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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 0

 

Em atendimento ao Edital de Chamamento Público

5 do Caratinga nº 06/2013 para elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico [PMSB]

consonância com o Programa de Saneamento P41

Doce e da UGRH 5 Caratinga,com recursos da cobrança

Estado de Minas Gerais, apresentamos o 

 

1. Da manifestação de interesse das Prefeituras Municipais

Na UGRH 5 Caratinga, 22 municípios apresentaram o Termo de Manifestação

do PMSB, previsto no Programa de Universalização do Saneamento (P41)

de agosto de 2013, prazo final para envio da 

TÉCNICO, foram realizadas entrevistas com 

outubro de 2013, foi feito contato telefônico com as Prefeituras de 

Dores, totalizando o contato com os 22 municípios que

possibilitar o levantamento das demandas específicas de cada uma das Prefeituras 

Cabe ressaltar o apoio do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 

dos municípios. O Comitê entrou em contato com

prefeitos para a importância da resposta ao Chamamento Público 

Municipais de Saneamento Básico

participou de todas as entrevistas realizadas.

2. Dos territórios municipais elegíveis

A Tabela 1 detalha as principais características do total de 

consideradas elegíveis para o Programa de Universalização do Saneamento (P41),

municípios que apresentaram o Termo de Manifestação

Tabelas 2 e 3 detalham a hierarquização desses

já possuem ou que contam com recursos par

3. Dos critérios de hierarquização dos municípios interessados

Para pontuação dos municípios foram adotados os critérios constantes da

CBH Doce e nº 12/2012 do CBH Caratinga

Caratinga, conforme ilustrado na Tab

A lista de hierarquização para a elaboração de PMSB

comparação da pontuação obtida pelo município 

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

saneamento adequado" do IBGE, com base no 

pontuação por serviços de saneamento para toda a bacia
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– RESULTADO FINAL–  

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 06/2013 – UGRH 5 Caratinga

de Chamamento Público da Unidade de Gestão de Recursos Hídricos

elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico [PMSB]

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

com recursos da cobrança pelo uso da água arrecadados pela União e pelo 

apresentamos o Resultado Final da seleção realizada. 

1. Da manifestação de interesse das Prefeituras Municipais 

municípios apresentaram o Termo de Manifestação de Interesse n

o Programa de Universalização do Saneamento (P41), devidamente assinado 

, prazo final para envio da referida manifestação. Conforme apresentado no 

entrevistas com 20 municípios nos dias 01 e 02 de outubro

de 2013, foi feito contato telefônico com as Prefeituras de Dom Cavati e São Domingos das 

, totalizando o contato com os 22 municípios que assinaram o Termo de Manifestação, 

possibilitar o levantamento das demandas específicas de cada uma das Prefeituras interessadas. 

Cabe ressaltar o apoio do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Caratinga - CBH Caratinga

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

importância da resposta ao Chamamento Público para a elaboração dos Planos 

Municipais de Saneamento Básico. O Secretário Executivo do Comitê, Kleber Ramon Rodrigues

as entrevistas realizadas. 

2. Dos territórios municipais elegíveis 

1 detalha as principais características do total de 25 sedes municipais da UGRH 5 Caratinga

o Programa de Universalização do Saneamento (P41),

o Termo de Manifestação de Interesse dentro do prazo previsto

a hierarquização desses municípios para a elaboração de PMSBs

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

3. Dos critérios de hierarquização dos municípios interessados 

foram adotados os critérios constantes das Deliberaç

Caratinga que instituíram o PAP da bacia do rio Doce e da UGRH 

Tabela 2. 

para a elaboração de PMSB, constante da Tabela 

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

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

para alguns municípios, foi considerado o indicador "Domicílios urbanos com 

, com base no Censo Demográfico 2010, de forma a 

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

000 

1 

Caratinga 

ão de Recursos Hídricos (UGRH) 

elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico [PMSB] e em 

lurianual (PAP) da bacia do rio 

pelo uso da água arrecadados pela União e pelo 

de Interesse na elaboração 

devidamente assinado até 30 

Conforme apresentado no RELATO 

outubro e em 07 de 

Dom Cavati e São Domingos das 

assinaram o Termo de Manifestação, de forma a 

interessadas.  

Caratinga na mobilização 

com o intuito de sensibilizar os 

a elaboração dos Planos 

Kleber Ramon Rodrigues, 

da UGRH 5 Caratinga, 

o Programa de Universalização do Saneamento (P41), e identifica os 22 

dentro do prazo previsto. As 

para a elaboração de PMSBs. Municípios que 

não são considerados elegíveis. 

Deliberações nº 32/2012 do 

do rio Doce e da UGRH 

 3, foi gerada após 

da bacia do rio Doce no estado 

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

, foi considerado o indicador "Domicílios urbanos com 

, de forma a uniformizar a 

e acordo com o IBGE, é 
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considerado “com saneamento adequado

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

com dados do Censo 2010 do IBGE

atualizados. De acordo com a nova classificação, são considerados 

0,599; médio de 0,600 a 0,699; alto de 0,700 a 0,799

IDH Municipais variam de 0,553 a 0,706

alto IDHM (0,706), os demais encontram

Na pág.42 são apresentadas NOTAS com informações técnicas sobre os indicadores adotados.

4. Da elaboração dos planos e projetos

Conforme previsto no Edital de Chamamento nº 06

priorizada no Programa P41 apenas a modalidade

Básico (PMSB). 

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

administração pública federal destinados a serviços de saneamento básico

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

serem realizados na bacia. Assim, p

(P11 e P41), devem ser aguardadas as diretrizes técnicas e os mapeamentos resul

dos PMSBs. 

Registra-se que, na bacia do rio Caratinga, o apoio na elaboração dos PMSBs para 

que manifestaram interesse está condicionado 

recursos destinados aos programas de saneamento 

modalidade “Apoio na elaboração de PMSBs

outros programas.  

Cabe ainda registrar que, também deve ser

saneamento P11 e P41, arrecadados pela União

na elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico

Dessa forma, o atendimento será dado conforme a disponib

municípios expressa na Tabela 3. 

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

programas de saneamento na UGRH 5 Caratinga, no período 2012 a 2015.
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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. 

tendo em vista a publicação do Atlas do Desenvolvimento Humano 

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

De acordo com a nova classificação, são considerados baixos valores de IDHM de

0,600 a 0,699; alto de 0,700 a 0,799; e muito alto de 0,8 a 1.Na UGRH 

IDH Municipais variam de 0,553 a 0,706. Com exceção de Imbé de Minas (valor baixo)

os demais encontram-se na faixa Médio. 

com informações técnicas sobre os indicadores adotados.

4. Da elaboração dos planos e projetos 

Edital de Chamamento nº 06/2013 e tendo em vista a exigência legal

apenas a modalidade de elaboração de Planos Municipais de 

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

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

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

Assim, para as demais modalidades previstas nos Programas de Saneamento 

, devem ser aguardadas as diretrizes técnicas e os mapeamentos resultantes da elaboração 

se que, na bacia do rio Caratinga, o apoio na elaboração dos PMSBs para 

que manifestaram interesse está condicionado à aprovação pelo CBH Caratinga do direcionamento dos 

rogramas de saneamento P11 e P41, arrecadados em M

Apoio na elaboração de PMSBs”, além do redirecionamento de recursos alocados em 

também deve ser considerada a concentração dos recursos dos programas de 

P11 e P41, arrecadados pela União e alocados na UGRH Caratinga, na modalidade “

na elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico”. 

será dado conforme a disponibilidade de recursos e a hierarquização dos 

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

programas de saneamento na UGRH 5 Caratinga, no período 2012 a 2015. 
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seguintes condições: 

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

Desenvolvimento Humano no Brasil 2013 

,no dia 29 de julho de 2013, os dados do IDHM foram devidamente 

os valores de IDHM de 0,500 a 

UGRH 5 Caratinga,os 

(valor baixo) e Caratinga, com 

com informações técnicas sobre os indicadores adotados. 

e tendo em vista a exigência legal, foi 

nos Municipais de Saneamento 

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

. Ademais, as diretrizes e 

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

ara as demais modalidades previstas nos Programas de Saneamento 

tantes da elaboração 

se que, na bacia do rio Caratinga, o apoio na elaboração dos PMSBs para todos os municípios 

aprovação pelo CBH Caratinga do direcionamento dos 

Minas Gerais, para a 

”, além do redirecionamento de recursos alocados em 

a concentração dos recursos dos programas de 

na modalidade “Apoio 

ilidade de recursos e a hierarquização dos 

se a seguir a síntese dos recursos da União e de Minas Gerais aprovados para aplicação nos 
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RECURSOS DA UNIÃO PARA A UGRH 

PROGRAMAS 

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 

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
habitantes com práticas de drenagem urbana sustentáveis

 

RECURSOS DE MG PARA A UGRH CARATINGA

PROGRAMAS 

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 

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

 

5. Da seleção 

Os 2 2municípios hierarquizados para 

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

Após a definição do CBH Caratinga do direcionamento dos recursos para apoio aos PMSBs, os 

municípios serão selecionados e será

convocatórios, divididos em lotes, para 

entrega do Termo de Compromisso assinado pelas Prefeituras.
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PARA A UGRH CARATINGA: 

2012 2013 2014

 
  

Elaboração de projetos de sistemas de esgotamento sanitário 100 50 100

Programa de Universalização do Saneamento (P41)      

100 -- 50

Elaboração de projetos para otimização de SAAs 50 -- --

Elaboração de projetos de destinação final de resíduos sólidos 100 -- 50

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

-- -- --

TOTAL 350 50 200

CARATINGA: 

2012 2013 2014

 
  

de esgotamento sanitário 150 450 450

Programa de Universalização do Saneamento (P41)       

100 110 120

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

final de resíduos sólidos 100 -- --

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

-- -- --

TOTAL 350 560 570

rarquizados para apoio à elaboração dos Planos Municipais de Saneamento 

se listados no quadro a seguir. 

Após a definição do CBH Caratinga do direcionamento dos recursos para apoio aos PMSBs, os 

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

para fins de otimizar o processo de licitação. Para tanto 

ompromisso assinado pelas Prefeituras. 

000 
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2014 2015 TOTAL 

   
100 100 350 

      

0 50 200 

-- 50 100 

0 50 200 

-- -- 0 

200 250 850 

2014 2015 TOTAL 

   
450 450 1.500 

    

120 -- 330 

- -- 0 

- 150 250 

- -- 0 

570 600 2.080 

Planos Municipais de Saneamento 

Após a definição do CBH Caratinga do direcionamento dos recursos para apoio aos PMSBs, os 

à preparação dos atos 

Para tanto é necessária a 
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MUNICÍPIOS HIERARQUIZADOS PARA APOIO À ELABORAÇÃO DE PMSBs

Nº PMSB

1 Imbé de Minas 

2 Inhapim 

3 Engenheiro Caldas 

4 Conselheiro Pena 

5 Bugre 

6 São Sebastião do Anta

7 Ubaporanga 

8 Sobrália 

9 Piedade de Caratinga

10 Caratinga 

11 Itanhomi 

 

6. Dos recursos e do resultado final

Conforme estabelece o item 5.2 do Edital nº 0

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

sede do IBIO - AGB Doce, em até 3

preliminar. 

A Comissão Gestora de Licitação e Contratos do IBIO 

para analisar e decidir sobre o recurso apresentado

eletrônica do IBIO - AGB Doce www.ibioagbdoce.org.br

Após a divulgação do Resultado Final

selecionados e divulgará a listagem dos munic

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

 

 

 

Comissão Gestora de Licitação e Cont
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PARA APOIO À ELABORAÇÃO DE PMSBs NA UGRH 

PMSB Nº PMSB

12 Santa Bárbara do Leste

13 Tarumirim 

 14 São Domingos das Dores

15 Fernandes Tourinho

16 Dom Cavati 

Sebastião do Anta 17 Vargem Alegre 

18 Alpercata 

19 Iapu 

Piedade de Caratinga 20 Capitão Andrade

21 Tumiritinga 

22 Santa Rita de Minas

recursos e do resultado final 

5.2 do Edital nº 06/2013, o município ou qualquer cidadão é parte legítima 

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

AGB Doce, em até 3 (três) dias úteis a contar da data de public

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 

www.ibioagbdoce.org.br e do CBH-Doce www.cbhdoce.org.br

Após a divulgação do Resultado Final, o IBIO - AGB Doce notificará os proponentes devidamente 

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

AGB Doce www.ibioagbdoce.org.br.  

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

 

Governador Valadares, 01 de

000 
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NA UGRH CARATINGA: 

PMSB 

Santa Bárbara do Leste 

São Domingos das Dores 

Fernandes Tourinho 

 

Capitão Andrade 

Santa Rita de Minas 

município ou qualquer cidadão é parte legítima 

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

(três) dias úteis a contar da data de publicação do resultado 

até 7 (sete) dias úteis 

resultado da análise será publicado na pagina 

www.cbhdoce.org.br. 

os proponentes devidamente 

ípios na página eletrônica do CBH-Doce 

de Novembro de 2013. 
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RELATO TÉCNICO DO CONTATOCOM

Municípios entrevistados:  

a) 1º dia, 01/10/2013, em Caratinga
Vargem Alegre, Bugre, Iapu, Inhapim
abaixo). 

b) 2º dia, 02/10/2013, em Governador Valadares
Tourinho, Sobrália, Tarumirim, Capitão Andrade, Conselheiro Pena, 
de Caratinga e Santa Barbara do Leste

Contato telefônico, dia 07/10/11:Dom Cavati e São Domingos das Dores

Técnicos: Edson Azevedo - AGB Doc

CBH-Caratinga: Kleber Rodrigues - Secretário Executivo

 

Entrevistas no 

Figura 1-9 Municípios entrevistados no 1º dia, 
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O CONTATOCOM 22 MUNICÍPIOS DA UGRH 

Caratinga-MG: Caratinga, Imbé de Minas, Santa Rita de Minas, Uboporanga
Vargem Alegre, Bugre, Iapu, Inhapim e São Sebastião do Anta (conforme mostrado na Fig. 1 

/2013, em Governador Valadares-MG:Alpercata, Engenheiro Caldas, Fernandes 
Tourinho, Sobrália, Tarumirim, Capitão Andrade, Conselheiro Pena, Itanhomi, Tumiritinga, Piedade 

Santa Barbara do Leste (conforme mostrado na Fig. 18). 

Dom Cavati e São Domingos das Dores. 

AGB Doce e Patrícia Hott Cabral-Cobrape. 

Secretário Executivo. 

Entrevistas no 1º dia: 01/10/2013 

Municípios entrevistados no 1º dia, 01 de outubro de 2013. 
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22 MUNICÍPIOS DA UGRH 5 CARATINGA 

Caratinga, Imbé de Minas, Santa Rita de Minas, Uboporanga, 
(conforme mostrado na Fig. 1 

Alpercata, Engenheiro Caldas, Fernandes 
Itanhomi, Tumiritinga, Piedade 
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Figura 2 – Entrevista com o Município de 

Período da manhã 

Data: 01/10/2013 

Síntese da Entrevista:  

A Prefeitura, representada pelo Sr. 
informou que o município não possui o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e que tem 
interesse na elaboração do mesmo. A prestação dos serviços de abastecimento de água 
realizada pela Copasa e atende quase a totalidade da população urbana. Quanto ao Sistema de 
Esgotamento Sanitário (SES), também 
coleta 79% dos esgotos da área urbana, 
que as obras para sua conclusão estão em andamento. Os esgotos coletados são lançados 
nos corpos d´agua, sem qualquer tipo de tratamento. A ETE
estando pendente a licença ambiental. Os resíduos sólidos são 
sanitário do próprio município, e o mesmo possui coleta seletiva
pequena proporção, devendo ser ampliado. A Prefeitura informou que
em consorciar com outros município

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 checklist com informações técnicas sobre o município.
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o Município de Caratinga-MG 

Período da manhã – Entrevista realizada em Caratinga-MG 

Horário: 10h45min Município: Caratinga 

A Prefeitura, representada pelo Sr. Álvaro Tapias Chinchilla (Secretário Municipal de Meio Ambiente), 
informou que o município não possui o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e que tem 
interesse na elaboração do mesmo. A prestação dos serviços de abastecimento de água 

de quase a totalidade da população urbana. Quanto ao Sistema de 
Esgotamento Sanitário (SES), também de responsabilidade da Copasa, foi informado que o município 
coleta 79% dos esgotos da área urbana, faltando aproximadamente 27km de rede 

as obras para sua conclusão estão em andamento. Os esgotos coletados são lançados 
ualquer tipo de tratamento. A ETE do munícipio encontra

stando pendente a licença ambiental. Os resíduos sólidos são destinados atualmente ao aterro 
sanitário do próprio município, e o mesmo possui coleta seletiva, sendo seu volume
pequena proporção, devendo ser ampliado. A Prefeitura informou que, a princípio

consorciar com outros municípios.  

Necessidades do Município entrevistado:  

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

com informações técnicas sobre o município.  
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(Secretário Municipal de Meio Ambiente), 
informou que o município não possui o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e que tem 
interesse na elaboração do mesmo. A prestação dos serviços de abastecimento de água da sede é 

de quase a totalidade da população urbana. Quanto ao Sistema de 
Copasa, foi informado que o município 

de rede coletora, sendo 
as obras para sua conclusão estão em andamento. Os esgotos coletados são lançados in natura 

encontra-se em construção, 
destinados atualmente ao aterro 

sendo seu volume atual em 
a princípio, não há interesse 

Encaminhar o Termo de Compromisso para a elaboração do PMSB assinado pelo prefeito.  
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Figura 3 - Lista de Presença - Entrevista com 

 

Período da manhã 

Data: 01/10/2013 

Síntese da Entrevista:  

A Prefeitura, representada pela Sra.
município não possui o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e que tem interesse na 
elaboração do mesmo. A prestação dos serviços de abastecimento de água na sede é realizada pel
Copasa e atende a praticamente
Esgotamento Sanitário (SES), de
município coleta 89% dos esgotos da área urbana, sendo 
coletor.Estima-se que ainda faltam
lançados in natura nos corpos d’água, sem qualquer tipo de tratamento. O município possui área para 
construção da ETE e dispõe de projeto elaborado pela Copasa. 
sua construção e nem para a ampliação e adequação da rede coletora dos esgotos. Os resíduos 
sólidos são destinados a um lixão
seletiva. A área do atual lixão pode ser recuperada para implantação d
sinalizou a possibilidade de implantação de aterro sanitário consorciado com os municípios de São 
Domingos e São Sebastião do Anta.

Necessidades do Município entrevistado
Elaboração do PMSB.  
Projeto de destinação final de resíduos sólidos.

Pendências do Município entrevistado
Encaminhar o Termo de Compromisso para a elaboração do PMSB assinado pelo prefeito. 
Encaminhar o checklist com informações técnicas sobre o município.

 

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

Telefone: (33) 3212-4350 

com o Município de Caratinga-MG 

Período da manhã – Entrevista realizada em Caratinga-MG 

Horário: 11h05min Município: Imbé de Minas

efeitura, representada pela Sra. Jane Glaide Lessa Pinheiro (Engenheira Civil), informou que o 
município não possui o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e que tem interesse na 
elaboração do mesmo. A prestação dos serviços de abastecimento de água na sede é realizada pel

raticamente toda a população urbana da sede. Quanto ao Sistema de 
de responsabilidade do Departamento de Obras da 

os esgotos da área urbana, sendo necessária adequação de parte do sistema 
se que ainda faltam aproximadamente 9km de rede coletora. Os esgotos coletados são 

gua, sem qualquer tipo de tratamento. O município possui área para 
ispõe de projeto elaborado pela Copasa. Entretanto, não possuem

nem para a ampliação e adequação da rede coletora dos esgotos. Os resíduos 
sólidos são destinados a um lixão.Não possuem unidade de triagem e compostagem e nem coleta 

de ser recuperada para implantação de aterro sanitário.  A Prefeitura 
sinalizou a possibilidade de implantação de aterro sanitário consorciado com os municípios de São 
Domingos e São Sebastião do Anta. 

Necessidades do Município entrevistado:  

Projeto de destinação final de resíduos sólidos. 

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

com informações técnicas sobre o município. 

000 

7 

 

Imbé de Minas 

Lessa Pinheiro (Engenheira Civil), informou que o 
município não possui o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e que tem interesse na 
elaboração do mesmo. A prestação dos serviços de abastecimento de água na sede é realizada pela 

população urbana da sede. Quanto ao Sistema de 
bras da Prefeitura,o 

necessária adequação de parte do sistema 
. Os esgotos coletados são 

gua, sem qualquer tipo de tratamento. O município possui área para 
Entretanto, não possuem recursos para 

nem para a ampliação e adequação da rede coletora dos esgotos. Os resíduos 
triagem e compostagem e nem coleta 

terro sanitário.  A Prefeitura 
sinalizou a possibilidade de implantação de aterro sanitário consorciado com os municípios de São 

Encaminhar o Termo de Compromisso para a elaboração do PMSB assinado pelo prefeito.  



Rua Afonso Pena, 2590, Centro 
e-mail: ibioagbdoce@ibio.org.br / site: 

Figura 4 - Entrevista com o Município de 

Figura 5 - Lista de Presença - Entrevista com 

 

 

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

Telefone: (33) 3212-4350 

o Município de Imbé de Minas-MG 

com o Município de Imbé de Minas-MG 
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Rua Afonso Pena, 2590, Centro 
e-mail: ibioagbdoce@ibio.org.br / site: 

Período da manhã 

Data: 01/10/2013 

Síntese da Entrevista:  

A Prefeitura, representada pela Sr
município não possui o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e que tem interesse na 
elaboração do mesmo. A prestação dos serviços de abastecimento de água na sede é realizada pel
Copasa e atende praticamente to
Sanitário (SES), de responsabilidade do
dos esgotos da área urbana, sendo necessária adequação de parte do sistema coletor.
coletados são lançados in natura 

não possui área para construção da ETE
para sua construção e nem para a ampliação e adequação da rede coletora dos esgotos. Os resíduos 
sólidos são destinados a um lixão
seletiva. A área do atual lixão pode ser recuperada para implantação d
sinalizou a possibilidade de implantação de aterro sanitário consorciado com os municípios de
Caratinga e Ipatinga. 

Necessidades do Município entrevistado
Elaboração do PMSB.  
Projeto de destinação final de resíduos sólidos.
Projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário (SES).

Pendências do Município entrevistado
Encaminhar o Termo de Compromisso para a elaboração do PMSB assinado pelo prefeito. 
Encaminhar o checklist com informações técnicas sobre o município.  

 

Figura 6 - Entrevista com o Município de 

 

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

Telefone: (33) 3212-4350 

Período da manhã – Entrevista realizada em Caratinga-MG 

Horário: 11h35min Município: Ubaporanga

A Prefeitura, representada pela Sra. Jane Glaide Lessa Pinheiro (Engenheira Civil), informou que o 
município não possui o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e que tem interesse na 
elaboração do mesmo. A prestação dos serviços de abastecimento de água na sede é realizada pel

toda a população urbana. Quanto ao Sistema de Esgotamento 
de responsabilidade do Departamento de Obras da Prefeitura,o município

os esgotos da área urbana, sendo necessária adequação de parte do sistema coletor.
in natura nos corpos d’água, sem qualquer tipo de tratamento. O município 

possui área para construção da ETE e nem dispõe de projeto. Também não possuem
nem para a ampliação e adequação da rede coletora dos esgotos. Os resíduos 

sólidos são destinados a um lixão. Não possuem unidade de triagem e compostagem e nem coleta 
lixão pode ser recuperada para implantação de aterro sanitári

sinalizou a possibilidade de implantação de aterro sanitário consorciado com os municípios de

Necessidades do Município entrevistado:  

Projeto de destinação final de resíduos sólidos. 
istema de Esgotamento Sanitário (SES). 

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

com informações técnicas sobre o município.   

Município de Ubaporanga-MG 

000 
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Ubaporanga 

Lessa Pinheiro (Engenheira Civil), informou que o 
município não possui o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e que tem interesse na 
elaboração do mesmo. A prestação dos serviços de abastecimento de água na sede é realizada pela 

população urbana. Quanto ao Sistema de Esgotamento 
,o município coleta 89% 

os esgotos da área urbana, sendo necessária adequação de parte do sistema coletor. Os esgotos 
gua, sem qualquer tipo de tratamento. O município 

não possuem recursos 
nem para a ampliação e adequação da rede coletora dos esgotos. Os resíduos 

triagem e compostagem e nem coleta 
terro sanitário.  A Prefeitura 

sinalizou a possibilidade de implantação de aterro sanitário consorciado com os municípios de 

Encaminhar o Termo de Compromisso para a elaboração do PMSB assinado pelo prefeito.  

 



Rua Afonso Pena, 2590, Centro 
e-mail: ibioagbdoce@ibio.org.br / site: 

Figura 7 - Lista de Presença - Entrevista com o

 

Período da manhã 

Data: 01/10/2013 

Síntese da Entrevista:  

A Prefeitura, representada pelos 
(Diretor de Agricultura), informou que o município não possui o Plano Municipal de Saneamento 
Básico (PMSB) e que tem interesse na el
abastecimento de água na sede é realizada pela
ao Sistema de Esgotamento Sanitário (SES), 
Prefeitura, o município coleta 100% 
necessidade de adequação. Os esgotos coletados são lançados 
qualquer tipo de tratamento. O município não possui área para a construção da ETE e n
projetos ou recursos para sua construção. Os resíduos sólidos são de
controlado.Não há unidade de triagem e compostagem e não foi implantada a coleta seletiva. A 
Prefeitura sinalizou a possibilidade de implantação de aterro s
de Santa Bárbara do Leste, Bom Jesus do Galho, Vermelho Novo e Caputira.

Necessidades do Município entrevistado
Elaboração do PMSB. 
Projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário (SES).

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

Encaminhar o checklist com informações técnicas sobre o município.

 

 

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

Telefone: (33) 3212-4350 

com o Município de Ubaporanga-MG 

Período da manhã – Entrevista realizada em Caratinga-MG 

Horário: 11h50min Município: Santa Rita de Minas

Srs. José Raimundo Cirilo (Técnico Ambiental) e Sebastião
, informou que o município não possui o Plano Municipal de Saneamento 

Básico (PMSB) e que tem interesse na elaboração do mesmo. A prestação dos serviços de 
de água na sede é realizada pela Copasa e atende a toda a população urbana. Quanto 

ao Sistema de Esgotamento Sanitário (SES), de responsabilidade do Departamento de 
coleta 100% dos esgotos da área urbana, porém de forma precária

de adequação. Os esgotos coletados são lançados in natura nos corpos d’á
qualquer tipo de tratamento. O município não possui área para a construção da ETE e n

recursos para sua construção. Os resíduos sólidos são destinados a um aterro 
triagem e compostagem e não foi implantada a coleta seletiva. A 

Prefeitura sinalizou a possibilidade de implantação de aterro sanitário consorciado com os municípios 
, Bom Jesus do Galho, Vermelho Novo e Caputira. 

Necessidades do Município entrevistado:  

Projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário (SES). 

entrevistado:  
Encaminhar o Termo de Compromisso para a elaboração do PMSB assinado pelo prefeito. 

com informações técnicas sobre o município. 
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Santa Rita de Minas 

e Sebastião Arcanjo 
, informou que o município não possui o Plano Municipal de Saneamento 

aboração do mesmo. A prestação dos serviços de 
população urbana. Quanto 

Departamento de Obras da 
m de forma precária, havendo 

nos corpos d’água, sem 
qualquer tipo de tratamento. O município não possui área para a construção da ETE e nem dispõe de 

stinados a um aterro 
triagem e compostagem e não foi implantada a coleta seletiva. A 

do com os municípios 

Encaminhar o Termo de Compromisso para a elaboração do PMSB assinado pelo prefeito.  



Rua Afonso Pena, 2590, Centro 
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Figura 8 - Entrevista com o Município de Santa Rita de Minas
 

Figura 9- Lista de Presença - Entrevista com 
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com o Município de Santa Rita de Minas-MG 
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Rua Afonso Pena, 2590, Centro 
e-mail: ibioagbdoce@ibio.org.br / site: 

Período da manhã 

Data: 01/10/2013 

Síntese da Entrevista:  

A Prefeitura, representada pelo Sr. Renato Machado Franco (A
município não possui o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e que tem interesse na 
elaboração do mesmo. A prestação dos serviços de abastecimento de água na sede é realizada pel
Copasa e atende a 97% da população urbana. Quanto ao Sistema de Esgotamento Sanitário (SES), 
responsabilidade do Departamento de O
área urbana, porém de forma precária
lançados in natura nos corpos d’água, sem qualquer tipo de tratamento. A área para a construção da 
ETE está em processo de aquisição e o projeto 
destinados a um aterro controlado.
coleta seletiva. A princípio, A Prefeitura

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 checklist com informações técnicas sobre o município.

 

Figura 10 - Entrevista com o Município de Vargem Alegre

 

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

Telefone: (33) 3212-4350 

Período da manhã – Entrevista realizada em Caratinga-MG 

Horário: 12h15min Município: Vargem Alegre

Sr. Renato Machado Franco (Assessor do Prefeito), informou que o 
município não possui o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e que tem interesse na 

A prestação dos serviços de abastecimento de água na sede é realizada pel
sa e atende a 97% da população urbana. Quanto ao Sistema de Esgotamento Sanitário (SES), 

responsabilidade do Departamento de Obras da Prefeitura, o município coleta 100% 
m de forma precária,havendo necessidade de adequação. Os esgotos coletados são 

gua, sem qualquer tipo de tratamento. A área para a construção da 
em processo de aquisição e o projeto encontra-se em elaboração. Os resíduos sólidos são 

ro controlado.Não há unidade de triagem e compostagem e não foi implantada a 
, A Prefeitura não tem interesse em consorciar com outros municípios.

Necessidades do Município entrevistado:  

ípio entrevistado:  
Encaminhar o Termo de Compromisso para a elaboração do PMSB assinado pelo prefeito. 

com informações técnicas sobre o município. 

Vargem Alegre-MG 

000 
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Vargem Alegre 

essor do Prefeito), informou que o 
município não possui o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e que tem interesse na 

A prestação dos serviços de abastecimento de água na sede é realizada pela 
sa e atende a 97% da população urbana. Quanto ao Sistema de Esgotamento Sanitário (SES), se 

coleta 100% dos esgotos da 
. Os esgotos coletados são 

gua, sem qualquer tipo de tratamento. A área para a construção da 
Os resíduos sólidos são 

triagem e compostagem e não foi implantada a 
não tem interesse em consorciar com outros municípios. 

Encaminhar o Termo de Compromisso para a elaboração do PMSB assinado pelo prefeito.  

 



Rua Afonso Pena, 2590, Centro 
e-mail: ibioagbdoce@ibio.org.br / site: 

Figura 11 - Lista de Presença - Entrevista com 

 

Período da tarde 

Data: 01/10/2013 

Síntese da Entrevista:  

A Prefeitura, representada pelo Sr. Osé
Social), informou que o município não possui o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e que 
tem interesse na elaboração do mesmo. A prestação dos serviços de abastecimento 
é realizada pela Copasa e atende a 97% da população urbana. Quanto ao Sistema de Esgotamento 
Sanitário (SES), de responsabilidade do
100% dos esgotos da área urbana, poré
esgotos coletados são lançados in natura 

existe projeto para a construção da ETE e nem
são destinados a um aterro sanitár
coleta seletiva estão em processo de implantação. 
implantação de aterro sanitário consorciado com os municípios de Iapu, Ipaba

Necessidades do Município entrevistado
Elaboração do PMSB. 
Projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário (SES).

Pendências do Município entrevistado
Encaminhar o Termo de Compromisso para a elaboração do PMSB assinado pelo prefeito. 
Encaminhar o checklist com informações técnicas sobre o município. 

 

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

Telefone: (33) 3212-4350 

com o Município de Vargem Alegre-MG 

Período da tarde – Entrevista realizada em Caratinga-MG 

Horário: 13h50min Município: Bugre

o Sr. Oséias de Barros Souza (Diretor do Departamento de Assistência 
Social), informou que o município não possui o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e que 
tem interesse na elaboração do mesmo. A prestação dos serviços de abastecimento 

Copasa e atende a 97% da população urbana. Quanto ao Sistema de Esgotamento 
de responsabilidade do Departamento de Obras da Prefeitura, 

dos esgotos da área urbana, porém de forma precária,havendo necessidade
in natura nos corpos d’água, sem qualquer tipo de tratamento. Não 

para a construção da ETE e nem foi selecionada área para a mesma. Os resíduos sólidos 
são destinados a um aterro sanitário de pequeno porte. A unidade de triagem e compostagem e a 
coleta seletiva estão em processo de implantação. A Prefeitura sinalizou a possibilidade de 
implantação de aterro sanitário consorciado com os municípios de Iapu, Ipaba e São João do Oriente.

Necessidades do Município entrevistado:  

Projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário (SES). 

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

com informações técnicas sobre o município.  
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Bugre 

ias de Barros Souza (Diretor do Departamento de Assistência 
Social), informou que o município não possui o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e que 
tem interesse na elaboração do mesmo. A prestação dos serviços de abastecimento de água na sede 

Copasa e atende a 97% da população urbana. Quanto ao Sistema de Esgotamento 
 o município coleta 

dade de adequação. Os 
gua, sem qualquer tipo de tratamento. Não 

. Os resíduos sólidos 
triagem e compostagem e a 

A Prefeitura sinalizou a possibilidade de 
São João do Oriente. 

Encaminhar o Termo de Compromisso para a elaboração do PMSB assinado pelo prefeito.  
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Figura 12 - Entrevista com o Município de Bugre

Figura 13 - Lista de Presença - Entrevista com 
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Bugre-MG 

com o Município de Bugre-MG 
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Rua Afonso Pena, 2590, Centro 
e-mail: ibioagbdoce@ibio.org.br / site: 

Período da tarde 

Data: 01/10/2013 

Síntese da Entrevista:  

A Prefeitura, representada pelo 
Sanitária e Ambiental), informou que o município não possui o Plano Municipal de Saneamento Básico 
(PMSB) e que tem interesse na elaboração do mesmo. A prestação dos serviços de abastecimento de 
água na sede é realizada pela Copasa
Esgotamento Sanitário (SES), de responsabilidade do Departamento 
município coleta 75% dos esgotos da área urbana, poré
adequação. Os esgotos coletados são lançados 
tratamento. O município possui uma ETE 
possibilidade de utilizar essa mesma área para a construção de uma nova ETE. Os resíduos sólidos são 
destinados a um aterro controlado
a coleta seletiva. O município não possui área para implantação d
possibilidade de implantação de aterro sanitário consorciado com os 
e São João do Oriente, além de outros.

Necessidades do Município entrevistado
Elaboração do PMSB.  
Projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário (SES).

Pendências do Município entrevistado
Encaminhar o Termo de Compromisso para a elaboração do PMSB assinado pelo prefeito. 
Encaminhar o checklist com informações técnicas sobre o município. 

Figura 14 - Entrevista com o Município de Iapu

 

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

Telefone: (33) 3212-4350 

Período da tarde – Entrevista realizada em Caratinga-MG 

Horário: 14h40min Município: Iapu 

 Sr. Caio César Lacerda Silveira Melo (Estagiário de Engenharia 
Sanitária e Ambiental), informou que o município não possui o Plano Municipal de Saneamento Básico 
(PMSB) e que tem interesse na elaboração do mesmo. A prestação dos serviços de abastecimento de 

ela Copasa e atende a 100% da população urbana. Quanto ao Sistema de 
de responsabilidade do Departamento de Obras da 

dos esgotos da área urbana, porém de forma precária,havendo
. Os esgotos coletados são lançados in natura nos corpos d’água, sem qualquer tipo de 

tratamento. O município possui uma ETE na área urbana que nunca entrou em
possibilidade de utilizar essa mesma área para a construção de uma nova ETE. Os resíduos sólidos são 
destinados a um aterro controlado. Não há unidade de triagem e compostagem e não foi implantada 

etiva. O município não possui área para implantação de aterro. A Prefeitura sinalizou a 
possibilidade de implantação de aterro sanitário consorciado com os municípios de Bugre, Dom Cavati 

e outros. 

revistado:  

Projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário (SES). 

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

com informações técnicas sobre o município.  

 

Iapu-MG 

000 

15 

sar Lacerda Silveira Melo (Estagiário de Engenharia 
Sanitária e Ambiental), informou que o município não possui o Plano Municipal de Saneamento Básico 
(PMSB) e que tem interesse na elaboração do mesmo. A prestação dos serviços de abastecimento de 

e atende a 100% da população urbana. Quanto ao Sistema de 
bras da Prefeitura, o 

,havendo necessidade de 
gua, sem qualquer tipo de 

entrou em operação.Há 
possibilidade de utilizar essa mesma área para a construção de uma nova ETE. Os resíduos sólidos são 

triagem e compostagem e não foi implantada 
A Prefeitura sinalizou a 

municípios de Bugre, Dom Cavati 

Encaminhar o Termo de Compromisso para a elaboração do PMSB assinado pelo prefeito.  

 



Rua Afonso Pena, 2590, Centro 
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Figura 15- Lista de Presença - Entrevista com 

 

Período da tarde 

Data: 01/10/2013 

Síntese da Entrevista:  

A Prefeitura, representada pela Sr
município não possui o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e que tem interesse na 
elaboração do mesmo. A prestação dos serviços de abastecimento de água na sede é realizada pela 
Copasa e atende a 95% da população urbana. Quanto ao Sistema de Esgotamento Sanitário (SES), 
responsabilidade do Departamento de O
área urbana, porém de forma precária
10km para a coleta total. Os esgotos coletados são lançados 
qualquer tipo de tratamento. Na área rural,
para fossas sépticas e sumidouros,
para a construção da ETE. Os resíduos sólidos são destinados a um lixão
compostagem e não foi implantada a coleta seletiva. O município não
de aterro. A Prefeitura sinalizou a possibilidade de implantação de aterro sanitário consorciado com 
os municípios de Inhapim, São Sebastião do Anta, São Domingos das Dores e Imbé de Minas.

Necessidades do Município entrevistado
Elaboração do PMSB. 
Projeto de destinação final de resíduos sólidos.
Projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário (SES).

Pendências do Município entrevistado
Encaminhar o Termo de Compromisso para a elaboração do PMSB assinado pelo prefeito. 
Encaminhar o checklist com informações técnicas sobre o município. 

 

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

Telefone: (33) 3212-4350 

com o Município de  Iapu-MG 

Período da tarde – Entrevista realizada em Caratinga-MG 

Horário: 15h05min Município: São Sebastião do Anta

A Prefeitura, representada pela Sra. Jane Glaide Lessa Pinheiro (Engenheira Civil), informou que o 
município não possui o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e que tem interesse na 
elaboração do mesmo. A prestação dos serviços de abastecimento de água na sede é realizada pela 

5% da população urbana. Quanto ao Sistema de Esgotamento Sanitário (SES), 
responsabilidade do Departamento de Obras da Prefeitura, o município coleta 90

m de forma precária,havendo necessidade de adequação.Faltam
10km para a coleta total. Os esgotos coletados são lançados in natura nos corpos d’á
qualquer tipo de tratamento. Na área rural, cerca de 50% dos esgotos são coletados 

fossas sépticas e sumidouros, com recursos destinados pela Funasa. O município possui área 
para a construção da ETE. Os resíduos sólidos são destinados a um lixão. Não há unidade
compostagem e não foi implantada a coleta seletiva. O município não possui área para implantação 

A Prefeitura sinalizou a possibilidade de implantação de aterro sanitário consorciado com 
os municípios de Inhapim, São Sebastião do Anta, São Domingos das Dores e Imbé de Minas.

Necessidades do Município entrevistado:  

inação final de resíduos sólidos. 
Projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário (SES). 

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

com informações técnicas sobre o município.  

000 
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São Sebastião do Anta 

Lessa Pinheiro (Engenheira Civil), informou que o 
município não possui o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e que tem interesse na 
elaboração do mesmo. A prestação dos serviços de abastecimento de água na sede é realizada pela 

5% da população urbana. Quanto ao Sistema de Esgotamento Sanitário (SES), de 
90% dos esgotos da 

.Faltam aproximadamente 
nos corpos d’água, sem 

50% dos esgotos são coletados e encaminhados 
destinados pela Funasa. O município possui área 

há unidade de triagem e 
possui área para implantação 

A Prefeitura sinalizou a possibilidade de implantação de aterro sanitário consorciado com 
os municípios de Inhapim, São Sebastião do Anta, São Domingos das Dores e Imbé de Minas. 

Encaminhar o Termo de Compromisso para a elaboração do PMSB assinado pelo prefeito.  
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Figura 16 - Entrevista com o Município de São Sebastião do Anta

Figura 17 - Lista de Presença - Entrevista com 
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São Sebastião do Anta-MG 

com o Município de São Sebastião do Anta-MG 
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Entrevistas no 

Figura 18-11 Municípios entrevistados no 2

 

 

Período da manhã –

Data: 02/10/2013 

Síntese da Entrevista:  

A Prefeitura, representada pela Sr
Amorim (Secretário Municipal de Meio Ambiente), informou que o município não possui o Plano 
Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e que tem interesse na elaboração do mesmo. A prestação 
dos serviços de abastecimento de água 
da população urbana. Quanto ao Sistema de Esgotamento Sanitário (SES), 
Departamento de Obras da Prefeitura
forma precária,havendo necessidade
corpos d’água, sem qualquer tipo de tratamento. O município não possui área 
construção da ETE. Na área rural, c
destinados atualmente a uma UTC
sinalizou a possibilidade de implantação de aterro sanitário consorciado
Cavati, Sobrália, Fernandes Tourinho

Necessidades do Município entrevistado
Elaboração do PMSB.  
Projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário (SES).

Pendências do Município entrevistado
Encaminhar o Termo de Compromisso para a elaboração do PMSB assinado pelo prefeito. 
Encaminhar o checklist com informações técnicas sobre o município.

 

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

Telefone: (33) 3212-4350 

Entrevistas no 2º dia: 02/10/2013 

2º dia, 02 de outubro de 2013. 

– Entrevista realizada em Governador Valadares

Horário:10h Município: Tarumirim

A Prefeitura, representada pela Sra. Dalva Maria de Oliveira (Prefeita) e pelo Sr. R
Amorim (Secretário Municipal de Meio Ambiente), informou que o município não possui o Plano 
Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e que tem interesse na elaboração do mesmo. A prestação 

rviços de abastecimento de água da sede é realizada pela Copasa e atende a quase totalidade 
da população urbana. Quanto ao Sistema de Esgotamento Sanitário (SES), de responsabilidade do 

refeitura, o município coleta 90% dos esgotos da área urbana, poré
dade de adequação. Os esgotos coletados são lançados 

gua, sem qualquer tipo de tratamento. O município não possui área e nem projeto 
construção da ETE. Na área rural, cerca de 5% dos esgotos são coletados. Os resíduos sólidos são 

uma UTC, devidamente licenciada, e há coleta seletiva na sede. A Prefeitura 
sinalizou a possibilidade de implantação de aterro sanitário consorciado com os municípios de 

, Fernandes Tourinho e Engenheiro Caldas. 

Necessidades do Município entrevistado:  

Projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário (SES). 

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

com informações técnicas sobre o município. 
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Entrevista realizada em Governador Valadares-MG 

Tarumirim 

o Sr. Rômulo Perentoni 
Amorim (Secretário Municipal de Meio Ambiente), informou que o município não possui o Plano 
Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e que tem interesse na elaboração do mesmo. A prestação 

Copasa e atende a quase totalidade 
de responsabilidade do 

s da área urbana, porém de 
. Os esgotos coletados são lançados in natura nos 

e nem projeto para a 
5% dos esgotos são coletados. Os resíduos sólidos são 

coleta seletiva na sede. A Prefeitura 
com os municípios de Dom 

Encaminhar o Termo de Compromisso para a elaboração do PMSB assinado pelo prefeito.  
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Figura 18 – Entrevista com o Município de Tarumirim

 

Figura 19 - Lista de Presença - Entrevista com 

 

 

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

Telefone: (33) 3212-4350 

Tarumirim-MG 

com o Município de Tarumirim-MG 
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Período da manhã –

Data: 02/10/2013 

Síntese da Entrevista:  

A Prefeitura, representada pela Sra.
possui o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e que tem interesse na elaboração do 
mesmo. A prestação dos serviços de abaste
a quase totalidade da população urbana.
responsabilidade do Departamento de O
esgotos da área urbana, porém de forma precária
coletados são lançados in natura 

não possui área e nem dispõe de projeto 
atualmente a um aterro controlado
a coleta seletiva. A Prefeitura sinalizou a possibilidade de implantação de aterro sanitário consorciado 
com os municípios de Governador Valadares, Capitão Andrade e Tumiritinga.

Necessidades do Município entrevistado
Elaboração do PMSB.  
Projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário (SES).

Pendências do Município entrevistado
Encaminhar o Termo de Compromisso para a elaboração do PMSB assinado pelo prefeito. 
Encaminhar o checklist com informações técnicas sobre o muni

 

Figura 20 – Entrevista com o Município de Alpercata

 

Rua Afonso Pena, 2590, Centro - Governador Valadares - MG - CEP 35010-000
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Telefone: (33) 3212-4350 

– Entrevista realizada em Governador Valadares

Horário: 10h10min Município: Alpercata

a. Sônia Maria Heringer (Consultora), informou que o município não 
possui o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e que tem interesse na elaboração do 

A prestação dos serviços de abastecimento de água da sede é realizada pela
a quase totalidade da população urbana.Quanto ao Sistema de Esgotamento Sanitário (SES), 
responsabilidade do Departamento de Obras da Prefeitura,o município coleta cerca de 100

m de forma precária,havendo necessidade de adequaçã
in natura nos corpos d’água, sem qualquer tipo de tratamento. O município 

dispõe de projeto para a construção da ETE. Os resíduos sólidos são destinados 
aterro controlado. Não há unidade de triagem e compostagem e 

a coleta seletiva. A Prefeitura sinalizou a possibilidade de implantação de aterro sanitário consorciado 
com os municípios de Governador Valadares, Capitão Andrade e Tumiritinga. 

Necessidades do Município entrevistado:  

Projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário (SES). 

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

com informações técnicas sobre o município. 

Alpercata-MG 

000 
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Entrevista realizada em Governador Valadares-MG 

Alpercata 

informou que o município não 
possui o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e que tem interesse na elaboração do 

é realizada pela Copasa e atende 
Quanto ao Sistema de Esgotamento Sanitário (SES), de 

cerca de 100% dos 
de adequação. Os esgotos 

gua, sem qualquer tipo de tratamento. O município 
para a construção da ETE. Os resíduos sólidos são destinados 

e não foi implantada 
a coleta seletiva. A Prefeitura sinalizou a possibilidade de implantação de aterro sanitário consorciado 

Encaminhar o Termo de Compromisso para a elaboração do PMSB assinado pelo prefeito.  
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Figura 21 - Lista de Presença - Entrevista com 

 

 

Período da manhã –

Data: 02/10/2013 

Síntese da Entrevista:  

A Prefeitura, representada pela Sra. Sô
possui o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e que tem interesse na elaboração do 
mesmo. A prestação dos serviços de abastecimento de água 
a quase totalidade da população urbana. Quanto ao Sistema de Esgotamento Sanitário (SES), 
responsabilidade do Departamento de O
esgotos da área urbana, porém de forma precária
coletados são lançados in natura 

possui projetos e área para a ETE
sólidos são destinados atualmente a
compostagem e não foi implantada a coleta seletiva. A Prefeitura sinalizou a possibilidade de 
implantação de aterro sanitário consorciado com os municípios de Fernandes Tourinho, 
Dom Cavati. 

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 checklist com informações técnicas sobre o município.
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Telefone: (33) 3212-4350 

com o Município de Alpercata-MG 

– Entrevista realizada em Governador Valadares

Horário:10h30min Município: Engenheiro Caldas

a. Sônia Maria Heringer (Consultora), informou que o município não 
possui o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e que tem interesse na elaboração do 

estação dos serviços de abastecimento de água da sede é realizada pel
a quase totalidade da população urbana. Quanto ao Sistema de Esgotamento Sanitário (SES), 
responsabilidade do Departamento de Obras da Prefeitura, o município coleta 

m de forma precária,havendo necessidade de adequaçã
in natura nos corpos d´agua, sem qualquer tipo de tratamento. O município 

ea para a ETE, porém não dispõe de recursos para sua construção. Os resíduos 
sólidos são destinados atualmente a um aterro controlado. Não há unidade

não foi implantada a coleta seletiva. A Prefeitura sinalizou a possibilidade de 
rio consorciado com os municípios de Fernandes Tourinho, 

Necessidades do Município entrevistado:  

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

com informações técnicas sobre o município. 
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21 

 

Entrevista realizada em Governador Valadares-MG 

Engenheiro Caldas 

nia Maria Heringer (Consultora), informou que o município não 
possui o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e que tem interesse na elaboração do 

é realizada pela Copasa e atende 
a quase totalidade da população urbana. Quanto ao Sistema de Esgotamento Sanitário (SES), de 

coleta cerca de 95% dos 
de adequação. Os esgotos 

nos corpos d´agua, sem qualquer tipo de tratamento. O município 
a construção. Os resíduos 

há unidade de triagem e 
não foi implantada a coleta seletiva. A Prefeitura sinalizou a possibilidade de 

rio consorciado com os municípios de Fernandes Tourinho, Sobrália e 

Encaminhar o Termo de Compromisso para a elaboração do PMSB assinado pelo prefeito.  
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Figura 22 - Entrevista com o Município de Engenheiro Caldas

 

Figura 23 - Lista de Presença - Entrevista com 
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Engenheiro Caldas-MG 

com o Município de Engenheiro Caldas-MG 

000 
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Período da manhã –

Data: 02/10/2013 

Síntese da Entrevista:  

A Prefeitura, representada pela Sr
Gabinete), informou que o município não possui o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e 
que tem interesse na elaboração do mesmo. A prestação dos serviços de abastecimento de água 
sede é realizada pela Copasa e atende a quase totalidade da população urbana. Quanto ao Sistema de 
Esgotamento Sanitário (SES), de responsabilidade do
informado que são coletados 100% dos esgotos da área urbana
meio do sistema de tratamento 
sólidos são destinados atualmente a
compostagem e não foi implantada a coleta seletiva. A Pref
implantação de aterro sanitário consorciado com os municípios de 
Caldas. 

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 checklist com informações técnicas sobre o município.

Figura 24 – Entrevista com o Município de Fernandes Tourinhos
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Telefone: (33) 3212-4350 

– Entrevista realizada em Governador Valadares

Horário:10h45min Município: Fernandes Tourinho

Sra. Sônia Maria Heringer (Consultora)e Fabiano Lopes 
, informou que o município não possui o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e 

que tem interesse na elaboração do mesmo. A prestação dos serviços de abastecimento de água 
Copasa e atende a quase totalidade da população urbana. Quanto ao Sistema de 

de responsabilidade do Departamento de Obras da P
100% dos esgotos da área urbana.Todo o esgoto col

 de reatores anaeróbios de fluxo ascendente(RAFA
sólidos são destinados atualmente a um aterro controlado. Não há unidade

não foi implantada a coleta seletiva. A Prefeitura sinalizou a possibilidade de 
implantação de aterro sanitário consorciado com os municípios de Sobrália, Dom Cavati e Engenheiro 

Necessidades do Município entrevistado:  

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

com informações técnicas sobre o município. 

 

Fernandes Tourinhos-MG 

000 

23 

Entrevista realizada em Governador Valadares-MG 

Fernandes Tourinho 

e Fabiano Lopes (Chefe de 
, informou que o município não possui o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e 

que tem interesse na elaboração do mesmo. A prestação dos serviços de abastecimento de água da 
Copasa e atende a quase totalidade da população urbana. Quanto ao Sistema de 

Obras da Prefeitura, foi 
odo o esgoto coletado é tratado por 

RAFA). Os resíduos 
há unidade de triagem e 

eitura sinalizou a possibilidade de 
, Dom Cavati e Engenheiro 

Encaminhar o Termo de Compromisso para a elaboração do PMSB assinado pelo prefeito.  
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Figura 25 - Lista de Presença - Entrevista com 

 

Período da manhã –

Data: 02/10/2013 

Síntese da Entrevista:  

A Prefeitura, representada pelos Srs. Claudiney
Jarbas Mendes Louzada (Gerente de 
Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e que tem interesse na elaboração do mesmo. A prestação 
dos serviços de abastecimento de água 
urbana. Quanto ao Sistema de Esgotamento Sanitário (SES), 
Obras da Prefeitura, foi informado que
lançados na rede pluvial. Os esgotos coletados são lançados 
qualquer tipo de tratamento. O município possui área para a ETE, mas não 
de recursos para a sua construção. 
implantada a coleta seletiva. A Prefeitura sinalizou a poss
consorciado com os municípios de Fernandes Tourinho

Necessidades do Município entrevistado
Elaboração do PMSB.  
Projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário (SES).

Pendências do Município entrevistado
Encaminhar o Termo de Compromisso para a elaboração do PMSB assinado pelo prefeito.
Encaminhar o checklist com informações técnicas sobre o município.
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Telefone: (33) 3212-4350 

com o Município de Fernandes Tourinho-MG 

– Entrevista realizada em Governador Valadares

Horário: 11h Município:Sobrália

A Prefeitura, representada pelos Srs. Claudiney Moreira Campos de Souza (Gerente de 
Jarbas Mendes Louzada (Gerente de Convênios), informou que o município não possui o Plano 
Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e que tem interesse na elaboração do mesmo. A prestação 
dos serviços de abastecimento de água da sede é realizada pela Copasa e atende a 90% da população 

Esgotamento Sanitário (SES), de responsabilidade do 
foi informado que a coleta é feita de forma inadequada, sendo

luvial. Os esgotos coletados são lançados in natura nos corpos d’á
qualquer tipo de tratamento. O município possui área para a ETE, mas não dispõe

. Os resíduos sólidos são destinados atualmente a uma UTC. N
implantada a coleta seletiva. A Prefeitura sinalizou a possibilidade de implantação de aterro sanitário 
consorciado com os municípios de Fernandes Tourinho e Engenheiro Caldas. 

Necessidades do Município entrevistado:  

Projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário (SES). 

entrevistado:  
Encaminhar o Termo de Compromisso para a elaboração do PMSB assinado pelo prefeito.

com informações técnicas sobre o município. 

000 
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Entrevista realizada em Governador Valadares-MG 

Sobrália 

Moreira Campos de Souza (Gerente de Convênios) e 
que o município não possui o Plano 

Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e que tem interesse na elaboração do mesmo. A prestação 
Copasa e atende a 90% da população 

do Departamento de 
feita de forma inadequada, sendo os esgotos 

nos corpos d’água, sem 
dispõe de projeto e nem 

tinados atualmente a uma UTC. Não foi 
ibilidade de implantação de aterro sanitário 

Encaminhar o Termo de Compromisso para a elaboração do PMSB assinado pelo prefeito. 
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Figura 26 – Entrevista com o Município de Sobrália

Figura 27 - Lista de Presença - Entrevista com 
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Sobrália-MG 

com o Município de Sobrália-MG 
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Período da tarde –

Data: 02/10/2013 

Síntese da Entrevista:  

A Prefeitura, representada pelos Srs. José
Andrade Neto (Chefe de Gabinete)
o município não possui o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e que tem interesse na 
elaboração do mesmo. A prestação dos serviços de abastecimento de água 
Copasa e atende a quase totalidade da população urbana. Quanto ao Sistema de Esgotamento 
Sanitário (SES), de responsabilidade do Departamento de O
dos esgotos da área urbana, poré
esgotos coletados são lançados in natura 

município não possui projetos e nem dispõe de 
não possui recursos para ampliação da rede coletora dos esgotos. Os resíduos sólidos são destinados 
atualmente a um lixão. Ainda não foi implantada a coleta seletiva.
conhecimento sobre a possibilidade de implantação de aterro sanitário consorciado com os 
municípios de Capitão Andrade e Tarumirim.

Necessidades do Município entrevistado
Elaboração do PMSB.  
Projeto de destinação final de resíduos sólidos.
Projeto de Sistema de Esgotament

Pendências do Município entrevistado
Encaminhar o Termo de Compromisso para a elaboração do PMSB assinado pelo prefeito. 
Encaminhar o checklist com informações técnicas sobre o município

Figura 28 - Entrevista com o Município de Itanhomi

 

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

Telefone: (33) 3212-4350 

– Entrevista realizada em Governador Valadares-

Horário: 14h40min Município: Itanhomi

A Prefeitura, representada pelos Srs. José Carlos Pires Gomes (Prefeito Municipal), José V
ndrade Neto (Chefe de Gabinete) e Francisco de Melo (Secretário de Meio Ambiente), informou que 

o município não possui o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e que tem interesse na 
do mesmo. A prestação dos serviços de abastecimento de água da sede 

Copasa e atende a quase totalidade da população urbana. Quanto ao Sistema de Esgotamento 
de responsabilidade do Departamento de Obras da Prefeitura, o município

dos esgotos da área urbana, porém de forma precária,havendo necessidade 
in natura nos corpos d’água, sem qualquer tipo de tratamento. O 

projetos e nem dispõe de área e recursos para a construção da ETE. Também 
não possui recursos para ampliação da rede coletora dos esgotos. Os resíduos sólidos são destinados 

um lixão. Ainda não foi implantada a coleta seletiva. A Prefeitura informou ter 
a possibilidade de implantação de aterro sanitário consorciado com os 

municípios de Capitão Andrade e Tarumirim. 

Necessidades do Município entrevistado:  

Projeto de destinação final de resíduos sólidos. 
Projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário (SES). 

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

com informações técnicas sobre o município.   

 

Itanhomi-MG 
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Itanhomi 

Carlos Pires Gomes (Prefeito Municipal), José Vieira de 
rio de Meio Ambiente), informou que 

o município não possui o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e que tem interesse na 
da sede é realizada pela 

Copasa e atende a quase totalidade da população urbana. Quanto ao Sistema de Esgotamento 
município coleta 80% 
 de adequação. Os 

gua, sem qualquer tipo de tratamento. O 
para a construção da ETE. Também 

não possui recursos para ampliação da rede coletora dos esgotos. Os resíduos sólidos são destinados 
A Prefeitura informou ter 

a possibilidade de implantação de aterro sanitário consorciado com os 

Encaminhar o Termo de Compromisso para a elaboração do PMSB assinado pelo prefeito.  
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Figura 29 - Lista de Presença - Entrevista com 

 

Período da tarde –

Data: 02/10/2013 

Síntese da Entrevista:  

A Prefeitura, representada pelo Sr
município não possui o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e que tem interesse na 
elaboração do mesmo. A prestação dos serviços
SAAE e atende a 100% da população urbana. Quanto ao Sistema de Esgotamento Sanitário (SES), 
também de responsabilidade do SAAE
urbana, faltando cerca de 10 km de rede colet
corpos d’água, sem qualquer tipo de tratamento.
ETE e nem dispõe de projetos e recursos para sua construção.
atualmente a um aterro controlado. A coleta seletiva est
informou ter conhecimento sobre a possibilidade de implantação de aterro sanitário consorc
os municípios de Galiléia, São Geraldo 

Necessidades do Município entrevistado
Elaboração do PMSB.  

 Projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário (SES).

Pendências do Município entrevistado
Encaminhar o Termo de Compromisso para a elaboração do PMSB assinado pelo prefeito. 
Encaminhar o checklist com informações técnicas sobre o município.  
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Telefone: (33) 3212-4350 

com o Município de Itanhomi-MG 

– Entrevista realizada em Governador Valadares-

Horário: 15h30min Município: Conselheiro Pena

A Prefeitura, representada pelo Sr. Valter Ferreira de Andrade (Diretor do SAAE), informou que o 
município não possui o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e que tem interesse na 
elaboração do mesmo. A prestação dos serviços de abastecimento de água da sede

e atende a 100% da população urbana. Quanto ao Sistema de Esgotamento Sanitário (SES), 
do SAAE, foi informado que o município coleta 90% dos esgotos da área 

10 km de rede coletora. Os esgotos coletados são lançados 
sem qualquer tipo de tratamento. O município não possui área para a construção da 

ETE e nem dispõe de projetos e recursos para sua construção. Os resíduos sóli
um aterro controlado. A coleta seletiva está em processo de implantação.

informou ter conhecimento sobre a possibilidade de implantação de aterro sanitário consorc
ia, São Geraldo do Baixio, Goiabeira e Cuparaque. 

Necessidades do Município entrevistado:  

Projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário (SES). 

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

com informações técnicas sobre o município.   
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Conselheiro Pena 

iretor do SAAE), informou que o 
município não possui o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e que tem interesse na 

da sede realizada pelo 
e atende a 100% da população urbana. Quanto ao Sistema de Esgotamento Sanitário (SES), 

, foi informado que o município coleta 90% dos esgotos da área 
a. Os esgotos coletados são lançados in natura nos 
O município não possui área para a construção da 

Os resíduos sólidos são destinados 
em processo de implantação. A Prefeitura 

informou ter conhecimento sobre a possibilidade de implantação de aterro sanitário consorciado com 

Encaminhar o Termo de Compromisso para a elaboração do PMSB assinado pelo prefeito.  
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Figura 30 - Entrevista com o Município de Conselheiro Pena

Figura 31 - Lista de Presença - Entrevista com 
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Período da tarde –

Data: 02/10/2013 

Síntese da Entrevista:  

A Prefeitura, representada pelo Sr
Ambiente), informou que o município não possui o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e 
que tem interesse na elaboração do mesmo. A prestação dos serviços de abastecimento de água 
sede é realizada pela Copasa e atende cerca de 9
Esgotamento Sanitário (SES), de responsabilidade da Prefeitura
e trata cerca de 45% dos esgotos da área urbana
individuais. Os resíduos sólidos são destinados atualmente 
implantada a coleta seletiva.A Prefeitura informou ter conhecimento sobre a possibilidade de 
implantação de aterro sanitário conso

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 checklist com informações técnicas sobre o município

Figura 32 – Entrevista com o Município de Tumiritinga
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Telefone: (33) 3212-4350 

– Entrevista realizada em Governador Valadares-

Horário: 15h45min Município: Tumiritinga

. Marco Antônio Lopes de Oliveira (Secretário de Agricultura e 
mbiente), informou que o município não possui o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e 

que tem interesse na elaboração do mesmo. A prestação dos serviços de abastecimento de água 
a Copasa e atende cerca de 95% da população urbana. Quanto ao Sistema de 

de responsabilidade da Prefeitura, foi informado que o município coleta
e trata cerca de 45% dos esgotos da área urbana. O restante dos esgotos é lançado em fossas sépticas 

Os resíduos sólidos são destinados atualmente a um aterro controlado. Ainda não foi 
implantada a coleta seletiva.A Prefeitura informou ter conhecimento sobre a possibilidade de 
implantação de aterro sanitário consorciado com os municípios de Conselheiro Pena e Itanhomi.

Necessidades do Município entrevistado:  

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

com informações técnicas sobre o município.   
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Tumiritinga 

nio Lopes de Oliveira (Secretário de Agricultura e Meio 
mbiente), informou que o município não possui o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e 

que tem interesse na elaboração do mesmo. A prestação dos serviços de abastecimento de água da 
% da população urbana. Quanto ao Sistema de 

, foi informado que o município coleta 
lançado em fossas sépticas 

um aterro controlado. Ainda não foi 
implantada a coleta seletiva.A Prefeitura informou ter conhecimento sobre a possibilidade de 

rciado com os municípios de Conselheiro Pena e Itanhomi. 

Encaminhar o Termo de Compromisso para a elaboração do PMSB assinado pelo prefeito.  
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Figura 33 - Lista de Presença - Entrevista com 

 

Período da tarde –

Data: 02/10/2013 

Síntese da Entrevista:  

A Prefeitura, representada pelo Sr.
Meio Ambiente), informou que o município não possui o Plano Municipal de Saneamento Básico 
(PMSB) e que tem interesse na elaboração do mesmo. A prestação dos serviços de abastecimento de 
água da sede é realizada pela Prefeitura
Sistema de Esgotamento Sanitário (SES), também atendida 
município coleta 80% dos esgotos da área urbana, faltando 20% de rede colet
esgotos coletados são parcialmente tratado
Os resíduos sólidos são destinados atualmente 
foi implantada a coleta seletiva. 
implantação de aterro sanitário consorciado com os municípios de Itanhomi, Tumiritinga, Alpercata
Engenheiro Caldas. 

Necessidades do Município entrevistado
Elaboração do PMSB.  

Pendências do Município entrevistado
Encaminhar o Termo de Compromisso para a elabora
Encaminhar o checklist com informações técnicas sobre o município
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com o Município de Tumiritinga-MG 

– Entrevista realizada em Governador Valadares-

Horário: 16h Município: Capitão Andrade

A Prefeitura, representada pelo Sr. Thiarlei Alves de Oliveira (Secretário Municipal de A
mbiente), informou que o município não possui o Plano Municipal de Saneamento Básico 

(PMSB) e que tem interesse na elaboração do mesmo. A prestação dos serviços de abastecimento de 
pela Prefeitura e atende cerca de 95% da população 

Sistema de Esgotamento Sanitário (SES), também atendida pela Prefeitura, foi informado que o 
município coleta 80% dos esgotos da área urbana, faltando 20% de rede coletora. 
esgotos coletados são parcialmente tratados. Na zona rural não existe nenhum tipo de tratamento.
Os resíduos sólidos são destinados atualmente a uma unidade de triagem e compostagem. Ainda não 

 A Prefeitura informou ter conhecimento sobre a possibilidade de 
de aterro sanitário consorciado com os municípios de Itanhomi, Tumiritinga, Alpercata

Necessidades do Município entrevistado:  

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

com informações técnicas sobre o município. 
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-MG 

Capitão Andrade 

veira (Secretário Municipal de Agricultura e 
mbiente), informou que o município não possui o Plano Municipal de Saneamento Básico 

(PMSB) e que tem interesse na elaboração do mesmo. A prestação dos serviços de abastecimento de 
 urbana. Quanto ao 

, foi informado que o 
a. Cerca de 80% dos 

zona rural não existe nenhum tipo de tratamento. 
de triagem e compostagem. Ainda não 

A Prefeitura informou ter conhecimento sobre a possibilidade de 
de aterro sanitário consorciado com os municípios de Itanhomi, Tumiritinga, Alpercata e 

o PMSB assinado pelo prefeito.  
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Figura 34 – Entrevista com o Município de Capitão Andrade

Figura 35- Lista de Presença - Entrevista com 
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Capitão Andrade-MG 

com o Município de Capitão Andrade-MG 
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Período da tarde –

Data: 02/10/2013 

Síntese da Entrevista:  

A Prefeitura, representada pelo Sr. Osni Paulo Ribeiro dos Santos (Supervisor de 
Ambientais), informou que o município não possui o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e 
que tem interesse na elaboração do mesmo. A prestação dos serviços de abastecimento de água 
sede é realizada pela Copasa e atende cerca de 95% da área urbana
Esgotamento Sanitário (SES), de responsabilidade da Prefeitura
70% dos esgotos da área urbana, faltando 30% de rede colet
natura nos corpos d’água, sem qualquer tipo de tratamento
coletora e para construção da ETE. O município 
resíduos sólidos são destinados atualmente 
implantada a coleta seletiva. A Prefeitura informou ter conhecimento sobre a possibilidade de 
implantação de aterro sanitário consorciado com o

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 checklist com informações técnicas sobre o município

Figura 36 – Entrevista com o Município de Inhapim
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Telefone: (33) 3212-4350 

– Entrevista realizada em Governador Valadares-

Horário: 16h15min Município: Inhapim

A Prefeitura, representada pelo Sr. Osni Paulo Ribeiro dos Santos (Supervisor de 
, informou que o município não possui o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e 

que tem interesse na elaboração do mesmo. A prestação dos serviços de abastecimento de água 
é realizada pela Copasa e atende cerca de 95% da área urbana. Quanto ao Sistema de 

de responsabilidade da Prefeitura, foi informado que o município coleta 
70% dos esgotos da área urbana, faltando 30% de rede coletora. Os esgotos coletados são lançados 

qualquer tipo de tratamento. Já existe projeto para ampliação da rede 
e para construção da ETE. O município também possui área para a construção da ETE. Os 

resíduos sólidos são destinados atualmente a uma unidade de triagem e compostagem. Ainda nã
A Prefeitura informou ter conhecimento sobre a possibilidade de 

implantação de aterro sanitário consorciado com o município de Dom Cavati. 

Necessidades do Município entrevistado:  

ípio entrevistado:  
Encaminhar o Termo de Compromisso para a elaboração do PMSB assinado pelo prefeito. 

com informações técnicas sobre o município.  

 

 

Inhapim-MG 
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Inhapim 

A Prefeitura, representada pelo Sr. Osni Paulo Ribeiro dos Santos (Supervisor de Políticas Públicas 
, informou que o município não possui o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e 

que tem interesse na elaboração do mesmo. A prestação dos serviços de abastecimento de água da 
. Quanto ao Sistema de 

, foi informado que o município coleta 
a. Os esgotos coletados são lançados in 

á existe projeto para ampliação da rede 
possui área para a construção da ETE. Os 
de triagem e compostagem. Ainda não foi 

A Prefeitura informou ter conhecimento sobre a possibilidade de 

Encaminhar o Termo de Compromisso para a elaboração do PMSB assinado pelo prefeito.  
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Figura 37 - Lista de Presença - Entrevista com 

 

Período da tarde –

Data: 02/10/2013 

Síntese da Entrevista:  

A Prefeitura, representada pelos Srs. 
Ambiente) e Milton Júnior Cimini (Consultor), informou que o município não possui o Plano Municipal 
de Saneamento Básico (PMSB) e que tem interesse na elaboração do mesmo. A prestação dos 
serviços de abastecimento de água 
urbana. Quanto ao Sistema de Esgotamento Sanitário (SES), 
informado que o município coleta 100% dos esgotos da área urbana. Os esgotos coletados 
encaminhados para tratamento primário, faltando a complementação
os esgotos são destinados a fossas sépticas individuais.
a uma unidade de triagem e compostagem, e
implantada a coleta seletiva. A Prefeitu
implantação de aterro sanitário consorciado com os municípios de Santa Rita de Minas, Ub
Entre Folhas. 

Necessidades do Município entrevistado
Elaboração do PMSB.  
Projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário (SES).

Pendências do Município entrevistado
Encaminhar o Termo de Compromisso para a elaboração do PMSB assinado pelo prefeito. 
Encaminhar o checklist com informações técnicas sobre o município
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com o Município de Inhapim-MG 

– Entrevista realizada em Governador Valadares-

Horário: 16h30min Município: Piedade de Caratinga

A Prefeitura, representada pelos Srs. Tarcísio Márcio de Souza (Secretário de Agricultura e Meio 
(Consultor), informou que o município não possui o Plano Municipal 

de Saneamento Básico (PMSB) e que tem interesse na elaboração do mesmo. A prestação dos 
serviços de abastecimento de água da sede é realizada pela Copasa e atende cerca de 100% da área 

ana. Quanto ao Sistema de Esgotamento Sanitário (SES), de responsabilidade da Prefeitura
informado que o município coleta 100% dos esgotos da área urbana. Os esgotos coletados 

tratamento primário, faltando a complementação do tratamento
os esgotos são destinados a fossas sépticas individuais. Os resíduos sólidos são destinados atualmente 

de triagem e compostagem, e os rejeitos ao aterro controlado. Ainda não foi 
A Prefeitura informou ter conhecimento sobre a possibilidade de 

implantação de aterro sanitário consorciado com os municípios de Santa Rita de Minas, Ub

Necessidades do Município entrevistado:  

Esgotamento Sanitário (SES). 

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

com informações técnicas sobre o município.  
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Piedade de Caratinga 

rio de Agricultura e Meio 
(Consultor), informou que o município não possui o Plano Municipal 

de Saneamento Básico (PMSB) e que tem interesse na elaboração do mesmo. A prestação dos 
é realizada pela Copasa e atende cerca de 100% da área 

de responsabilidade da Prefeitura, foi 
informado que o município coleta 100% dos esgotos da área urbana. Os esgotos coletados são 

tamento. Na zona rural 
Os resíduos sólidos são destinados atualmente 

ao aterro controlado. Ainda não foi 
ra informou ter conhecimento sobre a possibilidade de 

implantação de aterro sanitário consorciado com os municípios de Santa Rita de Minas, Uboporanga e 

Encaminhar o Termo de Compromisso para a elaboração do PMSB assinado pelo prefeito.  
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Figura 38 – Entrevista com o Município de Piedade de Caratinga

 

Figura 39 - Lista de Presença - Entrevista com 
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com o Município de Piedade de Caratinga-MG 
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Período da tarde –

Data: 02/10/2013 

Síntese da Entrevista:  

A Prefeitura, representada pelos Srs. Márcio Ans
e Geraldo Moreira Marques (Chefe de Gabinete), informou que o município não possui o Plano 
Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e que tem interesse na elaboração do mesmo. A prestação 
dos serviços de abastecimento de água 
área urbana. Quanto ao Sistema de Esgotamento Sanitário (SES), 
foi informado que o município coleta 80% dos esgotos da área urbana. Os esgotos coletados são 
lançados in natura nos corpos d’á
ampliação da rede e nem para construção da ETE. O município possui área para construção da E
zona rural apenas 5% dos esgotos são destinados a fossas sépticas individuais.
destinados atualmente a um aterro controlado. Ainda não foi implantada a coleta seletiva.
Prefeitura informou ter conhecimento sobre a possibilidade de implantação de ate
consorciado com o município de Santa Rita de Minas. 

Necessidades do Município entrevistado
Elaboração do PMSB.  

 Projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário (SES).

Pendências do Município entrevistado
Encaminhar o Termo de Compromisso para a elaboração do PMSB assinado pelo prefeito. 
Encaminhar o checklist com informações técnicas sobre o município

Figura 40 – Entrevista com o Município de Santa Bá
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Telefone: (33) 3212-4350 

– Entrevista realizada em Governador Valadares-

Horário: 16h40min Município: Santa Bá

tura, representada pelos Srs. Márcio Anselmo de Assis (Secretário de Obras e Meio Ambiente)
e Geraldo Moreira Marques (Chefe de Gabinete), informou que o município não possui o Plano 
Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e que tem interesse na elaboração do mesmo. A prestação 
dos serviços de abastecimento de água da sede é realizada pela Copasa e atende cerca de 80% da 
área urbana. Quanto ao Sistema de Esgotamento Sanitário (SES), de responsabilidade da Prefeitura
foi informado que o município coleta 80% dos esgotos da área urbana. Os esgotos coletados são 

nos corpos d’água, sem qualquer tipo de tratamento. Não 
ampliação da rede e nem para construção da ETE. O município possui área para construção da E
zona rural apenas 5% dos esgotos são destinados a fossas sépticas individuais. Os resíduos sólidos sã
destinados atualmente a um aterro controlado. Ainda não foi implantada a coleta seletiva.
Prefeitura informou ter conhecimento sobre a possibilidade de implantação de ate

município de Santa Rita de Minas.  

Município entrevistado:  

Projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário (SES). 

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

informações técnicas sobre o município.   

 

Santa Bárbara do Leste-MG 

000 
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-MG 

Santa Bárbara do Leste 

rio de Obras e Meio Ambiente) 
e Geraldo Moreira Marques (Chefe de Gabinete), informou que o município não possui o Plano 
Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e que tem interesse na elaboração do mesmo. A prestação 

e atende cerca de 80% da 
de responsabilidade da Prefeitura, 

foi informado que o município coleta 80% dos esgotos da área urbana. Os esgotos coletados são 
 existe projeto para 

ampliação da rede e nem para construção da ETE. O município possui área para construção da ETE. Na 
Os resíduos sólidos são 

destinados atualmente a um aterro controlado. Ainda não foi implantada a coleta seletiva. A 
Prefeitura informou ter conhecimento sobre a possibilidade de implantação de aterro sanitário 

Encaminhar o Termo de Compromisso para a elaboração do PMSB assinado pelo prefeito.  
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Figura 41- Lista de Presença - Entrevista com 

 
 

Contato telefônico

Data:07/10/2013 

Síntese do contato:  

A Prefeitura, representada pelo Sr. Pedro Euzébio Sobrinho (Prefeito), informou que o município não 
possui o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e que tem interesse na elaboração do 
mesmo. A prestação dos serviços de abastecimento de água na sede é realizada pel
a quase totalidade da população urbana.Quanto ao Sistema de Esgotamento Sanitário (SES), 
responsabilidade do Departamento de 
área urbana, de forma precária, necessitando adequação. Os esgotos co
natura nos corpos d’água, sem qualquer tipo de tratamento. O município não possui área para a ETE e 
nem dispõe de projeto e recursos para 
sanitário de Santana do Paraíso. A
possibilidade de implantação de aterro sanitário consorciado com os municípios de Inhapim, 
Ubaporanga, São Domingos das Dores, São Sebastião do Anta e São João do Oriente.

Necessidades do Município entrevistado
Elaboração do PMSB.  
Projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário (SES).

Pendências do Município entrevistado
Encaminhar o Termo de Compromisso para a elaboração do PMSB assinado pelo prefeito. 
Encaminhar o checklist com informações técnicas sobre o município.  
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Telefone: (33) 3212-4350 

com o Município de Santa Bárbara do Leste-MG 

Contato telefônico em 07/10/2013  

Horário:11:00 Município: Dom Cavati

Sr. Pedro Euzébio Sobrinho (Prefeito), informou que o município não 
possui o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e que tem interesse na elaboração do 
mesmo. A prestação dos serviços de abastecimento de água na sede é realizada pel
a quase totalidade da população urbana.Quanto ao Sistema de Esgotamento Sanitário (SES), 

Departamento de Obras da Prefeitura,o município coleta 90%
área urbana, de forma precária, necessitando adequação. Os esgotos coletados são lançados 

gua, sem qualquer tipo de tratamento. O município não possui área para a ETE e 
e recursos para sua construção. Os resíduos sólidos são destinados a

Ainda não foi implantada a coleta seletiva. A Prefeitura sinalizou a 
possibilidade de implantação de aterro sanitário consorciado com os municípios de Inhapim, 

oranga, São Domingos das Dores, São Sebastião do Anta e São João do Oriente.

Município entrevistado:  

Projeto de Sistema de Esgotamento Sanitário (SES). 

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

com informações técnicas sobre o município.   

000 
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Dom Cavati 

Sr. Pedro Euzébio Sobrinho (Prefeito), informou que o município não 
possui o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) e que tem interesse na elaboração do 
mesmo. A prestação dos serviços de abastecimento de água na sede é realizada pela Copasa e atende 
a quase totalidade da população urbana.Quanto ao Sistema de Esgotamento Sanitário (SES), de 

90% dos esgotos da 
letados são lançados in 

gua, sem qualquer tipo de tratamento. O município não possui área para a ETE e 
construção. Os resíduos sólidos são destinados ao aterro 

inda não foi implantada a coleta seletiva. A Prefeitura sinalizou a 
possibilidade de implantação de aterro sanitário consorciado com os municípios de Inhapim, 

oranga, São Domingos das Dores, São Sebastião do Anta e São João do Oriente. 

Encaminhar o Termo de Compromisso para a elaboração do PMSB assinado pelo prefeito.  
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Data:07/10/2013 

Síntese do contato:  

A Prefeitura, representada pelo Sr. Geraldo Marques de Souza Jú
Agricultura e Meio Ambiente), informou que o município não possui o Plano Municipal de 
Saneamento Básico (PMSB) e que tem interesse na elaboração do mesmo. A prestação dos serviços 
de abastecimento de água da sede é realizada pel
urbana. Quanto ao Sistema de Esgotamento Sanitário (SES), 
Obras da Prefeitura,foi informado que o município
esgotos coletados são encaminhados
de regularização. Na área rural, 75% dos esgotos são lançados em fossas sépticas
são destinados a um aterro municipal
tem interesse em consorciar com outros municípios.

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 checklist com informações técnicas sobre o município. 
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Horário:15:00 Município: São Domingos das Dores

A Prefeitura, representada pelo Sr. Geraldo Marques de Souza Júnior (Secretário 
), informou que o município não possui o Plano Municipal de 

Saneamento Básico (PMSB) e que tem interesse na elaboração do mesmo. A prestação dos serviços 
a sede é realizada pela Copasa e atende a quase totalidade da população 

Quanto ao Sistema de Esgotamento Sanitário (SES), de responsabilidade do Departamento de 
,foi informado que o município coleta 99% dos esgotos da área urbana

ados a uma ETE existente que, no momento, passa por um processo 
75% dos esgotos são lançados em fossas sépticas. Os resíduos sólidos 

aterro municipal. Ainda não foi implantada a coleta seletiva. A Prefeitura 
r com outros municípios. 

Necessidades do Município entrevistado:  

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

com informações técnicas sobre o município.  

000 
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São Domingos das Dores 

Secretário Municipal de 
), informou que o município não possui o Plano Municipal de 

Saneamento Básico (PMSB) e que tem interesse na elaboração do mesmo. A prestação dos serviços 
Copasa e atende a quase totalidade da população 

de responsabilidade do Departamento de 
dos esgotos da área urbana. Todos os 

passa por um processo 
. Os resíduos sólidos 

não foi implantada a coleta seletiva. A Prefeitura não 

Encaminhar o Termo de Compromisso para a elaboração do PMSB assinado pelo prefeito.  
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Tabela 1. CARACTERIZAÇÃO GERAL DOS 

Nº MUNICÍPIO 
Nº DE 

DISTRI-
TOS 

NOME DOS DISTRITOS

1 Alpercata 0 

2 Bugre 0 

3 Capitão Andrade 0 

4 Caratinga 10 

Cordeiro de Minas, Dom Lara, Dom 
Modesto, Patrocínio de Caratinga, 
Santa Efigênia de Caratinga, Santa 
Luzia de Caratinga, Santo Antônio do 
Manhuaçu, São Cândido, São João do 

Jacutinga e Sapucaia

5 Conselheiro Pena 5 
Barra do Cuieté, Bueno, Cuieté Velho, 

Ferruginha e Penha do Norte

6 Dom Cavati 0 

7 Engenheiro Caldas 2 Divino do Traíra e São José do Acácio

8 Entre Folhas 0 

9 Fernandes Tourinho 1 Senhora da Penha

10 Iapu 1 São Sebastião da Barra

11 Imbé de Minas 0 

12 Inhapim 8 

Bom Jesus do Rio Preto, Itajutiba, 
Jerusalém, Macadame, Novo Horizonte 
de Inhapim, Santo Antônio do Alegre, 
São Tomé de Minas e Tabajara

13 Ipaba 1 Vale Verde de Minas

14 Itanhomi 2 Edgard Melo e São Francisco do Jataí
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CARACTERIZAÇÃO GERAL DOS 25 MUNICÍPIOS COM SEDE NA UGRH 5CARATINGA

NOME DOS DISTRITOS 
ÁREA 

TOTAL(Km
2
) 

POP 
TOTAL(hab.) 

IDHM 
2010 

Prestadores dos
serviços de água 

/ esgoto

[SNIS 2010 e PIRH]

 167 7.172 0,646 COPASA/PM

 162 3.992 0,627 COPASA/PM

 279 4.925 0,624 PM 

Cordeiro de Minas, Dom Lara, Dom 
Modesto, Patrocínio de Caratinga, 
Santa Efigênia de Caratinga, Santa 
Luzia de Caratinga, Santo Antônio do 
Manhuaçu, São Cândido, São João do 

Jacutinga e Sapucaia 

1.259 85.239 0,706 COPASA

Barra do Cuieté, Bueno, Cuieté Velho, 
Ferruginha e Penha do Norte 1.484 22.242 0,662 SAAE

 60  5.209 0,688 COPASA/PM

Divino do Traíra e São José do Acácio 187  10.280 0,644 COPASA/PM

 85  5.175 0,634 COPASA/PM

Senhora da Penha 152  3.030 0,646 COPASA/PM

São Sebastião da Barra 341  10.315 0,654 COPASA/PM

 197  6.424 0,553 COPASA/PM

Bom Jesus do Rio Preto, Itajutiba, 
Jerusalém, Macadame, Novo Horizonte 
de Inhapim, Santo Antônio do Alegre, 
São Tomé de Minas e Tabajara 

858  24.294 0,658 COPASA/PM

Vale Verde de Minas 113  16.708 0,665 COPASA/PM

Edgard Melo e São Francisco do Jataí 489 11.856 0,650 COPASA/PM
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5CARATINGA 

Prestadores dos 
serviços de água 

/ esgoto 

[SNIS 2010 e PIRH] 

Já possui ou 
dispõe de 
recursos 

para PMSB? 

Assinou Termo 
de 

Manifestação 
de Interesse? 

COPASA/PM NÃO SIM 

COPASA/PM NÃO SIM 

 NÃO SIM 

COPASA NÃO SIM 

SAAE NÃO SIM 

COPASA/PM NÃO SIM 

COPASA/PM NÃO SIM 

COPASA/PM   NÃO 

COPASA/PM NÃO SIM 

COPASA/PM NÃO SIM 

COPASA/PM NÃO SIM 

COPASA/PM NÃO SIM 

COPASA/PM SIM NÃO 

COPASA/PM NÃO SIM 
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Nº MUNICÍPIO 
Nº DE 

DISTRI-
TOS 

NOME DOS DISTRITOS

15 Piedade de Caratinga 0 

16 Santa Bárbara do Leste 0 

17 Santa Rita de Minas 0 

18 
São Domingos das 
Dores 

0 

19 São João do Oriente 1 Santa Maria do Baixio

20 São Sebastião do Anta 0 

21 Sobrália 1 Plautino Soares

22 Tarumirim 4 
Café-Mirim, São Vicente do Rio Doce, 

Taruaçu de Minas e Vai

23 Tumiritinga 1 São Geraldo de Tumiritinga

24 Ubaporanga 2 
São José do Batatal e São Sebastião 

do Batatal

25 Vargem Alegre 0 
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NOME DOS DISTRITOS 
ÁREA 

TOTAL(Km
2
) 

POP 
TOTAL(hab.) 

IDHM 
2010 

Prestadores dos 
serviços de água 

/ esgoto

[SNIS 2010 e 
PIRH]

 109  7.110 0,612 COPASA/PM

 107  7.682 0,613 COPASA/PM

 68  6.547 0,613 COPASA/PM

 61  5.408 0,638 COPASA/PM

Santa Maria do Baixio 120  7.874 0,648 COPASA/PM

 81  5.739 0,607 COPASA/PM

Plautino Soares 207  5.830 0,631 COPASA/PM

Mirim, São Vicente do Rio Doce, 
Taruaçu de Minas e Vai-Volta 732  14.293 0,633 COPASA/PM

São Geraldo de Tumiritinga 500  6.293 0,626 COPASA/PM

São José do Batatal e São Sebastião 
do Batatal 189  12.040 0,614 COPASA/PM

 117  6.461 0,631 COPASA/PM
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Prestadores dos 
serviços de água 

/ esgoto 

[SNIS 2010 e 
PIRH] 

Já possui ou 
dispõe de 
recursos 

para PMSB? 

Assinou Termo 
de 

Manifestação 
de Interesse? 

COPASA/PM NÃO SIM 

COPASA/PM NÃO SIM 

COPASA/PM NÃO SIM 

COPASA/PM NÃO SIM 

COPASA/PM  NÃO 

COPASA/PM NÃO SIM 

COPASA/PM NÃO SIM 

COPASA/PM NÃO SIM 

COPASA/PM NÃO SIM 

COPASA/PM NÃO SIM 

COPASA/PM NÃO SIM 
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Tabela 2.CRITÉRIOS PARA PONTUAÇÃO: 

Nº MUNICÍPIO 

1) Proporção de 
internações por 

doenças de 
veiculação hídrica(%) 

1 Alpercata 2,72 

2 Bugre 1,6 

3 Capitão Andrade 4 

4 Caratinga 0,78 

5 Conselheiro Pena 6,21 

6 Dom Cavati 0,54 

7 Engenheiro Caldas 1,9 

8 Entre Folhas 1,32 

9 Fernandes Tourinho 1,35 

10 Iapu 2,29 

11 Imbé de Minas 0 

12 Inhapim 0,62 

13 Ipaba 2,31 

14 Itanhomi 3,85 

15 Piedade de Caratinga 0,24 

16 Santa Bárbara do Leste 0,26 

17 Santa Rita de Minas 0,88 

18 São Domingos das Dores 0,85 

19 São João do Oriente 1,91 

20 São Sebastião do Anta 0 

21 Sobrália 2,2 

22 Tarumirim 1,67 

23 Tumiritinga 2,46 

24 Ubaporanga 1,08 

25 Vargem Alegre 1,35 

 MÉDIA DA BACIA EM MG 3,69 
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CRITÉRIOS PARA PONTUAÇÃO: Elaboração de PMSB na UGRH 5C

(%)  

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]

75,7             100,0  77,1 

3,7               93,2  1,1 

84,0               97,9  96,6 

77,9             100,0  77,1 

89,4               85,2  82,4 

78,0             100,0  82,3 

72,3               97,4  77,2 

66,6             100,0  68,1 

76,3               98,5  69,6 

78,4             100,0  64,9 

47,4               91,6  69,5 

52,4               89,6  85,0 

79,8             100,0  60,4 

78,6             100,0  83,7 

77,6               92,5  79,6 

55,1               95,4  97,0 

84,3             100,0  89,7 

61,4               76,1  72,3 

87,8             100,0  86,2 

52,8               85,1  80,0 

76,2               97,9  80,1 

57,5             100,0  66,1 

45,0             100,0  100,0 

75,3               94,3  87,0 

83,0             100,0  81,2 

82,8 98,0 86,8 
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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] 

100,0 -- 

32,6 -- 

100,0 -- 

87,24 SIM 

73,1 SIM 

100,0 SIM 

76,77 SIM 

100,0 SIM 

89,13 -- 

100,0 -- 

85,52 SIM 

65,47 SIM 

100,0 -- 

88,62 -- 

100,0 SIM 

92,66 -- 

100,0 SIM 

100,0 -- 

89,76 SIM 

69,47 -- 

87,7 -- 

84,4 -- 

100,0 -- 

83,96 SIM 

87,4 SIM 

97,8  
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Tabela 3.LISTA DE HIERARQUIZAÇÃO: 

Nº MUNICÍPIO 
1) IDH-M 

menor que 
0,650? 

2) Proporção de 
internações por 

doenças de 
veiculação 

hídricamaior que a 
média da bacia no 

Estado? 

1 Imbé de Minas  SIM    

2 Inhapim     

3 Engenheiro Caldas     

4 Conselheiro Pena    SIM  

5 Bugre     

6 São Sebastião do Anta     

7 Ubaporanga     

8 Sobrália     

9 Piedade de Caratinga     

10 Caratinga     

11 Itanhomi    SIM  

12 Santa Bárbara do Leste     

13 Tarumirim     

14 São Domingos das Dores     

15 Fernandes Tourinho     

16 Dom Cavati     

17 Vargem Alegre     

18 Alpercata     

19 Iapu     

20 Capitão Andrade    SIM  

21 Tumiritinga     
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LISTA DE HIERARQUIZAÇÃO: Elaboração de PMSB na UGRH 5Ca
) Proporção de 

internações por 
doenças de 
veiculação 

hídricamaior que a 
média da bacia no 

 

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?

 SIM   SIM   SIM   SIM  

 SIM   SIM   SIM   SIM  

 SIM   SIM   SIM   SIM  

   SIM   SIM   SIM  

 SIM   SIM   SIM   SIM  

 SIM   SIM   SIM   SIM  

 SIM   SIM     SIM  

 SIM   SIM   SIM   SIM  

 SIM   SIM   SIM    

 SIM     SIM   SIM  

 SIM     SIM   SIM  

 SIM   SIM     SIM  

 SIM     SIM   SIM  

 SIM   SIM   SIM    

 SIM     SIM   SIM  

 SIM     SIM    

     SIM   SIM  

 SIM     SIM    

 SIM     SIM    

   SIM      

 SIM        
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) 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 

 SIM 6 

 SIM 5 

 SIM 5 

 SIM 5 

   4 

   4 

 SIM 4 

   4 

SIM 4 

 SIM 4 

   4 

   3 

   3 

  3 

   3 

SIM 3 

 SIM 3 

  2 

  2 

  2 

  1 
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22 Santa Rita de Minas     

NOTAS: 

1) O IDH Municipal é um ajuste metodológico ao IDH Global, que compreende um banco de dados com informações socioeconômicas so
Uma nova versão do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, com dad
   Os três pilares que constituem o IDH (saúde, educação e renda) são mensurados nas seguintes dimensões: 

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

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

(iii) o padrão de vida (renda): medido pela renda municipal per capita, 

2) O IDHM é um número que varia entre 0 e 1. São considerados Muito Baixo valores até 0,499; Baixo de 0,500 a 0,599; Médio de

3) Na UGRH 5 Caratinga, os IDH Municipais variam de 0,553 a 0,706.

4) São consideradas doenças de veiculação hídrica aquelas associadas à inadequação das condições de saneamento, tais como, có
amebíase, esquistossomose e shigelose. 
(i) Em Minas Gerais foi adotado o indicador de razão entre o número de internações por doenças de veiculação hídrica (infecci

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 parasi

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 vermelh

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 
"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 
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 
que demandam drenagem especial. Fonte: IBGE/PNSB 2008. 

9) Como referência para os indicadores de saneamento foram adotados os valores médios da bacia em cada Estado.

10) Municípios que já possuem ou que contam com recursos para elaboração do PMSB não são elegíveis.

11) A hierarquização segue a ordem da lista pois, no caso de empate na pontuação dos critérios, foram priorizados os municípios c
de saneamento. 
12) Para seleção prévia dos municípios hierarquizados deve ser verificado a assinatura do Termo de Manifestação de Interesse pelas prefeituras.
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) O IDH Municipal 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 no dia 29 de julho de 2013.  
Os três pilares que constituem o IDH (saúde, educação e renda) são mensurados nas seguintes dimensões:  

medida pela esperança de vida ao nascer;  

medido pela escolaridade da pessoa adulta e pelo fluxo escolar da população jovem; 

per capita, ou seja, pela renda média dos residentes de determinado município, expressa em reais de 1º de agosto de 2010.

2) O IDHM é um número que varia entre 0 e 1. São considerados Muito Baixo valores até 0,499; Baixo de 0,500 a 0,599; Médio de 0,600 a 0,699; Alto de 0,700 a 0,

3) Na UGRH 5 Caratinga, os IDH Municipais variam de 0,553 a 0,706. 

4) São consideradas doenças de veiculação hídrica aquelas associadas à inadequação das condições de saneamento, tais como, cólera, infecções gastrointestin

(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 

(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 
pírito 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). 

e 2010 para índices de atendimento de água, esgoto e coleta de lixo da população urbana para alguns municípios da bacia, foi 
"Domicílios urbanos com saneamento adequado". Fonte: IBGE/Censo Demográfico 2010. 

é considerado com saneamento adequado o domicílio nas seguintes condições: abastecimento de água por rede geral, esgotamento 

s que declararam, nos últimos 5 anos, a ocorrência de problemas de inundação ou alagamento ou a existência de áreas de risco 

ram adotados os valores médios da bacia em cada Estado. 

10) Municípios que já possuem ou que contam com recursos para elaboração do PMSB não são elegíveis. 

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 

deve ser verificado a assinatura do Termo de Manifestação de Interesse pelas prefeituras. 
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bre todos os municípios e estados do país e Distrito Federal. 

renda média dos residentes de determinado município, expressa em reais de 1º de agosto de 2010. 

0,600 a 0,699; Alto de 0,700 a 0,799; e Muito Alto de 0,800 a 1. 

lera, infecções gastrointestinais, febre tifóide, poliomielite, 

osas e parasitárias) e o número total de internações da população 

tárias (Grupo I do CID10). Fonte: Cadernos de Informações de Saúde 

e 2010 para índices de atendimento de água, esgoto e coleta de lixo da população urbana para alguns municípios da bacia, foi considerado o indicador 

é considerado com saneamento adequado o domicílio nas seguintes condições: abastecimento de água por rede geral, esgotamento sanitário por rede geral ou fossa 

s que declararam, nos últimos 5 anos, a ocorrência de problemas de inundação ou alagamento ou a existência de áreas de risco no perímetro urbano 

om menores percentuais de domicílios em condições adequadas 
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