestação dos serviços de abastecimento de 
água é realizada pelo SAAE e atende a toda a população urbana da sede. Quanto ao Sistema de 
Esgotamento Sanitário (SES), foi informado que o município coleta os esgotos da área urbana. 
Acredita-se que parcela dos esgotos é coletada por meio de rede mista, em conjunto com águas 
pluviais. Os esgotos coletados são lançados in natura nos corpos d´agua, sem qualquer tipo de 
tratamento. Existem vários pontos de lançamento. O município informou que foi escolhida área para 
a construção da ETE, atualmente em processo de negociação. O projeto para construção da ETE foi 
encaminhado à Funasa. Os resíduos sólidos são destinados atualmente a um aterro controlado. Existe 
projeto para Usina de Triagem e Compostagem, que necessita de adequação. Foi pleiteado recurso na 
Funasa para implantação da coleta seletiva. A Prefeitura informou ter conhecimento sobre a 
possibilidade de implantação de aterro sanitário consorciado com Gonzaga, Santa Efigênia de Minas, 
Sardoá e Virginópolis.  

Necessidades do Município entrevistado: 
 Elaboração do PMSB. 
 Elaboração de projeto de SES para a sede. 
 Adequação do projeto de destinação final de resíduos sólidos. 
 Avaliar a implantação de aterro sanitário consorciado com os municípios de Gonzaga, Santa Efigênia 

de Minas, Sardoá e Virginópolis. 

Pendências do Município entrevistado:  
 Encaminhar o Termo de Compromisso para a elaboração do PMSB assinado pelo Prefeito. 

Encaminhar o check list com informações técnicas sobre o município. 
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Figura 4 - Entrevista com o Município de Divinolândia de Minas-MG 

 

Figura 5 - Lista de Presença - Entrevista com o Município de Divinolândia de Minas-MG 
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1º dia: Período da manhã – Entrevista realizada em Governador Valadares-MG 

Data: 22/07/2013 Horário: 10h40min Município: Nacip Raydan 

Síntese da Entrevista:  

A Prefeitura, representada pelo Sr. Bruno Heringer Cezar, informou que o município não possui o 
Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) nem dispõe de recursos para sua elaboração e que 
tem interesse no apoio à elaboração do mesmo. A prestação dos serviços de abastecimento de água é 
realizada pela COPASA e atende a toda a população urbana da sede. Quanto ao Sistema de 
Esgotamento Sanitário (SES), também sob responsabilidade da COPASA, foi informado que e feita 
coleta dos esgotos na área urbana. Acredita-se que parcela dos esgotos é coletada por meio de rede 
mista, em conjunto com águas pluviais. Os esgotos coletados são lançados in natura nos corpos 
d´agua, sem qualquer tipo de tratamento. Existem vários pontos de lançamento. O município 
informou que não possui área para a construção da ETE, mas que dispõe do projeto da ETE, ainda não 
encaminhado à Funasa. Os resíduos sólidos são destinados atualmente a um aterro controlado. Foi 
informado que o município possui projeto para Usina de Triagem e Compostagem e já adquiriu área 
para implantação da mesma. Não existe coleta seletiva implantada no município. A Prefeitura 
informou ter conhecimento sobre a possibilidade de implantação de aterro sanitário consorciado com 
os municípios de Coroaci, Marilac, São José do Safira e Virgolândia.  

Necessidades do Município entrevistado: 
 Elaboração do PMSB. 

Pendências do Município entrevistado:  
 Encaminhar o Termo de Compromisso para a elaboração do PMSB assinado pelo Prefeito. 

Encaminhar o check list com informações técnicas sobre o município. 

 

 
Figura 6 - Entrevista com o Município de Nacip Raydan-MG 
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Figura 7 - Lista de Presença - Entrevista com o Município de Nacip Raydan-MG 

 

1º dia: Período da manhã – Entrevista realizada em Governador Valadares-MG 

Data: 22/07/2013 Horário: 10h55min Município: Mathias Lobato 

Síntese da Entrevista:  

A Prefeitura, representada pelos Srs. Valdir Batista Gonçalves (Prefeito) e Everton Rodrigues Campos 
(Assessoria de Projetos), informou que o município não possui o Plano Municipal de Saneamento 
Básico (PMSB) nem dispõe de recursos para sua elaboração e que tem interesse no apoio à 
elaboração do mesmo. A prestação dos serviços de abastecimento de água é realizada pela COPASA e 
atende a toda a população urbana da sede. Quanto ao Sistema de Esgotamento Sanitário (SES), sob 
responsabilidade da Prefeitura, foi informado que o município coleta os esgotos da área urbana. 
Acredita-se que aproximadamente 30% dos esgotos são coletados por rede mista, em conjunto com 
águas pluviais. Os esgotos coletados são lançados in natura nos corpos d´agua, sem qualquer tipo de 
tratamento. Existem vários pontos de lançamento. O município informou que foi escolhida área para 
a construção da ETE, localizada a aproximadamente 2 km da sede, que atualmente se encontra em 
processo de desapropriação. Dispõem de projeto para construção da ETE, que foi encaminhado à 
Funasa em maio de 2013 e devolvido para readequação – serviço este já contratado. Os resíduos 
sólidos são destinados a uma Usina de Triagem e Compostagem, consorciada com os municípios de 
Jampruca e Frei Inocêncio (Coresab).  

Necessidades do Município entrevistado: 
 Elaboração do PMSB. 

Pendências do Município entrevistado:  
 Encaminhar o Termo de Compromisso para a elaboração do PMSB assinado pelo Prefeito. 

Encaminhar o check list com informações técnicas sobre o município. 
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Figura 8 - Entrevista com o Município de Mathias Lobato-MG 

Figura 9 - Lista de Presença - Entrevista com o Município de Mathias Lobato-MG 
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1º dia: Período da manhã – Entrevista realizada em Governador Valadares-MG 

Data: 22/07/2013 Horário: 11h15min Município: Frei Inocêncio 

Síntese da Entrevista:  

A Prefeitura, representada pelos Srs. Bruno de Souza Passos (Chefe de Gabinete) e Demarcos Paixão Souza 
(Copasa), informou que o município não possui o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) nem 
dispõe de recursos para sua elaboração e que tem interesse no apoio à elaboração do mesmo. A prestação 
dos serviços de abastecimento de água é realizada pela COPASA e atende a toda a população urbana da 
sede. Quanto ao Sistema de Esgotamento Sanitário (SES), sob responsabilidade da Prefeitura, foi 
informado que o município coleta cerca de 90% dos esgotos da área urbana. Existem loteamentos recentes 
que ainda não foram contemplados com os serviços de abastecimento de água e coleta de esgotos. Os 
bairros Nações e Planalto também possuem algumas ruas que não possuem coleta de esgotos. Acredita-se 
que aproximadamente 40% dos esgotos são coletados por rede mista, em conjunto com águas pluviais. Os 
esgotos coletados são lançados in natura nos corpos d´agua, sem qualquer tipo de tratamento. Existem 
vários pontos de lançamento. O município informou que não possui área própria para a construção da ETE. 
O projeto da ETE, elaborado em 2011, foi encaminhado aos órgãos financiadores, mas não foi 
contemplado. Os resíduos sólidos são destinados atualmente a um lixão, localizado a 2 km do centro da 
cidade. Não possuem coleta seletiva. Está sendo implantado um consórcio para coleta seletiva entre os 
municípios de Frei Inocêncio, Jampruca e Mathias Lobato. Os três municípios também seriam indicados 
para implantação de um aterro sanitário. 

Necessidades do Município entrevistado: 
 Elaboração do PMSB. 
 Elaboração de projeto de destinação final de resíduos sólidos. 
 Avaliar a implantação de aterro sanitário consorciado com os municípios de Frei Inocêncio, Jampruca e 

Mathias Lobato. 

Pendências do Município entrevistado:  
 Encaminhar o Termo de Compromisso para a elaboração do PMSB assinado pelo Prefeito. 

Encaminhar o check list com informações técnicas sobre o município. 
 

 
Figura 10 - Entrevista com o Município de Frei Inocêncio-MG 
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Figura 11 - Lista de Presença - Entrevista com o Município de Frei Inocêncio-MG 

1º dia: Período da manhã – Entrevista realizada em Governador Valadares-MG 

Data: 22/07/2013 Horário: 11h35min Município: São Geraldo do Baixio 

Síntese da Entrevista:  

A Prefeitura, representada pelo Sr. Ricardo Ermelindo da Fonseca Ferreira (Eng. Agrônomo da Sec. de 
Agricultura e Meio Ambiente), informou que o município não possui o Plano Municipal de 
Saneamento Básico (PMSB) nem dispõe de recursos para sua elaboração e que tem interesse no 
apoio à elaboração do mesmo. A prestação dos serviços de abastecimento de água é realizada pelo 
município, por meio de seu Departamento Municipal de Água e Esgoto, e atende a toda a população 
urbana da sede. Quanto ao Sistema de Esgotamento Sanitário (SES), também sob responsabilidade do 
DMAE, foi informado que o município coleta cerca de 90% dos esgotos da área urbana. O total dos 
esgotos coletados é encaminhado à ETE do município (lagoa). Estima-se que a lagoa não trabalhe com 
a eficiência desejada, apresentando mau cheiro e necessitando de readequação. Segundo informado, 
o projeto da referida lagoa não se encontra disponível na Prefeitura. Existem alguns pontos de 
lançamento dos esgotos sem tratamento. Os resíduos sólidos são destinados atualmente a um lixão, 
localizado a 700m do centro da cidade e muito próximo a residências. Não possuem coleta seletiva. A 
Prefeitura informou ter conhecimento sobre a possibilidade de implantação de aterro sanitário 
consorciado com os municípios de Conselheiro Pena, Cuparaque, Galiléia e Goiabeira. 

Necessidades do Município entrevistado: 
 Elaboração do PMSB. 
 Elaboração/readequação do projeto de SES para a sede. 
 Elaboração de projeto de destinação final de resíduos sólidos. 
 Avaliar a implantação de aterro sanitário consorciado com os municípios de Conselheiro Pena, 

Cuparaque, Galiléia e Goiabeira. 

Pendências do Município entrevistado:  
 Encaminhar o Termo de Compromisso para a elaboração do PMSB assinado pelo Prefeito. 

Encaminhar o check list com informações técnicas sobre o município. 
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Figura 12 - Entrevista com o Município de São Geraldo do Baixio-MG 

 

Figura 13 - Lista de Presença - Entrevista com o Município de São Geraldo do Baixio- MG 
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1º dia: Período da manhã – Entrevista realizada em Governador Valadares-MG 

Data: 22/07/2013 Horário: 12h40min Município: Goiabeira 

Síntese da Entrevista:  

A Prefeitura, representada pelo Sr. Hugo Francisco Rodrigues Franco (Chefe do Departamento de 
Meio Ambiente) e pela Sra. Paloma Gaudino da Silva (Técnica em Química), informou que o município 
não possui o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) nem dispõe de recursos para sua 
elaboração e que tem interesse no apoio à elaboração do mesmo. A prestação dos serviços de 
abastecimento de água é realizada pelo município, por meio de seu SAAE, e atende a toda a 
população urbana da sede. Quanto ao Sistema de Esgotamento Sanitário (SES), atualmente sob 
responsabilidade da Prefeitura, foi informado que o município coleta todos os esgotos da área 
urbana. O SAAE assumirá em breve os serviços de esgotamento sanitário. Atualmente os serviços de 
água e esgoto não são tarifados. Do total de esgoto coletado, aproximadamente 80% é encaminhado 
à ETE para tratamento. A atual ETE, com estrutura em concreto, está com a capacidade de 
atendimento comprometida, necessitando de ampliação/adequação no mesmo local. O município 
está pleiteando recursos junto à Funasa para essas obras (projeto enviado em maio de 2013), 
incluindo a implantação de interceptores e elevatórias. A área da atual ETE é de propriedade do 
município. Os resíduos sólidos são destinados atualmente a um aterro controlado, localizado cerca de 
1,5 km do centro da cidade. O município não possui coleta seletiva. Segundo informado, o 
proprietário da área onde está localizado o aterro controlado pretende lotear o local, sendo 
necessária a obtenção de uma nova área. Cabe alertar que, devido ao processo de decomposição do 
lixo com produção de gases e chorume, áreas onde são depositados resíduos sólidos não devem 
receber qualquer tipo de construção, pois podem ocasionar deslizamentos com graves riscos à 
população residente. A Prefeitura informou ter conhecimento sobre a possibilidade de implantação 
de aterro sanitário consorciado com os municípios de Cuparaque, Mantena, São Geraldo do Baixio, 
São Felix e São João do Manteninha. 

Necessidades do Município entrevistado: 
 Elaboração do PMSB. 
 Elaboração de projeto de destinação final de resíduos sólidos. 
 Elaboração de projeto do SES para a sede, caso o município não seja contemplado pela Funasa. 
 Avaliar a implantação de aterro sanitário consorciado com os municípios de Cuparaque, Mantena, São 

Geraldo do Baixio, São Felix e São João do Manteninha. 

Pendências do Município entrevistado:  
 Encaminhar o Termo de Compromisso para a elaboração do PMSB assinado pelo Prefeito. 

Encaminhar o check list com informações técnicas sobre o município. 
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Figura 144 - Entrevista com o Município de Goiabeira-MG 

Figura 155 - Lista de Presença - Entrevista com o Município de Goiabeira-MG 
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1º dia: Período da tarde – Entrevista realizada em Governador Valadares-MG 

Data: 22/07/2013 Horário: 13h40min Município: Virgolândia 

Síntese da Entrevista:  

A Prefeitura, representada pela Sra. Anete Lúcia da Silva Nunes (Assessoria de Projetos), informou que o 
município não possui o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) nem dispõe de recursos para sua 
elaboração e que tem interesse no apoio à elaboração do mesmo. A prestação dos serviços de 
abastecimento de água é realizada pela COPASA e atende a toda a população urbana da sede e do distrito 
de Divino de Virgolândia. Na zona rural o abastecimento de água é precário, sendo a água distribuída sem 
cloração. Quanto ao Sistema de Esgotamento Sanitário (SES), sob responsabilidade da Prefeitura, foi 
informado que o município coleta cerca de 90% dos esgotos da área urbana. Do total coletado, 
aproximadamente 90% é encaminhado à ETE para tratamento, com eficiência de 85%. O município 
pleiteou a elaboração de projeto para construção da ETE no distrito de Divino de Virgolândia, junto à 
Funasa em 2012, não sendo contemplado até o momento. A área para construção desta ETE é de 
propriedade do município. Os resíduos sólidos são destinados a uma UTC, licenciada em 2007, e 
atualmente em fase de renovação da licença. O município não possui coleta seletiva. A Prefeitura informou 
ter conhecimento sobre a possibilidade de implantação de aterro sanitário consorciado com os municípios 
de Nacip Raydan, São José do Safira e Coroaci. 

Necessidades do Município entrevistado: 
 Elaboração do PMSB. 
 Elaboração de projeto de SES para o distrito de Divino de Virgolândia. 
 Avaliar a implantação de aterro sanitário consorciado com os municípios de Nacip Raydan, São José do 

Safira e Coroaci. 

Pendências do Município entrevistado:  
 Encaminhar o Termo de Compromisso para a elaboração do PMSB assinado pelo Prefeito. 

Encaminhar o check list com informações técnicas sobre o município. 
 

 
Figura 166 - Entrevista com o Município de Virgolândia-MG 
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Figura 177 - Lista de Presença - Entrevista com o Município de Virgolândia-MG 

1º dia: Período da tarde – Entrevista realizada em Governador Valadares-MG 

Data: 22/07/2013 Horário: 15h00min Município: Franciscópolis 

Síntese da Entrevista:  

A Prefeitura, representada pelo Sr. Edilson Alves dos Santos (Prefeito) e pela Sra. Débora Oliveira dos 
Santos (Convênios e Prestação de Contas), informou que o município não possui o Plano Municipal de 
Saneamento Básico (PMSB) nem dispõe de recursos para sua elaboração e que tem interesse no 
apoio à elaboração do mesmo. A prestação dos serviços de abastecimento de água é realizada pela 
COPASA e atende a toda a população urbana da sede. No distrito de Antônio Ferreira o atendimento 
não é satisfatório, necessitando de melhorias. Quanto ao Sistema de Esgotamento Sanitário (SES), sob 
responsabilidade da Prefeitura, foi informado que o município coleta cerca de 80% dos esgotos da 
área urbana. Em 2012 foi pleiteado, junto à Funasa, projeto e recursos para construção da ETE para 
atendimento da sede, não havendo até o momento informações sobre a tramitação do mesmo. A 
área indicada para construção desta ETE necessita de desapropriação ou permuta. Os resíduos sólidos 
são destinados atualmente a um lixão. O município não possui coleta seletiva. A Prefeitura informou 
ter conhecimento sobre a possibilidade de implantação de aterro sanitário consorciado com o 
município de Malacacheta, que dispõe de área para construção do mesmo. 

Necessidades do Município entrevistado: 
 Elaboração do PMSB. 
 Elaboração de projeto de SES para a sede. 
 Elaboração de projeto de destinação final de resíduos sólidos. 
 Avaliar a implantação de aterro sanitário consorciado com o município de Malacacheta. 

Pendências do Município entrevistado:  
 Encaminhar o Termo de Compromisso para a elaboração do PMSB assinado pelo Prefeito. 

Encaminhar o check list com informações técnicas sobre o município. 
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Figura 18 - Entrevista com o Município de Franciscópolis-MG 

Figura 19 - Lista de Presença - Entrevista com o Município de Franciscópolis-MG 
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Figura 20 - Municípios entrevistados no 2º dia, 23 de julho de 2013. 

 

 

2º dia: Período da manhã – Entrevista realizada em Guanhães-MG 

Data: 23/07/2013 Horário: 09h40min Município: Cantagalo 

Síntese da Entrevista:  

A Prefeitura, representada pela Sra. Raquel Rissari Pinto (Consultora), informou que o município não 
possui e nem dispõe de recursos para o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), e que tem 
interesse no apoio à elaboração do mesmo. A prestação dos serviços de abastecimento de água é 
realizada pela COPASA e atende a toda a população urbana da sede. Quanto ao Sistema de 
Esgotamento Sanitário (SES), sob responsabilidade da Prefeitura, foi informado que o município 
coleta 60% dos esgotos da área urbana. Os esgotos coletados são lançados in natura nos corpos 
d´agua, sem qualquer tipo de tratamento. O município informou que possui área para a construção da 
ETE, entretanto não possui projetos nem recursos para construção da mesma. Os resíduos sólidos são 
coletados e destinados atualmente a um lixão. Está sendo implantada uma UTC. A coleta seletiva será 
implantada após a construção da UTC. A Prefeitura informou a possibilidade de implantação de aterro 
sanitário de forma consorciada com os municípios de São Pedro do Suaçuí e Peçanha.  

Necessidades do Município entrevistado: 
 Elaboração do PMSB. 
 Elaboração de projeto de SES para a sede. 
 Avaliar a implantação de aterro sanitário consorciado com os municípios de São Pedro do Suaçuí e 

Peçanha. 

Pendências do Município Entrevistado:  
 Encaminhar o Termo de Compromisso para a elaboração do PMSB assinado pelo Prefeito. 
 Encaminhar o check list com informações técnicas sobre o município. 
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Figura 211 - Entrevista com o Município de Cantagalo-MG 

Figura 22 - Lista de Presença - Entrevista com o Município de Cantagalo-MG 
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2º dia: Período da manhã – Entrevista realizada em Guanhães-MG 

Data: 23/07/2013 Horário: 10h Município: Peçanha 

Síntese da Entrevista:  

A Prefeitura, representada pela Sra. Raquel Rissari Pinto (Consultora), informou que o município não 
possui e nem dispõe de recursos para o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), e que tem 
interesse no apoio à elaboração do mesmo. A prestação dos serviços de abastecimento de água é realizada 
pela COPASA e atende a toda a população urbana da sede. Quanto ao Sistema de Esgotamento Sanitário 
(SES), sob responsabilidade da Prefeitura, foi informado que o município coleta 60% dos esgotos da área 
urbana. Os esgotos coletados são lançados in natura nos corpos d´agua, sem qualquer tipo de tratamento. 
Existem vários pontos de lançamento de esgoto ao longo dos corpos d´agua. O município informou que 
possui projetos para SES, faltando os recursos para implantação dos mesmos. Também foi informado que 
existe uma ETE, construída em área pertencente ao município, que se encontra paralisada. Os resíduos 
sólidos são destinados atualmente a um aterro controlado. Existe projeto para implantação de uma UTC. A 
Prefeitura informou a possibilidade de implantação de aterro sanitário de forma consorciada com os 
municípios de São Pedro do Suaçuí e Cantagalo.  

Necessidades do Município entrevistado: 
 Elaboração do PMSB. 
 Elaboração de projeto de SES da sede municipal, incluindo a avaliação da ETE existente. 
 Elaboração de projeto de destinação final de resíduos sólidos. 
 Avaliar a implantação de aterro sanitário consorciado com os municípios de São Pedro do Suaçuí e 

Cantagalo. 

Pendências do Município Entrevistado:  
 Encaminhar o Termo de Compromisso para a elaboração do PMSB assinado pelo Prefeito. 
 Encaminhar o check list com informações técnicas sobre o município. 

 

 
Figura 23 - Entrevista com o Município de Peçanha-MG 
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Figura 24 - Lista de Presença - Entrevista com o Município de Peçanha-MG 

 

2º dia: Período da manhã – Entrevista realizada em Guanhães-MG 

Data: 23/07/2013 Horário: 10h20min Município: Virginópolis 

Síntese da Entrevista:  

A Prefeitura, representada pelo Sr. José Osmani de Morais (Gestor de Convênios), informou que o 
município não possui e nem dispõe de recursos para o Plano Municipal de Saneamento Básico 
(PMSB), e que tem interesse no apoio à elaboração do mesmo. A prestação dos serviços de 
abastecimento de água é realizada pela COPASA e atende a 95% da população urbana da sede. 
Quanto ao Sistema de Esgotamento Sanitário (SES), sob responsabilidade da Prefeitura, foi informado 
que o município coleta 90% dos esgotos da área urbana. Os esgotos coletados são lançados in natura 
nos corpos d´agua, sem qualquer tipo de tratamento. Existem vários pontos de lançamento de esgoto 
ao longo dos corpos d´agua. O município informou que existe uma ETE paralisada há nove anos, 
construída em área pertencente ao município. Também foi informado que estão pleiteando recursos 
junto à Funasa para elaboração de projetos para rede coletora e interceptores. Os resíduos sólidos 
são coletados e destinados atualmente a uma UTC, manejada de forma incorreta, o que reduziu seu 
tempo de vida útil. O município estima que a atual área tem capacidade de suporte para mais 2 anos. 
Ainda não foi implantada coleta seletiva. A Prefeitura informou a possibilidade de implantação de 
aterro sanitário de forma consorciada com os municípios de Guanhães, Divinolândia de Minas e 
Gonzaga.  

Necessidades do Município entrevistado: 
 Elaboração do PMSB. 
 Elaboração de projeto de SES da sede municipal, incluindo a avaliação da ETE existente. 
 Elaboração de projeto de destinação final de resíduos sólidos. 
 Avaliar a implantação de aterro sanitário consorciado com os municípios de Guanhães, Divinolândia 

de Minas e Gonzaga. 

Pendências do Município Entrevistado:  
 Encaminhar o Termo de Compromisso para a elaboração do PMSB assinado pelo Prefeito. 
 Encaminhar o check list com informações técnicas sobre o município. 
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Figura 25 - Entrevista com o Município de Virginópolis-MG 

Figura 26 - Lista de Presença - Entrevista com o Município de Virginópolis-MG 
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2º dia: Período da manhã – Entrevista realizada em Guanhães-MG 

Data: 23/07/2013 Horário: 11h00min Município: Água Boa 

Síntese da Entrevista:  

A Prefeitura, representada pela Sra. Jane Ferreira de Souza (Consultora e Assessora Ambiental), informou 
que o município não possui e nem dispõe de recursos para o Plano Municipal de Saneamento Básico 
(PMSB), e que tem interesse no apoio à elaboração do mesmo. A prestação dos serviços de abastecimento 
de água é realizada pela COPASA e atende a 80% da população urbana da sede, principalmente devido à 
alta expansão urbana enfrentada pelo município atualmente, com a migração da população rural para a 
zona urbana. Quanto ao Sistema de Esgotamento Sanitário (SES), sob responsabilidade da Prefeitura, foi 
informado que o município coleta 80% dos esgotos da área urbana, faltando ampliar a rede coletora e 
interceptora às margens do córrego que corta o município. Os esgotos coletados são lançados in natura 
nos corpos d´agua, sem qualquer tipo de tratamento. Existem vários pontos de lançamento de esgoto ao 
longo dos corpos d´agua. O município informou que está elaborando projeto para construção da ETE e 
possui projeto para ampliação da rede coletora, faltando recursos para realização das obras. Segundo 
informado, a área para construção da ETE ainda não foi adquirida. Os resíduos sólidos são coletados e 
destinados a um aterro controlado. O município está buscando alternativas para implantação de uma UTC 
e para o programa de coleta seletiva. A Prefeitura informou a possibilidade de implantação de aterro 
sanitário de forma consorciada com os municípios de José Raydan, Santa Maria do Suaçuí, São Sebastião 
do Maranhão, São Pedro do Suaçuí e São José do Jacuri.  

Necessidades do Município entrevistado: 
 Elaboração do PMSB. 
 Elaboração de projeto de destinação final de resíduos sólidos. 
 Avaliar a implantação de aterro sanitário consorciado com os municípios de José Raydan, Santa Maria do 

Suaçuí, São Sebastião do Maranhão, São Pedro do Suaçuí e São José do Jacuri. 

Pendências do Município Entrevistado:  
 Encaminhar o Termo de Compromisso para a elaboração do PMSB assinado pelo Prefeito. 
 Encaminhar o check list com informações técnicas sobre o município. 

 

 
Figura 27 - Entrevista com o Município de Água Boa-MG 
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Figura 268 - Lista de Presença - Entrevista com o Município de Água Boa-MG 

 

2º dia: Período da manhã – Entrevista realizada em Guanhães-MG 

Data: 23/07/2013 Horário: 11h50min Município: São Sebastião do Maranhão 

Síntese da Entrevista:  

A Prefeitura, representada pela Sra. Jane Ferreira de Souza (Consultora e Assessora Ambiental), informou 
que o município não possui e nem dispõe de recursos para o Plano Municipal de Saneamento Básico 
(PMSB), e que tem interesse no apoio à elaboração do mesmo. A prestação dos serviços de abastecimento 
de água é realizada pela COPASA e atende a 90% da população urbana da sede. Quanto ao Sistema de 
Esgotamento Sanitário (SES), também sob responsabilidade da COPASA, foi informado que o município 
coleta 80% dos esgotos da área urbana. Os esgotos coletados são lançados in natura nos corpos d´agua, 
sem qualquer tipo de tratamento. Existem alguns pontos de lançamento de esgoto ao longo dos corpos 
d´agua. O município informou que está elaborando projeto para a ETE da sede, mas a área para sua 
construção ainda não foi adquirida. Para ampliação da rede coletora, parte do material já está disponível 
para início das obras. Também foi informado que atualmente o município não possui ETE, sendo prevista 
sua localização onde se concentra a maioria das descargas de esgoto. Entretanto, como nas proximidades 
desse local está previsto um loteamento, há a possibilidade de canalização dos esgotos para uma área 
mais afastada. Os resíduos sólidos são coletados e destinados atualmente a um aterro controlado. O 
município está buscando alternativas para implantação de uma UTC. Não possuem coleta seletiva. A 
Prefeitura informou a possibilidade de implantação de aterro sanitário de forma consorciada com os 
municípios de Água Boa, Frei Lagonegro, José Raydan, Santa Maria do Suaçuí, São Pedro do Suaçuí e São 
José do Jacuri.  

Necessidades do Município entrevistado: 
 Elaboração do PMSB. 
 Elaboração de projeto de destinação final de resíduos sólidos. 
 Avaliar a implantação de aterro sanitário consorciado com os municípios de Água Boa, Frei Lagonegro, José 

Raydan, Santa Maria do Suaçuí, São Pedro do Suaçuí e São José do Jacuri. 

Pendências do Município Entrevistado:  
 Encaminhar o Termo de Compromisso para a elaboração do PMSB assinado pelo Prefeito. 
 Encaminhar o check list com informações técnicas sobre o município. 
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Figura 29 - Entrevista com o Município de São Sebastião do Maranhão-MG 

 

Figura 30 - Lista de Presença - Entrevista com o Município de São Sebastião do Maranhão –MG 
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2º dia: Período da manhã – Entrevista realizada em Guanhães-MG 

Data: 23/07/2013 Horário: 12h40min Município: Rio Vermelho 

Síntese da Entrevista:  

A Prefeitura, representada pelo Sr. Gentil A. Fróis Pires (Assistente Administrativo), informou que o 
município não possui e nem dispõe de recursos para o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), e 
que tem interesse no apoio à elaboração do mesmo. A prestação dos serviços de abastecimento de água é 
realizada pela COPASA e atende a 95% da população urbana da sede. Quanto ao Sistema de Esgotamento 
Sanitário (SES), sob responsabilidade da Prefeitura, foi informado que coletam 90% dos esgotos da área 
urbana. Os esgotos coletados são lançados in natura nos corpos d´agua, sem qualquer tipo de tratamento. 
Existem três pontos de lançamento de esgoto ao longo dos corpos d´agua, localizados próximos uns dos 
outros. O município informou que não possui projeto para construção da ETE, nem tampouco para 
ampliação da rede coletora. Também foi informado que não possuem área para construção da ETE, 
estando prevista sua localização onde se concentra a maioria das descargas de esgoto. Os resíduos sólidos 
são coletados e destinados atualmente a um aterro controlado. O município está buscando alternativas 
para implantação de uma UTC, além de recursos para o programa de coleta seletiva, junto à FIP/SEDRU. A 
Prefeitura informou a possibilidade de implantação de aterro sanitário de forma consorciada com o 
município de Materlândia.  

Necessidades do Município entrevistado: 
 Elaboração do PMSB. 
 Elaboração de projeto de SES da sede. 
 Elaboração de projeto de destinação final de resíduos sólidos. 
 Avaliar a implantação de aterro sanitário consorciado com o município de Materlândia. 

Pendências do Município Entrevistado:  
 Encaminhar o Termo de Compromisso para a elaboração do PMSB assinado pelo Prefeito. 
 Encaminhar o check list com informações técnicas sobre o município. 

 

 
Figura 31 - Entrevista com o Município de Rio Vermelho-MG 
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Figura 32 - Lista de Presença - Entrevista com o Município de Rio Vermelho-MG 

 

2º dia: Período da tarde – Entrevista realizada em Guanhães-MG 

Data: 23/07/2013 Horário: 13h Município: Frei Lagonegro 

Síntese da Entrevista:  

A Prefeitura, representada pelo Sr. Sidnei Moura dos Santos (Secretário de Agricultura e Meio 
Ambiente), informou que o município não possui e nem dispõe de recursos para o Plano Municipal de 
Saneamento Básico (PMSB), e que tem interesse no apoio à elaboração do mesmo. A prestação dos 
serviços de abastecimento de água é realizada pela Prefeitura e atende a toda população urbana da 
sede. Não há tarifação. Quanto ao Sistema de Esgotamento Sanitário (SES), também sob 
responsabilidade da Prefeitura, foi informado que coletam 90% dos esgotos da área urbana. Os 
esgotos coletados são lançados in natura nos corpos d´agua, sem qualquer tipo de tratamento, sendo 
concentrados em um único ponto de lançamento. O município informou que não possui projeto para 
construção da ETE, nem tampouco para ampliação da rede coletora. Também foi informado que não 
dispõem de área para construção da ETE, estando prevista sua localização próxima ao ponto de 
descarga do esgoto. Os resíduos sólidos são coletados e destinados atualmente a uma UTC localizada 
no município de Coluna. Futuramente o município deseja implantar sua própria UTC, além de iniciar 
programa de coleta seletiva. A Prefeitura informou a possibilidade de implantação de aterro sanitário 
de forma consorciada com os municípios de Coluna, São José do Jacuri, São Sebastião do Maranhão e 
São Pedro do Suaçuí.  

Necessidades do Município entrevistado: 
 Elaboração do PMSB. 
 Elaboração de projeto de SES da sede. 
 Elaboração de projeto de destinação final de resíduos sólidos. 
 Avaliar a implantação de aterro sanitário consorciado com os municípios de Coluna, São José do 

Jacuri, São Sebastião do Maranhão e São Pedro do Suaçuí. 

Pendências do Município Entrevistado:  
 Encaminhar o Termo de Compromisso para a elaboração do PMSB assinado pelo Prefeito. 
 Encaminhar o check list com informações técnicas sobre o município. 
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Figura 3273 - Entrevista com o Município de Frei Lagonegro-MG 

Figura 284 - Lista de Presença - Entrevista com o Município de Frei Lagonegro-MG 
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2º dia: Período da tarde – Entrevista realizada em Guanhães-MG 

Data: 23/07/2013 Horário: 14h10min Município: Materlândia 

Síntese da Entrevista:  

A Prefeitura, representada pelo Sr. Jorge Queiroz de Oliveira (Secretário de Agricultura e Meio 
Ambiente), informou que o município não possui e nem dispõe de recursos para o Plano Municipal de 
Saneamento Básico (PMSB), e que tem interesse no apoio à elaboração do mesmo. A prestação dos 
serviços de abastecimento de água é realizada pela COPASA e atende a toda população urbana da 
sede. Quanto ao Sistema de Esgotamento Sanitário (SES), sob responsabilidade da Prefeitura, foi 
informado que coletam 90% dos esgotos da área urbana. Os esgotos coletados são lançados in natura 
nos corpos d´agua, sem qualquer tipo de tratamento. O município informou que não possui projeto 
para construção da ETE, nem tampouco para ampliação da rede coletora, mas dispõe de área para 
construção da ETE. Foi solicitado à Funasa recursos para elaboração de projetos, ainda sem retorno. 
Os resíduos sólidos são coletados e destinados atualmente a um aterro controlado. Não possuem 
coleta seletiva. A Prefeitura informou da dificuldade para implantação de aterro sanitário de forma 
consorciada com outros municípios, devido ao fato de não encontrarem área disponível, 
considerando a elevada cobertura vegetal nativa da região.  

Necessidades do Município entrevistado: 
 Elaboração do PMSB. 
 Elaboração de projeto de SES da sede. 
 Elaboração de projeto de destinação final de resíduos sólidos. 
 Avaliar a implantação de aterro sanitário consorciado com outros municípios da região. 

Pendências do Município Entrevistado:  
 Encaminhar o Termo de Compromisso para a elaboração do PMSB assinado pelo Prefeito. 
 Encaminhar o check list com informações técnicas sobre o município. 

 

Figura 3295 - Entrevista com o Município de Materlândia-MG 
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Figura 306 - Lista de Presença - Entrevista com o Município de Materlândia -MG 

 

2º dia: Período da tarde – Entrevista realizada em Guanhães-MG 

Data: 23/07/2013 Horário: 16h30min Município: Coluna 

Síntese da Entrevista:  

A Prefeitura, representada pelo Sr. José de Brito Filho (Prefeito) e Nero Fernando Silva Lopes (Chefe 
de Gabinete), informou que o município não possui e nem dispõe de recursos para o Plano Municipal 
de Saneamento Básico (PMSB), e que tem interesse no apoio à elaboração do mesmo. A prestação 
dos serviços de abastecimento de água é realizada pela COPASA e atende a toda população urbana da 
sede. Quanto ao Sistema de Esgotamento Sanitário (SES), sob responsabilidade da Prefeitura, foi 
informado que coletam cerca de 90% dos esgotos da área urbana. Os esgotos coletados são lançados 
in natura nos corpos d´agua, sem qualquer tipo de tratamento. Há alguns pontos de lançamento 
direto das residências nos rios Matinada e São Joaquim. O município informou que não possui projeto 
para construção da ETE, nem tampouco para ampliação da rede coletora. Foi verificado junto à 
Funasa a possibilidade de recursos para elaboração de projetos, ainda sem retorno. Também foi 
informado que o município não possui área para construção da ETE. Identificaram um possível local, 
mas não foi iniciada ainda nenhuma negociação para efetivação da posse do terreno pela Prefeitura. 
Os resíduos sólidos são coletados e destinados atualmente a uma UTC. Não possuem coleta seletiva. 
A Prefeitura informou a possibilidade para implantação de aterro sanitário de forma consorciada com 
os municípios de Frei Lagonegro e Jacuri.  

Necessidades do Município entrevistado: 
 Elaboração do PMSB. 
 Elaboração de projeto de SES da sede. 
 Avaliar a implantação de aterro sanitário consorciado com os municípios de Frei Lagonegro e Jacuri. 

Pendências do Município Entrevistado:  
 Encaminhar o Termo de Compromisso para a elaboração do PMSB assinado pelo Prefeito. 
 Encaminhar o check list com informações técnicas sobre o município. 

 

http://www.ibioagbdoce.org.br/


 

Rua Afonso Pena, 2590, Centro - Governador Valadares - MG - CEP 35010-000 
e-mail: ibioagbdoce@ibio.org.br / site: www.ibioagbdoce.org.br  

Telefone: (33) 3212-4350 

33 

 
Figura 3317 - Entrevista com o Município de Coluna-MG 

Figura 328 - Lista de Presença - Entrevista com o Município de Coluna-MG 

http://www.ibioagbdoce.org.br/


 

Rua Afonso Pena, 2590, Centro - Governador Valadares - MG - CEP 35010-000 

e-mail: ibioagbdoce@ibio.org.br / site: www.ibioagbdoce.org.br Telefone: (33) 3212-4350 

34 

Tabela 1. CARACTERIZAÇÃO GERAL DOS 41 MUNICÍPIOS COM SEDE NA UGRH 4 SUAÇUÍ 

Nº MUNICÍPIO 
Nº DE 

DISTRI-
TOS 

NOME DOS DISTRITOS 
ÁREA 
TOTAL 
(Km

2
) 

POP 
TOTAL 
(hab.) 

IDHM 
2010 

Prestadores dos 
serviços de água 

/ esgoto 

[SNIS 2010 e PIRH] 

Já possui ou 
dispõe de 

recursos para 
PMSB? 

Assinou Termo 
de 

Manifestação 
de Interesse? 

1 Água Boa 1 Palmeira de Resplendor 1.320 15.195 0,576 COPASA/PM NÃO SIM 

2 Campanário 0 -- 442 3.564 0,616 COPASA/PM NÃO   

3 Cantagalo 0 -- 142 4.195 0,631 COPASA/PM NÃO SIM 

4 Coluna 0 -- 349 9.024 0,583 COPASA/PM NÃO SIM 

5 Coroaci 2 
Conceição de Tronqueiras e São Sebastião do 

Bugre 
576 10.270 0,626 COPASA/PM Sem informação   

6 Cuparaque 1 Aldeia 227 4.680 0,627 COPASA NÃO   

7 Divino das Laranjeiras 1 Central de Santa Helena 342 4.937 0,661 COPASA/PM Sem informação   

8 Divinolândia de Minas 0 -- 133 7.024 0,623 SAAE NÃO SIM 

9 Franciscópolis 1 Antônio Ferreira 717 5.800 0,603 COPASA/PM NÃO SIM 

10 Frei Inocêncio 0 -- 470 8.920 0,648 COPASA/PM NÃO SIM 

11 Frei Lagonegro 0 -- 168 3.329 0,543 PM NÃO SIM 

12 Galiléia 2 Santa Cruz de Galiléia e Sapucaia do Norte 720 6.951 0,654 SAAE NÃO   

13 Goiabeira 0 -- 112 3.053 0,647 PM NÃO SIM 

14 Gonzaga 1 Conceição da Brejaúba 209 5.921 0,606 SAAE NÃO SIM 

15 Governador Valadares 12 

Alto de Santa Helena, Baguari, Brejaubinha, 
Xonim, Xonim de Baixo, Derribadinha, Penha 

do Cassiano, Santo Antônio do Pontal, 
Goiabal, São José do Itapinoã, São Vítor e Vila 

Nova Floresta 

2.342 263.689 0,727 SAAE SIM 

  

16 Guanhães 4 
Correntinho, Farias, Sapucaia de Guanhães e 

Taquaral de Guanhães 
1.075 31.262 0,686 SAAE SIM   

17 Itambacuri 2 Frei Serafim e Guarataia 1.419 22.809 0,634 SAAE NÃO SIM 

18 Jampruca 1 São Sebastião do Barroso 517 5.067 0,609 SAAE NÃO   

19 José Raydan 0 -- 181 4.376 0,617 COPASA/PM SIM 
SIM/Mas já tem 
recursos PMSB 
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Nº MUNICÍPIO 
Nº DE 

DISTRI-
TOS 

NOME DOS DISTRITOS 
ÁREA 
TOTAL 
(Km

2
) 

POP 
TOTAL 
(hab.) 

IDHM 
2010 

Prestadores dos 
serviços de água 

/ esgoto 

[SNIS 2010 e PIRH] 

Já possui ou 
dispõe de 

recursos para 
PMSB? 

Assinou Termo 
de 

Manifestação 
de Interesse? 

20 Malacacheta 3 
Jaguaritira, Junco de Minas e Santo Antônio do 

Mucuri 
728 18.776 0,618 COPASA NÃO  

21 Marilac 0 -- 159  4.219 0,615 COPASA/PM NÃO   

22 Materlândia 0 -- 281  4.595 0,597 COPASA/PM NÃO SIM 

23 Nacip Raydan 0 -- 234  3.154 0,612 COPASA/PM NÃO SIM 

24 Paulistas 0 -- 221  4.918 0,585 COPASA/PM NÃO   

25 Peçanha 1 Santa Teresa do Bonito 997  17.260 0,625 COPASA/PM NÃO SIM 

26 Periquito 2 Pedra Corrida e São Sebastião do Baixio 229  7.036 0,627 COPASA/PM Sem informação   

27 Rio Vermelho 1 Pedra Menina 987  13.645 0,651 COPASA/PM NÃO SIM 

28 Santa Efigênia de Minas 0 -- 132  4.600 0,558 COPASA/PM Sem informação   

29 Santa Maria do Suaçuí 3 Brejo de Minas, Glucínio e Poaia 624  14.395 0,607 COPASA SIM   

30 São Geraldo da Piedade 0 -- 152  4.389 0,640 PM NÃO   

31 São Geraldo do Baixio 1 Conceição das Laranjeiras 281  3.486 0,600 PM NÃO SIM 

32 São João Evangelista 2 Nelson de Sena e São Geraldo do Baguari 478  15.553 0,630 COPASA/PM NÃO   

33 São José da Safira 0 -- 214  4.075 0,638 COPASA/PM NÃO SIM 

34 São José do Jacuri 0 -- 345  6.553 0,583 COPASA SIM   

35 São Pedro do Suaçuí 1 Córrego Dantas do Suaçuí 308  5.570 0,566 COPASA/PM NÃO   

36 
São Sebastião do 
Maranhão 

2 Mãe dos Homens e Santo Antônio dos Araújos 518  10.647 0,622 COPASA NÃO SIM 

37 Sardoá 0 -- 142  5.594 0,581 COPASA/PM NÃO   

38 Serra Azul de Minas 0 -- 219  4.220 0,636 COPASA NÃO   

39 Mathias Lobato 0 -- 172  3.370 0,557 COPASA/PM NÃO SIM 

40 Virginópolis 0 -- 440  10.572 0,675 COPASA/PM NÃO SIM 

41 Virgolândia 1 Divino de Virgolândia 281  5.658 0,620 COPASA/PM NÃO SIM 
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Tabela 2. CRITÉRIOS PARA PONTUAÇÃO: Elaboração de PMSB na UGRH 4 Suaçuí 

Nº MUNICÍPIO 

1) Proporção de 
internações por 

doenças de 
veiculação hídrica (%)  

2) Percentual de 
domicílios urbanos com 
saneamento adequado 

[IBGE 2010] 

3) Índice de 
atendimento 

urbano de água (%)  
[SNIS 2010 e PIRH] 

4) Índice de 
atendimento 

urbano de esgoto 
(%) [SNIS 2010 e PIRH] 

5) Índice de 
coleta urbana 

de lixo (%)  
[SNIS 2010 e PIRH] 

6) Municípios com ocorrências 
de inundações e/ou 

alagamentos na área urbana 
nos últimos 5 anos? [PNSB 2008] 

1 Água Boa 17,19 63,7 85,2  54,9 61,5 SIM 

2 Cantagalo 10,24 35,4 94,7  34,3 87,6 SIM 

3 Coluna 1,57 81,3 100,0  71,7 60,59 SIM 

4 Divinolândia de Minas 2,82 58,6 83,19 80,0 54,17  

5 Franciscópolis 1,94 86,1 90,6  24,9 100,0 SIM 

6 Frei Lagonegro 5,52 82,5 62,24  33,3 100,0  

7 Frei Inocêncio 6,71 80,2 100,0  81,6 81,15 SIM 

8 Goiabeira 4,32 76,5 100,0  100,0 100,0 SIM 

9 Gonzaga 4,32 80,0 87,4  87,4 100,0 SIM 

10 Materlândia 10,55 74,2 100,0  60,4 59,34 SIM 

11 Mathias Lobato 5,59 61,2 100,0  75,2 44,3  

12 Nacip Raydan 1,33 78,6 100,0  100,0 15,17  

13 Peçanha 9,23 57,8 100,0  76,7 100,0 SIM 

14 Rio Vermelho 1,76 66,2 100,0  44,5 61,14  

15 São Geraldo do Baixio 4,65 83,9 95,5  90,2 100,0  

16 São José da Safira 1,56 69,8 100,0  55,0 27,78 SIM 

17 São Sebastião do Maranhão 7,69 66,7 89,3  69,8 100,0  

18 Virginópolis 8,17 69,3 100,0  70,0 92,0 SIM 

19 Virgolândia 1,43 77,6 100,0  72,3 100,0  

 MÉDIA DA BACIA EM MG 3,69 82,8 98,0 86,8 97,8  
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Tabela 3. LISTA DE HIERARQUIZAÇÃO: Elaboração de PMSB na UGRH 4 Suaçuí 

Nº MUNICÍPIO 
1) IDH-M 

menor que 
0,600? 

2) Proporção de 
internações por 

doenças de 
veiculação hídrica 
maior que a média 

da bacia no Estado? 

3) Percentual de 
domicílios 

urbanos com 
saneamento 

adequado menor 
que a média da 

bacia no Estado? 

4) Índice de 
atendimento 

urbano de água 
menor que a 

média da bacia 
no Estado? 

5) Índice de 
atendimento 

urbano de 
esgoto menor 

que a média da 
bacia no 
Estado? 

6) Índice de 
coleta urbana 
de lixo menor 

que a média da 
bacia no 
Estado? 

7) Municípios com 
ocorrências de 

inundações e/ou 
alagamentos na área 
urbana entre 2003 e 

2008? 

TOTAL DE 
CRITÉRIOS 

ATENDIDOS 

1 Água Boa  SIM   SIM   SIM   SIM   SIM   SIM  SIM 7 

2 Cantagalo    SIM   SIM   SIM   SIM   SIM  SIM 6 

3 Materlândia  SIM   SIM   SIM     SIM   SIM  SIM 6 

4 Mathias Lobato  SIM   SIM   SIM     SIM   SIM    5 

5 Virginópolis    SIM   SIM     SIM   SIM  SIM 5 

6 Frei Inocêncio    SIM   SIM     SIM   SIM  SIM 5 

7 Coluna  SIM     SIM     SIM   SIM  SIM 5 

8 Frei Lagonegro  SIM   SIM   SIM   SIM   SIM      5 

9 Peçanha    SIM   SIM     SIM    SIM 4 

10 Divinolândia de Minas      SIM   SIM   SIM   SIM    4 

11 São Sebastião do Maranhão    SIM   SIM   SIM   SIM      4 

12 São José da Safira      SIM     SIM   SIM  SIM 4 

13 Gonzaga    SIM   SIM   SIM      SIM 4 

14 Rio Vermelho      SIM     SIM   SIM    3 

15 Goiabeira    SIM   SIM        SIM 3 

16 Franciscópolis        SIM   SIM    SIM 3 

17 Virgolândia      SIM     SIM      2 

18 Nacip Raydan      SIM       SIM    2 

19 São Geraldo do Baixio    SIM     SIM        2 
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NOTAS: 

1) O IDH-M é um ajuste metodológico ao IDH Global, que compreende um banco de dados com informações socioeconômicas sobre todos os municípios e estados do país e Distrito Federal. Uma 
nova versão do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, com dados do Censo 2010, foi lançada pelo PNUD, em parceria com o IPEA e a Fundação João Pinheiro, no dia 29 de julho de 2013. Os 
três pilares que constituem o IDH (saúde, educação e renda) são mensurados nas seguintes dimensões: 

(i) uma vida longa e saudável (longevidade) é medida pela esperança de vida ao nascer;  

    (ii) o acesso ao conhecimento (educação) é medido pela escolaridade da pessoa adulta e pelo fluxo escolar da população jovem; 

(iii) o padrão de vida (renda) é medido pela renda municipal per capita, ou seja, pela renda média dos residentes de determinado município, expressa em reais de 1º de agosto de 2010. 

2) São considerados Muito Baixo valores de  IDHM 2010 até 0,499; Baixo de 0,500 a 0,599; Médio de 0,600 a 0,699; Alto de 0,700 a 0,799; e Muito Alto de 0,800 a 1. 

3) Na UGRH 4-Suaçuí os municípios apresentam IDHM 2010 variando de 0,543 (Frei Lagonegro) a 0,727 (Governador Valadares). 

4) São consideradas doenças de veiculação hídrica aquelas associadas à inadequação das condições de saneamento, tais como, cólera, infecções gastrointestinais, febre tifóide, poliomielite, 
amebíase, esquistossomose e shigelose. 

(i) Em Minas Gerais foi adotado o indicador de razão entre o número de internações por doenças de veiculação hídrica (infecciosas e parasitárias) e o número total de internações da população 
residente, em percentual. Fonte: FJP/IMRS 2010. 

(ii) No Espírito Santo foi adotado o indicador de mortalidade proporcional (todas as idades) por doenças infecciosas e parasitárias (Grupo I do CID10). Fonte: Cadernos de Informações de Saúde do 
Espírito Santo (http://tabnet.datasus.gov.br/tabdata/cadernos/es.htm), SIM/SINASC 2008. 

 

5) A fonte de dados de saneamento é o SNIS 2010 e 2009. Quando não disponíveis, foram utilizados os dados do PIRH (em vermelho). 

6) Tendo em vista a ausência de dados de 2010 para índices de atendimento de água, esgoto e coleta de lixo da população urbana para alguns municípios da bacia, foi considerado o indicador 
"Domicílios urbanos com saneamento adequado". Fonte: IBGE/Censo Demográfico 2010. 

7) De acordo com o IBGE é considerado com saneamento adequado o domicílio nas seguintes condições: abastecimento de água por rede geral, esgotamento sanitário por rede geral ou fossa séptica 
e lixo coletado diretamente ou indiretamente. 

8) Dados da PNSB 2008 indicam os municípios que declararam, nos últimos 5 anos, a ocorrência de problemas de inundação ou alagamento ou a existência de áreas de risco no perímetro urbano 
que demandam drenagem especial. Fonte: IBGE/PNSB 2008. 

9) Como referência para os indicadores de saneamento foram adotados os valores médios da bacia do rio Doce em cada Estado (Minas Gerais e Espírito Santo). 

10) A hierarquização segue a ordem da lista pois, no caso de empate na pontuação dos critérios, foram priorizados os municípios com menores percentuais de domicílios em condições adequadas de 
saneamento. 

11) Municípios que já possuem ou que contam com recursos para elaboração do PMSB ou de projetos não são considerados elegíveis. 

12) Para a seleção final dos municípios hierarquizados devem ser considerados os recursos disponíveis da União e de MG e a assinatura do Termo de Compromisso pela Prefeitura. 
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MAPA DA UGRH 4 SUAÇUI 
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