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APRESENTAÇÃO 

 

O presente documento, intitulado Concepção dos Programas, Projetos e Ações 

a serem Implementados para o Alcance dos Objetivos e Metas é o quarto 

produto integrante do Plano Municipal de Saneamento Básico de Piraúba-MG. 

O Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB/Piraúba) visa estabelecer o 

planejamento das ações de saneamento do município, atendendo aos 

princípios da Política Nacional de Saneamento Básico (Lei Nº 11.445/2007), 

assim como da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Nº 12.305/2010), 

com vistas à melhoria da salubridade ambiental, à proteção dos recursos 

hídricos, à promoção da saúde pública e principalmente estabelecer uma 

gestão adequada dos assuntos relacionados com a salubridade dos habitantes 

do município assim como do meio ambiente. 

A elaboração do PMSB/Piraúba abrange o conjunto de serviços, infraestrutura 

e instalações dos setores de saneamento, que, por definição, engloba 

abastecimento de água; esgotamento sanitário; limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos; e drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. 
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1 INFORMAÇÕES GERAIS 

 

1.1  Prefeitura Municipal de Piraúba 
 

Razão Social Prefeitura Municipal de Piraúba 

CNPJ 18.554.147/0001-99 

Endereço Rua Opemá, 610 – CEP 36170-000 – Piraúba/MG 

Telefone (32) 3573-1688 

Fax (32) 3573-1575 

 

 

1.2. Empresa Consultora 
 

Razão Social EME Engenharia Ambiental Ltda 

CNPJ 11.466.953/0001-66 

Endereço 
Rua Joaquim Linhares, 349 - Bairro Anchieta  

CEP 30310-400 - Belo Horizonte/MG 

Telefone (31) 2512-9088 

Fax (31) 2512-9088 

E-mail eme@eme.eng.br 

Responsável Técnico Ronaldo Luiz Rezende Malard 

Cargo/Função 
Diretor Executivo / Eng.º Civil especialista em  

Saneamento e Meio Ambiente 
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2 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, é amplamente conhecida a importância da relação entre 

saneamento básico, a saúde da população e a preservação do meio ambiente. 

É nesse contexto que surge a necessidade da criação de um Plano Municipal 

de Saneamento Básico (PMSB), uma vez que através dele busca-se alcançar a 

inclusão social nas cidades, a sustentabilidade das ações e a universalização 

dos serviços que incluem o abastecimento de água, o esgotamento sanitário, a 

limpeza urbana, o manejo de resíduos sólidos e a drenagem e manejo das 

águas pluviais. 

O PMSB é definido como um dos instrumentos da Política Nacional de 

Saneamento Básico para os municípios, sendo as recomendações e diretrizes 

para sua elaboração são preconizadas pela Lei Federal Nº 11.445, de 5 de 

janeiro de 2007, e pelo Decreto de Regulamentação Nº 7.217, de 21 de junho 

de 2010. 

O saneamento básico é definido pela Lei Federal Nº 11.445 como sendo 

“conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de 

abastecimento de água potável; esgotamento sanitário; limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos; e drenagem e manejo das águas pluviais 

urbanas”, especificamente neste produto será trabalhado os prognósticos e 

alternativas para a universalização dos serviços constante do PMSB.  

O presente capítulo, denominado “Concepção dos Programas, Projetos e 

Ações (PPA) a serem Implementados para o Alcance dos Objetivos e Metas” 

representa o produto IV do Plano Municipal de Saneamento Básico de Piraúba. 

Esse capítulo do PMSB tem como objetivo estabelecer os Programas, Projetos 

e Ações a serem implementados para o alcance dos objetivos e metas, 

identificando as possíveis fontes de financiamento, formas de 

acompanhamento de avaliação e de integração com outros programas e 

objetos de setores afins. 
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3 CONSIDERAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DOS 
PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DO PMSB/PIRAÚBA 

 

3.1 Compatibilização dos Programas, Projetos e Ações (PPA’s) com a 

promoção da saúde, qualidade de vida, sustentabilidade ambiental e 

melhoria da prestação dos serviços de saneamento 

 

Os Programas, Projetos e Ações são fundamentais para alcançar as metas e 

objetivos do PMSB de Piraúba e foram definidos considerando os resultados 

dos estudos de Diagnóstico e Prognóstico, constantes dos itens II e III 

respectivamente do referido plano e hierarquizados para o alcance de tempo 

imediato (até 3 anos), curto (4 a 8 anos), médio (9 a 12 anos) e longo (13 a 20 

anos). Nas ações do presente capítulo, estão definidas as alternativas que 

visam à solução dos problemas diagnosticados, tendo em vista atingir 

finalidades estabelecidas na Política Nacional de Saneamento Básico. 

Essa etapa do PMSB de Piraúba abrange a sustentabilidade ambiental, social 

e econômica, dentro dos quatro pilares do saneamento, visando o aumento da 

eficiência na prestação dos serviços, à melhoria da qualidade de vida da 

população do município e ao uso racional dos recursos ambientais. As ações 

do plano foram definidas com o objetivo de garantir a universalização e eficácia 

dos serviços de saneamento prestados à comunidade, no intuito de melhorar 

as condições de salubridade ambiental, reduzir os riscos à saúde da população 

e minimizar custos futuros para a recuperação do meio ambiente. 

Os serviços definidos pelo PMSB no município de Piraúba, dentro do período 

estabelecido, ou seja, 20 (vinte) anos, certamente gerará um impacto positivo 

na saúde pública da população residente no município, consequentemente 

tornando uma forma eficaz de diminuir a incidência de doenças na população, 

minimizando custos para os tratamentos necessários para restauração da 

saúde.  

Atualmente os serviços relacionados ao sistema de abastecimento de água da 

sede do município são realizados pela Companhia de Saneamento de Minas 
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Gerais (COPASA MG), cuja concessão foi dada pela Lei Municipal N°147/1993 

que autorizou a referida companhia o gerenciamento do abastecimento de 

água, sendo utilizado, portanto o modelo de Sociedade de Economia Mista. Os 

outros três pilares do saneamento básico são gerenciados pela prefeitura 

municipal de Piraúba, ou seja, através de administração pública direta das 

atividades dos sistemas de esgotamento sanitário, resíduos sólidos e o manejo 

das águas pluviais. Uma exceção é feita para coleta e destino final dos 

resíduos provenientes de unidades de saúde que é feito por meio de 

administração pública com parceria através de licitação obedecendo a Lei 

Federal n° 8.666. Cada uma dessas unidades será abordada de maneira 

detalhada nos tópicos a seguir. 

3.1.1 Sistema de Abastecimento de Água na Sede 

Como já foi transcrito no Capítulo II, Diagnóstico da Situação do Saneamento 

Básico de Piraúba, o município conta com 11 poços artesianos que juntos 

captam aproximadamente 33,58 l/s, sua distribuição é feita em marcha e 

praticamente 100% da população urbana é atendida, com exceção de algumas 

residências que aguardam ligação ou extensão de rede. Piraúba apresenta 10 

reservatórios localizados nas extremidades da malha urbana da cidade, o 

funcionamento dos mesmos é para atender picos da demanda de 

abastecimento ou para eventuais anormalidades, como manobras na rede ou 

bairros com problemas de abastecimento. O tratamento é realizado 

diretamente nos poços, com adição de cloro (Hipoclorito de Sódio) e flúor 

(Ácido Fluossilícico). Hoje, a demanda máxima necessária para abastecer toda 

a população da sede do município com os poços funcionando 16 horas por dia 

seria de 33,16 l/s, portanto, a estrutura existente é capaz de abastecer a 

população até o final do plano com exceção do volume de reservação que 

necessita ser aumentado em 120 m³. 

Quanto a qualidade da água distribuída pela empresa, todos os dados 

apresentados pela referida empresa, conforme a Tabela 01 atestam uma água 

de boa qualidade em condição de ser utilizada pelos consumidores. 
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Tabela 1 - Resultados das amostras das aguas distribuídas pela COPASA MG

 

A Empresa que contem a concessão da distribuição de água potável na sede 

do município e no distrito industrial estabelece uma tarifa diferenciada para 

cada tipo de consumo, privilegiando aqueles cujo consumo não seja 

exagerado. 

A tarifa para até 6 000 litros (seis mil litros) de água por mês é de R$ 8,31 (oito 

reais e trinta e um centavos). Quando o consumo for superior a 6 000 litros 

(seis mil litros) até 10 000 litros (dez mil litros) será adicionado o valor de R$ 

1,85 (um real e oitenta e cinco centavos) por metro cúbico. Se o volume 
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consumido exceder 10 m³ serão cobradas taxas especiais cujos valores estão 

estabelecidos na Tabela 1 do Prognóstico. Com relação ao sistema de 

reservação que já foi esclarecido, cujo custo estimado é de R$ 140.000,00, 

mas devido ao contrato firmado com a empresa, este valor deverá ser 

absolvido por ela. 

Considerando a projeção da demanda de água para Piraúba realizada no 

Capítulo 3, Prognóstico, não serão necessários perfurações de novos poços e 

nem captação superficial e consequentemente de novas outorgas. Com relação 

ao sistema de reservação, haverá uma necessidade de uma nova unidade com 

capacidade de 120 m³, o custo estimado dessa nova unidade é de R$ 

140.000,00 (Cento e quarenta mil reais), mas devido ao contrato firmado com a 

empresa, esse valor deverá ser absolvido por ela. 

3.1.2 Sistema de Abastecimento de Água na localidade Ferreiras 

O abastecimento de água da comunidade de ferreiras que possui cerca de 250 

residências é feito de forma individual por meio de cisternas que capta água do 

lençol freático ou poços profundos que utilizam água do lençol artesiano. 

A agua fornecida por meio desses dois sistemas não possui nenhum tipo de 

tratamento, o que é temerário seu consumo sendo, portanto necessário a sua 

desinfecção por meio de cloro. 

De acordo com a projeção da demanda de água para a localidade de Ferreiras, 

apenas um poço daria para abastecer essa comunidade funcionando dezoito 

horas por dia, sendo que nesse poço seria instalado um sistema de 

desinfecção por cloro. Uma rede de 2.000 metros com diâmetro de 50 mm será 

suficiente para levar água tratada a todas as residências. O gerenciamento 

utilizado no sistema será do molde de Administração Direta Pública, ou seja, 

pela prefeitura. 

O investimento total previsto para o sistema de abastecimento com a 

perfuração de poços, licenciamento e equipamentos é de R$ 416.500,00 

(quatrocentos e dezesseis mil e quinhentos reais). 
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3.1.3 Abastecimento de Água da Zona Rural  

O abastecimento realizado na zona rural como no caso da Comunidade de 

Ferreiras é feito de forma individual por minas, cursos d’água, lençol freático ou 

poços profundos.  

Em todos estes casos, a água consumida não recebe nenhuma tarifação em 

função de que são sistemas independentes. No entanto, a água de todos os 

sistemas individuais tem sua qualidade para consumo humano contestada em 

função de não possuir nenhum tipo de tratamento. 

Devido as características das residências serem dispersas, o custo do sistema 

de abastecimento de água seria extremamente elevado, sendo assim, o ideal 

para que toda a população da Zona Rural recebesse água de boa qualidade 

seria promover uma campanha para treinar os moradores em fazer desinfecção 

por meio de produtos contendo cloro, sendo sua aplicação em cada residência, 

evitando assim doenças de veiculação hídrica. 

Outra solução seria utilizando o sistema de cisternas, que são reservatórios de 

alvenaria ou concretos enterrados ou apoiados, que recebem água captada 

das chuvas principalmente dos telhados das residências. Esta tecnologia 

simples, de baixo custo e adaptável a qualquer região, podem ser usadas 

também como caixa d’água nas zonas rurais para armazenar águas pluviais. 

Não sendo utilizada apenas para o abastecimento humano, mas também 

aproveitamento para irrigação de plantações e dessendentação de animais. 

Considerando que a água de chuva é de boa qualidade, necessitando apenas 

de cloração nas referidas cisternas, através de soluções contendo este 

produto. 

 

 O detalhe sobre o sistema foi colocado no item 7.3.3 do Prognóstico. 

3.1.4 Sistema de Esgotamento Sanitário da Sede do Município 

Nas cidades carentes de um sistema adequado de recolhimento e destino final 

(tratamento) dos esgotos, as águas servidas acabam poluindo o solo, 
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contaminando as águas superficiais e freáticas assim como frequentemente 

passam a escoar pelas sarjetas e valas, constituindo perigosos focos de 

disseminação de doenças. 

A interdependência dos serviços de esgotos é tanto mais pronunciada quanto 

maior for a urbanização de uma determinada área e quanto mais avançado for 

o seu desenvolvimento sanitário.  

A coleta e o afastamento das águas servidas devem ser feitas pelos sistemas 

de esgotos sanitários adequados. 

Atualmente, no Brasil, é notória a deficiência existente em relação ao 

esgotamento de águas servidas, portanto devido a sua própria importância 

sanitária, deve ser algo prioritário em qualquer programa de saneamento. 

O sistema de coleta e destino final do esgoto gerado na sede de Piraúba é feito 

através de manilhas cerâmicas e tubos de PVC, que cobre cerca 80 % da 

cidade, aproximadamente 27 520 m. As manilhas cerâmicas são 70 % da rede 

com diâmetro de 150 mm e os tubos de PVC também com diâmetro 150 mm 

atende os 30 % restantes da rede. 

Existe uma taxa anual de R$ 11,25 que é cobrada junto com o IPTU nas 

residências existentes na sede do município 

Visto que a rede abrange somente 80% da área urbana e em sua maioria não 

ter condições de ser aproveitada, haverá necessidade de substituição e 

ampliação da mesma. 

Como atualmente não existe tratamento do esgoto gerado, deverão ser 

projetadas duas ETE’s para tratar todo o esgoto coletado que atualmente é 

lançado no córrego Piraúba ou seus afluentes. Uma com capacidade de 0,64 

l/s e outra com capacidade de 12,8 l/s. Uma das unidades poderá ser do tipo 

fossa séptica coletiva e a outra do tipo reator anaeróbico de fluxo ascendente 

(RAFA) seguida de filtro biológico com leito de secagem de lodo e precedida de 

tratamento primário (grade e desarenador). Além da rede e do tratamento, 

serão implantadas 06 elevatórias com potência instalada de 1cv cada uma para 
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proporcionar o encaminhamento do esgoto das regiões onde elas serão 

instaladas para a ETE principal.  

Como no caso do abastecimento de água da localidade de Ferreiras, o 

gerenciamento utilizado no sistema será do molde de Administração Direta 

Pública, ou seja, pela prefeitura. 

O custo total previsto da recuperação e ampliação da rede, instalação das 

elevatórias, aquisição de terreno e implantação de tratamento é de R$ 

13.000,000,00 (Treze milhões de reais). 

3.1.5 Sistema de Esgotamento Sanitário da Comunidade de Ferreiras 

A maioria das residências da comunidade de Ferreiras e em seu entorno 

utilizam fossas negras que não são adequadas, proporcionando a 

contaminação do solo e do lençol freático.  

Pelas características dessa região, o custo benefício para implantação do 

sistema dinâmico do esgoto sanitário não se justifica, devendo estabelecer um 

sistema estático com adoção de módulos sanitários com fossas sanitárias e 

sumidouros para aquelas residências que ainda não possuem esse tipo de 

beneficio. Os módulos sanitários mais apropriados são do padrão FUNASA, 

contendo vaso sanitário, chuveiro de água fria, tanque séptico, sumidouro, 

caixa d’água de 50 l, lavatório e tanque de lavar roupa. 

O custo unitário dessa opção está estimado em R$4.500,00 (quatro mil e 

quinhentos reais). Considerando a população estimada para a comunidade, 

haverá a necessidade de aproximadamente 270 módulos, perfazendo um total 

de R$1.215.000,00 (um milhão e duzentos e quinze mil reais). 

 

3.1.6 Gerenciamento dos Resíduos Sólidos na Sede do Município 

Especificamente, esse sistema compreende o conjunto de atividades de 

infraestruturas tais como instalações operacionais de coleta, manipulação, 

transporte, tratamento e monitoramento. Cabendo também gerenciar o destino 

final dos resíduos sólidos, lixo doméstico e lixo originário de varrição e limpeza 
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de logradouros e vias públicas do município, obedecendo normas e leis 

pertinentes. 

A quantidade dos resíduos sólidos da cidade de Piraúba conforme os 

levantamentos realizados é em média 28 m³ por dia, divididos em resíduos 

domiciliares, varrição, podas, resíduos de construção civil e outros resíduos 

(mobiliário, equipamentos eletrônicos e sucatas) o que equivalem a 

aproximadamente 6 caminhões de coleta. Esse volume abrange toda a área 

urbana sendo que 100% dos domicílios são atendidos por essa coleta. 

Considerando a população urbana atual de 8.852 habitantes, em média os 

habitantes de Piraúba produzem 2,21 quilos por dia, valor este bem superior a 

média brasileira que é de 0,6 quilos por habitante por dia.  

Um programa de conscientização e educação direcionada para a geração de 

resíduos sólidos deveria ser implantado pela prefeitura, principalmente pela 

Secretaria Municipal de Educação para inseri-lo na grade curricular das escolas 

municipais e através de palestras para reduzir os valores hoje encontrados na 

sede do município.  

O destino final do lixo urbano é feito em um aterro controlado existente a 

margem esquerda da rodovia MG 285 no sentido Piraúba − Rio Pomba. 

O governo municipal optou por criar uma taxa para manutenção dos resíduos 

sólidos junto com o IPTU no valor de R$ 4,60 por domicilio. 

Todo o sistema de coleta e destino final do lixo no aterro controlado no 

município de Piraúba é de responsabilidade da Prefeitura Municipal. A coleta é 

executada por meio de um caminhão basculante com capacidade de 6 m³. O 

local de destino final do lixo encontra-se em péssimas condições não podendo 

se considerado como aterro controlado, necessitando portanto de recuperação. 

Diante do exposto, a solução mais adequada e com menor custo de 

implantação, colocada no item 7.2.2 do Prognóstico será a recuperação do 

aterro controlado existente, inclusive com o sistema de triagem e compostagem 
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assim como o tratamento do chorume. Toda essa solução seria adotada 

imediatamente (03 anos). 

Como nos casos do abastecimento de água da localidade de Ferreiras e do 

sistema de esgotamento sanitário da sede do município, o gerenciamento 

utilizado no sistema será do molde de Administração Direta Pública, ou seja, 

pela prefeitura. 

O investimento imediato necessário para recuperar o aterro controlado 

existente, juntamente com o sistema de coleta dos resíduos sólidos será de 

R$1.087.500,00 (um milhão e oitenta e sete mil e quinhentos reais). Porém, a 

vida útil do referido aterro controlado está prevista para 10 anos, ou seja, até 

2024. A partir deste ano deverá ser construído novo aterro com um custo de R$ 

851.362,00 (oitocentos e cinquenta e um mil e trezentos e sessenta e dois 

reais). 

3.1.7 Gerenciamento dos Resíduos Sólidos na localidade Ferreiras e Zona 

Rural 

Os resíduos sólidos da comunidade de Ferreiras com cerca de 250 (duzentos e 

cinquenta) residências são armazenados pelos próprios moradores do local e a 

prefeitura os recolhe uma vez por semana. Esses resíduos são destinados para 

o aterro controlado. Devido a frequência de coleta não ser a mais adequada, os 

moradores têm o costume não apropriado de queimar parte desses resíduos. 

Caso não houvesse queima os resíduos gerados são estimados em 800 kg/dia 

(oitocentos quilos por dia).  

Na região rural, ou seja, em sedes das fazendas, sítios e residências dispersas 

no interior do município, o lixo gerado é queimado ou enterrado pelos próprios 

moradores sem que haja interferência da Prefeitura.    

Como solução paliativa, no interior do município seriam colocadas caçambas 

em locais adequados para recolher esses resíduos em frequência definida pela 

prefeitura. O custo de aquisição dessas caçambas já está incluso no 

Prognóstico. 



 

22 
__________________________________________________________________________________________ 

Rua Joaquim Linhares, 349, Anchieta, Belo Horizonte- MG – CEP 30310-400 
Telefax: 31.2512.9088 –  31.3785.2662 – E-mail: eme@eme.eng.br – Website: www.eme.eng.br 

3.1.8 Gerenciamento dos Resíduos Sólidos provenientes de Unidades de 

Saúde 

Os resíduos sólidos provenientes das unidades de saúde, como hospital, 

laboratório de análise clínicas, farmácias e postos de saúde são recolhidos de 

maneira diferenciada, ou seja, são coletados em vasos apropriados pela 

empresa Pró Ambiental Tecnologia Ltda, que é devidamente licenciada 

(Licença N° 095/2011 - SM, com validade até 04/07/2016 - licença para coleta, 

transporte e incineração de resíduos de serviço de saúde, além de operação de 

Aterro Classe I). 

Tais resíduos são enviados (a cada quinze dias) para incineração na unidade 

da própria empresa contratada localizada em Lavras, visando minimizar os 

impactos ao meio ambiente, bem como proteger a saúde pública.  

Os moldes do contrato com a Pró Ambiental Tecnologia Ltda deverão ser 

mantidos obedecendo a Administração Direta com Parceria, através de 

contratação por meio de licitação de empresas especificas para desempenhar 

as atividades necessárias para o bom funcionamento do sistema, obedecendo 

a Lei Federal 8.666. 

3.1.9 Gerenciamento de Resíduos Sólidos provenientes de restos de 

Construções e Entulhos 

O gerenciamento de resíduos sólidos provenientes de restos de construções e 

entulhos é do molde de Administração Direta Pública, sendo a prefeitura 

responsável pelo recolhimento e destino final dos entulhos e restos de 

construções civis mediante denúncias ou por solicitação.  

Tais resíduos gerados são recolhidos nos locais pela Secretaria Municipal de 

Obras e armazenados no terreno do almoxarifado da prefeitura, sendo então, 

levados para reaproveitamento na melhoria e/ou recuperação de estradas 

vicinais e, quando o resíduo não é de boa qualidade, são destinados ao Aterro 

Controlado da cidade as margens da BR 285.  
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Especificamente, os resíduos gerados em obras particulares são recolhidos 

pela Prefeitura mediante solicitação e geram pagamentos de taxas. O 

interessado faz o requerimento à Prefeitura, recebendo uma guia para seu 

pagamento.  

As taxas cobradas pela prefeitura são R$ 24,20 (vinte quatro reais e vinte 

centavos) para retirada de resíduos que preencham um caminhão basculante e 

de R$ 18,50 (dezoito reais e cinquenta centavos) para meio caminhão.  

Todos estes resíduos são recolhidos em caminhão e selecionados e 

destinados conforme descrito anteriormente. 

O sistema de recolhimento dos entulhos existente poderá ser mantido com 

alterações no seu processo de controle e com correções no processo de 

cobrança. 

3.1.10 Limpeza Urbana  

A capina de áreas públicas como canteiros, praças e parques consiste na 

remoção de matos e ervas daninha que crescem nas vias, sarjetas e meios 

fios, sendo feita com o intuito de restabelecer as condições de drenagem e 

evitar o mau aspecto nesses locais. Essa capina é efetuada periodicamente e 

aumentando sua frequência em épocas de chuva.  

Outra atividade executada pela Prefeitura Municipal de Piraúba é a poda 

preventiva. 

Essa poda é realizada com mais frequência na época do inverno, e os resíduos 

gerados são retirados do local. Nessa época, a quantidade de viagens atingem 

a 6 por dia. A empresa responsável pelo fornecimento e distribuição de energia 

elétrica no município (Energisa), também realiza podas das árvores para 

proteção da rede de energia elétrica. Todo o material oriundo de poda das 

árvores, de responsabilidade do município ou da empresa concessionária de 

energia, é encaminhado para o Aterro Controlado Municipal. 
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Diariamente é feita a varrição das vias por meio de uma equipe que é 

estabelecida conforme a necessidade. Todo o material constituído dessa 

atividade é recolhido por caminhão e destinado ao aterro controlado.  

3.1.11 Drenagem e Manejo de Águas Pluviais 

O município de Piraúba possui uma topografia beneficiada o que proporciona o 

escoamento natural das águas pluviais, encaminhando-as para os talvegues 

que as destinam para o córrego Piraúba e posteriormente para o rio 

Paraopeba. 

As tubulações utilizadas na construção da rede são do tipo de concreto com 

diâmetro variando de 300 mm a 1 000 mm. Além dos tubos de concreto uma 

parte da rede existente utiliza tubos confeccionados com pneus de borracha 

com diâmetro de 50 mm. Esta rede cobre 75 % da área urbana.  

As bocas de lobos são executadas pela própria prefeitura utilizando barras de 

ferro com espaçamento maior que o desejado provocando o engolhimento de 

materiais com espessuras superiores que as apropriadas, dificultando o 

carreamento dos materiais pelo sistema, gerando assim o entupimento das 

tubulações. 

No primeiro momento, ou seja, de imediato, será utilizada a rede existente 

somente com a implantação de poços de visita (PV’s) e bocas de lobo, num 

total de 150 poços e 300 bocas de lobo para melhor escoamento das águas 

pluviais nos logradouros públicos. De imediato também, serão necessários o 

cadastro de toda a rede e desobstrução de alguns trechos. O custo previsto 

dessas atividades e obras será de R$690.550,00 (seiscentos e noventa mil e 

quinhentos e cinquenta reais), posteriormente será imprescindível implantar o 

restante da rede necessária num total de 8.600 m para cobrir toda a malha 

urbana, que será dividida em dois períodos, curto e médio prazo. O custo total 

destes investimentos está estimado em R$2.158.880,20 (dois milhões e cento 

e cinquenta e oito mil e oitocentos e oitenta reais e vinte centavos). Neste caso 

também, o molde de gerenciamento é de Administração Direta Pública. 
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3.2 Compatibilização do PPA com os planos setoriais, plurianuais e com 

outros planos governamentais relacionados 

 

Este capítulo do Plano Municipal de Saneamento básico foi ponderado e 

sugerido de forma a harmonizar com os demais planos setoriais, 

fundamentando-se na universalização do acesso ao saneamento básico e ao 

entendimento com as políticas de desenvolvimento, no intuito de melhorar as 

condições de salubridade ambiental, reduzir os riscos à saúde da população e 

minimizar custos futuros para a recuperação do meio ambiente. 

Para a elaboração dos objetivos, metas e ações, foram considerados os planos 

plurianuais e outros planos dos governos federal e estadual. Todas as leis 

vigentes relacionadas com as áreas de saneamento, recursos hídricos, 

proteção do meio ambiente e promoção da saúde foram consideradas na 

formulação desta etapa do PMSB. 

Contudo, há de saber que os planos e políticas públicas podem ser alterados 

em decorrência de atuações governamentais ou abalos na economia, dessa 

maneira, as ações e metas previstas deverão ser revisadas e adaptadas para 

às novas situações. 

O processo de compatibilização dos produtos é mútuo, uma vez que eles são 

elaborados em períodos diferentes e não são estáticos, tais fatos exigem que 

ambos os produtos sejam revisados, complementados e alterados se 

necessário.  

3.3 Identificação das possíveis fontes de financiamento 

Ao elaborar os Programas, Projetos e Ações é possível visualizar as prováveis 

fontes de financiamento ou origem dos recursos, sendo que a maioria das 

ações dependem de recursos adicionais, uma vez que a estrutura física, 

humana e financeira do município é limitada. 

Para determinar os valores estimados para cada ação foram realizadas 

diversas consultas junto a fornecedores, prefeituras que estão implantando 
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projetos e executando obras de saneamento e tabelas de serviços e insumos 

do SINAPI e SETOP. Deve-se levar em conta que esses valores foram 

baseados na realidade econômica e mercado atual, isto exigirá do governo 

municipal de Piraúba uma atualização e adaptação dos custos aos projetos 

básicos e executivos específicos, que serão elaborados e implantados 

conforme os períodos propostos neste plano. 

Para que seja possível a obtenção de recursos, além da identificação das 

possíveis fontes, serão necessários projetos específicos com uma gestão 

administrativa e política favorável para a concretização de financiamentos. 
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4 PROGRAMA DE AÇÕES  

 

4.1 Ações Imediatas 

Este relatório foi formulado com o objetivo de produzir uma ferramenta de 

ligação entre as demandas de atividades e ações existentes nas 

administrações municipais e o Plano Municipal de Saneamento Básico de 

Piraúba, detectando e recopilando os programas e projetos que solucionam os 

problemas de saneamento do município, priorizando as ações de acordo com 

as hierarquizações adotadas para cada período, sendo as intervenções mais 

imediatas, baseando-se nas necessidades levantadas nos capítulos anteriores 

do presente plano. 

Nas Tabelas 2 a 7, estão previstos os Programas, Projetos e Ações imediatos, 

admitindo soluções de forma emergencial, que visam atingir a universalização, 

a qualidade dos serviços prestados e a sustentabilidade dos recursos naturais. 

A Tabela 8 apresenta um resumo destes Programas, Projetos e Ações, 

somando os valores para cada eixo do saneamento e por cada um dos três 

anos (2015, 2016 e 2017) que representam o período imediato. Vale ressaltar 

que tais previsões, por si só, não asseguram a eficácia do PMSB/Piraúba, 

precisam, também, de medidas de implementação, desenvolvimento de 

projetos e ações efetivas que estão implícitas neste plano.  
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Tabela 2 - Ações imediatas: setor 1, objetivo 1 - Construção de novo reservatório 
e instalação de reservatório de água 

Programa de ações imediatas 

Setor 1 Abastecimento de água na sede do município 

Objetivo 1 Implantação de reservatório 

Fundamentação 
Considerando a projeção da demanda de água para Piraúba, o 
sistema de reservação deverá ser ampliado para atender dia e 
hora de máximo consumo. 

Metas 

Implantar uma nova unidade de reservatório com capacidade de 120 m³ 

Programas, projetos e 
ações 

Ano e estimativa (R$) 

Código Descrição 2015 2016 2017 

 1.1.1 

 Construção 
de novo 

reservatório 
de 120 m³ e 
instalações. 

-  - 140.000,00 

Total por ano (R$) - -   140.000,00  

Total das ações imediatas 
(R$) 

  140.000,00    
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Tabela 3 - Ações Imediatas: setor 2, objetivo 1 - Ampliação e adequação do 
sistema de esgotamento sanitário na sede do município 

Programa de ações imediatas 

Setor  2 Esgotamento Sanitário 

Objetivo  1 Ampliação e adequação do sistema de esgotamento sanitário 

Fundamentação 

Como já foi dito no Diagnóstico, a rede abrange somente 80% da 
área urbana. Esse sistema apresenta alguns problemas para 
manutenção e operação em função de que as tubulações 
existentes são velhas, implantadas em valas rasas, com tubos de 
diâmetros inferiores aos necessários e com deficiência de 
unidades de poços de visitas, devendo sofrer remanejamento 
com tubulações apropriadas e instalação de maneira correta. 
Além disso, não existe tratamento do esgoto gerado, portanto, 
novas ETE’s devem ser implantadas para que seus afluentes 
sejam tratados gerando efluentes que possam ser lançados de 
maneira correta nos cursos d’água.  

Metas 

Construção, ampliação e reforma da rede coletora. Implantação de interceptores e emissários. 
Aquisição de terrenos para implantação das elevatórias e ETE e implantação de elevatórias e da ETE.  

Programas, projetos e ações Ano e estimativa (R$) 

Código Descrição 2015 2016 2017 

 2.1.1 

Substituição da rede 
coletora existente e sua 

ampliação incluindo 
projeto. 

- - 
978.130,28  

(DN 200 mm, 5 km)  

 2.1.2 

 Construção da ETE 
principal (Gradeamento, 

Caixa de Areia, Reator 
Anaeróbio de Fluxo 
Ascendente e Filtro 
Biológico, Leito de 

Secagem) incluindo 
projeto. 

- - 2.015.860,00 

2.1.3 
Construção de 

Interceptores/Emissários 
incluindo projeto 

- - 
425.835,05  
(1.667 m) 

2.1.4 
Construção de 02 

elevatórias de 1 cv 
incluindo projetos 

- - 411.400,00 (02 EEE) 

2.1.5 Aquisição de Terrenos - - 1.116.951,00 

Total por ano (R$) - - 4.948.176,33 

Total das ações imediatas (R$)   4.948.176,33   
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Tabela 4 - Ações Imediatas: setor 2, objetivo 2 - Implantação de módulos 
sanitários individuais na localidade Ferreiras 

 

Programa de ações imediatas 

Setor 2  Esgotamento Sanitário na Localidade Ferreiras 

Objetivo 2  
Implantação de módulos sanitários individuais na localidade 

Ferreiras 

Fundamentação 

Conforme o Prognóstico, pelas características da localidade de 
Ferreiras, o custo benefício para implantação do sistema 
dinâmico do esgoto sanitário não se justifica, devendo 
estabelecer um sistema estático com adoção de módulos 
sanitários com fossas sépticas e sumidouros para aquelas 
residências que ainda não possuem esse tipo de beneficio. 

Metas 

Implantar módulos sanitários do padrão FUNASA contendo vaso sanitário, chuveiro de água fria, 
tanque séptico, sumidouro, caixa d’água de 50 l, lavatório e tanque de lavar roupa nas 
residências que ainda não possuem, estimado em 270 módulos. 

Programas, projetos e ações Ano e estimativa (R$) 

Código Descrição 2015 2016 2017 

 2.2.1 

Construção de 
90 Módulos 

Sanitários do 
Padrão 

FUNASA. 

- - 405.000,00 (90) 

Total por ano (R$) - - 405.000,00  

Total das ações imediatas 
(R$) 

  405.000,00   
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Tabela 5 - Ações imediatas: setor 3, objetivo 1 - Limpeza urbana e manejo dos 
resíduos sólidos 

Programa de ações imediatas 

Setor 3 Limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos 

Objetivo 1 
Aquisição de equipamentos e recuperação do aterro 

controlado  

Fundamentação 

Conforme foi descrito no Diagnóstico, o aterro controlado do 
município encontra-se em péssimas condições e a unidade de 
triagem e compostagem está desativada, portanto, a solução 
mais adequada e com menor custo de implantação seria a 
recuperação do aterro controlado existente, inclusive a UTC 
assim como o tratamento do chorume gerado. Em relação a 
coleta de resíduos sólidos, o estudo realizado no Prognóstico 
apontou que a melhor solução seria a utilização de caminhão 
compactador e uma carretinha para a coleta seletiva. Além 
disso, são necessários também caçambas para coleta em 
locais específicos e um caminhão apropriado para conduzi-
las.  Esse sistema de caçamba será utilizado também para 
transporte de entulhos e resíduos gerados nas zonas rurais.  

Metas 

Recuperar o aterro controlado existente juntamente com a unidade de triagem e compostagem. 
Aquisição de equipamentos e estrutura para melhorar o sistema de recolhimento, limpeza urbana e 
manejo dos resíduos sólidos. 

Programas, projetos e ações Ano e estimativa (R$) 

Código Descrição 2015 2016 2017 

 3.1.1 

Recuperação do Aterro 
Controlado incluindo a 
Unidade de Triagem e 

Compostagem incluindo 
vestiário feminino e 

masculino e 
administração. 

- - 300.000,00  

 3.1.2 
Aquisição de 

Retroescavadeira  
-  -  180.000,00 

 3.1.3 
 Aquisição de dois 

caminhões 
compactadores 

-  -  440.000,00 

 3.1.4 
 Aquisição de 

Carretinha para coleta 
seletiva 

-  -  10.000,00 

3.1.5 
Aquisição de Caminhão 

para caçambas 
- - 150.000,00 

3.1.6 
Aquisição de 05 

caçambas 
- - 7.500,00 

Total por ano (R$) - -  1.087.000,00 

Total das ações imediatas (R$)    1.087.000,00   

 

 



 

32 
__________________________________________________________________________________________ 

Rua Joaquim Linhares, 349, Anchieta, Belo Horizonte- MG – CEP 30310-400 
Telefax: 31.2512.9088 –  31.3785.2662 – E-mail: eme@eme.eng.br – Website: www.eme.eng.br 

Tabela 6- Ações imediatas: setor 4, objetivo 1 - Manejo das Águas Pluviais  

 

Programa de ações imediatas 

Setor  4 Manejo das Águas Pluviais 

Objetivo  1 Reestruturação do Sistema das Águas Pluviais 

Fundamentação 

Conforme foi descrito no Diagnóstico e transcrito neste item, 
parte da rede pluvial existente não atende as normas, devendo 
ser modificada, para tanto, deverão ser instalados poços de visita 
e bocas de lobo. Além disso, será necessária a execução do 
cadastro da rede pluvial, limpeza e desobstrução da mesma. 

Metas 

Construção de 50 poços de visita e 100 bocas de lobo. Cadastro, limpeza e desobstrução de toda 
rede existente. 

Programas, projetos e ações Ano e estimativa (R$) 

Código Descrição 2015 2016 2017 

 4.1.1 
Construção de 
100 bocas de 

lobo  
- - 

60.000,00  
 

(100) 

 4.1.2 
 Construção 
de 50 Poços 

de Visita 
- - 

76.850,00  
(50) 

 4.1.3 
 Cadastro de 
toda a rede 

existente 
- - 180.000,00  

 4.1.4 

 Limpeza e 
desobstrução 

da rede 
existente 

- - 33.000,00  

Total por ano (R$) - - 349.850,00 

Total das ações imediatas 
(R$) 

   349.850,00   
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Tabela 7 - Ações Imediatas 

Programa de ações imediatas 

Setor Objetivo 
Ano - estimativa (R$) Eixo - estimativa 

(R$) 2015 2016 2017 

1 Abastecimento de Água *1 
Implantação de reservatório na sede do 

município. 
- - 140.000,00 - 

2 Esgotamento Sanitário 
1 

Ampliação e modernização do sistema de 
esgotamento sanitário 

- - 4.948.176,34 
5.353.176,34 

2 
Implantação de módulos sanitários individuais 

na localidade Ferreiras 
- - 405.000,00 

3 
Limpeza urbana e manejo dos 

resíduos sólidos 
1 

Aquisição de equipamentos e recuperação do 
aterro controlado 

- - 1.087.500,00 1.087.500,00 

4 Manejo das Águas Pluviais 1 Reestruturação do Sistema das Águas Pluviais - - 349.850,00 381.850,00 

Total por ano - - 6.790.526,34 
 

Total imediato 6.790.526,34 
 

 

*O custo da implantação do reservatório na sede do município não foi incluído no eixo e nos totais, uma vez que a responsabilidade do sistema 

de abastecimento de água da sede é da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, a qual terá que arcar por todos os custos referentes a 

este sistema. Cabendo a prefeitura ou a unidade por ela designada acompanhar junto a companhia, a efetiva instalação do reservatório 

necessário. 
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A partir da análise das tabelas supracitadas, chega-se ao montante de R$ 

6.790.526,34 que seriam necessários para atender à demanda emergencial de 

serviços de saneamento em Piraúba. Desses, R$ 5.353.176,34 serão 

destinados ao esgotamento sanitário, R$ 381.850,00 à drenagem urbana e 

manejo das águas da chuva e R$ 1.087.000,00 à limpeza urbana e manejo dos 

resíduos sólidos. A necessidade de investimentos de prazo imediato fica 

evidente, e segue a lógica da necessidade da adequação dos serviços de 

esgoto e resíduos sólidos, devido, principalmente, a ausência de um sistema 

de esgotamento sanitário adequado com tratamento e um manejo de resíduos 

sólidos efetivo. Além disso, destaca-se a implantação da Estação de 

Tratamento de Esgoto, que tem o objetivo de tratar os efluentes gerados no 

município e melhorar as qualidades das águas do córrego Piraúba.  

Há necessidade do montante deste investimento ser alcançado num breve 

período de tempo, faz-se necessária a busca de recursos, por parte do 

município, junto às esferas estaduais e federais, no intuito de viabilizar a 

realização do maior número possível das ações previstas. Essa busca se torna 

necessária em função deste investimento que o valor é extremamente elevado, 

não podendo ser absolvido pela população cujo poder aquisitivo não permite 

custear mais este ônus nem tampouco poderá ser creditada a prefeitura 

municipal, em função de outros compromissos de sua obrigação, inclusive 

legal, como saúde e educação. Em função destas verdades incontestáveis, os 

investimentos devem ser de Subvenções Públicas através das esferas 

estaduais e/ou federais, isto é, através de auxílio financeiro oriundo direta ou 

indiretamente do orçamento do Estado ou da União.  

Ressalta-se também que ações como educação ambiental devem ser 

implementadas pelo governo municipal com o intuito de melhorar a consciência 

da população e consequentemente obter melhorias no meio ambiente e na 

efetivação de todas as metas estabelecidas nos produtos deste programa. 
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5 PROGRAMAS DE AÇÕES DE CURTO, MÉDIO E LONGO 
PRAZO 

 

As atuações de curto, médio e longo prazo estão previstas nos Programas, 

Projetos e Ações que pretendem alcançar a universalização dos serviços no 

horizonte de projeto, ou seja, o ano de 2034. A curto (4 a 8 anos) médio (9 a 12 

anos) e longo (13 a 20 anos) prazos, tais prazos estão nas propostas de 

ampliação, manutenção, e melhoria dos serviços de saneamento, bem como a 

continuidade de ações iniciadas no plano de ações imediatas.  

Nas Tabelas 8, 9, 10 e 11, nas páginas 36 a 40, estão dispostas as propostas, 

divididas por eixo do saneamento e por prazo. Os valores dos Projetos e Ações 

são totalizados por eixo e por cada um dos três prazos (curto, médio e longo) 

na tabela 13 da página 41. 
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Tabela 8 - Ações imediatas: setor 1, objetivo 2 - Implantação de Sistema de 
Abastecimento de Água tratada na localidade de Ferreiras 

Programa de ações de curto, médio e longo prazo 

Setor 1  Abastecimento de água 

Objetivo 2  
Implantação de Sistema de Abastecimento de Água tratada na 

localidade de Ferreiras 

Fundamentação 

Devido a localidade de Ferreiras não possuir um sistema público 
de abastecimento de água tratada, seria necessário a 
implantação desse sistema para que toda a população dessa 
localidade recebesse água em quantidade e qualidade adequada. 

Metas 

Construção da infraestrutura do sistema de abastecimento de água da localidade Ferreiras. 

Programas, projetos e ações Ano e estimativa (R$) 

Código Descrição Curto (4 a 8 anos) Médio (9 a 12 anos) 
Longo (13 a 20 

anos) 

 1.2.1 

Licenciamento 
Ambiental - 
Outorga do 

poço de 
captação 

5.000,00 - - 

 1.2.2 
Perfuração de 

poço e 
equipamentos 

20.000,00 - - 

 1.2.3 
Unidade de 

Cloração  
20.000,00 - - 

 1.2.4 

 Construção 
de 

Reservatório 
de 60 m³ 

107.000,00 - - 

1.2.5 

Construção de 
rede 

abastecimento 
(6.000 m) 

- - 
187.000,00 
(6000 m) 

1.2.6 

Execução de 
Ligações 

Domiciliares 
(250) 

3.000,00 
(84 ligações) 

3.000,00 
(84 ligações) 

3.000,00 
(84 ligações) 

Total por ano (R$)  155.000,00 3.000,00 190.000,00  

Total das ações imediatas 
(R$)  

348.000,00   
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Tabela 9 - Ações de curto, médio e longo prazo: setor 2, objetivo 1 - Ampliação e 
adequação do sistema de esgotamento sanitário da sede do município 

Programa de ações de curto, médio e longo prazo 

Setor  2 Esgotamento Sanitário 

Objetivo  1 Ampliação e adequação do sistema de esgotamento sanitário 

Fundamentação 

Para concluir a ampliação e modernização do sistema de 
esgotamento sanitário, serão necessários a implantação de 15 km 
de rede grossa e 5.000 m de rede fina para ponta de rede, além 
disso, deverá ser construída a ETE secundária que dará suporte no 
tratamento dos efluentes. 

Metas 

Implantação de 25 km de rede grossa com DN 200 mm e 5.000 m de rede fina com DN 150 mm para 
ponta de rede, além disso, deverá ser construída a ETE secundária com vazão de 0,64 l/s. 

Programas, projetos e ações Prazo e estimativa (R$) 

Código Descrição 
Curto (4 a 8 

anos) 
Médio (9 a 12 anos) Longo (13 a 20 anos) 

2.1.1  

 Substituição da rede 
coletora existente e 
ampliação por rede 

grossa (DN 200 mm, 25 
km)  

1.956.260,56 
(10 km) 

2.934,390,85 (15 km) -  

 2.1.2 

Ampliação da rede 
coletora existente com 
rede fina (DN 150 mm, 

5.000 m)  

- 458.202,25   - 

2.1.3 
Construção de 

Interceptores/Emissários 
incluindo projeto 

425.835,00 
(1.667 m) 

425.835,00       
(1.667 m) 

- 

2.1.4 
Construção de 04 

elevatórias de 1 cv 
incluindo projetos 

411.400,00 
(02 EEE) 

411.400,00 (02 EEE) - 

 2.1.5 
 Projeto e implantação 

da Estação de 
Tratamento Secundária 

- 1.028.500,00   - 

Total por prazo (R$) 2.793.495,56 5.258.328,10 - 

Total das ações de curto, médio e 
longo prazo (R$) 

  8.051.823,66   
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Tabela 10 - Ações de curto, médio e longo prazo: setor 2, objetivo 2 - 
Implantação de módulos sanitários individuais na localidade Ferreiras 

 

Programa de ações de curto, médio e longo prazo 

Setor 2  Esgotamento Sanitário na Localidade Ferreiras 

Objetivo 2  
Implantação de módulos sanitários individuais na localidade 

Ferreiras 

Fundamentação 

Conforme o Prognóstico, pelas características da localidade de 
Ferreiras, o custo benefício para implantação do sistema 
dinâmico do esgoto sanitário não se justifica, devendo 
estabelecer um sistema estático com adoção de módulos 
sanitários com fossas sépticas e sumidouros para aquelas 
residências que ainda não possuem esse tipo de beneficio. 

Metas 

Implantar módulos sanitários do padrão FUNASA contendo vaso sanitário, chuveiro de água fria, 
tanque séptico, sumidouro, caixa d’água de 50 l, lavatório e tanque de lavar roupa nas 
residências que ainda não possuem, estimado em 270 módulos. 

Programas, projetos e ações Ano e estimativa (R$) 

Código Descrição Curto (4 a 8 anos) Médio (9 a 12 anos) 
Longo (13 a 20 

anos) 

 2.2.1 

Construção de 
180 Módulos 
Sanitários do 

Padrão 
FUNASA. 

405.000,00 (90) 405.000,00 (90) - 

Total por ano (R$)  405.000,00 405.000,00  
 

Total das ações imediatas 
(R$) 

   810.000,00   
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Tabela 11 - Ações de curto, médio e longo prazo: setor 3, objetivo 1 - Limpeza 
urbana e manejo dos resíduos sólidos 

Programa de ações de curto, médio e longo prazo 

Setor 3  Limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos 

Objetivo 1  
Construção de novo aterro controlado e implantação de 

ecopontos para recolhimento de materiais reversos 

Fundamentação 

A vida útil do aterro controlado existente está prevista para 10 
anos, ou seja, até 2024, a partir deste ano, ou seja, em médio 
prazo, deverá ser construído novo aterro controlado para que 
possa abranger o período restante do plano. A implantação de 
“ecopontos” tem o objetivo de apoiar a coleta seletiva através do 
recolhimento de materiais perigosos em pontos estratégicos no 
munícipio. 

Metas 

Construção de novo aterro controlado e implantação de “ecopontos” no município. 

Programas, projetos e ações Prazo e estimativa (R$) 

Código Descrição 
Curto (4 a 8 

anos) 
Médio (9 a 12 anos) Longo (13 a 20 anos) 

 3.1.1 
Construção de 

novo aterro 
controlado  

-  851.362,00    

 3.1.2 

 Implantação de 
“ecopontos” para 
recolhimento de 

materiais reversos 

-  10.000,00    

Total por prazo (R$) - 861.362,00    

Total das ações de curto, médio 
e longo prazo (R$) 

   861.362,00   
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Tabela 12 - Ações de curto, médio e longo prazo: setor 4, objetivo 1 - Manejo das 
águas pluviais 

Programa de ações de curto, médio e longo prazo 

Setor  4 Manejo das Águas Pluviais 

Objetivo  1 
Ampliação do sistema de águas pluviais e recuperação e 

implantação de cobertura vegetal nas margens dos cursos 
d’água 

Fundamentação 

Para cobrir toda a malha urbana é necessária a ampliação da 
rede, além disso, devem-se construir também bocas de lobo e 
poços de visita. Para melhorar o sistema de drenagem, serão 
executados serviços de limpeza dos taludes e recuperação e 
implantação de cobertura vegetal dos cursos d’água. 

Metas 

Ampliar 8.600 m da rede a curto e médio prazo. Construir 86 poços de visita e 172 bocas de 
lobo, sendo metade a curto prazo e a outra a médio prazo. Executar os serviços de limpeza dos 
taludes dos cursos d’água e recuperação de sua cobertura vegetal a curto prazo. 

Programas, projetos e ações Prazo e estimativa (R$) 

Código Descrição Curto (4 a 8 anos) Médio (9 a 12 anos) Longo (13 a 20 anos) 

4.1.1 
Limpeza dos 
taludes dos 

cursos d’água 
- 25.000,00 - 

4.1.2 

Recuperação e 
implantação 
de cobertura 
vegetal dos 

cursos d’água 

- 120.000,00 - 

4.1.3 
Expansão da 

rede (8.600 m) 
- 543.974,10 543.974,10 

4.1.4 

Projeto e 
implantação 
dos poços de 
visita (186) 

76.850,00  
(50) 

142.941,00 
(93) 

66.091,00 (43) 

4.1.5 

Projeto e 
implantação 
das bocas de 

lobo (372) 

60.000,00  
(100) 

111.600,00 
(186) 

51.600,00 (86) 

 4.1.6 

 Limpeza e 
desobstrução 

da rede 
existente 

33.000,00  34.000,00 - 

Total por prazo (R$) 169.850,00 977.515,10 661.665,10 

Total das ações de curto, 
médio e longo prazo (R$)  

1.809.030,20 
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Tabela 13 - Ações de curto, médio e longo prazo 

Ações de curto, médio e longo prazo 

Setor Objetivo 
Prazo - estimativa (R$) 

Eixo - estimativa 
(R$) Curto (04 a 08 

anos) 
Médio (09 a 12 

anos) 
Longo (13 a 20 

anos) 

1 Abastecimento de Água 2 

Implantação de Sistema de 
Abastecimento de Água 
tratada na localidade de 

Ferreiras 

 155.000,00 3.000,00 190.000,00  348.000,00 

2 Esgotamento Sanitário 

1 
Ampliação e modernização do 

sistema de esgotamento 
sanitário incluindo projetos 

2.793.495,56 5.258.328,10  - 

8.861.823,66 

2 
Implantação de módulos 
sanitários individuais na 

localidade Ferreiras 
405.000,00 405.000,00 - 

3 
Limpeza urbana e manejo dos resíduos 

sólidos 
1 

 Construção de novo aterro 
controlado e implantação de 
ecopontos para recolhimento 

de materiais reversos 
incluindo projetos 

- 861.362,00  -  861.362,00 

4 Manejo das Águas Pluviais 1 

 Ampliação do sistema de 
águas pluviais e recuperação 
e implantação de cobertura 

vegetal nas margens dos 
cursos d’água incluindo 

projetos 

169.850,00 977.515,10 661.665,10 1.809.030,20 

Total por prazo 3.523.345,56 7.505.205,20 851.665,10 
 

Total das ações por curto, médio e longo prazo (R$) 11.880.215,86 
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A partir da análise das tabelas supracitadas, chega-se ao montante de R$ 

11.880.215,86 que seriam necessários para atender à demanda de curto, 

médio e longo prazo de serviços de saneamento em Piraúba. Desses, R$ 

8.861.823,66 serão destinados ao esgotamento sanitário, R$ 861.362,00 à 

limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos e R$ 1.809.030,20 ao manejo 

de águas pluviais. Ainda, R$ 3.523.345,56 estão alocados para o curto prazo, 

R$ 7.505.205,20 para o médio prazo e R$ 851.665,10 para longo prazo. 

A curto e médio prazos, o que se observa é uma normalização dos gastos, 

sendo reservados principalmente para a ampliação dos sistemas existentes e 

para operações de manutenção das infraestruturas.  

Os investimentos nas ações de curto e médio prazo foram concentrados na 

adequação do sistema de esgotamento sanitário da sede. Essas ações 

significam 36% do investimento total. No entanto, nesse programa também 

foram previstos investimentos para a construção da rede de drenagem, que 

hoje é deficiente em alguns bairros, e da aquisição de nova área e construção 

do novo aterro controlado municipal a médio prazo, em função da saturação do 

existente. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O produto Programas, Projetos e Ações, tem o intuito de indicar quais são as 

prioridades do município e compartilha-las, ao longo do período planejado no 

Plano Municipal de Saneamento Básico que é de 20 anos (2014 a 2034). 

Algumas ações foram estabelecidas para serem dispostas imediatamente em 

um período de até três anos, outras de quatro a oito anos para curto prazo e de 

nove a doze anos para médio prazo. 

Ponderando-se todos os Programas, Projetos e Ações estabelecidos neste 

plano, chegam-se ao montante de R$ 18.670.742,20 (dezoito milhões e 

seiscentos e setenta mil e setecentos e quarenta e dois e vinte centavos) que 

devem ser investidos para que seja alcançada a universalização dos serviços 

de saneamento no município de Piraúba. Os recursos deverão ser 

disponibilizados da seguinte maneira: 

 R$ 6.790.526,34 de prazo imediato (até 3 anos); 

 R$ 3.523.345,56 de curto prazo (4 a 8 anos) e; 

 R$ 7.505.205,20 de médio prazo (9 a 12 anos); 

 R$ 851.665,10 de longo prazo (13 a 20 anos). 

A Figura 1 apresenta o montante dos investimentos divididos por cada ano do 

projeto. É possível notar que a maioria dos investimentos estão concentrados 

nos três primeiros anos (programa de ações imediatas) em função da 

necessidade das implantações. A Figura 2 apresenta os investimentos 

divididos por prazo, e a Figura 3 apresenta os investimentos divididos por eixo 

do saneamento. 
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Figura 1 - Investimento do PPA ao longo dos anos. 

 

 

Figura 2 - Investimento do PPA dividido por prazos 
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Figura 3 - Investimento do PPA dividido por eixo. 

 

Com relação ao esgotamento sanitário, a maior parte dos recursos será 

destinada ao projeto e implantação das ETE’s e construção da rede coletora e 

dos interceptores e emissários, de forma a encaminhar para a estação de 

tratamento todo o efluente gerado na sede que hoje é lançado in natura nos 

corpos hídricos do município.  

Já nas ações relacionadas aos resíduos sólidos e limpeza urbana, Piraúba tem 

a incumbência de recuperar o aterro controlado existente e a unidade de 

triagem e compostagem. Além disso, será necessária a implantação de um 

novo aterro sanitário a médio prazo em função da saturação do existente.  

Quanto à drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, Piraúba é carente 

de dados relativos ao cadastro do sistema, como um todo, dificultando, assim, 

a formatação de projetos técnicos de ampliação. A falta de manutenção da 

rede existente é um problema não abordado como rotina. Sendo necessária 

uma expansão da rede como um todo, assim como uma melhoria nas 

condições da existente. 
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