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1 INTRODUÇÃO 

A partir da promulgação da Lei Federal n. 11.445 de 5 de janeiro de 2007, conhecida como o novo 

marco regulatório do setor de saneamento no país, todos os municípios em território nacional são 

convocados a elaborar seus respectivos planos de saneamento. 

Esse instrumento, denominado Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), é exigido no Capítulo 

II da Lei do Saneamento. Além de definir a titularidade aos respectivos entes da federação, ou seja, 

aos municípios, estabelece que os titulares dos serviços públicos de saneamento podem delegar a 

organização, a regulação, a fiscalização e a prestação desses serviços, sendo o planejamento ação 

indelegável. 

Em vista das dificuldades dos municípios em tomar para si a elaboração do seu PMSB, programas 

governamentais, e mesmo agências de bacia, tem assumido a incumbência de desenvolvê-los 

mediante convênio. É o presente caso, em que Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) está 

viabilizando sua elaboração. 

Nesse contexto, o presente trabalho, denominado Diagnóstico Técnico-Participativo, refere-se ao 

Produto 3 da elaboração do PMSB do Município de Passa Quatro. Aqui será retratada a situação físico-

territorial, econômica e cultural, assim como a inserção regional do município em estudo. 

O Diagnóstico Técnico-Participativo é dividido em caracterização geral do município, diagnóstico 

técnico das infraestruturas existentes de saneamento básico, diagnóstico proveniente das oficinas de 

mobilização social e conclusão que sintetiza as informações técnicas obtidas e a percepção social 

sobre os serviços de saneamento praticados. 

Na caracterização geral, serão retratados o histórico e a formação administrativa; a localização e as 

características urbanas; os aspectos socioeconômicos, físicos e ambientais do município. Nessa seção, 

além de ser considerada a situação físico-territorial, socioeconômica e cultural de Passa Quatro, será 

analisada também sua inserção regional, seja em relação aos municípios vizinhos, ao estado ou até 

mesmo às bacias hidrográficas onde se situa. 

O diagnóstico técnico das infraestruturas de saneamento básico existente em Passa Quatro teve como 

objetivo analisar os aspectos técnico, operacional, institucional, jurídico e econômico-financeiro, 

tanto para a sede quanto para os distritos, os povoados e as eventuais aglomerações urbanas 

beneficiadas pelos serviços de saneamento. Assim como está previsto na Lei do Saneamento, o 

levantamento de campo foi realizado para os quatro componentes, ou seja, abastecimento de água 

potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo 
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de águas pluviais urbanas. Os técnicos da Vallenge, apoiados pelos integrantes dos Comitês de 

Coordenação e de Execução, visitaram as unidades responsáveis pela operacionalização do 

saneamento municipal e coletaram informações necessárias para a descrição dos sistemas. No que se 

refere à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos, cabe salientar que as informações solicitadas 

no período do levantamento de campo estão compatíveis com o que é exigido na Lei Federal n. 

12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos), uma vez que o Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) é contemplado no presente trabalho. Logo, são abordados, 

além dos resíduos sólidos domiciliares e da limpeza pública, outros resíduos de fontes geradoras, 

como indústrias, serviços de saúde e demais fontes descritas nessa Lei Federal. 

Conforme previsto no Produto 2 - Plano de Comunicação e Mobilização Social -, a primeira oficina, 

denominada Oficina 1, teve como objetivo identificar e registrar os problemas relativos à prestação 

dos serviços públicos de saneamento básico. A percepção social sobre o saneamento municipal foi 

capturada por meio de atividades dinâmicas e participativas contempladas na oficina. 

Com base nessa interação técnico-social, estão legitimadas as informações sobre a realidade do 

saneamento municipal, sendo possível levantar os déficits estruturais das unidades e definir 

orientações preliminares para a solução dos problemas de saneamento no município, considerando-

se o escopo e alcance do PMSB. 
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2 ARCABOUÇO LEGAL 

Nesta seção, será apresentada uma breve perspectiva jurídica e algumas considerações sobre os 

diplomas legais que norteiam e o saneamento básico no Brasil, no estado de Minas Gerais, no 

Município de Passa Quatro e com ele se relacionam. 

Como legislação, entende-se o conjunto de normas jurídicas cujos dispositivos contêm as diretrizes, 

definições, instruções e sanções a serem cumpridas pela sociedade. A compreensão da ampla 

legislação existente, relacionada ao saneamento básico e ambiental e às demais matérias conexas, 

permitirá que o planejamento das ações e dos programas do PMSB seja efetivado dentro das diretrizes 

e dos preceitos legais, facilitando sua implementação para o alcance das metas estabelecidas. 

A legislação ambiental brasileira, por sua vez, para atingir seus objetivos de preservação, criou direitos 

e deveres para o cidadão, instrumentos de conservação do meio ambiente, normas de uso dos 

diversos ecossistemas voltadas para disciplinar as atividades poluidoras e modificadoras do meio 

ambiente e, ainda, diversos tipos de unidades de conservação. 

Uma vez que o saneamento ambiental é uma importante questão que impacta diretamente as 

condições do meio ambiente, essencial para garantir a qualidade de vida e as boas condições de saúde 

para a população nas cidades, conclui-se que a legislação que norteia esse conjunto de serviços  

encontra-se relacionada a uma rede de bases legais que traçam diretrizes para gestão em todas as 

esferas do poder público para os diversos temas que envolvem a cidade, o meio ambiente, os recursos 

hídricos, a educação e a saúde, os resíduos sólidos, entre outros. 

Assim, discorre-se sobre a legislação ambiental correlata como aquela referente às políticas de 

saneamento e a outras normas legais de interesse para a elaboração do Plano de Saneamento. 

Cabe frisar que a Política Municipal de Saneamento Básico deverá ser consolidada em lei, não podendo 

conflitar-se com os preceitos das legislações estaduais e federais, devendo ainda haver a 

compatibilização entre essas decretações e as demais legislações municipais. 

 

2.1 LEGISLAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL 

O marco da regulação do saneamento no Brasil deu-se por meio da Lei n. 11.445/07, que trata das 

diretrizes para as políticas de Saneamento Básico. Em Minas Gerais, foi a Lei n. 11.720/94 que 

estabeleceu a Política Estadual de Saneamento Básico. 

Essa lei federal definiu o saneamento básico como sendo o conjunto de serviços, infraestruturas e 

instalações operacionais de abastecimento de água potável, drenagem urbana, tratamento de esgotos 
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sanitários e de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, atendendo à determinação 

constitucional inserta no inciso IX do artigo 23 e no inciso XX do artigo 21, ambos da Constituição 

Federal. Um importante princípio da Lei n. 11.445/07 é a universalização do acesso aos serviços de 

saneamento. 

A Constituição Federal de 1988 define a competência dos estados, Distrito Federal e municípios para 

assegurar a melhoria das condições de saneamento básico. Conforme preconiza essa lei, o seu artigo 

225 garante a todo cidadão o direito de acesso a um meio ambiente ecologicamente equilibrado 

(fundamental para a boa qualidade de vida), sendo dever do Poder Público e da coletividade “[...] 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações” (BRASIL, 1988). 

A elaboração do Plano Municipal de Saneamento de Passa Quatro é uma imposição legal inserida na 

Lei Nacional do Saneamento Básico (art. 9º, I - Lei n. 11.445/07), que, dentre outras definições, prevê 

que o ente titular da prestação de saneamento deve elaborar tal instrumento. 

À União, portanto, compete legislar sobre saneamento, mas somente para estabelecer diretrizes 

gerais e promover programas para o setor, significando que deve envidar esforços e, obviamente, 

investir recursos na melhoria dos serviços das condições de saneamento, estabelecendo formas de 

financiamento e destinação de recursos aos estados ou municípios. 

Mantendo uma sequência lógica e sistemática, a Constituição Federal, no artigo 23, caput, determina 

que é comum à União, estados e municípios a promoção de programas de saneamento, podendo-se 

concluir que tais programas no âmbito federal devem limitar-se a diretrizes gerais. 

Do ponto de vista legal ou jurídico, a construção de um plano de saneamento implica o respeito a um 

aparato legal que envolve muitas áreas do direito, como meio ambiente, saúde, política urbana, 

habitação, política agrária, recursos hídricos, dentre outras. 

O artigo 2º da Lei n. 11.445/07 fixa os princípios fundamentais da política nacional de saneamento 

básico e determina expressamente, no inciso VI, que haja: 

[...] “articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e regional, de 

habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de proteção ambiental, de 

promoção da saúde e outras de relevante interesse social voltadas para a melhoria 

da qualidade de vida, para as quais o saneamento básico seja fator determinante”. 
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Isso porque sua estruturação deve buscar a solução dos problemas que têm estrita relação com o 

saneamento básico, que são: o abastecimento de água, a disposição do esgoto, os resíduos sólidos e 

a drenagem urbana. 

Na mesma sintonia, o conceito legal adotado pelo sistema jurídico brasileiro, descrito no artigo 3º da 

Lei 11.445/07, deixa explícita a interface do saneamento com vários outros temas. 

A articulação da Política Nacional de Meio Ambiente, instituída pela Lei n. 6.938/81, com os planos de 

saneamento básico está explicitada na Lei n. 11.445/07, que no inciso III do art. 2º, determina que os 

serviços públicos de saneamento básico sejam realizados de forma adequada à saúde pública e à 

proteção do meio ambiente. 

A saúde da população está intimamente ligada ao acesso a serviços de saneamento básico de 

qualidade, pois isso tem importância fundamental no quadro epidemiológico. A implantação do 

serviço adequado na área de saneamento básico tem efeito imediato na redução das enfermidades 

decorrentes da sua falta. 

 

2.1.1 Dos Recursos Hídricos 

No que se refere à interface com os recursos hídricos, a Lei Federal de Saneamento n. 11.445/07, 

dispõe de forma expressa que esses recursos não integram o saneamento básico (art. 4º). A Lei 

determina que os planos de saneamento básico devem ser compatíveis com os planos de bacia 

hidrográfica, o que impõe a sua absoluta consonância com o setor de recursos hídricos e o respeito a 

toda legislação pertinente à gestão das águas, conforme as diretrizes da Política Nacional de Recursos 

Hídricos (Lei n. 9.433/97). 

A legislação referente aos recursos hídricos tem relação direta com as formas de controle sobre o uso 

da água para o abastecimento, assim como com a disposição final dos esgotos, sem esquecer a 

necessidade de observância da interação do município com as bacias hidrográficas. 

Em respeito à política de recursos hídricos, o PMSB deve atender às diretrizes dos planos de recursos 

hídricos da esfera federal e estadual, respeitando, no mínimo, as seguintes diretrizes: 

 Práticas adequadas de proteção de mananciais e bacias hidrográficas; busca de integração e 

convergências das políticas setoriais de recursos hídricos e saneamento básico nos diversos 

níveis de governo; 

 Identificação dos usuários das águas no setor, de forma a conhecer as demandas, a época 

dessas demandas, o perfil do usuário, as tecnologias utilizadas, dentre outras características. 
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O Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH) é constituído pelo Conselho 

Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), órgão superior deliberativo e normativo; pela Agência Nacional 

de Águas (ANA), autarquia sob regime especial vinculada ao Ministério do Meio Ambiente (MMA), 

que tem autonomia administrativa e financeira para garantir a implementação da Política Nacional de 

Recursos Hídricos (PNRH); pelos Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e do Distrito Federal; 

pelos Comitês de Bacia Hidrográfica, órgão colegiado e formado por representantes da sociedade civil 

organizada e do governo, pelos quais são tomadas as decisões referentes à bacia hidrográfica onde 

atua; pelos órgãos dos poderes públicos federal, estadual e municipal cujas competências  relacionam-

se com a gestão de recursos hídricos. 

 

2.1.2 Do Plano Diretor de Recursos Hídricos do Rio Verde e do Rio Sapucaí 

É importante asseverar a necessidade de estrita observância de instrumentos normativos como Plano 

Diretor de Recursos Hídricos do Rio Verde (PDRH Rio Verde) e do Rio Sapucaí (PDRH Rio Sapucaí), que 

devem orientar todo o trabalho desenvolvido na elaboração do PMSB. Nele estão contidas as 

Diretrizes para Implementação dos Instrumentos de Gestão e a Gestão de Recursos Hídricos no 

Âmbito da Bacia do Rio Verde e da Bacia do Rio Sapucaí, nos quais está inserido o Município de Passa 

Quatro, que contemplam programas de ações relacionados ao planejamento e ao gerenciamento dos 

recursos hídricos, concebidos para serem implantados num horizonte de planejamento de até 20 

anos, respeitando a seguinte temática: 

 

 Qualidade da água; 

 Quantidade de água - balanços hídricos; 

 Suscetibilidade a enchentes; 

 Universalização do saneamento; 

 Incremento de áreas legalmente protegidas; 

 Implementação dos instrumentos de gestão de recursos hídricos; 

 Implementação das ações do PDRH Rio Verde; 

 Implementação das ações do PDRH Rio Sapucaí. 
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Das diretrizes citadas, merece especial destaque a universalização do saneamento que terá como 

meta o atingimento num horizonte de plano (2035) dos indicadores de abastecimento de água, do 

esgotamento sanitário, da disposição final de resíduos sólidos, e do manejo e drenagem de águas 

pluviais em cada município e em cada unidade de análise, no mínimo iguais ou superiores à média do 

estado em que cada unidade se encontra. As ações consistem na expansão do abastecimento de água, 

drenagem urbana, saneamento rural e coleta, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos. 

O diagnóstico apresentado pelo plano de ações indica a necessidade de ampliação dos sistemas de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário e pluvial e coleta, tratamento e destinação final de 

resíduos sólidos, tanto na área urbana como na área rural, em praticamente toda a bacia. 

A drenagem urbana necessita de uma avaliação particular. Pela atual legislação, esse tema é 

considerado dentro do saneamento básico, devendo ser tratado dentro do PMSB. As regras que 

orientam a implantação de drenagem restringem-se às normas técnicas de engenharia, uma vez que 

não existe legislação que discipline o tema. 

 

2.2 LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 

Aos municípios, sendo o saneamento um assunto de interesse local, compete promover a 

regulamentação, implantação e execução desse serviço, por força do que determina o artigo 30 da 

Constituição Federal de 1988. 

No âmbito, pois, de sua competência para prover e regulamentar o serviço de saneamento básico, o 

município pode estabelecer o modo como se dará a prestação, podendo ser feita de forma direta, pela 

própria administração pública municipal, ou indireta, mediante concessão a particulares, na forma 

estabelecida pela Lei Federal n. 8.987/95 ou por Parcerias Público Privadas, adotando o formato 

previsto na Lei Federal n. 11.107/05. 

O Plano Municipal de Saneamento consiste em um importante instrumento de planejamento que 

possibilita a execução de ações concretas para o setor de saneamento, de maneira articulada com os 

governos estadual e federal, na busca pela universalização do serviço. 

Assim, o plano municipal deverá dialogar com os sistemas de planejamento estadual e federal para 

uma articulação sistêmica, conforme prevê a Lei n. 11.445/07. Os objetivos do plano municipal devem 

estar alinhados com os planos de saneamento dos demais entes da Federação e devem representar 

uma resposta da sociedade ao desafio da universalização. 
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Na elaboração do plano municipal de saneamento básico, além da observância obrigatória de toda a 

legislação federal e estadual pertinente, deve-se obediência às diretrizes constantes do Plano Diretor 

do município, àquilo que dispõe a Lei Orgânica do Município e, ainda, à legislação municipal que trata 

de questões como: as ambientais, as urbanísticas e as de saneamento básico eventualmente 

existentes no Município de Passa Quatro. 

O prazo para elaboração do PMSB sofreu recente alteração por meio do Decreto n. 8.211 de 21 de 

março de 2014, que altera o artigo 26 do Decreto n. 7.217/10, que regulamenta a Lei do Saneamento 

Básico (Lei n. 11.445/07). De acordo com a nova redação, “após 31 de dezembro de 2015, a existência 

de plano de saneamento básico, elaborado pelo titular dos serviços, será condição para o acesso a 

recursos orçamentários da União ou a recursos de financiamentos geridos ou administrados por órgão 

ou entidade da administração pública federal, quando destinados a serviços de saneamento básico”. 

O Decreto n. 8.211/14 também exige que os gestores municipais elaborem o PMSB até dezembro de 

2015 e que tenham implementado até dezembro de 2014 uma estrutura de controle social do 

saneamento básico no município. 

 

2.2.1 Do Plano Diretor 

O Plano Municipal de Saneamento é um dos instrumentos de Política Urbana previsto no Estatuto da 

Cidade, mas deve se orientar pelos ditames do Plano Diretor - um instrumento básico da política de 

desenvolvimento e expansão urbana do município. 

No Estatuto da Cidade, estão previstos como instrumentos da Política Urbana: (1) planos nacionais, 

regionais e estaduais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social; (2) 

planejamento das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões; (3) planejamento 

municipal ao qual se incluem os planos diretores e o zoneamento ambiental, dentre outros. 

O Estatuto da Cidade garante o direito à cidade sustentável que deve ser entendida como direito à 

terra urbana, à moradia e ao saneamento básico, entre outros, políticas que devem ser expressas no 

Plano Diretor que deve servir de diretriz para os demais planos municipais, incluindo o de saneamento 

básico. 

O Plano Diretor é definido no Estatuto das Cidades (Lei Federal n. 10.257/01) como instrumento básico 

para orientar a política de desenvolvimento e de ordenamento da expansão urbana do município. 

Nesse sentido, orienta o Poder Público e a iniciativa privada na construção dos espaços urbanos e 
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rurais e na oferta dos serviços públicos essenciais, como os de saneamento, visando a assegurar 

melhores condições de vida para a população, adstrita àquele território. 

Sob esse enfoque, é indispensável que o Plano de Saneamento Básico observe o Plano Diretor do 

município e esteja integrado a ele. Conforme o Estatuto das Cidades, o direito a cidades sustentáveis, 

ou seja, o direito à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana e aos serviços públicos, 

é diretriz fundamental da Política Urbana e é assegurada mediante o planejamento e a articulação das 

diversas ações no nível local. 

Deve-se destacar o papel estruturante da infraestrutura de saneamento no desenvolvimento urbano 

do município. A capacidade de expansão e de adensamento das áreas urbanas deve-se orientar com 

base na capacidade da infraestrutura instalada e dos recursos naturais. O saneamento é, portanto, 

elemento orientador e estruturador na leitura da cidade, na definição dos vetores de crescimento e 

na proposta de zoneamento. 

Segundo informações obtidas junto a Prefeitura Municipal o município de Passa Quatro não tem Plano 

Diretor aprovado. Contudo, a inexistência desse importante instrumento de ordenação do município 

não impede a elaboração do PMSB, devendo, entretanto, haver observância das demais legislações 

municipais, estaduais e federais relevantes para o tema, discorridas anteriormente. 

As determinações do PMSB devem estar em perfeita consonância com o que está estabelecido na Lei 

de Diretrizes Orçamentárias, no Plano Plurianual e na Lei Orçamentária Anual do município. 

Isso porque a Constituição do Estado de Minas Gerais, alinhada com a Constituição Federal, no artigo 

161 proíbe o início de projeto ou programa que não esteja contemplado em tais instrumentos, assim 

prescrevendo: 

 

“Art. 161 - São vedados: 

I - o início de programa ou projeto não incluídos na Lei Orçamentária anual; 

II - a realização de despesa ou assunção de obrigação direta que excedam os 

créditos orçamentários ou adicionais; 

[...] 

§ 1º - Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro 

poderá, sob pena de crime de responsabilidade, ser iniciado sem prévia 

inclusão no plano plurianual ou sem lei que a autorize”. 
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2.2.2 Leis Municipais de Interesse 

No que se refere à legislação municipal, podemos citar algumas leis de importância para o tema, por 

manterem relação com a questão do saneamento básico, a saber: Lei Municipal n. 2.051/15, que 

dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da Lei Orçamentária do Município de Passa Quatro 

para o exercício de 2016, não sendo possível obter a estimativa de investimentos em saneamento; Lei 

Municipal n. 2.027/14, que estabelece proposta orçamentária e estima a receita para o exercício de 

2015 no importe de R$ 35.150.000,00 (trinta e cinco milhões, cento e cinquenta mil), fixando a 

despesa no mesmo valor, sendo que para os serviços de saneamento, a estimativa é de R$ 

2.708.000,00 (dois milhões, setecentos e oito mil); Lei Municipal n. 1.952/13, que dispõe sobre o Plano 

Plurianual do município para o quadriênio 2014 a 2017. 

A Lei Orgânica de Passa Quatro foi promulgada em 28 de maio de 2008 e prevê em seu artigo 10, 

inciso VII, que o município tem como competência promover programas de melhoria das condições 

do saneamento básico; o artigo 98 determina a criação do plano de investimento no saneamento 

básico; e a seção sobre Saneamento Básico, determina em seu artigo 154 a formulação e execução da 

política e dos planos de saneamento básico pelo Poder Público, definindo no §1º a necessidade de 

planejamento anterior à execução das ações de saneamento com o objetivo de reversão e a melhoria 

do perfil epidemiológico, o §2° propõe o desenvolvimento de mecanismos institucionais que 

compatibilizem as ações de saneamento básico, de competência do município, podendo ser 

executadas por meio de concessão ou permissão conforme §3º. Conforme art. 155 o sistema de 

limpeza urbana, coleta e destinação final deverá contemplar a coleta seletiva e a reciclagem, sendo os 

resíduos não recicláveis acondicionados de maneira a minimizar o impacto ambiental e os resíduos de 

saúde incinerados, no §4º prevê que as áreas resultantes de aterros sanitários sejam destinadas a 

parques e áreas verdes. A seção sobre o Meio Ambiente incube ao município a atribuição de realizar 

ações de reflorestamento com espécies nativas para a proteção de encostas, topos de morros e 

recursos hídricos restringindo plantações de eucaliptos principalmente próximo às nascentes. A Lei 

Orgânica do município de Passa Quatro prevê ações de educação ambiental. 

A Lei Municipal N. 1.695 de 07 de abril de 2005 dá as atribuições às Secretarias Municipais, no 

Parágrafo Único, inciso I, define como atribuição da Secretaria de Bem Estar Social e Meio Ambiente 

a avaliação de problemas relacionados à habitação e o desenvolvimento de programas de habitação 

e saneamento básico. Conforme determinada lei, a Secretaria de Cultura, Turismo e Desenvolvimento 

Econômico passa a ser Secretaria de Cultura, Turismo, Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente 

e dentre suas atribuições, deve coordenar e supervisionar em conjunto com o Conselho Municipal do 

Meio Ambiente, o levantamento e cadastramento dos recursos naturais, visando à proteção do meio 
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ambiente e atender as normas de controle ambiental em articulação com os órgãos federais, estaduais 

e com o Conselho Municipal do Meio Ambiente. 

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Passa Quatro foi criado recentemente pela Lei 

Municipal n. 1.976 de 11 de abril de 2014, com competência exclusiva para a realização das atividades 

administrativas e técnicas que se relacionam com os serviços de água e esgoto. A Lei Municipal n. 

2.024 de 19 de dezembro de 2014 dispõe sobre a tarifa de coleta e afastamento de esgoto sanitários 

e distribuição de água potável no município, instituída mensalmente. 

A Lei Municipal n. 455/67 criou o Código de Posturas do Município que define em seu artigo 25, §2º a 

proibição da lavagem ou varredura de resíduos sólidos para ralos dos logradouros públicos; pelo artigo 

28 fica proibido queimar, inclusive na própria residência, lixo ou corpo em quantidade que gere 

incomodo. 

No que se refere ao loteamento em área urbana, foi criada a Lei Municipal n. 2.168/99, Código de 

Obras, que dispõe no seu artigo 135 a necessidade de escoamento das águas pluviais, sendo proibida 

a canalização de água pluvial para a rede de esgoto. Artigo 139 prevê a ligação da rede domiciliar às 

redes de água e esgoto; será permitida a implantação de fossas sépticas em locais onde não exista 

rede de esgoto no inciso I; inciso II permite a perfuração de poços em áreas mais altas e afastadas por 

15 m das fossas em locais onde também não exista rede de distribuição de água. No artigo 160 define 

que as edificações que não tiverem ligação com a rede pública de esgotos sanitários deverão 

apresentar sistema de tratamento de esgotos, podendo ser individual ou coletivo. 

A Lei Municipal n. 883/83, que criou o Código Tributário, dispõe no artigo 15, inciso II e IV, que o 

imposto predial urbano incidirá sobre as zonas urbanas que têm dentre outros melhoramentos o 

abastecimento de água e esgotamento sanitário. 

O levantamento das Leis municipais vigentes foi realizado junto à Administração Municipal, e o 

conteúdo apresentado é baseado unicamente nas informações disponibilizadas pela Prefeitura. 

Todavia, não se pode afirmar com segurança que as normas aqui citadas exaurem o conteúdo 

normativo pertinente ao saneamento básico, ressaltando que o Município de Passa Quatro apresenta 

vasta legislação. 

Este tópico é dedicado à citação das Leis municipais que tratam especificamente do saneamento 

básico ou que possam ter interface com o tema, que estão relacionadas a seguir: 

  



PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PASSA QUATRO/MG 
PRODUTO 3: DIAGNÓSTICO TÉCNICO-PARTICIPATIVO 

 

 
33 

LEI MUNICIPAL N. 2.051 de 18 de junho de 2015 

Dispõe sobre as Diretrizes Gerais para a elaboração da Lei Orçamentária de 2016 e dá outras 

providências; 

LEI MUNICIPAL N. 2.027 de 22 de dezembro de 2014 

Orça a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2015 e dá outras 

providências; 

LEI MUNICIPAL N. 1.952 de 18 de novembro de 2013 

Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2014 a 2017 e dá outras providências; 

LEI ORGÂNICA de 28 de maio de 2008 

LEI MUNICIPAL N. 1.695 de 07 de abril de 2005 

Que dá nova denominação e atribuições às Secretarias Municipais; 

LEI MUNICIPAL N. 455 de 09 de julho de 1967 

Institui o Código de Posturas do Município e dá outras providências; 

LEI MUNICIPAL N. 39 de 19 de maio de 2004 

Institui o Código de Obras do Município e dá outras providências; 

LEI MUNICIPAL N. 1.695 de 07 de abril de 2005 

Que dá nova denominação e atribuições às Secretarias Municipais; 

LEI MUNICIPAL N. 1.976 de 11 de abril de 2014 

Cria o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Passa Quatro - SAAE e dá outras providências; 

LEI MUNICIPAL N. 2.024 de 19 de dezembro de 2014 

Dispõe sobre a tarifa de coleta e afastamento de esgotos sanitários e distribuição de água potável no 

Município de Passa-Quatro; 

LEI MUNICIPAL N. 883 de 03 de setembro de 1983 

Dispõe sobre o Código Tributário do Município de Passa Quatro e dá outras providências. 

 

2.2.3 Avaliação da Legislação Municipal 

A análise da legislação municipal consultada restringe-se aos diplomas legais disponibilizados pela 

Administração Municipal, podendo se constatar na área de saneamento básico e nos temas 

relacionados que há muito a ser feito. Passa Quatro tem legislações específicas que tratam do 

saneamento, e trata de forma abrangente o tema em outros diplomas legais, porém há a necessidade 

de se regulamentar as diretrizes mencionadas nesses dispositivos de lei. É identificada também uma 

carência de leis que disciplinem temas correlatos, tais como: meio ambiente, educação ambiental, 

recursos hídricos, dentre outros assuntos relevantes. 
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Insta mencionar que, como a maior parte da legislação aplicável ao saneamento básico é de natureza 

ambiental, todas as normas infralegais (portarias, resoluções, deliberações, instruções normativas 

etc.) editadas pelos órgãos ambientais competentes têm a mesma força da Lei, isto é, a obediência 

aos seus preceitos é obrigatória. 

Com efeito, face à legislação apresentada pelo município que menciona questões ambientais e de 

saneamento básico, há necessidade de observância das leis e normas federais e estaduais sobre o 

assunto, que estão direta ou indiretamente relacionadas com a questão do saneamento básico. 

Por essa razão, ao selecionarmos a legislação aplicável ao Município de Passa Quatro para a conclusão 

de seu PMSB, incluímos todas as normas vigentes em todas as esferas de Governo, que devem ser 

observadas por questões de hierarquia ou em razão da ausência de lei municipal específica, impondo-

se a aplicação subsidiária de leis de maior abrangência. 
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3 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

Entre os aspectos considerados nesta seção, estão o histórico, a localização, as características 

socioeconômicas e os aspectos físicos e ambientais. 

As tendências de expansão e as perspectivas de desenvolvimento serão apresentadas em produtos 

posteriores, notadamente nas proposições. 

 

3.1 HISTÓRICO E FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA 

O município de Passa Quatro tem sua origem nas expedições dos bandeirantes em 1646, comandadas 

por Jacques Felix (fundador do município de Taubaté), e em 1674, comandadas por Fernão Dias Paes 

Leme. 

As expedições buscavam o então marco geográfico presente na Serra da Mantiqueira, a Garganta do 

Embaú, em busca de pedras preciosas. Os caminhos eram orientados pelo astrolábio, que 

direcionavam os bandeirantes por linhas retas, vencendo os obstáculos e cruzando o rio. Durante o 

percurso, o rio entrecortou a reta por diversas vezes, sendo necessária sua travessia até encontrarem 

um estabelecimento para pouso. Quando o encontraram, haviam atravessado o rio por quatro vezes, 

formando ali um dos povoados mais antigos da região que recebeu esse topônimo, Passa Quatro. 

Após a passagem dos bandeirantes, por volta de 1700 fixaram-se no local forasteiros, os na época 

conhecidos irmãos Ribeiro. O mais velho, conhecido como “Chapada” convocou seus demais irmãos 

de Portugal, fornecendo-lhes pedaços de terras. Em 1750, foi construída por seus descendentes a 

primeira igreja local (Figuras 1 e 2), solicitando de Portugal imagens de São Sebastião e de Nossa 

Senhora do Rosário. Essas imagens estão até os dias atuais na Matriz. Em 11 de maio de 1853 ocorreu 

a instituição canônica da igreja. 
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FIGURA 1 – CONSTRUÇÃO DA TORRE 1 DA IGREJA MATRIZ 

(FONTE: ACERVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA 

QUATRO, 2015) 

 

FIGURA 2 – CONSTRUÇÃO DA IGREJA MATRIZ (FONTE: ACERVO 

DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO, 2015) 

 

A Lei n. 893 de 24 de maio de 1854 elevou o povoado a distrito, integrante do município de Baependi. 

Em 19 de dezembro de 1874 a freguesia de Passa Quatro passou a pertencer ao município de Pouso 

Alto, conforme a Lei Provincial n. 2.461. A região passou a ser povoada, servindo de parada para quem 

atravessava a Mantiqueira e seguia pela Estrada Real até a cidade de Pouso Alto, o conhecido Caminho 

Velho. 

Durante as revoluções de 1842, 1930 e 1932, Passa Quatro serviu como ponto estratégico por sua 

posição geográfica entre Minas Gerais e São Paulo, sendo ocupado ora por legistas, ora por 

revolucionários. 

O desenvolvimento do povoado só foi acelerado com a instalação da via férrea Minas e Rio em 1884 

(Figura 3). A inauguração da Estrada de Ferro Minas-Rio contou com a presença do então governante, 

Imperador D. Pedro II. 
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FIGURA 3 – VIA FÉRREA MINAS E RIO (FONTE: ACERVO DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE PASSA QUATRO, 2015) 

 

Em 1º de setembro de 1888, por meio da Lei n. 3.657, o distrito é emancipado de Pouso Alto, e a data 

passa a ser feriado municipal para comemoração do dia da cidade. Em 1890 a Câmara Municipal de 

Passa Quatro foi instalada, presidida pelo Coronel Antônio Ribeiro Pereira. 

Em 1908 o engenheiro sanitarista Paulo de Frontin implantou o projeto inicial de saneamento e coleta 

pluvial do município, e hoje a praça localizada no largo da estação ferroviária recebe seu nome (Figura 

4). 

 

 

FIGURA 4 – ANTIGA PRAÇA DA ESTAÇÃO (FONTE: ACERVO DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO, 2015) 
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Em 1925 ocorre a elevação da vila de Passa Quatro à categoria de cidade. Em 1932 os paulistas, 

insatisfeitos com a política de Getúlio Vargas e desconfiados que a nova constituição não seria 

outorgada instaurou a Revolução Constitucionalista com o restante do país. 

 

 

FIGURA 5 - REVOLUÇÃO DE 1932 (FONTE: ACERVO DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO, 2015) 

 

FIGURA 6 – JUSCELINO KUBITSCHEK NA REVOLUÇÃO DE 1932 

(FONTE: ACERVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA 

QUATRO, 2015) 

 

Em 1941, o município foi classificado como uma Estância Hidromineral por suas fontes de águas óligo-

minerais, radioativas e com grandes concentrações de radônio e torônio apresentarem propriedades 

medicinais. 

Serão apresentados na sequência (Figuras 7 e 8) dois marcos históricos reconhecidos como símbolos 

pela população do município. 
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FIGURA 7 - MATRIZ DE SÃO SEBASTIÃO (FONTE: ACERVO DO 

AUTOR, 2015) 

 

FIGURA 8 - ESTAÇÃO FERROVIÁRIA (FONTE: ACERVO DO AUTOR, 
2015) 

 

3.1.1 Organização Territorial e Político Administrativa 

A divisão territorial do Município de Passa Quatro após a emancipação ocorreu no ano de 1948, pelo 

decreto-lei n. 336, no qual foram criados os Distritos de Pé do Morro e de Pinheirinhos, ambos ex-

povoados anexados à Passa Quatro (IBGE, 2015). 

Desta maneira, o Município de Passa Quatro permanece dividido em Distrito sede, Distrito de Pé do 

Morro e Distrito de Pinheirinhos, além da zona rural (Figura 9). 
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FIGURA 9 - DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2015) 

 

Conforme dados do Censo de 2010, Pé do Morro tem 1.642 habitantes, ou seja, aproximadamente 

10,5% da população total do município. As mulheres representam 47,8% dos moradores e o número 

de homens é de aproximadamente 857. 

Do ponto de vista territorial, o distrito tem 76,96 km2 de área, ocupada por 643 domicílios tanto 

particulares quanto coletivos, e apresenta densidade demográfica de 23,7 hab/km2. 

O Distrito de Pinheirinhos tem 2.045 habitantes, ou seja, aproximadamente 13,1% da população do 

município. As mulheres representam 48,4% dos moradores e o número de homens é de 

aproximadamente 1.055. 

No que se refere à unidade territorial, o distrito tem 82,09 km2, ocupado por 792 domicílios tanto 

particulares quanto coletivos, e apresenta densidade demográfica de 27,68 hab/km2. 

De acordo com o artigo 30, inciso IV da Constituição Federal, compete ao município criar, organizar e 

suprimir distritos, observada as condições estabelecias pela lei estadual, como nome, população, 

eleitorado, renda, fixação de limites, indicação da sede, processo de votação, consulta plebiscitária, 

entre outras especificações. 
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O município integra a federação brasileira e tem autonomia político-administrativa e financeira. É uma 

entidade com personalidade jurídica de direito público interno que está dividida em dois poderes: o 

legislativo e o executivo, que têm sede na câmara municipal e na prefeitura municipal, 

respectivamente. 

O poder executivo municipal desempenha suas funções por meio de um aparelho administrativo 

constituído por órgãos (secretarias, departamentos, serviços, etc.) e entidades (autarquias, fundações 

e empresas estatais), cuja configuração se orienta segundo as especificidades locais em termos de 

necessidades de oferta de bens e serviços públicos (KLERING et al., 2011). 

É estabelecido na Lei Orgânica do município de Passa Quatro que compete aos secretários municipais, 

auxiliares diretos e de confiança do Prefeito, assessorar o Prefeito a exercer o Poder Executivo e a 

direção superior da administração pública. São nomeados e exonerados pelo Prefeito, sendo seus 

subsídios fixados por Lei de iniciativa da Câmara Municipal. Deverão fazer declaração de bens, ao se 

empossarem e ao serem exonerados, sob pena de nulidade, de pleno direito, do ato de posse e terão 

os mesmos impedimentos estabelecidos para os vereadores, enquanto permanecerem em suas 

funções. 

Sob a perspectiva estrutural, o município de Passa Quatro apresenta-se dividido nas seguintes 

unidades: Gabinete da Câmara Municipal, Gabinete e Secretaria do Prefeito, Secretaria de 

Administração, Secretaria de Planejamento, Secretaria de Educação, Secretaria de Obras, Secretaria 

de Saúde, Secretaria de Esportes, Secretaria de Cultura, Turismo, Desenvolvimento Econômico e Meio 

Ambiente, e Secretaria de Assistência Social. 

 

3.2 LOCALIZAÇÃO E CARACTERÍSTICA URBANA 

A infraestrutura em saneamento faz parte do sistema viário, incluindo vias de acesso ao município, 

bem como outras características que aqui serão apresentadas. 

 

3.2.1 Localização e Acessos 

O município de Passa Quatro apresenta uma área da unidade territorial equivalente a 277,221 km² 

(IBGE, 2010), estando inserido à mesorregião Sul e Sudoeste de Minas e microrregião São Lourenço, 

a sul do Estado de Minas Gerais, estado que por sua vez pertence à região sudeste brasileira. Localiza-

se nas coordenadas: Latitude 22°23'56'' S e Longitude 44°58'53'' W e sua altitude em relação ao nível 

do mar é de 1145 metros no ponto central da cidade, sendo que a cota mais baixa do município está 
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localizada a extremo norte na foz do Rio Passa Quatro (com 900 metros) e o ponto culminante 

encontra-se a leste próximo a nascente do Córrego Paiolzinho (com 2760 metros). Seu fuso horário é 

UTC-3. 

Os municípios limítrofes são: Itanhandu ao norte e nordeste, Resende (RJ) a sudeste, Queluz, Lavrinhas 

e Cruzeiro (SP) ao sul, Marmelópolis e Virgínia a oeste (Figura 10). 

 

 

FIGURA 10 - LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2015) 

 

A principal rodovia estadual que dá acesso ao município é a MG 158 (Figura 11). Em relação à distância 

entre os grandes centros, considerando o menor trajeto em rodovias federais ou estaduais, encontra-

se a 413 km de Belo Horizonte, 264 km do Rio de Janeiro, 242 km de São Paulo, 1.045 km de Brasília 

e 704 km de Vitória. Já a distância entre a sede e os distritos é de 10,1 km em referência a Pé do Morro 

e de 1,6 km em relação a Pinheirinhos. 
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FIGURA 11 - ACESSO AO MUNICÍPIO (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2015) 

 

3.2.2 Infraestrutura Local 

O conjunto de serviços e instalações necessário ao bom funcionamento e desenvolvimento de uma 

comunidade ou sociedade é conhecido como infraestrutura urbana. 

O município de Passa Quatro conta com uma malha viária pavimentada equivalente a 70,418 km, fator 

calculado por meio da sobreposição de camadas de informações geográficas obtidas a partir do banco 

de dados do IBGE (2010). No ano de 2014, Passa Quatro tinha uma frota total de 6.712 veículos, com 

3.881 automóveis, 384 caminhões, 1.496 motocicletas e 28 ônibus (IBGE, 2014). 

A Prefeitura Municipal de Passa Quatro informou que a Companhia Energética de Minas Gerais 

(Cemig) é responsável por fornecer e distribuir energia elétrica para os domicílios de Passa Quatro. 

Segundo o Censo de 2010, 4.774 residências recebem os serviços prestados pela concessionária, 

sendo que 18 desses domicílios não recebem o mesmo atendimento. A distribuição de energia elétrica 

por domicílios será apresentada no Quadro 1. 
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Com medidor 
Sem medidor De outra fonte 

Comum a mais de um domicílio De uso exclusivo 

403 4.344 27 5 

QUADRO 1 - CONDIÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA POR DOMICÍLIOS (FONTE: IBGE, 2010) 

 

No que se refere à habitação, considerando tanto a zona urbana quanto a rural, Passa Quatro tem 

6.019 domicílios, sendo 4.802 particulares e 22 coletivos. Os domicílios coletivos são instituições ou 

estabelecimentos onde há relação entre as pessoas que neles se encontravam, moradoras ou não, na 

data de referência, restritos às normas de subordinação administrativa e classificados em duas 

espécies: domicílio coletivo com moradores e domicilio coletivo sem moradores como, por exemplo, 

hotéis, quartéis, asilos etc. (IBGE, 2010). 

É necessário que o conceito de habitação não se restrinja apenas à unidade habitacional, mas que seja 

considerado também o seu entorno, aumentando, assim, a qualidade de vida no espaço urbano. No 

município de Passa Quatro, durante o Censo Demográfico de 2010, foram coletadas informações 

referentes às características urbanísticas do entorno dos domicílios particulares permanentes em 

áreas urbanas com ordenamento regular. Os dados serão apresentados no Quadro 2. 

 

 Arborização Calçada 
Identificação 

do 
logradouro 

Bueiro/ 
boca de 

lobo 

Meio-
fio/guia 

Rampa 
para 

cadeirante 

Iluminação 
pública 

Existe 2.070 2.785 1.137 1.003 3.205 154 3.431 

Não 
existe 

1.416 701 2.349 2.483 281 3.332 55 

QUADRO 2 – CARACTERÍSTICAS URBANÍSTICAS POR DOMICÍLIO (FONTE: IBGE, 2010) 

 

3.2.3 Infraestrutura Social 

Conforme informado no plano de comunicação e mobilização social, o município de Passa Quatro 

conta com 8 organizações capazes de conscientizar e sustentar a dinâmica social, a saber: Grupo de 

Caçadores de Virtudes, Associação Terras Altas da Mantiqueira (ATAM), Secretaria Municipal de 

Saúde, Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais (EMATER), Conselho 

Municipal de Desenvolvimento Rural, Associações Comerciais, Sindicato Rural e 2 emissoras de rádios 

locais. 

Passa Quatro também dispõe de 58 entidades sem fins lucrativos, das quais 32 são fundações privadas 

e associações sem fins lucrativos e de 3 agências bancárias (IBGE, 2014). 
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A Igreja Matriz de São Sebastião é um marco na história da cidade, demonstrando a forte influência 

da religião entre os moradores de Passa Quatro. No Quadro 3 verificar-se-á os resultados da pesquisa 

sobre religião obtidos por meio do IBGE. 

 

Religião 
Católica 

apostólica 
romana 

Evangélicas Espírita 
Umbanda e 
Candomblé 

Outras Sem religião 

População 
(Habitantes) 

13.280 1.936 30 0 116 220 

QUADRO 3 – RELIGIÃO POR PESSOA RESIDENTE (FONTE: IBGE, 2010) 

 

3.3 ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS 

A partir das características regionais, como a dinâmica populacional, a forma como os setores da 

economia comportam-se, além de aspectos como saúde, educação e saneamento, será apresentada 

aqui como tipicidades locais. 

 

3.3.1 População e Índices de Crescimento 

Entre as décadas de 1940 e 1970, a expansão urbana no Brasil foi muito intensa, quando o país deixou 

de ser rural para torna-se urbano. As áreas urbanas não se prepararam para receber esse enorme 

contingente populacional. A política de incentivo do Governo Federal à organização do espaço urbano 

e fundamentalmente à alteração da dinâmica de organização do espaço rural com o desenvolvimento 

industrial resultaram na alteração significativa e ocupação da terra (MARDERGAN, 2013). 

No período entre 1970 e 1980, cerca de 20% da população brasileira migrou de seus municípios de 

origem. Um contingente bastante significativo passou a morar em áreas urbanas, principalmente 

depois dos anos 60, estimando-se que cerca de 30 milhões de pessoas deixaram a área rural em 

direção às áreas urbanas entre 1960 e 1980 (ANTICO, 1997). 

Em função dessa nova fórmula de mobilidade espacial do desenvolvimento urbano e industrial, as 

ocupações foram acontecendo desprovidas de planejamento setorial e zonas de expansão, ganhando 

um padrão de urbanização disperso e fragmentado (OJIMA, 2007), ocupações que ocorreram, muitas 

vezes, em áreas impróprias. Conforme informado pelo município, essas ocupações aconteceram nas 

proximidades de rodovias, cursos d’água, áreas sujeitas a deslizamentos, devido a região ser 

montanhosa. Esses fatores caracterizam Passa Quatro como um município com urbanização 
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concentrada. Houve um desleixo quanto à forma de ocupação urbana, mesmo já existindo a Lei 

Federal n. 6.766/1979 que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e dá outras providências. 

Pouco se fiscalizou para evitar a ocupação irregular de áreas institucionais ou de preservação, de 

forma que margens de rios, entre outros locais, foram ocupadas totalmente desprovidas de 

infraestrutura, o que, consequentemente, se refletiu em toda a infraestrutura urbana, 

particularmente no sistema de esgotamento sanitário - objeto deste estudo. 

De acordo com dados do Censo de 2010, a população total de Passa Quatro é de 15.582 habitantes, 

sendo 11.985 habitantes residentes na área urbana (77%) e 3.597 habitantes na área rural (23%). O 

Quadro 4 apresentará a evolução populacional do município e a respectiva taxa geométrica de 

crescimento anual da população, tomando-se como base os censos e a contagem do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) entre os anos de 1970 e 2010. 

 

ANO 
POPULAÇÃO TOTAL 

(HABITANTES) 
POPULAÇÃO URBANA 

(HABITANTES) 
POPULAÇÃO RURAL 

(HABITANTES) 

TAXA MÉDIA 

GEOMÉTRICA DE 

CRESCIMENTO ANUAL 

DA POPULAÇÃO TOTAL 

(%) 

1970 11.365 6.665 4.700 - 

1980 12.046 7.996 4.050 0,58 

1991 13.408 9.149 4.259 0,98 

2000 14.855 11.320 3.535 1,15 

2010 15.582 11.985 3.597 0,48 

QUADRO 4 - EVOLUÇÃO POPULACIONAL (FONTE: IBGE, 2010) 

 

Entre os anos de 1970 a 2010 observa-se um crescimento da população urbana enquanto a população 

rural apresenta uma tendência de estabilização em função da exiguidade de rendimento ou 

oportunidade de emprego, levando ao aumento mais significativo da população urbana. 

O fluxo migratório corresponde à mobilidade espacial da população, que pode ocorrer através da saída 

ou entrada de um indivíduo em um país, estado, região ou até domicílio. Esse fluxo pode ser 

desencadeado por diversos fatores, dentre eles econômico, político e cultural. 

Segundo a pesquisa amostral sobre migração do Censo Demográfico de 2010, no município de Passa 

Quatro a população de brasileiros natos é 15.570 e de estrangeiros é 12. Com relação aos dados de 

migração interna entre regiões, o maior número de pessoas que residem atualmente em Passa Quatro 

é nascido na própria região Sudeste (15.394 pessoas), enquanto não existe expressão da região Norte 

no município. 
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3.3.2 Características Demográficas 

Segundo dados do censo do IBGE (2010), o município de Passa Quatro apresenta densidade 

demográfica total igual à 56,21 hab/km². Em relação às características demográficas de Passa Quatro, 

as mulheres constituem 50% dos 15.582 habitantes do município. A maior parte da população, de 

ambos os sexos, é composta por pessoas na faixa etária entre 10 e 34 anos, o que representa 40% da 

população (IBGE, 2010). 

As pirâmides etárias dos respectivos censos, 2000 e 2010, mostram que no município de Passa Quatro 

ocorreu um estreitamento da base (de 0 a 24 anos) e alargamento na parte central (de 49 a 64 anos), 

conforme apresentado nas figuras a seguir: 

 

 

FIGURA 12 - DEMOGRAFIA RURAL E URBANA POR FAIXA ETÁRIA CONFORME CENSO DE 2000. (FONTE: IBGE, 2000) 
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FIGURA 13 - DEMOGRAFIA RURAL E URBANA POR FAIXA ETÁRIA CONFORME CENSO DE 2010. (FONTE: IBGE, 2010) 

 

O valor do rendimento nominal médio mensal per capita dos domicílios será apresentado no Quadro 

5, demonstrando a capacidade de aquisição de bens e serviços dos moradores do domicílio. Esse valor 

é importante como referência para verificar se a população tem capacidade de arcar com os custos 

dos serviços de saneamento. 

 

 Área urbana Área rural Total 

Valor médio mensal 
(R$) 

763,18 515,80 708,62 

QUADRO 5 - RENDIMENTO NOMINAL MÉDIO MENSAL PER CAPTA DOS DOMICÍLIOS (FONTE: IBGE, 2010) 

 

Conforme consta no quadro, o rendimento médio mensal dos domicílios da área urbana é 48% maior 

em relação ao rendimento médio mensal dos domicílios da área rural. Dessa forma, fica evidente que 

os segmentos sociais da área urbana contam com melhores condições monetárias. 

 



PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PASSA QUATRO/MG 
PRODUTO 3: DIAGNÓSTICO TÉCNICO-PARTICIPATIVO 

 

 
49 

3.3.3 Índice de Desenvolvimento Humano e Taxa de Pobreza 

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), órgão da Organização das Nações 

Unidas (ONU) que tem por mandato promover o desenvolvimento, define Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD) como Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Esse índice varia de 0 

(nenhum desenvolvimento humano) a 1 (desenvolvimento humano total), classificado nas seguintes 

faixas de desenvolvimento: 0,000 à 0,4999 para IDH muito baixo; de 0,500 à 0,599 para IDH baixo; de 

0,600 para 0,699 para IDH médio; de 0,700 à 0,799 para IDH alto e de 0,800 à 1,000 para IDH muito 

Alto. 

Para a obtenção desses valores, é levado em consideração a educação (IDH-E), longevidade (IDH-L) e 

o produto interno bruto per capita (IDH-R). O IDH do município de Passa Quatro no ano de 2010 foi 

de 0,715, ou seja, de desenvolvimento humano alto, conforme a classificação mencionada. A 

Longevidade é o que mais contribui para o IDHM do município, com IDH-L de 0,860, seguido de Renda 

com IDH-R de 0,683 e Educação com IDH-E de 0,623. Em termos comparativos, destaca-se que o IDH 

de Passa Quatro é inferior à média do IDH dos municípios do estado de Minas Gerais, 0,731 (ATLAS 

BRASIL, 2013). 

Os indicadores de pobreza representam o percentual de habitantes que estão abaixo da linha da 

pobreza, ou seja, os que têm renda domiciliar per capita igual ou inferior a R$ 140,00 mensais (valores 

referência de agosto de 2010) e os considerados extremamente pobres com renda domiciliar per 

capita igual ou inferior a R$ 70,00 mensais. Do ponto de vista dos indicadores de pobreza e 

desigualdade, o município apresenta os valores que serão demonstrados no Quadro 6. 

 

Pobres (%) Extremamente pobres (%) 

10,24 1,16 

QUADRO 6 - INDICADORES DE POBREZA (FONTE: ATLAS BRASIL, 2013) 

 

Observando-se os dados do Quadro 6, a incidência da pobreza de Passa Quatro atinge 

aproximadamente 1.596 habitantes, e aproximadamente 181 foram considerados extremamente 

pobres, de um total de 15.582 habitantes. 

A renda per capita domiciliar apresentada pelo município é de R$ 430,00 mensais, observa-se que 

houve uma piora considerando a renda per capita domiciliar apresentada em 2000 de R$ 496,00 

mensais. Para verificar se a distribuição de rendimentos foi uniforme ou desigual entre os domicílios, 

recorre-se ao uso de indicadores sintéticos. O PNUD utiliza o Índice de Gini que varia entre zero e um, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento
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sendo 0 (zero) o caso de uma sociedade perfeitamente igualitária e 1 (um) o caso no qual apenas um 

indivíduo recebe toda a renda da sociedade. Com isso, pode-se observar, no Quadro 7, que no 

intervalo de tempo entre 2000 e 2010, em contrapartida à redução da renda per capita domiciliar 

houve uma melhora na distribuição da renda do município (ATLAS BRASIL, 2013). 

 

Anos 2000 2010 

Índice de Gini 0,56 0,49 

QUADRO 7 - INDICADORES DE DESIGUALDADE (FONTE: ATLAS BRASIL, 2013) 

 

3.3.4 Economia e Investimentos 

O grau de desenvolvimento econômico e as principais atividades por setor constituem a forma pela 

qual vive a população local e regional. 

Nesse cenário é importante destacar o Valor Adicionado (VA), que constitui a diferença entre o valor 

bruto da produção e os custos e despesas operacionais. Os VAs são constituídos pela receita dos 

setores Primário, Secundário, Terciário, além dos Impostos sobre Produtos Líquidos. 

O IBGE é responsável por divulgar os dados referentes aos valores adicionados dos municípios 

brasileiros. Baseando-se nos dados oficiais, pode-se constatar que a economia do município de Passa 

Quatro está baseada especialmente no Setor Terciário (Serviços), complementado pelos setores 

Primário (Agropecuária), Secundário (Indústria) e Impostos sobre Produtos Líquidos, respectivamente 

(IBGE, 2012). Os valores adicionados por setor e as respectivas porcentagens, no período de 2012, são 

apresentados na Figura 14 e Quadro 8. 
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FIGURA 14 - VALOR ADICIONADO POR SETOR (%) (FONTE: IBGE, 2012) 

 

Agropecuária Indústria Serviços Impostos Total 

59.425.000,00 37.887.000,00 120.574.000,00 18.773.000,00 236.659.000,00 

QUADRO 8 - VALORES ADICIONADOS POR SETOR (R$) (FONTE: IBGE, 2012) 

 

De acordo com o IBGE, o Setor de Serviços é composto pelos seguintes subsetores: comércio, 

hotelaria, transportes, telecomunicações, intermediação financeira, seguros e previdência privada, 

atividades imobiliárias, serviços de informática, administração pública, pesquisa e desenvolvimento, 

educação, saúde, serviços sociais e serviços pessoais e domésticos. No município de Passa Quatro o 

Setor de Serviços representa aproximadamente 51% do Produto Interno Bruto (PIB), e o PIB per capita 

é 15.081,53 reais (IBGE, 2012). 

Há atualmente no município 432 empresas, além do setor terciário, que empregam 2.981 pessoas, 

com rendimento médio igual a 1,8 salários mínimos (IBGE, 2013). Segundo informações sobre 

despesas e receitas dos municípios brasileiros (FINBRA, 2014), o orçamento do município de Passa 

Quatro é equivalente a R$ 35.574.643,01 (trinta e cinco milhões, quinhentos e setenta e quatro mil, 

seiscentos e quarenta e três reais e um centavo). 
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Desta maneira, pode-se afirmar que os diferentes setores da economia e as atividades de serviços que 

se destacam, dentre outros fatores, causam alterações na trajetória da economia e da renda per capita 

da população. O quadro a seguir expõe o número de famílias residentes em domicílios particulares 

por classes de rendimento nominal mensal per capita considerando as faixas de salário mínimo. 

 

Salário mínimo 

Composição familiar 
(Número de famílias) 

Casal com filhos Casal sem filhos 
Mulher sem cônjuge 

com filhos 

Até ¼ salário mínimo 9 - 32 

Mais de ¼ a ½ salário 
mínimo 

20 - 90 

Mais de ½ a 1 salário 
mínimo 

14 11 - 

Mais de 1 a 2 salários 
mínimos 

10 17 10 

Mais de 2 a 3 salários 
mínimos 

5 4 5 

Mais de 3 salários 
mínimos 

- 5 - 

Sem rendimento - - 75 

QUADRO 9 - RENDA FAMILIAR MENSAL POR FAIXAS DE SALÁRIO MÍNIMO (FONTE: IBGE, 2010) 

 

Nota-se uma expressiva concentração de renda nas faixas até ¼ salário mínimo, com mais de ¼ a ½ 

salário mínimo e mais de 1 a 2 salário mínimo, que retrata aproximadamente 52% das famílias de 

Passa Quatro. A faixa com mais de 5 salários mínimos mostra a renda familiar menos representativa. 

De acordo com o Sistema Integrado de Monitoramento de Convênios (SISMOC), o município de Passa 

Quatro tem contratos com a FUNASA para a aplicação de recursos no setor de saneamento, para 

implantação e melhoria de sistema público de esgotamento sanitário no valor total de R$ 

12.236.389,46 com vigência de 07/05/2014 a 07/05/2016. Destaca-se que os recursos da FUNASA são 

destinados a municípios com população de até 50.000 habitantes. 
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Segundo publicação do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) no ano de 2013, o 

valor total de despesas com os serviços de água e esgoto foi equivalente a R$ 266.517,50 (duzentos e 

sessenta e seis mil, quinhentos e dezessete reais e cinquenta centavos). 

 

3.3.5 Educação 

Segundo informações do Censo de 2010 (IBGE), a parcela da população alfabetizada corresponde a 

13.739 habitantes, o que representa 88% do total e o restante, 1.843 habitantes, não são 

alfabetizados. 

Em Passa Quatro, existem 29 centros educacionais, sendo 10 escolas de nível pré-escolar, 17 escolas 

de nível fundamental e 2 escolas de nível médio (IBGE, 2012). 

No Quadro 10, será possível observar o número de indivíduos por faixa etária que frequenta um curso 

conforme o nível educacional no ano de 2010. 

 

 



PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PASSA QUATRO/MG 
PRODUTO 3: DIAGNÓSTICO TÉCNICO-PARTICIPATIVO 

 

 
54 

 
 Faixa etária (anos) 

  0 a 3 4 5 a 9 10 a 14 15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 39 40 a 49 
50 ou 
mais 

TOTAL 

N
ív

e
l e

d
u

ca
ci

o
n

al
 

Pré-escolar, creche e classe de 
alfabetização 

129 162 435 73 - - - - - - 799 

Alfabetização de jovens e adultos - - - 4 11 - 10 10 4 - 39 

Regular do ensino fundamental - 9 692 1.087 170 - 18 5 - - 1.981 

Educação de jovens e adultos do 
ensino fundamental 

- - - 45 51 6 5 4 - - 111 

Regular do ensino médio - - - 68 542 50 39 23 - - 722 

Educação de jovens e adultos do 
ensino médio 

- - - - 40 28 12 34 4 - 118 

Superior de graduação - - - - 36 101 56 40 6 14 253 

Especialização de nível superior, 
mestrado e doutorado 

- - - - - 13 6 4 8 15 46 

QUADRO 10 - NÍVEL EDUCACIONAL DA POPULAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA (FONTE: IBGE, 2010) 
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A educação no município de Passa Quatro é avaliada através do Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB), implementado pelo Ministério da Educação (MEC). O IDEB representa o valor 

obtido na Prova Brasil, uma prova padrão aplicada em todo o país, e o tempo médio para formação 

na série correspondente. O quadro a seguir apresenta os valores observados e as metas projetadas 

do IDEB para o ano de 2013: 

 

Nível escolar Rede de ensino IDEB observado IDEB projetado 

4ª série / 5º ano 
Estadual 6,3 5,9 

Municipal 5,7 5,4 

8ª série / 9º ano Estadual 4,8 4,1 

QUADRO 11 – VALORES DE IDEB (FONTE: INEP, 2013) 

 

No ano de 2013, os valores registrados do IDEB do município de Passa Quatro superaram as metas 

propostas. Ressalta-se que as metas projetadas para o ano de 2021 são de 6,9 (rede de ensino 

estadual) e 6,4 (rede de ensino municipal) para os anos iniciais do ensino fundamental e de 5,2 para 

os anos finais do ensino fundamental (INEP, 2013). 

 

3.3.6 Saúde e Saneamento 

Passa Quatro conta com 6 Unidades Básicas de Saúde (UBS), 6 clínicas especializadas, 16 consultórios, 

1 hospital, 1 Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e 3 unidades de serviço de apoio de diagnose e 

terapia (DATASUS, 2015). Os pontos de atendimento emergencial no município contam com as 

seguintes especialidades:  pediatria, obstetrícia, psiquiatria, clínica, cirurgia, traumato ortopedia, 

neuro cirurgia, Unidade de Terapia Intensa (UTI) e cirurgia buco maxilofacial (IBGE, 2010). 

Para avaliação da saúde no município é calculado o Índice de Desempenho do Sistema Único de Saúde 

(IDSUS), pelo Ministério da Saúde, que avalia a universalidade do acesso e a efetividade do 

atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS). Esse indicador varia de 0 a 10, sendo que o valor 

máximo (10) indica ótima prestação do serviço e 7 é a média aceitável pelo Ministério da Saúde. Em 

2011, o município de Passa Quatro apresentou o IDSUS na faixa de 7 a 7,9; valor superior à média do 

Estado de Minas Gerais (na faixa de 5 a 5,9) e à média da região São Lourenço (na faixa de 6 a 6,9). 

Além disso, o índice obtido por Passa Quatro atendeu à média recomendada pelo Ministério da Saúde. 
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O Ministério da Saúde destaca que o objetivo do IDSUS não é definir a classificação municipal, 

considerando que esse índice não compreende apenas uma ação municipal isolada (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2012). 

No Quadro 12, será possível observar alguns indicadores de saúde do município de Passa Quatro no 

ano de 2013 referentes às condições básicas de vida e, indiretamente, ao desenvolvimento da cidade 

em si. 

 

Estatísticas vitais e saúde População (habitantes) 

Número de nascidos vivos 146 

Mortalidade infantil – menores de 28 dias 1 

QUADRO 12 - INDICADORES DE SAÚDE (FONTE: MINISTÉRIO DA SAÚDE – DATASUS, 2013) 

 

Como observa-se no quadro apresentado, o número de mortalidade infantil em 2013 foi mínimo em 

relação ao número de nascidos vivos, representando menos de 1%. De maneira geral, boa parte das 

doenças que afetam a população está intrinsicamente relacionada aos problemas sanitários, como o 

consumo de água de má qualidade, a falta de coleta e a disposição inadequada dos esgotos. 

O Quadro 13 exibirá os indicadores das internações por doenças relacionadas ao saneamento 

ambiental inadequado e das internações por doenças de veiculação hídrica durante o período de 2000 

a 2011 (IMRS, 2013). Fica evidente a relativa variação dos casos de internações hospitalares e, dessa 

forma, a instabilidade nas condições sanitárias do município. 

 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Internações por 
doenças relacionadas 

ao saneamento 
ambiental inadequado 

(%) 

1,85 1,34 1,05 1,27 1,57 1,11 0,96 1,56 0,75 0,91 1,46 1,15 

Internações por 
doenças de veiculação 

hídrica (%) 

1,48 1,19 0,88 1,04 6,05 1,04 0,80 1,20 0,85 1,00 1,21 0,45 

QUADRO 13 - INDICADORES DE MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO (FONTE: IMRS, 2013) 
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Segundo levantamento realizado pelo Ministério da Saúde no período de janeiro a junho de 2015 a 

incidência de internações vinculadas às doenças infecciosas e parasitárias foi baixa, representando 

aproximadamente 4% das internações totais, apesar da falta de infraestrutura de saneamento no 

município (Quadro 14). 

 

Faixa etária 
Total de 

internações 
Internações por 

doenças infecciosas 

Menor que 5 anos 

677 

7 

5 a 19 anos 8 

20 a 49 anos 10 

50 a 69 anos - 

Maior que 69 anos 2 

QUADRO 14 - NÚMERO DE DOENÇAS INFECCIOSAS POR FAIXA ETÁRIA (FONTE: DATASUS, 2015) 

 

Dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) mostram os números 

de pessoas internadas com problemas de diarreia aguda, conforme apresentados no quadro a seguir. 

 

Faixa etária 2014 2015 

Menor que 1 anos 13 5 

1 a 5 anos 38 19 

5 a 9 anos 49 31 

Maior que 10 anos 364 289 

Total 464 344 

QUADRO 15 - NÚMERO DE PESSOAS COM DIARREIA AGUDA NO MUNICÍPIO (FONTE: DATASUS, 2014 E 2015) 

 

Observa-se que para o valor observado no ano de 2015 é inferior, entretanto, corresponde ao fato do 

período analisado ser apenas até a semana 39. O elevado número de casos de diarreia no município 

é relacionado com a má qualidade da água de distribuição. 

É importante salientar que para as águas de abastecimento público são determinados diversos 

parâmetros que indicam as condições de qualidade e potabilidade por meio de suas características 

físicas, químicas e biológicas. Esse controle é realizado seguindo os critérios estabelecidos pelo 

Ministério da Saúde. 

A seguir, o Quadro 16 exporá as informações sobre as análises realizadas pela Prefeitura Municipal no 

ano base de 2013. Dessa forma, os padrões de potabilidade seguiram os limites estabelecidos pela 

Portaria n. 2.914/11. 
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 Mínimo exigido pela 
Portaria n. 2.914/2011 

(amostras/ano) 

Quantidade analisada 
(amostras/ano) 

  
Fora do 
padrão 

Total 

Cloro residual 48 0 48 

Turbidez 48 0 48 

Coliformes totais 12 0 12 

QUADRO 16 - ANÁLISES DE POTABILIDADE DA ÁGUA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO (FONTE: SNIS, 2014) 

 

Conforme demonstrado no quadro acima, a quantidade de amostras analisadas durante o ano 

atendeu o número mínimo exigido para os parâmetros. Além disso, nota-se que o resultado das 

análises de coliformes totais indicou ausência de microrganismos patogênicos em 100% das amostras 

e que as análises de cloro residual e de turbidez atendiam aos padrões exigidos. 

O IBGE, por meio do Censo Demográfico de 2010, realizou uma pesquisa sobre as características dos 

domicílios dos municípios brasileiros, na qual foram abordadas questões relativas ao saneamento 

básico. 

Com relação ao abastecimento de água, verifica-se que a maior parte dos domicílios na sede e nos 

distritos é abastecida com água proveniente da rede geral de distribuição (Quadro 17). 

 

Município / Distritos 
Abastecimento de Água por Domicílios 

Rede geral de 
distribuição 

Poço ou nascente na 
propriedade 

Outra 

Passa Quatro 4.070 84,8% 318 6,6% 409 8,6% 

 Passa Quatro 3.317 89,6% 156 4,2% 229 6,2% 

 Pé do Morro 319 64,4% 82 16,6% 94 19,0% 

 Pinheirinhos 434 72,3% 80 13,3% 86 14,4% 

QUADRO 17 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR DOMICÍLIOS (FONTE: IBGE, 2010) 

 

O esgotamento sanitário do município ocorre por meio da rede geral de coleta, ou seja, os efluentes 

líquidos provenientes dos domicílios são interligados a sistemas de coleta que conduzem o volume 

bruto coletado diretamente ao corpo receptor. Destaca-se que a maioria dos domicílios dos distritos 

não estão conectados à rede geral de coleta ou sequer tem solução particular dos esgotos produzidos 

(Quadro 18). 

 

  



PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PASSA QUATRO/MG 
PRODUTO 3: DIAGNÓSTICO TÉCNICO-PARTICIPATIVO 

 

 
59 

Município / Distritos 
Esgotamento sanitário por domicílios 

Não tinham 
banheiro 

Rede geral de 
esgoto 

Fossa séptica Outro 

Passa Quatro 3.619 75,6% 63 1,3% 1.103 23,1% 12 

 Passa Quatro 3.024 81,8% 22 0,6% 649 17,6% 7 

 Pé do Morro 290 59,2% 1 0,2% 199 40,6% 5 

 Pinheirinhos 305 50,8% 40 6,7% 255 42,5% - 

QUADRO 18 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO POR DOMICÍLIOS (FONTE: IBGE, 2010) 

 

Segundo as informações do Censo de 2010, a maior parcela dos domicílios do município tem coleta 

de resíduos realizada pelo serviço de limpeza pública. Destaca-se que o índice de coleta de resíduos 

nos distritos é quase 10% inferior ao índice apresentado pela sede, o que demonstra a necessidade 

de mais investimentos para a realização da coleta nos distritos e zona rural (Quadro 19). 

 

Município / 
Distritos 

Total coletado 

Destinação de resíduos por domicílios 
Não 

especificado  
Diretamente por serviço 

de limpeza 
Em caçamba de 

serviço de limpeza 

Passa Quatro 4.627 96,5% 4.594 99,3% 33 0,7% 170 

 Passa Quatro 3.662 98,9% 3.635 99,3% 27 0.7% 40 

 Pé do Morro 432 87,3% 431 99,7% 1 0,3% 63 

 Pinheirinhos 533 88,8% 528 99,1% 5 0,9% 67 

QUADRO 19 - DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS POR DOMICÍLIOS (FONTE: IBGE, 2010) 

 

É possível notar que os órgãos provedores de dados e informações do país não dispõem de 

informações sobre drenagem urbana, mostrando que para esse município, assim como para a maior 

parte do país, a situação da infraestrutura é pouco desenvolvida e gerida. 

Os índices de cobertura e destino apresentados também tornam evidente a necessidade de 

investimentos para alcançar o objetivo de universalização da prestação dos serviços de saneamento, 

aumentando a qualidade ambiental do meio da população, bem como a saúde pública. 

 

3.4 ASPECTOS FÍSICOS E AMBIENTAIS 

Os aspectos físicos e ambientais definem o elemento suporte por meio do qual o território do 

município desenvolve-se, ou seja, clima, geologia, hidrogeologia, geomorfologia, topografia, 

hidrografia e meio biótico. 
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3.4.1 Clima 

Clima é o resultado de uma série de fenômenos que ocorrem na crosta terrestre ou próximo a ela, 

sendo eles, a insolação, a precipitação, a temperatura, os ventos, a umidade, a pressão atmosférica, 

a evaporação e o balanço hídrico. Esses fenômenos variam de lugar para lugar conforme a latitude, a 

altitude, o índice de cobertura vegetal, a ação antrópica, entre outros fatores que exercem influência 

direta sobre o clima. 

A classificação climática de Thornthwaite descreve o clima zonal da área geográfica na qual está 

localizado o município de Passa Quatro como Zona Tropical Brasil Central – Mesotérmico Brando 

(super-úmido, super-úmido subseco e úmido) e Mesotérmico Mediano (super-úmido). Estes climas 

apresentam temperatura média anual abaixo dos 22°C e tem uma curta e pouco sensível estação seca 

no inverno que totaliza um período de 3 meses (Figura 15). 

 

 

FIGURA 15 - CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS DO MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2015) 

 

Seguindo o sistema de classificação tradicional de Köppen (1931), Passa Quatro apresenta o tipo 

climático Cwa, ou tropical de altitude, um clima temperado com inverno seco e verões quentes e 

chuvosos. 
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De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET,2001), em Passa Quatro a temperatura 

média anual é de 18,6°C, a máxima anual é equivalente a 25,8°C e a mínima anual de 13,0°C, com 

índice pluviométrico anual de 1.600 a 2.000 mm (Figura 16). 

A intensidade média anual do vento no município é de 2,05 m.s-1, com direção predominante a 

nordeste (NE) e frequência anual em torno de 67% (INMET,2001). 

A umidade relativa do ar varia no decorrer do ano, sendo um dos principais fatores de diferenciação 

das estações do ano, como é normal nos climas de ritmo tropical, período chuvoso nos meses de 

primavera-verão e períodos secos nos de outo-inverno. Em Passa Quatro, a umidade relativa do ar é 

superior a 75,1% na maior parte do ano (INMET,2001). 

 

 

FIGURA 16 - ÍNDICES PLUVIOMÉTRICOS DO MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2015) 

 

A precipitação é toda forma de umidade oriunda da atmosfera que se deposita sob a superfície 

terrestre na forma de chuva, granizo, neblina, neve, orvalho ou geada. Tem como elementos 

necessários a sua formação a umidade atmosférica, a ascensão do ar úmido, a presença de núcleos 

higroscópicos e o mecanismo de crescimento das gotas. A seguir será apresentada a curva de 

intensidade da precipitação acumulada pelo período de recorrência dos meses de janeiro a dezembro 

entre os anos de 1961 e 1990 no município de Passa Quatro. 
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FIGURA 17 - PRECIPITAÇÃO ACUMULADA MENSAL E ANUAL (FONTE: INMET, 2001) 

 

Como pode ser observado, o período de abril a agosto é o de menor ocorrência de precipitação, 

evento esse característico dos municípios da região Sudeste, devido a influência do Anti-Ciclone do 

Atlântico Sul (ACAS), o qual atua durante o período de outono/inverno, consistindo de um fenômeno 

que impede a aproximação de frentes frias bem como a organização de nuvens, sendo o responsável 

pelo período seco característico da região. 

Outra maneira de observar esse fenômeno é por meio da frequência em que ocorre os eventos de 

precipitação intensa, indicado em milímetros, e estiagem prolongada, demonstrado por meio do 

número de dias consecutivos sem precipitação (Quadro 20). 
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Meses  
(1961-1990) 

Dias consecutivos sem precipitação (número de eventos) Máxima precipitação acumulada 
(mm) 3 dias 5 dias 10 dias 

Janeiro 2,0 0,5 0,1 236,0 

Fevereiro 1,8 0,8 0,1 201,6 

Março 2,7 1,3 0,4 141,9 

Abril 3,0 2,1 0,6 58,6 

Maio 2,4 1,9 1,0 48,2 

Junho 2,5 1,9 1,0 32,6 

Julho 2,4 1,8 1,0 25,2 

Agosto 2,3 1,9 1,2 28,8 

Setembro 2,1 1,7 0,8 76,6 

Outubro 2,5 1,4 0,4 139,0 

Novembro 2,6 0,9 0,1 160,2 

Dezembro 2,0 0,6 0,0 266,1 

QUADRO 20 - PERÍODOS SEM PRECIPITAÇÃO E DE MÁXIMA PRECIPITAÇÃO ACUMULADA (FONTE: INMET, 2001) 

 

Os meses de março e abril são os que apresentaram maior número de eventos em que não choveu 

por 3 dias seguidos, sendo que abril foi o mês que ocorreu o maior número de eventos em que não 

choveu por 5 dias seguidos, e os meses de maio, junho e julho foram os de maior número de eventos 

sem chuvas por um período de 10 dias seguidos. 

Já os meses com maior precipitação acumulada foram janeiro e dezembro, que apontaram valores de 

236,0 mm e 266,1 mm, respectivamente. 

 

3.4.2 Geologia 

Segundo banco de dados da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM, 2009), verificou-se 

que os domínios geológicos presentes no município de Passa Quatro são Complexos Granito-Gnaisse 

Migmatitos e Granulitos com aproximadamente 189,37 km², Complexos Alcalinos Intrusivos e 

Extrusivos com aproximadamente 59,35 km², Complexos Granitóides Deformados com 

aproximadamente 17,79 km² e Complexos Granitóides não ou pouco Deformados com, 

aproximadamente, 10,77 km² de extensão. 

A Figura 18 apresentará o solo predominante no município de Passa Quatro cuja origem é de rochas 

gnáissicas de origem magmática e/ou sedimentar de médio grau metamórfico. 
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FIGURA 18 - CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICA DE PASSA QUATRO (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2015) 

 

Conforme o Levantamento da Geodiversidade do Estado de Minas Gerais da CPRM (2010) as rochas 

constituintes do Complexo Granito-Gnaisse Migmatitos e Granulitos são dotadas de heterogeneidade 

geomecânica e hidráulica, tanto lateral como verticalmente, devido às descontinuidades estruturais 

presentes (fraturas, falhas, dobras e bandamentos) e à diversificação mineralógica e textural 

intrínseca. Destaca-se que essas descontinuidades geomecânicas facilitam a ocorrência do surgimento 

de água e o desplacamento de lascas em taludes de corte. Positivamente ressalta-se que solos 

evoluídos originados dessas unidades apresentam boa capacidade de compactação, permeabilidade 

de baixa a moderada, erodibilidade baixa, plasticidade moderada, além de bom potencial para a 

utilização como material de empréstimo. 

Os Complexos Granitoides Deformados são formados por rochas duras, de elevada resistência ao 

corte, isto é, de baixa permeabilidade, de boa capacidade de retenção de poluentes e de resistência 

moderada à alteração físico-química. Apresentam um bom potencial armazenador de água 

subterrânea, porém por serem muito irregulares, existe o risco de contaminação desses recursos. 

As rochas dos Complexos Alcalinos Intrusivos e Extrusivos são resistentes ao corte e compressão, o 

solo apresenta permeabilidade moderada com boa estabilidade em taludes de corte, e com alta 

capacidade de compactação. No geral, o solo apresenta bom potencial armazenador de água 

subterrânea. 
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Complexos Granitóides Deformados e os não Deformados apresentam comportamentos similares, 

constituídos de rochas duras, difíceis de serem cortadas e penetradas. As unidades são favoráveis a 

existência de fraturas profundas com elevado potencial armazenador de água subterrânea, 

entretanto, existe elevado risco de contaminação do lençol freático. 

 

3.4.3 Hidrogeologia 

Conforme banco de dados do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos da Agência 

Nacional de Águas (ANA, 2013), verificou-se que o sistema de aquífero presente no município de Passa 

Quatro é o aquífero Fraturado Centro-Sul que ocupa toda a extensão territorial. A Figura 19 

apresentará os sistemas predominantes no município de Passa Quatro. 

 

 

FIGURA 19 - SISTEMAS DE AQUÍFEROS DO MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2015) 

 

O aquífero Fraturado Centro-Sul associa-se as rochas gnáissicas, granulíticas e graníticas. É aquele em 

que a água subterrânea é armazenada e circula em descontinuidade rúpteis das rochas – denominada 

porosidade secundária, sendo a reserva potencial explotável de 134 m3/s. Esse aquífero tem 

coeficiente de infiltração de 4%, recarga potencial direta de 286 m3/s e coeficiente de sustentabilidade 

de 0,4. Em termos gerais os poços perfurados nessas áreas fornecem poucos metros cúbicos de água 
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por hora e desta forma a possibilidade de se ter um poço produtivo dependerá da interceptação de 

fraturas capazes de armazenamento da água. 

As principais unidades hidrogeológicas brasileiras são descritas pelo CPRM (2009), que aglutina 

unidades geológicas diversas em domínios hidrogeológicos principais. O município de Passa Quatro, é 

constituído do domínio Cristalino em toda sua extensão territorial. 

Na Figura 20, será apresentado o mapa de domínios hidrogeológicos do município de Passa Quatro. 

 

 

FIGURA 20 - DOMÍNIOS HIDROGEOLÓGICOS DO MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2015) 

 

No domínio hidrogeológico Cristalino são reunidos basicamente, granitóides, gnaisses, migmatitos, 

básicas e ultrabásicas, que constituem o denominado aquífero fissural. Como quase não existe uma 

porosidade primária nesses tipos de rochas, a ocorrência de água subterrânea está condicionada a 

uma porosidade secundária representada por fraturas e fendas, o que se traduz por reservatórios 

aleatórios, descontínuos e de pequena extensão. Dentro desse contexto, em geral, as vazões 

produzidas por poços são pequenas e a água em função da falta de circulação e do tipo de rocha (entre 

outras razões), na maior parte das vezes, é salinizada. Como a maioria desses litotipos ocorre 

geralmente sob a forma de grandes e extensos corpos maciços, existe uma tendência de que esse 

domínio seja o que apresenta menor possibilidade ao acúmulo de água subterrânea dentre todos 
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aqueles relacionados aos aquíferos fissurais, sendo considerado de baixa a muito baixa favorabilidade 

hidrogeológica. 

Na prática, para se conhecer as variações litológico-estruturais e hidrogeológicas locais entre as 

unidades e os domínios observados anteriormente, bem como os eventuais zoneamentos 

hidrogeológico-hidrogeoquímicos, seria necessário efetuar estudos de detalhamento. 

 

3.4.4 Recursos Hídricos 

Nesta subseção, são apresentados os recursos hídricos do município de Passa Quatro subdivididos em 

dois aspectos - qualitativo e quantitativo. 

 

A. Fisiografia 

O município de Passa Quatro tem em seu território os rios Cachoeira, Lourenço Velho, Passa Quatro, 

Pedras, Verde e os ribeirões Barrinha e Itanhandu como principais cursos d’água. 

O Rio da Cachoeira nasce e deságua no município de Passa Quatro, afluente do Rio Passa Quatro, 

também dentro da área municipal, com percurso aproximado de 9,46 km. 

O Rio Passa Quatro nasce em Passa Quatro e deságua em Itanhandu, no Rio Verde, com percurso 

aproximado de 25,79 km. 

O Rio das Pedras nasce e deságua no município de Passa, no rio Passa Quatro, com percurso 

aproximado de 11,11 km. 

O Rio Verde nasce no limite dos municípios de Passa Quatro e de Itanhandu, na região ocidental da 

Serra da Mantiqueira, com altitude de 2.600 m e percurso aproximado de 220 km, desaguando na 

represa de Furnas entre os municípios de Elói Mendes e Três Pontas. Em seu percurso o Rio Verde 

recebe importantes afluentes, pela margem esquerda o Rio Passa Quatro, Ribeirão do Carmo, Rio 

Lambari, Rio São Bento, Ribeirão Aterrado, Rio Palmela e Ribeirão Caeté e pela margem direita o Rio 

Capivari, Rio Baependi, Rio do Peixe, Ribeirão Pouso Alto e Ribeirão Espera. 

O Ribeirão da Barrinha é formado pelos Córregos Boa Vista e Mato do Dentro, nasce no município de 

Passa Quatro e deságua no Rio Passa Quatro, com aproximadamente 2,11 km. 

O Ribeirão do Itanhandu nasce no município de Passa Quatro e deságua no município de Itanhandu, 

no Rio Verde, com aproximadamente 17,00 km. 
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O Córrego Lourenço Velho é formado pelos Córregos São Bento e do Correia, nasce no município de 

Passa Quatro e deságua no município de Itajubá, no Rio Sapucaí, com aproximadamente 81,89 km. 

 

 

FIGURA 21 - PRINCIPAIS CURSOS D`ÁGUA EM PASSA QUATRO (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2015) 

 

B. Aspectos Quantitativos 

A Bacia Hidrográfica do Rio Grande (BHRG), à qual se insere o município de Passa Quatro, tem uma 

área de drenagem equivalente a 143.437,79 km2, dos quais 86.345,43 km² (60,20%) encontram-se 

dentro do Estado de Minas Gerais e 57.092,36 km² no Estado de São Paulo. Abrange, total ou 

parcialmente, as áreas de 393 municípios e atingindo uma população da ordem de 7,7 milhões de 

habitantes (IPT, 2008). 

Para efeito de análise e planejamento, o Comitê da Bacia do Rio Grande (CBH-Rio Grande) criou 14 

Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos (UGRHI’s) e de Planejamento e Gestão dos Recursos 

Hídricos (UPGRH’s) ou sub-regiões hidrográficas, estando o município de Passa Quatro inserido no 

chamado GD 4 – Unidade de Gestão do Rio Verde e no GD 5 – Unidade de Gestão do Sapucaí (Figura 

22). 
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FIGURA 22 - LOCALIZAÇÃO DO LIMITE MUNICIPAL DE PASSA QUATRO NA UPGHR GD4 E NA UPGHR GD5 (FONTE: 
ELABORADO PELO AUTOR, 2015) 

 

A UPGRH do Verde tem uma área de drenagem equivalente a 6.891,40 km², o que representa 4,25% 

da área de drenagem total da BHRG. A Bacia do Rio Verde está localizada junto à divisa entre os 

estados de Minas Gerais e São Paulo, na mesorregião Sul/Sudoeste de Minas, entre os paralelos 210 

20’ a 220 30’ latitude sul e 440 40’ longitude oeste. É constituída por 12 sub-bacias hidrográficas 

correspondentes aos cursos hídricos afluentes do Rio Verde. A região da Bacia do Rio Verde destaca-

se pelas fontes hidrominerais, dando-lhe a denominação de Circuito das Águas, sendo Passa Quatro 

um dos municípios privilegiados com a exploração dessas estâncias hidrotermais (IGAM, 2010). 

A UPGRH do Sapucaí tem uma área de drenagem equivalente a 9.465,16 km², o que representa 6,60% 

da área de drenagem total da BHRG. A Bacia do Rio Sapucaí está localizada junto à divisa entre os 

estados de Minas Gerais e São Paulo, na região Sudeste do país. É dividida em Alto, Médio e Baixo 

Sapucaí, sendo o município de Passa Quatro integrante do Alto Sapucaí. A parte mineira da sub-bacia 

abrange 48 municípios, dentre eles Passa Quatro, sendo uma região ocupada principalmente pela 

agricultura, pastagem e araucárias. O Município de Passa Quatro compreende a região do Rio 

Lourenço Velho, que faz parte da sub-bacia do Rio Sapucaí (IGAM, 2010). 
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C. Aspectos Qualitativos 

As análises da água bruta, publicadas no PDRH Rio Verde (IGAM, 2010), evidenciam que a degradação 

da qualidade da água na região do GD4 ocorre por lançamentos de esgotos domésticos brutos, a 

avicultura e pelas indústrias alimentícias, tendo em vista o percentual dos resultados fora dos 

parâmetros aceitáveis coliformes termotolerantes, pH, alumínio dissolvido, cromo total, chumbo, 

cádmio e fenóis. 

O quadro a seguir mostra os dados da série histórica de monitoramento do IGAM, referente ao ano 

de 2014, da estação BG025 localizada longitude 44º54’27” ao W e latitude 22º19’57” ao S, na região 

do município de Passa Quatro. Em 2014, o IQA apresentado foi de 69,2, considerado como médio o 

IQA que varia de 50 a 70, o que significa que são águas apropriadas para o abastecimento público após 

passar por tratamento convencional. 

 

Parâmetro 

Data das amostras 
Padrão conforme a 

CONAMA n. 
357/2005 e 

COPAM/CERH 
n.01/2008  

07/02/2014 09/05/2014 08/08/2014 03/11/2014 

Coliformes totais 
(nmp/100mL) 

35.000 24.000 13.540 21.426 200 

Escherichia coli 3.300 2.300 1.310 632 - 

DBO (mg/L) <2 <2 <2 <2 <3 

OD (mg/L) 7,9 9,1 9 7,7 >6 

Fósforo (mg/L) 0,07 <0,02 <0,02 0,04 0,1 

Nitrogênio (mg/L) 0,14 0,16 <0,1 <0,1 3,7 

Fenóis <0,002 0,004 <0,002 <0,002 0,003 

Mercúrio (mg/L) <0,2 - <2,2 - 0,0002 

Sulfeto (mg/L) 0,03 - <0,01 - 0,002 

QUADRO 21 – MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO RIO VERDE (FONTE: IGAM, 2014) 

 

Segundo o Panorama da Qualidade das Águas Superficiais, em 2014 as análises do Rio Verde 

apresentaram conformidade com os parâmetros de enriquecimento orgânico (Demanda Bioquímica 

de Oxigênio, fósforo e nitrogênio). Entretanto não apresentou conformidade com os parâmetros de 

contaminação fecal por Escherichia Coli e de presença de substâncias tóxicas (fenóis, mercúrio, 

sulfeto, entre outros). Em comparação com os resultados obtidos no primeiro trimestre de 2015, o 

Rio Verde passou a apresentar conformidade em relação aos parâmetros de enriquecimento orgânico 
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e à presença de substâncias tóxicas. Mas manteve a não conformidade para contaminação fecal por 

Escherichia Coli (IGAM, 2015). 

Estudos realizados pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA) e pela Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) verificaram a ocorrência de cianobactérias tóxicas e potencialmente 

tóxicas em vários mananciais do Estado de Minas Gerais operados pela COPASA (JARDIM et al., 2000). 

As cianobactérias são microrganismos aeróbios, fotoautotróficos, unicelulares e procariontes, 

também conhecidos como algas azuis. Esses organismos existem há milhões de anos, mas 

recentemente sua incidência aumentou com a formação dos grandes centros, o crescimento industrial 

e urbano desordenado e a consequente fertilização de rios, lagos e represas. 

Segundo Jardim (et al., 2001), os rejeitos orgânicos das atividades antrópicas geram efluentes ricos 

em sais de fósforo e de nitrogênio que, posteriormente, são assimilados pelas algas. Somados a 

elevadas temperaturas ambientais e altas taxas de insolação, esses nutrientes favorecem as florações 

do fitoplâncton, inclusive das cianobactérias. 

O problema das cianobactérias está no fato de que quando morrem liberam toxinas nocivas à saúde, 

denominadas cianotoxinas. No Brasil, o primeiro caso comprovado cientificamente sobre a toxicidade 

das cianobactérias ocorreu em Caruaru - PE, em 1996, com a morte de aproximadamente 70 pacientes 

renais crônicos em uma clínica de hemodiálise. 

O estudo desenvolvido evidenciou a necessidade de manter o programa de monitoramento para as 

cidades (sistemas) operadas pela COPASA. Além disso, os autores concluem o trabalho registrando a 

preocupação com a situação de outras cidades do Estado de Minas Gerais que, apesar de terem 

sistemas de tratamento de água, não realizam o controle da qualidade dos mananciais de 

abastecimento com análises hidrobiológicas (clorofila a, comunidades fitoplanctônica, zooplanctônica 

e bentônica), principalmente nas cidades que dispõem de unidades de hemodiálise. As cidades 

mineiras onde já ocorreu a presença de cianobactérias tóxicas até agosto de 1999 são destacadas na 

Figura 23. 
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Nota: 
 1 - Região Metropolitana de Belo Horizonte (Rio Manso, Rio das Velhas, Vargem das Flores, Lagoa de Ibirité, Lagoas 
de Ribeirões das Neves - ETE Neves e Lagoas de Confis). 
 2 - Alfenas, Carmo, do Rio Claro e Fama (Represa de Furnas). 
 3 - Montes Claros. 
 4 - Medina e Pedra Azul. 
 5 - Três Marias. 

FIGURA 23 - PRESENÇA DE CIANOBACTÉRIAS TÓXICAS ATÉ AGOSTO DE 1999 (FONTE: JARDIM ET AL, 2000) 

 

Quanto a Passa Quatro, não foram observadas florações de algas nos mananciais utilizados para 

abastecimento, entretanto, o monitoramento da qualidade da água bruta é de responsabilidade da 

autarquia municipal. Tendo em vista a ocorrência de floração desses microrganismos em outras 

regiões do estado, evidencia-se a necessidade de haver controle periódico das variáveis de 

monitoramento previstas na Portaria n. 2.914/11, como também de análises hidrobiológicas. 

 

3.4.5 Geomorfologia e Topografia 

A geomorfologia verifica a gênese e a evolução das formas de relevo sobre a superfície da Terra, 

resultantes dos processos atuais e pretéritos ocorridos a partir de agentes formadores endógenos 

(litológicas ou tectônicas) e exógenos (climáticos). 
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A região do Município de Passa Quatro, conforme mencionado no PDRH do Rio Verde, está inserida 

no domínio dos Planaltos do Sul de Minas, constituído por colinas e morros interrompidos por serras, 

distribuindo-se a partir da Serra da Mantiqueira em planaltos que formam degraus basculhados, 

associados às reativações tectono-magmáticas e à abertura do Atlântico Sul. 

A evolução do relevo da região possui elevado controle litoestrutural, tectônico e erosivo, com 

evidências de soerguimento, dissecação da paisagem e formação de superfícies de erosão ou 

basculhada e falhada em diferentes pontos. O Sistema da Serra da Mantiqueira destaca-se por ser um 

relevo moderado a fortemente dissecado em blocos com soerguimento acelerado no Cenozóico.  

No Município de Passa Quatro predomina regiões acima de 900 m e abaixo de 1.800 m. O nível entre 

861 e 960 m é considerado o Ciclo Velhas, zona com relevo de interflúvios suavizados, com topos semi-

apalinados, e setores médios e baixos das encostas incorporando níveis de terraços. Entre 961 e 1.240 

m representa uma zona intermediária com maios frequência de topos, sujeitas a soerguimentos mais 

intensos, topograficamente mais baixas (IGAM, 2010). 

Em grande parte da extensão do município, há ocorrência de serras (Serras da Mantiqueira/Itatiaia), 

portanto, temos um relevo acidentado, elaborado em rochas diversas, formando cristas e cumeadas 

ou bordas escarpadas de planaltos. Também existem áreas com predominância de depressão 

(Depressão do Rio Paraíba do Sul), com um relevo plano que apresenta irregularidades (IBGE, 2010). 

A Figura 24 apresentará o estudo da unidade geomorfológica presente em Passa Quatro. 
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FIGURA 24 - COMPARTIMENTOS DE RELEVO DO MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2015) 

 

A Serra da Mantiqueira consiste em um alinhamento de cristas, com vertentes íngremes e vales 

encaixados. O relevo caracteriza-se por dissecação moderada, incluindo dissecação estrutural, com 

cristas assimétricas e escarpas, mares de morro e colinas convexas (CPRM, 2007; IGAM, 2010). 

A Serra de Itatiaia é constituída por rochas metamórficas e eruptivas, formada por uma sequência de 

planaltos retrabalhados por erosões em sucessivos ciclos. O tectonismo do Cretáceo originou regiões 

de blocos elevados e basculhados e blocos abatidos, que formam altos cumes e depressões tectônicas, 

preenchidas por sedimentos. Na região a zona apresenta grande diversidade litológica e estrutural, na 

forma de um planalto de estrutura complexa dissecado e desfeito em morros, serras lineares e 

chapadas. Nessa zona encontra-se o Maciço do Passa-Quatro, com relevo totalmente arrasado pela 

erosão, com intrusões alcalinas (ALVES, 2013). 

A Depressão do Rio Paraíba do Sul consiste em um relevo colinoso com morros cristalinos, de rochas 

metamórficas pré-cambrianas (mares de morros) e colinas sedimentares de topos planos, de 

sedimentos terciários. As colinas ou mares de morro são constituídas de encostas com formato 

convexo-côncavas (CPRM, 2007). 
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3.4.6 Vegetação 

A vegetação se apoia e desenvolve a partir do meio físico já apresentado. Aqui será retratada nos seus 

principais aspectos salvaguarda alguma relação com o saneamento ambiental. 

Conforme apresentado pelo IBGE (2010), a área territorial do município de Passa Quatro apresenta-

se dividida entre as seguintes variações de uso e ocupação do solo: áreas de estabelecimentos 

agropecuários (73%), pastagens (17%), área urbanizada (3%), e outras variações com menores 

contribuições (somando 7%). O município insere-se no bioma Mata Atlântica, cujas condições físicas 

variam de um lugar para outro. Segundo o Atlas Municipal de Vegetação da Mata Atlântica, ano base 

2013 do SOS Mata Atlântica (2014), 23% da área territorial do município de Passa Quatro apresenta 

vegetação natural, constituída por 5.778 ha de Mata Atlântica e 572 ha de refúgio. 

O Inventário Florestal de Minas Gerais (SISEMANET, 2009) publica os valores de cobertura de flora 

nativa para os municípios do estado. Em Passa Quatro são constatadas seis classes fito-fisionômicas 

distintas, sendo: Floresta Ombrófila Alto Montana (FOAM), Floresta Estacional Semidecidual Montana 

(FESM), Floresta Ombrófila Montana (FOM), Eucalipto, Campo e Campo Rupestre (Quadro 22). 

 

Tipo de vegetação Área (km²) Porcentagem do território do município (%) 

Floresta Ombrófila Alto Montana 57,98 20,9 

Floresta Estacional Semidecidual Montana 23,60 8,5 

Floresta Ombrófila Montana 11,78 4,2 

Eucalipto 3,14 1,1 

Campo 1,45 0,5 

Campo Rupestre 0,028 0,01 

Total 97,98 35,2 

QUADRO 22 - CLASSES FITO-FISIONÔMICAS DO MUNICÍPIO (FONTE: INVENTÁRIO FLORESTAL DE MINAS GERAIS - 

MONITORAMENTO DA FLORA NATIVA 2009. EQUIPE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS - UFLA) 

 

As informações obtidas pelo inventário possibilitam visualizar a cobertura vegetal do Município de 

Passa Quatro (Figura 25). A sua área urbana demonstra pouca existência de área arborizada e de 

vegetação remanescente de Mata Atlântica. Considerando a importância para a saúde ambiental e 

harmonia paisagística dos espaços urbanos, a arborização contribui, entre outras coisas, para a 

purificação do ar e a proteção de nascentes e áreas de recarga, melhorando o microclima da cidade 

por meio da umidade do solo e do ar, da geração de sombra, da redução na velocidade do vento, o 
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que influencia o balanço hídrico, favorece a infiltração da água no solo, contribui com a 

evapotranspiração, tornando-a mais lenta. Além disso, abriga a fauna, assegurando maior variedade 

de espécies, e, como consequência, auxilia o equilíbrio das cadeias alimentares, diminuindo pragas e 

agentes vetores de doenças e amenizando a propagação de ruídos. 

Na zona rural, é fundamental a sua presença, sobretudo, a vegetação ciliar para proteger os 

mananciais superficiais e, ainda, contribuir para a perenização dos cursos d’água. 

 

 

FIGURA 25 - VEGETAÇÃO REMANESCENTE DE MATA ATLÂNTICA NO MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO (FONTE: ELABORADO 

PELO AUTOR, 2015) 

 

A Lei n. 18.030/09 define os critérios de distribuição do Imposto sobre Circulação de Mercadoria e 

Serviço (ICMS), que visa reduzir as diferenças econômicas e sociais entre os municípios brasileiros, 

considerando os seguintes critérios: educação, área cultivada, patrimônio cultural, produção de 

alimentos, saúde e meio ambiente. O Estado de Minas Gerais destina 1,1% do ¼ constitucional para o 

critério meio ambiente. Esse valor é dividido entre o Índice de Saneamento Ambiental, o Índice de 

Conservação, a área de ocorrência de mata seca. 

O ICMS Ecológico tem como objetivo ressarcir os municípios pela restrição ao uso de seu território, 

no caso de unidades de conservação da natureza e mananciais de abastecimento; e recompensar os 
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municípios pelos investimentos ambientais realizados, como no caso do tratamento do esgoto, 

corroborando o princípio do protetor-recebedor. Desta maneira, os valores transferidos ao Município 

de Passa Quatro, no período de janeiro a agosto de 2015, referente aos três critérios apresentados 

são apresentados no Quatro 23. 

 

Mês Saneamento 
Unidades de 
conservação 

Mata seca Meio ambiente 

Janeiro 9.047,10 346,18 - 9.393,28 

Fevereiro 8.846,88 324,35 - 9.171,23 

Março 9.005,01 330,15 - 9.335,16 

Abril 9.160,60 341,20 - 9.501,80 

Maio 9.055,27 337,54 - 9.392,81 

Junho 9.340,12 348,16 - 9.688,28 

Julho 13.602,91 331,05 - 13.933,96 

Agosto 14.309,82 342,53 - 14.652,35 

Total 82.367,71 2.701,16 - 85.068,87 

QUADRO 23 – VALORES TRANSFERIDOS DE ICMS ECOLÓGICO (FONTE: FJP, 2015) 

 

3.4.7 Unidades de Conservação e Áreas de Proteção Ambiental 

As Unidades de Conservação (UC) constituem espaços territoriais e marinhos detentores de atributos 

naturais ou culturais de especial relevância para a conservação, a preservação e o uso sustentável de 

seus recursos, desempenhando um papel altamente significativo para a manutenção da diversidade 

biológica. 

A criação está prevista na Constituição Federal de 1988 (Capítulo VI, Artigo 225, parágrafo 1º, inciso 

III) que determina ao Poder Público a incumbência de “definir, em todas as unidades da Federação, 

espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e 

supressão permitidas somente através de Lei, vedada qualquer utilização que comprometa a 

integridade dos atributos que justifiquem sua proteção”. 

Em 18 de julho de 2000, foi instituído o Sistema Nacional das Unidades de Conservação da Natureza 

(SNUC) por meio da Lei Federal n. 9.985, regulamentada pelo Decreto Federal n. 4.340/02. Essa Lei 

estabelece os princípios básicos para a estruturação do sistema brasileiro de áreas protegidas e 

apresenta os critérios e as normas para a criação, implantação e gestão das Unidades de Conservação 

da Natureza, compreendidas como “o espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas 

jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituídas pelo Poder Público com 

objetivo de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam 

garantias adequadas de proteção”. 
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As Unidades de Conservação da Natureza, de acordo com o SNUC, dividem-se em dois grandes grupos 

com características especificas e graus diferenciados de restrição: 

 

I - Unidades de Proteção Integral: voltadas à preservação da natureza, admitem apenas o uso indireto 

dos seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos nessa Lei. Compreendem as seguintes 

categorias: Estação Ecológica, Reserva Biológica, Parque Nacional, Monumento Natural e Refúgio de 

Vida Silvestre; 

II - Unidades de Uso Sustentável: objetivam compatibilizar a conservação da natureza com o uso 

sustentável de parcela dos seus recursos naturais. São compostas pelas seguintes categorias: Área de 

Proteção Ambiental, Área de Relevante Interesse Ecológico, Floresta Nacional, Reserva Extrativista, 

Reserva de Fauna, Reserva de Desenvolvimento Sustentável e Reserva Particular do Patrimônio 

Natural. 

 

Conforme verificado no sistema de informações geográficas disponibilizado pelo Instituto Chico 

Mendes (ICMBio) do Ministério do Meio Ambiente (2015) e pelo Sistema Estadual de Meio Ambiente 

(SISEMA) através do Sisemanet (2014), as Unidades de Conservação situadas próximo ao limite 

municipal de Passa Quatro dividem-se em Proteção de Uso Sustentável e de Proteção Integral a nível 

federal e estadual (Quadro 24 e Figura 26). 

 

Nível Nome Tipo Uso 

Federal 

Área de Proteção Ambiental Serra da Mantiqueira APA 

Uso sustentável Área de Proteção Ambiental Bacia do Paraíba do Sul APA 

Floresta Nacional de Passa Quatro FLO 

Parque Nacional de Itatiaia PAR Proteção integral 

Estadual 

Reserva de Patrimônio Natural Pedra Branca RPPN 
Uso sustentável 

Reserva de Patrimônio Natural Terra da Pedra Montada RPPN 

Parque Estadual da Serra do Papagaio PAR Proteção integral 

QUADRO 24 – UNIDADES DE CONSERVAÇÃO PRÓXIMAS AO MUNICÍPIO DE PASSA QUATRO POR TIPO E USO (FONTE: FJP, 
2015) 
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FIGURA 26 - UNIDADES DE CONSERVAÇÃO SITUADAS PRÓXIMO AO LIMITE MUNICIPAL DE PASSA QUATRO (FONTE: 
ELABORADO PELO AUTOR, 2015) 

 

A Lei 9.985/00 também determina que as UC, com exceção das Áreas de Proteção Ambiental (APA) e 

das Reservas Particulares de Patrimônio Natural (RPPN), devem ter uma zona de amortecimento, isto 

é, uma área no entorno onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas 

editadas pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) e licenciadas pelo órgão ambiental 

competente, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade. 

Na ausência de legislação específica que determine essa zona de amortecimento, faz-se necessário 

atender a Resolução CONAMA n. 13 de 06 de dezembro de 1990, que determina no Art. 2º uma zona 

de amortecimento no raio de 10 km, sendo necessário o licenciamento por órgão competente 

qualquer atividade inserida nesse raio e que possa comprometer a biota. 

As APA’s, segundo a Lei do SNUC, são definidas por áreas públicas ou privadas, em geral de grande 

extensão, com certo grau de ocupação humana e dotadas de atributos abióticos, bióticos, estéticos 

ou culturais, especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações 

humanas. Têm como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de 

ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. 
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As RPPN’s são unidades de conservação reconhecidas pela Lei, administradas pelos respectivos 

proprietários, de grande importância para a proteção da biodiversidade e integração de corredores 

ecológicos. Na área próxima ao limite do município de Passa Quatro está alocada a RPPN Pedra Branca. 

As áreas prioritárias para conservação, utilização sustentável e repartição de benefícios da 

biodiversidade brasileira são aquelas voltadas à conservação in situ da biodiversidade, utilização 

sustentável de componentes da biodiversidade, repartição de benefícios derivados do acesso a 

recursos genéticos e ao conhecimento tradicional associado, pesquisa e inventários sobre a 

biodiversidade, recuperação de áreas degradadas e de espécies sobre exploradas ou ameaçadas de 

extinção, e valorização econômica da biodiversidade. 

A implementação de políticas públicas, programas e projetos relacionados com as ações elencadas 

acima serão de responsabilidade do Governo Federal e deverão considerar as seguintes classes de 

priorização: extremamente alta, muito alta e alta. 

Essas áreas foram identificadas no Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade 

Biológica Brasileira (PROBIO) em 2004 e atualizadas no mapa com as novas áreas prioritárias, 

publicado pelo Ministério do Meio Ambiente em 2007. O Município de Passa Quatro é considerado 

como área de prioridade extremamente alta em toda a sua extensão, conforme apresentado na Figura 

27. 

 

 

FIGURA 27 - ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA CONSERVAÇÃO (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR, 2015)  
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4 DIAGNÓSTICO DA INFRAESTRUTURA EXISTENTE DE SANEAMENTO 

BÁSICO 

As pesquisas de campo abrangeram as infraestruturas e instalações operacionais dos quatro 

componentes estabelecidos na Lei Federal n. 11.445/07, quais sejam: abastecimento de água potável, 

esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo de águas 

pluviais urbanas, com informações complementares obtidas junto aos órgãos oficiais. 

Destaca-se que o diagnóstico aqui apresentado tem o objetivo de apresentar a estrutura de 

saneamento já existente no município, identificando os impactos nas condições de vida da população. 

 

4.1 ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL 

A existência de água disponível é condição indispensável para a sustentabilidade das cidades, pois 

atende às necessidades básicas do ser humano, controla e previne doenças, garante conforto e 

contribui com desenvolvimento socioeconômico. Para que possa desempenhar com segurança esse 

papel, a água necessita ser captada, aduzida até estações de tratamento, produzida obedecendo aos 

padrões de potabilidade estabelecidos na Portaria n. 2.914/11 e distribuída à população com garantia 

de regularidade e pressões adequadas. 

A forma como o serviço é prestado no Município de Passa Quatro será descrita a seguir. 

 

A. Gestão dos serviços 

O Município de Passa Quatro instituiu o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), entretanto, 

atualmente a prefeitura municipal é a responsável pela operação dos serviços de abastecimento de 

água no município. 

Quanto à gestão operacional do serviço, a prefeitura informa a inexistência de micromedição da rede, 

ou seja, não há hidrômetros instalados nas residências do município, desta maneira, a cobrança é feita 

por meio de uma tarifa, por pena d’água, no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). 

De forma geral, o PMSB proporcionará ao Município de Passa Quatro condições de ampliar e 

sistematizar o serviço prestado de abastecimento de água, inclusive de desenvolver a gestão como 

um todo. 
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4.1.1 Sede 

Nessa subseção serão descritas as principais características do sistema de abastecimento de água da 

sede do Município de Passa Quatro que, além do Centro, é composta pelos bairros de Barrinha, Caixa 

D’Água, Copacabana, Fazendinha, Jurema, Mato Dentro, Rio das Pedras, Santa Terezinha, São 

Francisco, São Geraldo, São Miguel, Tronqueiras e Vila Tereza. 

Os bairros de Palmital, Sertão dos Almeidas, Taboão e Ferreirinha tem sistemas individuais de 

abastecimento, desta maneira, serão descritos no subitem das localidades rurais. 

Segundo o Projeto de Identificação de Nascentes da Cidade de Passa Quatro, elaborado pela G. 

Ambiental, foram identificadas 14 nascentes no Município de Passa Quatro, sendo que 11 são 

utilizadas para o abastecimento público de alguns bairros do Distrito Sede. 

Para a melhor compreensão do sistema, os subitens a seguir descrevem os mananciais, a captação, o 

tratamento, a reservação e a distribuição de cada um dos bairros da sede, anteriormente citados. 

 

A. Centro 

O abastecimento público de água na região central da Sede de Passa Quatro é realizado 

exclusivamente a partir de manancial superficial, sendo a captação feita no rio das Pedras, localizado 

no Bairro de Quilombo e Distrito de Pinheirinhos (Figura 28). 

De acordo com informações da prefeitura, a captação no rio das Pedras possui outorga de direito de 

uso de recursos hídricos, com vazão máxima de captação de 19 L/s e validade até 11 de janeiro de 

2017, conforme o processo n. 15.758/11. 

 

 

FIGURA 28 - RIO DAS PEDRAS (FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 
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No local foi construída uma barragem de nível com a finalidade de aumentar o volume de água 

captado (Figuras 29 e 30). A área ao entorno da captação possui proteção precária e não tem 

identificação, iluminação e nem pavimentação, o que dificulta o acesso de veículos. 

 

 

FIGURA 29 - BARRAGEM DE NÍVEL NO RIO DAS PEDRAS - VISTA 1 

(FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

FIGURA 30 - BARRAGEM DE NÍVEL NO RIO DAS PEDRAS - VISTA 2 

(FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

Ao sair da barragem, a água bruta segue por gravidade para um sistema de gradeamento e 

posteriormente é direcionada, por meio Adutoras de Água Bruta (AAB) distintas, constituídas em 

DEFOFO, com diâmetro nominal de 200 mm e capacidade de 40 L/s, a ETA Centro e para os 

reservatórios R3 e R4. 

Conforme informações obtidas em campo, a prefeitura municipal designa um funcionário para ser 

responsável pela manutenção do sistema, além disso, a barragem possui mais três AAB constituídas 

em amianto, com diâmetro de 6” e capacidade de adução de 27 L/s, que se encontram desativadas. 

Essas AAB estão desativadas em função de constantes rompimentos nas adutoras ocasionados por 

erosões. 

A ETA Centro (Figuras 31 a 33) possui uma Calha Parshall, dois floculadores (chicanas verticais), dois 

decantadores, quatro filtros, uma sala química e um laboratório. 

As AABs direcionam uma parte da água para a Calha Parshall, por meio de uma adaptação em tubo de 

Policloreto de Vinila (PVC) com diâmetro nominal de 60 mm, e outra parte diretamente para os 

floculadores. Na Calha Parshall a água recebe adição de sulfato de alumínio para realização do 

tratamento primário, sendo posteriormente encaminhada aos floculadores (Figura 34). 
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FIGURA 31 - CALHA PARSHALL DA ETA-CENTRO (FONTE: 
ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

FIGURA 32 - DECANTADOR DA ETA-CENTRO (FONTE: ACERVO 

DO AUTOR, 2015) 

 

 

FIGURA 33 - FILTROS NA ETA-CENTRO (FONTE: ACERVO DO 

AUTOR, 2015) 

 

FIGURA 34 - CHEGADA DA ÁGUA BRUTA NA ETA-CENTRO 

(FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

Após passar pelos floculadores, a água é direcionada para os decantadores, para os filtros e, em 

seguida para o tanque de contato. No tanque de contato, a água já clarificada e previamente tratada, 

passa pelo processo de desinfecção por meio da adição de cloro. 

A ETA Centro apresenta capacidade nominal de 27 L/s, sendo que a vazão excedente é conduzida por 

tubo DEFOFO com 200 mm de diâmetro ao córrego mais próximo. A ETA opera durante 24 horas, e 

segundo informações de campo, não se realizam manutenções e limpeza nas unidades desde 2010. 

A sala química, onde ocorre o preparo dos produtos químicos utilizados no processo de tratamento, 

contém 4 tanques de 15 L, constituídos de alvenaria e revestidos de azulejo (Figura 35), sendo que, 

atualmente, apenas um desses tanques é utilizado para o preparo do sulfato de alumínio. 
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Após o preparo, o sulfato de alumínio é bombeado para dois reservatórios localizados na laje de 

cobertura da sala química (Figura 36). Esses reservatórios são constituídos de fibra de vidro com 

capacidade de 1.000 L cada, e não apresentam proteção e identificação. Posteriormente, o sulfato de 

alumínio segue por gravidade para um reservatório na Calha Parshall, onde ocorre o início do 

processo. 

Cabe salientar que a sala química não apresenta identificação tampouco iluminação adequada para a 

realização de eventuais trabalhos noturnos. 

 

 

FIGURA 35 - TANQUES DE CONTATO NA SALA QUÍMICA (FONTE: 
ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

FIGURA 36 - RESERVATÓRIOS DE SULFATO DE ALUMÍNIO (FONTE: 
ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

Existem, ainda, dois reservatórios alocados fora do prédio, sem identificação e iluminação, que são 

utilizados para o preparo e armazenamento do cloro (Figura 37). Os dois reservatórios possuem 

capacidade de 100L e 1.000L e são constituídos de fibra de vidro. 

 

 

FIGURA 37 - ARMAZENAMENTO DE CLORO (FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 
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O laboratório da ETA encontra-se em situação precária, sem a dosagem automatizada de produtos 

químicos, e de equipamentos como colorímetro, jar-test e destilador de água. Recentemente a 

prefeitura adquiriu um turbidímetro e um pHmetro. 

Há duas salas em processo de construção, um depósito e um escritório. O depósito, mesmo sem 

iluminação, identificação e proteção, já é utilizado para o armazenamento de produtos químicos, 

como o sulfato de alumínio e o hipoclorito de cálcio. O escritório, encontra-se nas mesmas condições 

da sala de depósito, porém, sem utilização. 

De maneira geral, a ETA Centro possui instalações precárias, fissuras, falta de iluminação, de 

identificação e de proteção, com via de acesso não pavimentada e vegetação alta, indicando a 

necessidade de manutenção. A ETA conta com 5 funcionários, sendo 1 suplente. 

Ressalta-se que, em conversa com os funcionários durante o levantamento de campo, os mesmos 

relataram a necessidade da realização de treinamentos operacionais e de um veículo para agilizar os 

processos de coleta de água, manutenção e atendimento ao público. 

Depois de tratada, a água segue por gravidade para dois reservatórios, denominados R1 e R2. A 

Adução de Água Tratada (AAT) é realizada por tubos de ferro fundido e PVC, com diâmetro nominal 

de 150 mm. 

Ambos reservatórios, são do tipo semi-enterrado, constituídos de concreto e com capacidade de 200 

m³ cada (Figura 38). Os reservatórios não possuem proteção contra o acesso de pessoas, iluminação 

ou identificação informando tratar-se de unidades do abastecimento público municipal. 

 

 

FIGURA 38 - RESERVATÓRIOS R1 2 R2(FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 
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Partindo dos reservatórios, a água tratada segue pela rede de distribuição para atender, além do 

Centro, os Bairros de São Francisco, Vila Tereza, e parte de Santa Terezinha, por tubulação de PVC de 

75 mm. 

 

B. São Geraldo 

O abastecimento público de água no Bairro de São Geraldo é realizado a partir de dois mananciais 

superficiais, sendo eles o Rio da Cachoeira (no trecho popularmente conhecido como Varjão, ou 

Cachoeira do Varjão), e o Córrego da Usina (conhecido como Rio da Gomeira, mais especificamente 

no trecho da Cachoeira da Usina Velha), sendo ambos apresentados nas figuras a seguir. 

 

 

FIGURA 39 - CACHOEIRA DO VARJÃO (FONTE: ACERVO DO 

AUTOR, 2015) 

 

FIGURA 40 - CACHOEIRA USINA VELHA (FONTE: ACERVO DO 

AUTOR, 2015) 

 

 Captação Rio da Cachoeira (Cachoeira do Varjão) 

A captação de água bruta no Rio da Cachoeira é realizada por meio de uma barragem de nível. A 

barragem é constituída por um gradeamento na entrada da AAB para a prevenção de possíveis 

obstruções. 

De maneira negativa, verificou-se que a área de captação é desprovida de proteção contra o acesso 

de pessoas e animais, bem como não possui placa indicando se tratar de uma unidade do sistema 

público de abastecimento. Além disso, o local de acesso a área é precário, impossibilitando o uso de 

veículos nas proximidades, o que torna a manutenção na área esporádica ou conforme a necessidade 

(Figuras 41 e 42). 
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FIGURA 41 – BARRAGEM DE NÍVEL NA CACHOEIRA DO VARJÃO 

(FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

FIGURA 42 - DIFÍCIL ACESSO À CAPTAÇÃO (FONTE: ACERVO DO 

AUTOR, 2015) 

 

A água captada é direcionada para duas caixas de passagem. A primeira caixa de passagem (Figura 43) 

é do tipo apoiada, de amianto, com capacidade de armazenamento de 1 m³. A água bruta segue da 

primeira caixa de passagem para a segunda caixa de passagem, por meio de uma AAB constituída em 

PVC, com diâmetro nominal de 100 mm. 

A segunda caixa de passagem (Figura 44) é do tipo apoiada, constituída de alvenaria e com capacidade 

de armazenamento de 2,88 m³, sendo responsável por direcionar a água bruta até a ETA - Copacabana 

por meio de uma AAB em PVC, com diâmetro nominal de 150 mm. 

 

 

FIGURA 43 - PRIMEIRA CAIXA DE PASSAGEM (FONTE: ACERVO DO 

AUTOR, 2015) 

 

FIGURA 44 - SEGUNDA CAIXA DE PASSAGEM (FONTE: ACERVO DO 

AUTOR, 2015) 
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O sistema de tratamento de água de Copacabana é constituído de 3 ETAs de fluxo ascendente, sendo 

compostas por dois módulos cada. O primeiro módulo de cada ETA corresponde as etapas de 

floculação e decantação, e o segundo módulo corresponde a etapa de filtração (Figura 45). Após essas 

etapas, a água previamente tratada é direcionada para o sistema de reservação. 

A ETA Copacabana possui capacidade de tratamento de aproximadamente 8,3 L/s, mas atualmente 

funciona com uma vazão de 2,6 L/s. A área possui proteção contra o acesso de pessoas e animais, 

porém, a iluminação local é precária e a ETA não possui placas de identificação informando se tratar 

de uma área de abastecimento público. 

A ETA Copacabana recebe manutenções emergenciais, sendo esporadicamente realizada a 

retrolavagem dos filtros, principalmente quando a eficiência do tratamento é reduzida (Figuras 46 a 

48). Ressalta-se que a água do processo de retrolavagem não recebe qualquer tipo de tratamento, 

sendo destinada ao Rio Passa Quatro. 

 

 

FIGURA 45 - ETA-COPACABANA (FONTE: ACERVO DO AUTOR, 
2015) 

 

FIGURA 46 - FALTA DE MANUTENÇÃO NA ETA - VISTA 1 (FONTE: 
ACERVO DO AUTOR, 2015) 
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FIGURA 47 - FALTA DE MANUTENÇÃO - VISTA 2 (FONTE: ACERVO 

DO AUTOR, 2015) 

 

FIGURA 48 - FALTA DE MANUTENÇÃO NA ETA - VISTA 3 (FONTE: 
ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

As AAT responsáveis pela condução da água até os reservatórios são constituídas de PVC, com 

diâmetro nominal de 75 mm. 

No levantamento de campo constatou-se a existência de rachaduras nas adutoras, o que 

possivelmente é ocasionado devido a constante exposição das mesmas ao sol e às intempéries. Além 

disso, as unidades de tratamento possuem ferrugens, indiciando a necessidade de reparos e reformas. 

A ETA Copacabana também conta com uma sala de depósito de produtos químicos, que funciona 

como sala de preparo e dosagem de reagentes químicos, laboratório e escritório da ETA (Figura 49). 

Na sala estão acondicionados sulfato de alumínio, hipoclorito de cálcio e cal, além de dois tanques de 

preparo compostos por fibra de vidro, com capacidade de armazenamento de 0,32 m³ (Figura 50). 

 

 

FIGURA 49 - SALA DE ARMAZENAMENTO E PREPARO DE 

REAGENTES, LABORATÓRIO E ESCRITÓRIO (FONTE: ACERVO DO 

AUTOR, 2015) 

 

FIGURA 50 - ARMAZENAMENTO E PREPARO DOS PRODUTOS 

QUÍMICOS (FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 
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A bomba para dosagem dos produtos químicos possui três saídas, entretanto, atualmente estão sendo 

utilizadas somente duas, em virtude da falta de mangueira apropriada (Figura 51). A bomba é utilizada 

para dosagem do sulfato de alumínio na adutora de água bruta e do cloro nas adutoras que interligam 

os módulos presentes na ETA. 

O reservatório de preparo e armazenamento do cloro é do tipo apoiado, constituído de fibra e possui 

capacidade de armazenamento de 0,5 m³, estando situado na parte externa da sala dos produtos 

químicos, estando desprovido de proteção, identificação e iluminação (Figura 52). 

 

 

FIGURA 51 - BOMBA DE DOSAGEM DOS PRODUTOS (FONTE: 
ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

FIGURA 52 – RESERVATÓRIO DE PREPARO E ARMAZENAMENTO DE 

CLORO (FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

No levantamento de campo constatou-se que a sala possui iluminação precária, proteção ineficiente 

e ausência de placas de identificação dos equipamentos e do processo de tratamento. 

Segundo informações operacionais, quando há falta de energia o sistema de tratamento fica 

comprometido, não sendo possível utilizar a bomba que adiciona os produtos químicos. 

Após a desinfecção, a água segue para um sistema de reservação na própria unidade de tratamento, 

composto por quatro reservatórios. Os reservatórios são responsáveis por abastecer, além do Bairro 

de São Geraldo, os Bairros de Copacabana, Pessegueiro, Caixa D’Água, parte de Rio das Pedras e 

Cantagalo, por meio de uma rede constituída de PVC com diâmetro nominal de 75 mm. 

Os reservatórios que recebem a água da ETA Copacabana, denominados R1, R2, R3 e R4, são do tipo 

apoiado, de aço, com capacidade de armazenamento de 50 m³ cada e interligados entre si (Figura 53). 
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FIGURA 53 - RESERVATÓRIOS INTERLIGADOS (FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

 Captação Córrego da Usina (Cachoeira da Usina Velha) 

Para a captação da água no córrego da Usina, a prefeitura municipal construiu uma pequena barragem 

em nível (Figura 54), que direciona a água captada até a caixa de passagem por meio de adutoras 

constituídas de PVC com diâmetro nominal de 200 mm. 

Conforme informações da prefeitura, a captação no córrego da Usina possui outorga de direito de uso 

de recursos hídricos, com validade até 15 de setembro de 2031, conforme processo n. 04.582 de 2011. 

A caixa de passagem é responsável por armazenar e direcionar o volume de água captado até a ETA 

Pinheirinhos, sendo constituída de alvenaria e com capacidade de 12 m³ (Figura 55). 

 

FIGURA 54 - BARRAGEM DE NÍVEL NO CÓRREGO DA USINA 

(FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

FIGURA 55 - CAIXA DE PASSAGEM NO CÓRREGO DA USINA 

(FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 
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Constatou-se no levantamento de campo que o local da captação não possui cercamento ou placas 

de identificação, o que ocasiona o constante rompimento da AAB, devido ao livre acesso de animais, 

moradores e turistas no local, principalmente com a finalidade de recreação. 

Segundo informações municipais, um funcionário da prefeitura é responsável pela limpeza da caixa 

de passagem, realizada quinzenalmente, e pela manutenção, realizada a cada dois dias ou quando o 

fornecimento de água é reduzido ou interrompido por motivos de obstrução ou rompimento das AAB. 

A água captada no córrego da Usina é direcionada para a ETA Pinheirinhos que é composta por duas 

unidades de tratamento de fluxos ascendentes (ETA 01 e ETA 02) e um laboratório. 

As ETAs 01 e 02 (Figuras 56 e 57) são constituídas por dois módulos, sendo o primeiro módulo 

composto por floculador e decantador e o segundo módulo composto por elementos filtrantes. As 

ETAs operam com 4,5 L/s cada, sendo a capacidade máxima de tratamento da ETA 01 de 40 m³/hora 

e a capacidade máxima de tratamento da ETA 02 não foi informada. 

 

 

FIGURA 56 - ETA 01 (FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

FIGURA 57 - ETA 02 (FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

No levantamento de campo constatou-se que as ETAs apresentam ferrugens, vazamentos e peças 

quebradas, demonstrando a necessidade de reformas e reparos, além da ausência de proteção, 

identificação e iluminação. 

O laboratório, também utilizado como sala de preparo e dosagem dos produtos químicos, depósito e 

escritório (Figura 58), adquiriu recentemente um pHmetro e um turbidímetro, porém ainda necessita 

de um colorímetro. Devido a falta de veículos e de mão de obra qualificada, o laboratório está 

realizando apenas as análises bacteriológicas. 
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O preparo dos produtos químicos é realizado em três tanques, sendo duas caixas de amianto, do tipo 

apoiado de 0,5 m³ cada, utilizadas no preparo e armazenamento do hipoclorito de cálcio e da cal e, 

um reservatório de fibra de vidro, do tipo apoiado também com capacidade de armazenamento de 

0,5 m³, utilizado no preparo e armazenamento do cloro (Figura 59). 

 

 

FIGURA 58 – LABORATÓRIO (FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

FIGURA 59 - TANQUES DE ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS 

QUÍMICOS (FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

A dosagem dos produtos químicos é realizada na chegada da água bruta na ETA. A bomba de dosagem 

dos produtos químicos possui quatro saídas, no entanto, devido a falta de mangueira apropriada, 

apenas uma saída é utilizada, sendo a dosagem dos produtos químicos alternada manualmente nos 

tanques. 

Durante o levantamento de campo foi informado que a operação da ETA Pinheirinho conta com 5 

funcionários, sendo que o quinto funcionário é responsável por cobrir a folga dos demais. Além disso, 

diariamente é realizada a retrolavagem do sistema, porém o efluente gerado é lançado sem 

tratamento no córrego mais próximo. 

Posteriormente ao processo de tratamento, a água é direcionada aos reservatórios denominados R1, 

R2, R3 e R4, constituídos de aço com capacidade nominal de 50 m³ cada. 

Segundo informações de operadores locais, os reservatórios são interligados entre si por meio de rede 

de PVC com diâmetro nominal de 75 mm, sendo que o reservatório R1 é responsável pelo 

abastecimento do Bairro de Fazenda Velha e parte de São Geraldo (localizados no Distrito Sede), o 

reservatório R2 é responsável pelo abastecimento do Distrito de Pinheirinhos, o R3 é responsável por 
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abastecer parte do Bairro de Rio das Pedras (localizado na Sede) e o R4 opera como reservatório 

reserva (Figuras 60 e 61). 

 

 

FIGURA 60 – RESERVATÓRIOS INTERLIGADOS - VISTA 1 (FONTE: 
ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

FIGURA 61 - RESERVATÓRIOS INTERLIGADOS - VISTA 2 (FONTE: 
ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

C. Rio das Pedras 

No Bairro de Rio das Pedras o abastecimento de água é realizado a partir do Córrego da Usina, no Rio 

da Cachoeira e no córrego sem denominação. 

Conforme já apresentado, no Córrego da Usina, a água captada é direcionada para a caixa de 

passagem e posteriormente para a ETA Pinheirinhos. Ao sair da ETA, a água é encaminhada ao 

reservatório R3, responsável por abastecer parte do Bairro de Rio das Pedras. 

Já, a água captada no Rio da Cachoeira, assim como descrito anteriormente, é direcionada para duas 

caixas de passagem e posteriormente encaminhada para a ETA Copacabana. Ao sair da ETA 

Copacabana, a água segue por AAT até os reservatórios que são responsáveis por abastecer uma 

parcela do Bairro de Rio das Pedras por meio de uma rede constituída de PVC com diâmetro nominal 

de 75 mm. 

Para o abastecimento específico da Rua Chico Melo, localizada no Bairro de Rio das Pedras, existe mais 

uma captação em um córrego sem denominação, localizado no Bairro de Quilombo. 

No local da captação foi construída uma barragem de nível que direciona a água bruta armazenada 

para o atendimento direto dos domicílios, sem tratamento, por meio de AAB de ferro fundido com 

diâmetro nominal de 100mm (Figuras 62 e 63). 
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FIGURA 62 - CAPTAÇÃO NO CÓRREGO SEM DENOMINAÇÃO NO 

BAIRRO DE QUILOMBO - VISTA 1 (FONTE: ACERVO DO AUTOR, 
2015) 

 

FIGURA 63 - CAPTAÇÃO NO CÓRREGO SEM DENOMINAÇÃO NO 

BAIRRO DE QUILOMBO - VISTA 2 (FONTE: ACERVO DO AUTOR, 
2015) 

 

A captação não possui identificação ou proteção contra o acesso de pessoas. O acesso ao local é 

precário, não sendo possível chegar à captação com veículos e maquinários. 

 

D. Tronqueiras 

O Bairro de Tronqueiras recebe parte da água captada no Rio das Pedras que segue para o reservatório 

R3 por meio de uma adutora de DEFOFO com diâmetro nominal de 200 mm. O reservatório R3 é 

constituído em aço, com capacidade de 200 m³ e está localizado no Bairro de Vila Tereza. No R3 a água 

bruta recebe tratamento com adição de pastilhas de cloro e em seguida são direcionadas para o 

reservatório R1 situado no bairro de Tronqueiras e para o abastecimento público (Figura 64). 

 

 

FIGURA 64 - RESERVATÓRIO R3 (FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 
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Por meio de uma AAT de DEFOFO, com diâmetro nominal de 150 mm, parte da água tratada do R3 é 

direcionada para um segundo reservatório, denominado R1, localizado no Bairro de Tronqueiras. O 

reservatório é do tipo apoiado, constituído em aço, com capacidade de armazenamento de 500m³ 

(Figura 65). 

 

 

FIGURA 65 - RESERVATÓRIO R1 NO BAIRRO DE TRONQUEIRAS (FONTE: 
ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

Do R1 a água tratada é direcionada para a rede de distribuição de DEFOFO, com diâmetro nominal de 

150 mm, atendendo os Bairros de Tronqueiras, parte do distrito de Pé do Morro e o Bairro de Selinha. 

No levantamento de campo constatou-se que o reservatório possui acesso precário e não possui 

identificação, proteção e iluminação para a realização de eventuais trabalhos noturnos. 

 

E. Santa Terezinha 

O abastecimento do Bairro de Santa Terezinha ocorre por meio da captação no Rio das Pedras. Parte 

da água captada é direcionada para a ETA Centro e parte é conduzida para dois reservatórios. 

Assim como já informado, a parcela de água captada no Rio das Pedras conduzida para a ETA Centro 

passa pelas unidades de floculação, decantação e filtros, além do processo de desinfecção. Ao sair da 

ETA, segue por gravidade para dois reservatórios, R1 e R2, que encaminham a água para a rede de 

distribuição por tubulação de PVC de 75 mm. 

A segunda parcela de água captada no Rio das Pedras, segue para os reservatórios R3 e R4, sendo que 

no R3, a água bruta recebe tratamento com adição de pastilhas de cloro e em seguida é direcionada 

para o abastecimento público da parte restante do Bairro de Santa Terezinha. 
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O reservatório R4 é constituído de aço, com capacidade de 50 m³ e recebe tanto água do R3 quanto 

diretamente da captação no Rio das Pedras. Destaca-se que não são realizadas manutenções 

preventivas no reservatório R4, sendo identificado, durante o levantamento de campo, pontos de 

vazamento (Figuras 66 e 67). 

 

 

FIGURA 66 - RESERVATÓRIO R4 (FONTE: ACERVO DO AUTOR, 
2015) 

 

FIGURA 67 - VAZAMENTO NO R4 (FONTE: ACERVO DO AUTOR, 
2015) 

 

A água segue do reservatório R4 para o abastecimento do Bairro de Grota, por meio de rede de ferro 

fundido de 40 mm de diâmetro. 

 

F. Copacabana 

No Bairro de Copacabana, o abastecimento público é realizado por meio da captação no Rio da 

Cachoeira. Como já descrito anteriormente, a água captada é direcionada para duas caixas de 

passagem e posteriormente para a ETA Copacabana. Ao sair da ETA, a água segue por AAT até quatro 

reservatórios, sendo que o reservatório R1 é responsável por abastecer todos os domicílios do Bairro 

de Copacabana, por meio de uma rede constituída de PVC com diâmetro nominal de 75 mm. 

 

G. São Francisco 

Além do abastecimento da água captada no Rio das Pedras e tratada pela ETA Centro, o Bairro de São 

Francisco também é abastecido por uma nascente, situada no próprio bairro. A água bruta captada é 

direcionada por uma adutora de PEAD, com diâmetro nominal de ¼”, para um reservatório (Figura 68 

e 69), e posteriormente, é distribuída para as residências do bairro. 
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FIGURA 68 - AAB NO BAIRRO DE SÃO FRANCISCO (FONTE: 
ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

FIGURA 69 - RESERVATÓRIO NO BAIRRO DE SÃO FRANCISCO 

(FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

H. Vila Tereza e Caixa D’Água 

O abastecimento dos Bairros de Vila Tereza e Caixa D’Água ocorre por meio da parcela de água 

captada no Rio das Pedras que é direcionada para a ETA Centro. 

Como já informado, na ETA Centro a água recebe tratamento físico, químico e microbiológico. Ao sair 

da ETA, a água tratada segue por gravidade para dois reservatórios, R1 e R2, que encaminham a água 

para a rede de distribuição por tubulação de DEFOFO de 150 mm. 

 

I. Fazendinha e São Miguel 

O abastecimento dos Bairros de Fazendinha e São Miguel ocorre por meio da captação no Rio das 

Pedras. Parte da água captada é direcionada para a ETA Centro e parte é conduzida para dois 

reservatórios. 

A segunda parcela de água captada no Rio das Pedras, segue para os reservatórios R3 e R4, sendo que 

no R3, a água bruta recebe tratamento com adição de pastilhas de cloro e em seguida é direcionada 

para o abastecimento público da totalidade dos Bairros de Fazendinha e São Miguel. 

 

J. Mato Dentro 

O Bairro de Mato Dentro é abastecido por dois mananciais superficiais, sendo parte pelo Rio das 

Pedras e parte por um córrego sem denominação que deságua no Córrego Mato Dentro. 
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Parte da captação do Rio das Pedras segue para o reservatório R3, onde recebe tratamento pela adição 

de pastilhas de cloro, conforme citado anteriormente. 

A água que sai do R3 é distribuída por meio de AAT de DEFOFO com diâmetro nominal de 100 mm 

para os Bairros de Barrinha, parte de Mato Dentro, Fazendinha, parte de Santa Terezinha e, por meio 

de AAT de PVC com diâmetro nominal de 50 mm, para o Bairro de São Miguel por gravidade. 

Já a captação no córrego sem denominação era por barragem de nível, entretanto, por conta da 

estiagem, a vazão diminuiu e atualmente a captação ocorre por tomada direta (Figura 69). A área de 

captação não possui proteção contra o acesso de pessoas ou animais, não possui identificação, e além 

disso é de difícil acesso (Figuras 70 e 71). 

 

 

FIGURA 70 - CAPTAÇÃO EM CÓRREGO SEM DENOMINAÇÃO 

(FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

FIGURA 71 - PRESENÇA DE ANIMAIS PRÓXIMO A CAPTAÇÃO 

(FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

A água captada é direcionada para o sistema de reservação por meio de uma AAB constituída em PVC, 

com diâmetro nominal de 50 mm. A AAB encontra-se exposta, possuindo trincas e vazamentos 

(Figuras 72 e 73). 
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FIGURA 72 - ADUTORA DE ÁGUA BRUTA EXPOSTA (FONTE: 
ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

FIGURA 73 - PONTOS DE VAZAMENTO NA AAB (FONTE: ACERVO 

DO AUTOR, 2015) 

 

O sistema de reservação contém 3 reservatórios, entretanto apenas 1 está funcionando (Figura 74). 

O reservatório em funcionamento (Figura 75) é de fibra, com capacidade de 10 m³. A área possui 

proteção precária e não tem identificação ou iluminação. Com acesso precários, o reservatório possui 

tamponamento comprometido. 

 

 

FIGURA 74 - SISTEMA DE RESERVAÇÃO DO BAIRRO DE MATO 

DENTRO (FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

FIGURA 75 - RESERVATÓRIO ATIVO (FONTE: ACERVO DO AUTOR, 
2015) 

 

É importante salientar que o Bairro de Mato Dentro conta com mais um sistema de reservação 

desativado, este constituído de dois reservatórios de concreto que não poderão ser reativados, devido 

ao grande risco de desmoronamento. Antigamente esse sistema recebia água proveniente de uma 

nascente e abastecia parte do município. 



PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PASSA QUATRO/MG 
PRODUTO 3: DIAGNÓSTICO TÉCNICO-PARTICIPATIVO 

 

 
102 

K. Barrinha 

O Bairro de Barrinha, recebe parte da água captada no Rio das Pedras que segue para o reservatório 

R3. No reservatório R3, constituído em aço, com capacidade de 200 m³, a água bruta recebe 

tratamento com adição de pastilhas de cloro e em seguida são direcionadas para o abastecimento 

público por meio de uma adutora de DEFOFO com diâmetro nominal de 150 mm. 

 

L. Jurema 

No Bairro de Jurema, o abastecimento público é realizado integralmente por uma nascente, sendo 

esta afluente do Córrego Boa Vista (Figura 76). 

 

 

FIGURA 76 - CAPTAÇÃO NO BAIRRO DE JUREMA NA NASCENTE DO 

AFLUENTE DO CÓRREGO BOA VISTA (FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

A água captada é direcionada a um único reservatório da localidade, denominado R1, por meio de 

uma AAB constituída em PVC com diâmetro nominal de 50 mm. 

O R1 é do tipo apoiado, de fibra, com capacidade e 3 m³ (Figura 77). Salienta-se que o local apresenta 

proteção precária e não tem placas de identificação. Segundo informações locais, os próprios 

moradores realizam a manutenção dessa unidade. 

Do sistema de armazenamento a água sem tratamento segue para o abastecimento da escola e de 

parte do bairro por tubulação de PVC de ¾ “. O restante do bairro apresenta soluções alternativas e 

individuais de abastecimento de água. 
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Na área da captação, existe um reservatório de fibra, com capacidade de 5 m³ que abastece parte do 

bairro. Para o abastecimento, utiliza-se uma tubulação de PVC com diâmetro nominal de 40 mm. 

 

 

FIGURA 77 - RESERVATÓRIO NO BAIRRO DE JUREMA COM DESPERDÍCIO 

DE ÁGUA (FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

4.1.2 Distrito de Pé do Morro 

As principais características do sistema de abastecimento de água do bairro da Sede e dos Bairros de 

Sapé e Selinha do Distrito de Pé do Morro serão descritas a seguir. 

Os Bairros de Serra dos Lamins e Paiolinho tem sistemas individuais de abastecimento, desta maneira, 

serão descritos no subitem das localidades rurais. 

 

A. Sede de Pé do Morro 

Na sede de Pé do Morro o abastecimento público de água é realizado a partir de dois mananciais 

superficiais, sendo eles o Rio das Pedras e um córrego sem denominação. 

A captação no Rio das Pedras, conforme anteriormente especificado, ocorre por meio de barragem 

de nível. Parte da água do Rio das Pedras segue para o reservatório R3 que recebe tratamento com 

adição de pastilhas de cloro. Uma parcela dessa água é direcionada para um segundo reservatório, 

denominado R1, que distribui a água para alguns domicílios da Sede do Pé do Morro. 

A água para abastecimento proveniente do córrego sem denominação é captada por meio de uma 

canaleta que desvia e direciona uma parte da água para uma barragem de nível (Figuras 78 e 79). A 
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área de captação tem proteção e acesso precários, além de não ter placas de identificação, por estar 

localizado em uma propriedade particular. 

 

 

FIGURA 78 - BARRAGEM NO CÓRREGO SEM DENOMINAÇÃO NO 

DISTRITO DE PÉ DO MORRO (FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

FIGURA 79 - LOCAL DE CAPTAÇÃO DO DISTRITO DE PÉ DO 

MORRO (FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

Da barragem a água segue, por gravidade, para um tanque de armazenamento em uma Estação 

Elevatória de Água Bruta (EEAB). Esta EEAB é composta por duas bombas de 15 CV cada, sendo uma 

reserva (Figuras 80 e 81). O painel de comando das bombas é automatizado e encontra-se em boas 

condições de operação e conservação, porém constatou-se que a EEAB possui proteção e iluminação 

precárias, além de não ter placas de identificação informando se tratar de uma área de abastecimento 

público. 

 

 

FIGURA 80 - EEAB NO DISTRITO DE PÉ DO MORRO (FONTE: 
ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

FIGURA 81 - BOMBAS DA EEAB DISTRITO DE PÉ DO MORRO 

(FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 



PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PASSA QUATRO/MG 
PRODUTO 3: DIAGNÓSTICO TÉCNICO-PARTICIPATIVO 

 

 
105 

A elevatória realiza o bombeamento da água captada, com vazão de 6 L/s, até a ETA Pé do Morro, por 

meio de uma AAB constituída de PVC, com diâmetro nominal de 75 mm. 

A ETA Pé do Morro, é composta por dois módulos, sendo o primeiro módulo formado pelas etapas de 

floculação e decantação e o segundo módulo pela filtração. Salienta-se que o tratamento ocorre por 

fluxo ascendente. 

Segundo informações do operador local, antigamente a adição de produtos químicos era realizada na 

própria adutora de água bruta, na chegada da ETA. No local eram adicionados cal, sulfato de alumínio 

e cloro. Porém, devido à baixa pressão da bomba dosadora, atualmente, o sulfato de alumínio e o 

cloro estão sendo adicionados no sistema de reservação. 

Esporadicamente é realizada a retrolavagem dos filtros, sendo o efluente da lavagem lançado em um 

córrego sem denominação, sem receber nenhum tipo de tratamento. 

A ETA Pé do Morro possui capacidade de tratamento de aproximadamente 8,3 m³/h, entretanto, 

atualmente estão sendo tratados 6 L/s (Figura 82). 

No levantamento de campo constatou-se que não são realizadas manutenções na ETA e foram 

identificadas unidades com ferrugem (Figura 83). A área possui proteção contra acesso de pessoas e 

animais, porém tem iluminação precária e não possui placas de identificação. 

 

 

FIGURA 82 - ETA NO DISTRITO DE PÉ DO MORRO (FONTE: 
ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

FIGURA 83 - IDENTIFICAÇÃO DE FERRUGEM NA ETA (FONTE: 
ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

Na ETA existe uma sala que funciona como depósito de produtos químicos, sala de preparo e de 

dosagem, laboratório e escritório. A sala contém dois tanques de preparo de reagentes e uma bomba 

dosadora (Figuras 84 e 85). 
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FIGURA 84 - TANQUES DE PREPARO DOS PRODUTOS QUÍMICOS 

(FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

FIGURA 85 - BOMBA DOSADORA (FONTE: ACERVO DO AUTOR, 
2015) 

 

Os tanques são compostos por fibra de vidro, com capacidade de 0,32 m³, sendo utilizados para o 

preparo e armazenamento do sulfato de alumínio e do cal. 

O reservatório de preparo e armazenamento do cloro está situado na parte externa da sala dos 

produtos químicos e é desprovido de proteção, identificação e iluminação. O reservatório é do tipo 

apoiado, constituído de fibra e com capacidade de armazenamento de 0,5 m³ (Figura 86). 

 

 

FIGURA 86 - RESERVATÓRIO DE CLORO (FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

A bomba de dosagem dos produtos químicos possui três saídas, no entanto, atualmente apenas duas 

estão sendo utilizadas. 

No levantamento de campo observou-se que a sala tem iluminação e proteção precárias, não 

possuindo placas de identificação dos equipamentos e do processo de tratamento. 
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O laboratório possui defasagem de equipamentos para a análise da água, por esse motivo, atualmente 

só estão sendo feitas análises de cloração. 

Posteriormente ao processo de filtração na ETA Pé do Morro, a água tratada é direcionada ao sistema 

de reservação do distrito. 

O sistema de reservação é composto por apenas um reservatório, responsável pelo abastecimento do 

Distrito de Pé do Morro por meio de adutoras constituídas em PVC, com diâmetro nominal de 75 mm. 

O reservatório, denominado de R1, é do tipo apoiado, constituído de aço, com capacidade de 

armazenamento de 50 m³ (Figura 87). 

 

 

FIGURA 87 - VISTA DO R1 ACOPLADO À ETA DE PÉ DO MORRO 

(FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

Ao sair do reservatório, a água segue para o abastecimento do bairro por meio de rede de PVC de 75 

mm. 

 

B. Selinha 

O abastecimento público de água no Bairro de Selinha é realizado por meio de um córrego sem 

denominação que deságua no Córrego Pinhão, localizado no próprio bairro (Figura 88). 
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FIGURA 88 - CÓRREGO SEM DENOMINAÇÃO NO BAIRRO DE SELINHA QUE 

DESÁGUA NO CÓRREGO PINHÃO ASSADO (FONTE: ACERVO DO AUTOR, 
2015) 

 

A captação ocorre por meio de barragem de nível, sendo a água posteriormente direcionada para dois 

filtros de pedras antigos que realizam um tratamento prévio da água captada (Figura 89). Um dos 

filtros não possui cobertura adequada e ambos passaram por processos de limpeza quando há 

necessidade. 

 

 

FIGURA 89 - FILTROS DE PEDRAS NA CAPTAÇÃO DO BAIRRO DE SELINHA 

(FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

Após a filtração a água segue para o sistema de reservação, que consiste em um reservatório, 

denominado R1, constituído de concreto, do tipo apoiado e com capacidade de 2m³ (Figura 90). 
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FIGURA 90 - RESERVATÓRIO R1 NO BAIRRO DE SELINHA (FONTE: ACERVO 

DO AUTOR, 2015) 

 

A reservação não possui proteção contra o acesso de pessoas ou animas, iluminação para trabalhos 

noturnos ou alguma estrutura edificada para proteção. 

A água filtrada segue do reservatório R1 para o abastecimento de água do Bairro de Selinha, por meio 

de rede de PVC de 75 mm. 

 

C. Sapé 

A água captada no córrego sem denominação, tratada na ETA Pé do Morro e armazenada no R1, é 

direcionada por gravidade para outro reservatório, também denominado R1, no Bairro de Sapé. 

O reservatório R1 do Bairro de Sapé é do tipo apoiado, constituído de concreto com capacidade de 

armazenamento de 10 m³ (Figura 91). 
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FIGURA 91 - RESERVATÓRIO R1 NO BAIRRO DE SAPÉ (FONTE: ACERVO 

DO AUTOR, 2015) 

 

Segundo informações obtidas durante o levantamento de campo, o reservatório foi construído para 

atender poucos domicílios no bairro, no entanto, houve uma expansão na parte baixa do bairro e os 

novos moradores realizaram ligações clandestinas diretamente na adutora de água tratada. Dessa 

forma, a água tem sido consumida antes mesmo de chegar ao reservatório. Apenas no período 

noturno, quando a demanda de abastecimento de água reduz nos novos domicílios, é que o 

reservatório recebe água, ficando a maior parte do dia vazio. Por esse motivo os domicílios situados 

na parte alta do bairro, abastecidos por esse reservatório, ficam sem água a maior parte do dia. 

O local de armazenamento possui proteção precária, não tem placas de identificação e nem 

iluminação para a realização de eventuais trabalhos noturnos. 

O reservatório abastece o Bairro de Sapé por meio de uma rede de tubulação de PVC com diâmetro 

nominal de 75 mm. 

 

4.1.3 Distrito de Pinheirinhos 

As principais características do sistema de abastecimento de água do Bairro da sede e dos Bairros de 

Fazenda Velha, Quilombo, Registro, Sertão dos Martins e Caxambu do Distrito de Pinheirinhos serão 

descritas a seguir. 

 

A. Sede de Pinheirinhos 

O abastecimento público da Sede de Pinheirinhos, conforme já citado, ocorre por meio da captação 

da água no córrego da Usina, com o uso de uma barragem em nível que direciona a água captada até 
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a caixa de passagem. Da caixa de passagem, a água é direcionada para a ETA Pinheirinhos que, 

posteriormente ao processo de tratamento, é encaminhada aos reservatórios denominados R1, R2, 

R3 e R4. 

O reservatório R2 é responsável pelo abastecimento do Distrito de Pinheirinhos, sendo a água 

direcionada para a rede de distribuição do bairro em tubulação de PVC, com diâmetro nominal de 75 

mm. 

 

B. Fazenda Velha 

O Bairro de Fazenda Velha é abastecido pelo mesmo sistema da Sede de Pinheirinhos. 

Após o tratamento na ETA Pinheirinhos, a água é reservada no R1 e direcionada para a rede de 

distribuição do bairro em tubulação de PVC, com diâmetro nominal de 75 mm. 

 

C. Quilombo 

Para abastecimento do Bairro de Quilombo a captação é realizada no córrego sem denominação, 

afluente do Rio Quilombo. 

A captação que abastece o Bairro de Quilombo é do tipo barragem de nível (Figura 92) e é direcionada 

para o sistema de reservação por meio de AAB de PVC com diâmetro nominal de 85 mm (Figura 93). 

A área de captação é desprovida de manutenção, proteção e identificação informando se tratar de 

uma área de abastecimento público. O acesso à captação é precário, sendo difícil o acesso com 

veículos em períodos de chuvas. 
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FIGURA 92 - CAPTAÇÃO NO CÓRREGO SEM DENOMINAÇÃO 

AFLUENTE DO RIO QUILOMBO (FONTE: ACERVO DO AUTOR, 
2015) 

 

FIGURA 93 - ADUTORA EXPOSTA NO BAIRRO DE QUILOMBO 

(FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

O sistema de abastecimento público do Bairro de Quilombo não possui tratamento, portanto a água 

captada é direcionada diretamente para um sistema de reservação. O sistema de reservação é 

composto por dois reservatórios do tipo apoiados, constituídos de fibras de vidro e com capacidade 

de armazenamento de 5,5 m³ cada (Figuras 94 e 95). 

 

 

FIGURA 94 - RESERVATÓRIOS QUE ABASTECEM AO BAIRRO DE 

QUILOMBO- VISTA 1 (FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

FIGURA 95 – CAIXA DE PASSAGEM AO BAIRRO DE QUILOMBO - 

VISTA 2 (FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

Após o armazenamento, a água é direcionada para a rede de distribuição do bairro em tubulação de 

PVC, com diâmetro nominal de 75 mm. 
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Em vistoria a campo verificou-se que a área de reservação possui proteção e acesso precários e não 

possui placas de identificação, manutenção ou iluminação para a realização de eventuais trabalhos 

noturnos. 

 

D. Caxambu, Registro e Sertão dos Martins 

O abastecimento público de água dos Bairros de Caxambu, Registro e Sertão dos Martins é 

exclusivamente por nascentes, conforme identificado em levantamento de campo e no projeto 

elaborado para identificação das nascentes e suas condições (Figuras 96 a 99). As nascentes dos 

Bairros de Caxambu e Registro desaguam no Rio Passa Quatro, e a situada em Sertão dos Martins tem 

sua foz no Córrego São Bento. 

 

 

FIGURA 96 - NASCENTE QUE ABASTECE O BAIRRO DE CAXAMBU 

(FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

FIGURA 97 - CAPTAÇÃO NA NASCENTE QUE ABASTECE O BAIRRO 

DE REGISTRO (FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 
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FIGURA 98 - NASCENTE QUE ABASTECE O BAIRRO DE SERTÃO DOS 

MARTINS - VISTA 1 (FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

FIGURA 99 - NASCENTE QUE ABASTECE O BAIRRO DE SERTÃO DOS 

MARTINS - VISTA 2 (FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

A nascente que abastece o Bairro de Caxambu está situada às margens da Estrada Municipal Sertão 

de São Bento, e encontra-se sem proteção, manutenção e identificação informando se tratar de uma 

área de abastecimento público. Constatou-se também que o acesso é precário. 

O abastecimento do Bairro de Registro antigamente ocorria por meio de uma cachoeira que teve sua 

vazão diminuída devido aos períodos de estiagem, sendo a atual captação por fio d’água. A prefeitura 

municipal adaptou uma tubulação constituída de PVC com diâmetro nominal de 40 mm, que direciona 

o volume captado à uma pequena caixa de passagem improvisada. No levantamento de campo 

constatou-se que o acesso é difícil e o local possui proteção precária e não possui manutenção e 

identificação informando se tratar de área de abastecimento público. 

A nascente que abastece o Bairro de Sertão dos Martins está situada na APP de uma propriedade 

particular, mais especificamente do senhor João Ribeiro. A captação é realizada por meio de tomada 

direta, que direciona a água captada até uma pequena caixa de passagem. Em vistoria a campo 

constatou-se que o acesso a captação é precário. O local de captação não possui proteção adequada 

contra acesso de pessoas não autorizadas, bem como placas de identificação informando se tratar de 

área de abastecimento público. 

Segundo informações do senhor Ideraldo Rodrigues Leite, filho do proprietário, a paralização da 

manutenção do acesso à captação foi por motivo da recomposição e aumento da mata ciliar, sendo 

proibido o corte da vegetação local por se tratar de APP. A manutenção da captação é realizada pelo 

próprio Ideraldo Rodrigues, que realiza a manutenção esporadicamente. 

O sistema de abastecimento público de água nos Bairros de Caxambu, Registro e Sertão dos Martins 

não possui tratamento. A água bruta captada nas nascentes é encaminhada para o sistema de 
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reservação por meio de AAB de PVC com diâmetro de 50 mm para o Bairro de Caxambu, e de PEAD 

com diâmetro nominal de ¼” para os Bairros de Registro e Sertão dos Martins. 

Os sistemas de abastecimento público de água dos Bairros de Caxambu, Registro e Sertão dos Martins 

não possuem unidade de tratamento, portanto, a água captada é direcionada para os sistemas de 

reservação dos respectivos bairros. 

No Bairro de Caxambu, o sistema de reservação é composto por dois reservatórios, denominados R1 

e R2. Os reservatórios R1 e R2, são do tipo apoiado, constituído de fibra de vidro com capacidade de 

armazenamento de 1 e 2 m³, respectivamente (Figura 100). 

 

 

FIGURA 100 - RESERVATÓRIOS R1 E R2 NO BAIRRO DE CAXAMBU 

(FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

O local de armazenamento possui proteção precária e ausência de placas de identificação e iluminação 

para a realização de eventuais trabalhos noturnos. Assim como acontece na captação, é de difícil o 

acesso ao reservatório. 

Após o armazenamento, a água sem tratamento é direcionada para a rede de distribuição por meio 

de tubulações constituídas de PVC com diâmetro nominal de 50 mm e abastece o Bairro de Caxambu. 

Assim como no Bairro de Caxambu, no Bairro de Registro a água captada na nascente não possui 

tratamento e segue direto para o reservatório, R1. O reservatório R1 é do tipo apoiado, constituído 

de fibra de vidro e com capacidade de armazenamento de 2,5 m³ (Figura 101). 
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FIGURA 101 - RESERVATÓRIO R1 NO BAIRRO DE REGISTRO (FONTE: 
ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

Em levantamento de campo verificou-se que o reservatório está precário, estando com a tampa 

quebrada, necessitando ser substituído. Constatou-se também o local de armazenamento não tem 

iluminação para a realização de eventuais trabalhos noturnos, bem como placas de identificação e 

não possui proteção.  

Após o armazenamento, a água desprovida de tratamento é direcionada a rede de distribuição dos 

domicílios do Bairro de Registro em adutoras constituídas de PVC, com diâmetro nominal de 50 mm. 

No Bairro de Sertão dos Martins a água captada também segue diretamente para o sistema de 

reservação. O reservatório, denominado de R1, é constituído em fibra de vidro, do tipo apoiado e com 

capacidade de armazenamento de 5 m³ (Figura 102). 

 

 

FIGURA 102 - RESERVATÓRIO R1 NO BAIRRO DE SERTÃO DOS 

MARTINS (FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 
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Em vistoria a campo constatou-se que o local de armazenamento não possui manutenção, 

identificação e iluminação para a realização de eventuais trabalhos noturnos. Constatou-se também 

trincas no reservatório, indiciando a necessidade de reparos ou até mesmo substituição. 

A água bruta é conduzida, por meio de AAB constituída de PVC com diâmetro nominal de ¾”, 

abastecendo a escola municipal e três residências. As demais moradias possuem soluções individuais 

de abastecimento, ou seja, os moradores são responsáveis pela captação e armazenamento, sendo a 

água consumida desprovida de qualquer tipo de tratamento. 

 

4.1.4 Localidades Rurais 

As localidades de Ferreirinha, Paiolinho, Palmital, Serra dos Lamins, Sertão dos Almeidas e Taboão não 

possuem sistema público de abastecimento de água, no entanto, o abastecimento ocorre de forma 

individual e particular (Figuras 103 e 104). Nesse sistema cada morador local é responsável pela sua 

captação e acondicionamento da água captada, não existindo tratamento da mesma. 

Salienta-se que no Bairro de Taboão está sendo implantada uma rede de PVC de 40 mm que ligará o 

reservatório R3, onde é armazenada e desinfetada a água do Rio das Pedras, aos domicílios do mesmo, 

para que passem a ser atendidos pelo abastecimento público do município. 

 

 

FIGURA 103 - BAIRRO DE FERREIRINHA (FONTE: ACERVO DO 

AUTOR, 2015) 

 

FIGURA 104 - BAIRRO DE SERTÃO DOS ALMEIDAS (FONTE: 
ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

4.2 ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

O uso da água como agente de limpeza a serviço dos habitantes da cidade leva a uma relação direta 

com a geração de esgotos. Cerca de 80% da água consumida transforma-se em efluente, necessitando 
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de tratamento para que sua carga poluidora seja diminuída, facilitando a purificação natural. A correta 

disposição dos resíduos dos processos de tratamento (lodos) também se enquadra nessa perspectiva. 

O diagnóstico aqui apresentado visa a mostrar como o Serviço de Esgotamento Sanitário (SES) é 

prestado no município de Passa Quatro, apresentando suas características. 

 

4.2.1 Sede de Passa Quatro 

As principais características do sistema de esgotamento sanitário da sede de Passa Quatro serão 

descritas a seguir. 

 

A. Gestão dos Serviços 

Assim como os serviços de abastecimento de água potável, o esgotamento sanitário também é de 

responsabilidade da prefeitura municipal. 

Segundo informações locais, não existe qualquer tipo de cobrança para execução dos trabalhos ou 

tarifa em função do volume de esgoto gerado. Essa falta de cobrança pode tornar o SES deficiente, 

prejudicando a implantação de unidades, bem como a contratação e a formação de pessoal técnico. 

De forma geral, o PMSB proporcionará ao município de Passa Quatro, condições de ampliar e 

sistematizar o serviço prestado de esgotamento sanitário, inclusive desenvolver a gestão como um 

todo. 

 

B. Rede Coletora 

A rede coletora é integrada pelos coletores de esgotos e seus acessórios, destinados a receber e a 

conduzir os efluentes. Segundo informações obtidas no levantamento de campo, na sede de Passa 

Quatro, apenas uma parte da região central e dos Bairros de Rio das Pedras, Vila Tereza, Santa 

Terezinha, Fazendinha, São Francisco, São Miguel, Barrinha, Copacabana e São Geraldo tem rede 

coletora de esgotos. A outra parte dos domicílios, lança individualmente os efluentes líquidos no corpo 

receptor, por meio de tubulações constituídas de PVC, com diâmetro nominal de 100 mm. 

É importante salientar que a rede não possui cadastro, favorecendo a ocorrência de ligações 

clandestinas e dificultando a conservação das mesmas, o que leva a necessidade de reparos ou até 

substituições. 
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Observou-se no levantamento de campo que os trechos existentes da rede coletora são interligados 

por caixas de concreto e poços de visita, como pode ser observado nas figuras a seguir. 

 

 

FIGURA 105 - POÇO DE VISITA NO BAIRRO DE VILA TEREZA 

(FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

FIGURA 106 - POÇO DE VISITA NO BAIRRO DE SÃO MIGUEL 

(FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

 

FIGURA 107 - POÇO DE VISITA NO BAIRRO DE BARRINHA (FONTE: 
ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

Nos Bairros de Taboão, Ferreirinha, Caixa d’Água, Palmital, Jurema, Sertão dos Almeidas, Mato Dentro 

e Tronqueiras, os esgotos sanitários produzidos são lançados diretamente no corpo receptor por cada 

gerador, já as residências que estão mais distantes dos rios e córregos, destinam seus efluentes em 

fossas negras. 
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C. Estações Elevatórias e Linha de Recalque 

O município não tem estações elevatórias e linha de recalque na concepção do sistema de 

esgotamento sanitário atual. 

 

D. Tratamento 

O município de Passa Quatro não conta com um sistema coletivo de tratamento dos esgotos, desta 

maneira, a maior parte dos domicílios dispõem seus efluentes diretamente nos cursos d’água sem 

qualquer tratamento, sendo que, aproximadamente 1% (IBGE, 2010) adota solução individual, que 

consiste no lançamento dos esgotos em fossas sépticas. 

Conforme informações da prefeitura municipal, há um projeto de melhorias e ampliação do sistema 

de esgotos sanitários de Passa Quatro, o qual encontra-se em fase de implantação do interceptor e da 

Estação de Tratamento de Esgoto (ETE). Essa obra sofreu alterações em alguns itens de sua proposta 

técnica, devido a problemas com as questões orçamentárias. 

O interceptor percorrerá, inicialmente, toda a área urbana da sede, desenvolvendo-se ao longo dos 

fundos de vale, margeando os cursos de água ou canais, protegendo-os da descarga direta dos 

efluentes. 

A ETE localiza-se na margem direita do ribeirão Monte Alegre, distante 400 metros da confluência 

deste curso d’água e o córrego Maria Elias, constituída por uma unidade de tratamento preliminar, 

elevatória de esgotos, dois reatores anaeróbios de fluxo ascendente e manta de lodo (UASB), um filtro 

biológico percolador (FBP), um decantador secundário, elevatória de recirculação do efluente tratado, 

sistema de desidratação de lodo composto por quatro células de secagem, desinfecção por 

ultravioleta, queimador de gás e um escritório operacional, operando de forma integrada (Figura 126). 
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FIGURA 108 - ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DA ETE (FONTE: ACERVO 

DO AUTOR, 2015) 

 

Cabe salientar, que a Deliberação Normativa (DN) n. 96, de 12 de abril de 2006, posteriormente 

alterada pela DN n. 128, de 27 de novembro de 2008, proferida pelo Conselho Estadual de Política 

Ambiental (COPAM), convoca os municípios para o licenciamento ambiental de sistema de tratamento 

de esgotos, considerando que grande parte dos municípios do estado de Minas Gerais é desprovida 

desse processo. Nesta deliberação foram estabelecidos prazos e requisitos para a regularização 

ambiental, por meio da criação de 7 grupos, nos quais os municípios foram enquadrados conforme a 

população urbana e o índice de coleta de esgotos. 

Desta maneira, o município de Passa Quatro se enquadra no Grupo 7, onde municípios com população 

inferior a 20 mil habitantes deverão apresentar Autorização Ambiental de Funcionamento (AAF) até o 

dia 31 de março de 2017, com atendimento mínimo de 80% da população urbana e eficiência de 

tratamento de 60%. 

 

E. Corpo Receptor 

Conforme constatado no levantamento de campo, a maior parcela dos efluentes líquidos produzidos 

nos bairros do distrito sede são destinados, sem qualquer tipo de tratamento, a pontos distintos dos 

rios Passa Quatro e da Cacheira, dos Córregos Tabuão, Mato Dentro, Boa Vista e Fundo, dos ribeirões 

da Barrinha e do Itanhandu, e de outros corpos hídricos sem denominação conhecida. Nesses locais 

de descarga e suas áreas de influência, foram verificados aspectos desagradáveis em determinados 

trechos, observando que o lançamento de esgotos sanitários in natura em corpos hídricos provoca a 

degradação da qualidade das águas prejudicando os usos à jusante, além de possibilitar a proliferação 

de doenças de veiculação hídrica e provocar a geração de maus odores (Figuras 109 e 110). 
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FIGURA 109 - CORPO RECEPTOR NO BAIRRO DE RIO DAS PEDRAS 

(FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

FIGURA 110 - CORPO RECEPTOR NO BAIRRO DE SANTA 

TEREZINHA (FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

4.2.2 Distrito de Pinheirinhos 

Assim como na sede, o distrito de Pinheirinhos tem a prefeitura municipal como responsável pelo SES. 

As principais características do sistema de esgotamento sanitário do distrito serão descritas a seguir. 

 

A. Rede Coletora 

Segundo informações obtidas no levantamento de campo, apenas uma parte da área central do 

distrito de Pinheirinhos é constituída por redes coletoras sem cadastro, que direcionam os esgotos 

gerados aos corpos hídricos mais próximos. 

A área restante do centro e os domicílios dos Bairros de Sertão dos Martins, Caxambu, Fazenda Velha, 

Registro e Quilombo direcionam os esgotos para os cursos de água mais próximos, por meio de 

tubulações constituídas em PVC com diâmetro nominal de 100 mm, ou em fossas negras localizadas 

nas próprias residências (Figura 111). 

É importante ressaltar que foi constatada a ocorrência de esgoto escoando a céu aberto em algumas 

ruas no Bairro de Registro, o que oferece sérios riscos à saúde humana e ao meio ambiente (Figura 

112). 
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FIGURA 111 - FOSSA NEGRA NO BAIRRO DE CAXAMBU (FONTE: 
ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

FIGURA 112 - ESGOTO A CÉU ABERTO NO BAIRRO DE REGISTRO 

(FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

B. Corpo Receptor 

Foi constatado que o esgoto gerado no distrito de Pinheirinhos é lançado em pontos distintos no rio 

das Pedras e seus afluentes, nos Córregos da Usina, do Caxambu e do Quilombo. 

Os locais de descarga e a sua área de influência apresentam aspecto desagradável em determinados 

trechos, observando que o lançamento de esgotos sanitários in natura em corpos hídricos provoca a 

degradação da qualidade das águas (Figuras 113 e 114). 

 

 

Figura 113 - Corpo receptor no bairro de Fazenda 
Velha (Fonte: Acervo do Autor, 2015) 

 

FIGURA 114 - CORPO RECEPTOR NO BAIRRO DE QUILOMBO 

(FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 
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4.2.3 Distrito de Pé do Morro 

O distrito de Pé do Morro também tem a prefeitura municipal como responsável pelo SES, sendo suas 

principais características descritas a seguir. 

 

A. Rede Coletora 

Conforme informações obtidas no levantamento de campo, a rede coletora atende apenas parte da 

área central do distrito e não possui cadastro, sendo verificado que algumas tubulações se encontram 

expostas nos muros e calçadas de algumas residências (Figura 115). 

Os Bairros de Sapé, Selinha, Serra dos Lamins e Paiolinho, juntamente com parte dos domicílios do 

centro, não são contemplados com uma rede coletora, desta maneira, lançam os efluentes em fossas 

negras localizadas em seus próprios terrenos ou nos rios e córregos de maior proximidade, por meio 

de tubulações constituídas em PVC, com diâmetro nominal de 100 mm. 

 

 

FIGURA 115 - TUBULAÇÃO DE ESGOTO EXPOSTA EM RESIDÊNCIA NO 

DISTRITO DE PÉ DO MORRO (FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

B. Corpo Receptor 

Durante o levantamento de campo constatou-se que o esgoto gerado no município é lançado em 

pontos distintos no rio Passa Quatro, no Córrego do Pinhão Assado, no Ribeirão da Coréia e nos 

afluentes do Rio Verde, sendo que em muitos trechos é caracterizado o lançamento de efluentes 

líquidos domiciliares diretamente aos corpos receptores (Figuras 116 e 117). 
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Os locais de descarga e a sua área de influência apresentam aspecto desagradável em determinados 

trechos, observando que o lançamento de esgotos sanitários in natura em corpos hídricos provoca a 

degradação da qualidade das águas. 

 

 

FIGURA 116 - CORPO RECEPTOR NO BAIRRO DE SAPÉ (FONTE: 
ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

FIGURA 117 – ESGOTO DE CHIQUEIRO NO BAIRRO DE PAIOLINHO 

(FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

4.3 LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Para evitar possíveis comprometimentos do meio ambiente e do próprio homem, os resíduos urbanos 

precisam contar com um gerenciamento integrado, que consiste num conjunto articulado de ações 

normativas, operacionais, financeiras e de planejamento, desenvolvido por uma administração 

municipal baseada em critérios sanitários, ambientais e econômicos para coletar, tratar e dispor os 

resíduos sólidos de uma cidade. 

Com a promulgação da Política Nacional de Saneamento Básico e da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, os municípios passaram a contar com um conjunto de diretrizes para auxiliar na construção 

desse gerenciamento integrado na elaboração dos seus planos de saneamento. 

Dentre os instrumentos da Lei Federal n. 12.305/10, tem-se o PMGIRS, um importante instrumento 

de planejamento mediante o qual o município passa a contar com um roteiro bem estruturado que 

orienta a atuação do poder público na gestão integrada dos resíduos gerados em seu território. 

O diagnóstico aqui apresentado visa mostrar como o serviço de limpeza urbana e manejo dos resíduos 

sólidos é prestado no Município de Passa Quatro, analisando suas características e avaliando as 

condições atuais de gerenciamento dos resíduos sólidos provenientes da construção civil, dos serviços 

de saúde, das indústrias e dos resíduos perigosos. 
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A. Gestão dos Serviços 

A Prefeitura Municipal de Passa Quatro é responsável pela gestão dos resíduos sólidos no município 

em toda a extensão territorial, ou seja, sede, Distrito de Pé do Morro e Distrito de Pinheirinhos. O 

caminhão e o motorista que realizam a coleta são terceirizados e os demais funcionários são do 

próprio quadro de colaboradores da prefeitura. No total, são 25 funcionários destinados à limpeza 

urbana e manejo de resíduos sólidos, sendo 3 para a realização de poda, 5 para a varrição e 17 para a 

capina. 

No levantamento de campo, contatou-se que os resíduos provenientes da construção civil não contam 

com manejo adequado, sendo coletados e destinados pela própria Prefeitura Municipal. 

Conforme informado no levantamento de campo, a coleta nos distritos acontece conforme a 

necessidade, variando entre diariamente, dias alternados, semanalmente ou a cada dois meses.  

A prefeitura realiza cobrança da execução dos serviços de limpeza por meio de uma taxa fixa anual no 

valor de R$ 12,00, aplicada sobre o IPTU, pelos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos. 

Em sua estrutura de máquinas e equipamentos operacionais, a prefeitura conta com 1 caminhão 

compactador utilizado na zona urbana e 2 caminhões basculantes utilizados na zona rural. 

De forma geral, o PMSB proporcionará ao Município de Passa Quatro condições de ampliar e 

sistematizar o serviço prestado de manejo de resíduos sólidos urbanos, inclusive desenvolver a gestão 

como um todo. 

 

D. Resíduos da Construção Civil 

No Município de Passa Quatro, os Resíduos de Construção Civil (RCC) não são acondicionados e 

destinados de maneira correta. Os RCC são majoritariamente acondicionados nas beiras das estradas, 

em terrenos baldios ou nas margens de rios e córregos (Figura 118 a 130). Para evitar acúmulos, a 

prefeitura realiza a coleta semanalmente e direciona para bota-fora. 
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FIGURA 118 - DISPOSIÇÃO IRREGULAR DE RCC EM BARRINHA 

(FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

FIGURA 119 - DISPOSIÇÃO IRREGULAR DE RCC EM COPACABANA 

(FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

 

FIGURA 120 - DISPOSIÇÃO IRREGULAR DE RCC EM FAZENDINHA 

(FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

FIGURA 121 - DISPOSIÇÃO IRREGULAR DE RCC EM PÉ DO 

MORRO (FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

 

FIGURA 122 - DISPOSIÇÃO IRREGULAR DE RCC EM PINHEIRINHO 

(FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

FIGURA 123 - DISPOSIÇÃO IRREGULAR DE RCC EM QUILOMBO 

(FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 
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FIGURA 124 - DISPOSIÇÃO IRREGULAR DE RCC EM RIO DAS 

PEDRAS (FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

FIGURA 125 - DISPOSIÇÃO IRREGULAR DE RCC EM SANTA 

TEREZINHA (FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

 

FIGURA 126 - DISPOSIÇÃO IRREGULAR DE RCC EM SÃO 

FRANCISCO (FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

FIGURA 127 - DISPOSIÇÃO IRREGULAR DE RCC EM SÃO GERALDO 

(FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

 

FIGURA 128 - DISPOSIÇÃO IRREGULAR DE RCC EM TABOÃO 

(FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

FIGURA 129 - DISPOSIÇÃO IRREGULAR DE RCC EM TRONQUEIRAS 

(FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 
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FIGURA 130 - DISPOSIÇÃO IRREGULAR DE RCC EM VILA TEREZA 

(FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

Os RCC sem perfurocortantes são destinados ao bota-fora localizado no Bairro de São Geraldo e os 

que contêm perfurocortantes são destinados ao bota-fora localizado nas margens da Rodovia MG-

158, que se tratava de um antigo lixão desativado no município (Figuras 131 a 133). Esses locais não 

apresentam sinalização ou cercamento, sendo destino de outros resíduos como os de poda e varrição 

além do descarte irregular de resíduos eletrônicos pelos munícipes. 

 

 

FIGURA 131 - DEPÓSITO DE RCC EM REGISTRO (FONTE: ACERVO 

DO AUTOR, 2015) 

 

FIGURA 132 - BOTA-FORA DE RCC LIMPO NO BAIRRO DE SÃO 

GERALDO (FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 
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FIGURA 133 - BOTA-FORA DE RCC SUJO ÀS MARGENS DA RODOVIA 

MG-158 (FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

Esses resíduos são utilizados pela prefeitura para a manutenção de estradas vicinais que ocorre 

anualmente alternando entre os distritos e os demais bairros afastados (Figuras 134 e 135). Os rejeitos 

sujos são destinados ao aterro sanitário licenciado do Município de Cachoeira Paulista. 

 

 

FIGURA 134 - MANUTENÇÃO DE ESTRADA VICINAL COM RCC EM 

PAIOLINHO - VISTA 1 (FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

FIGURA 135 - MANUTENÇÃO DE ESTRADA VICINAL COM RCC EM 

PAIOLINHO – VISTA 2 (FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

Cabe salientar que a forma como os RCCs são gerenciados em Passa Quatro não atende aos critérios 

estabelecidos na Resolução CONAMA n. 307/02. 
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E. Resíduos de Serviços de Saúde 

Os resíduos provenientes dos serviços de saúde no Município de Passa Quatro possuem destinação 

adequada. Nas unidades saúde os Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) são majoritariamente 

armazenados de forma adequada em salas de atendimento com proteção, iluminação e identificação, 

entretanto, em alguns UBS o armazenamento ocorre de forma inapropriada. Esses RSS são coletados 

semanalmente pela prefeitura nos 9 Postos de Saúde da Família (PSF) em um carro exclusivo e 

destinados ao expurgo da Santa Casa (Figuras 136 e 137). 

 

 

FIGURA 136 – VEÍCULO UTILIZADO NA COLETA DE RSS - VISTA 1 

(FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

FIGURA 137 – VEÍCULO UTILIZADO NA COLETA DE RSS -VISTA 2 

(FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

Constatou-se em levantamento de campo que o veículo utilizado para a coleta de RSS nos postos de 

saúde até o expurgo da Santa Casa não apresenta identificação apropriada para o serviço, estando em 

desacordo com a norma ABNT NBR 12.810/93. 

O expurgo da Santa Casa encontra-se em boas condições sendo constituído de azulejos brancos até o 

teto, piso frio, iluminação adequada, ventilação e separação dos resíduos da Santa Casa e os 

provenientes dos PSFs (Figura 138). Os RSS são acondicionados em bombonas adequadas para o 

armazenamento de resíduos contaminados e caixas para o correto armazenamento de resíduos 

perfurocortantes (Figura 139), entretanto alguns recipientes não são devidamente identificados. 
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FIGURA 138 – PAREDES DO EXPURGO COBERTAS ATÉ O TETO 

COM AZULEJO (FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

FIGURA 139 - ARMAZENAMENTO CORRETO DE RSS NA SANTA 

CASA (FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

A empresa PRÓ-AMBIENTAL é responsável pela coleta dos RSS no expurgo e destinação final 

adequada. Quinzenalmente a empresa coleta os resíduos na Santa Casa e destina para o Município de 

Lavras, onde é realizado o tratamento, incineração e destinação dos rejeitos para um aterro licenciado 

de Classe I. 

O contrato firmado entre a prefeitura e a PRÓ-AMBIENTAL prevê a coleta e a destinação final 

adequada para 250 kg/mês de RSS. Porém, segundo a Prefeitura Municipal de Passa Quatro, o valor 

de geração está sendo superior ao acordado em contrato e, portanto, a coleta não está sendo 

realizada desde o início do segundo semestre de 2015. Como consequência, o RSS está acumulado na 

sala de armazenamento da Santa Casa de forma inadequada, não atendendo as diretrizes 

estabelecidas na ABNT NBR 12.810/93. 

 

F. Resíduos Especiais 

O Município de Passa Quatro, em toda sua extensão territorial, ou seja, sede, distritos e bairros, não 

tem segregação adequada para a grande parcela dos resíduos especiais gerados. 

Para os resíduos especiais pilhas e baterias não existem ações corretas para a destinação, e por serem 

fontes de metais altamente tóxicos, como mercúrio, chumbo ou cádmio, quando não descartados 

corretamente, favorecem a contaminação do solo, dos cursos d’água e dos lençóis freáticos. 

A destinação final de embalagens de agrotóxico são de responsabilidade da empresa fabricante, 

obedecendo as regras de logística reversa. Da mesma forma ocorre com os pneus descartados, as 
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próprias borracharias são responsáveis pela destinação desses resíduos, entretanto em algumas 

localidades ocorre o armazenamento inadequado desses resíduos (Figuras 140 e 141). 

 

 

FIGURA 140 – ARMAZENAMENTO INADEQUADO DE PNEUS EM 

PALMITAL (FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

FIGURA 141 -  ARMAZENAMENTO INADEQUADO DE PNEUS EM 

REGISTRO (FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

A forma como acontece a disposição desses pneus favorece a proliferação de vetores de doença. 

Como pode se verificar nas figuras, uma pequena parcela de pneus descartados é utilizada por 

proprietários rurais. 

Na categoria de resíduos especiais, encontram-se os resíduos industriais, e de acordo com 

informações dos operadores municipais, existem três principais indústrias instaladas em Passa 

Quatro: Cibal, Zubom e Ipapeis. 

A Cibal é uma indústria de refrigerantes, que utiliza água captada de dois poços tubulares profundos, 

um com capacidade de 8 m³/h e um de 18 m³/h (Figura 142). O poço com menor capacidade é utilizado 

para lavar os pátios de produção, atender o banheiro dos funcionários e para lavagem das garrafas. O 

poço com capacidade maior possui 80 metros de profundidade e é utilizado na fabricação do 

refrigerante. 

 



PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PASSA QUATRO/MG 
PRODUTO 3: DIAGNÓSTICO TÉCNICO-PARTICIPATIVO 

 

 
134 

 

FIGURA 142 - POÇO PROFUNDO NA INDÚSTRIA CIBAL (FONTE: 
ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

O efluente gerado após o processo de lavagem das garrafas contém soda cáustica e, após ter o pH 

controlado com adição de CO2, é direcionado para uma ETE do tipo lodos ativados. Da ETE o efluente 

tratado é lançado no córrego que passa ao lado da indústria e o lodo gerado segue para um leito de 

secagem, é ensacado e coletado pela empresa Pró-Ambiental (Figuras 143 e 144). Ressalta-se que a 

indústria possui um gerador e, portanto, em situações de falta de energia, a ETE continuará operando. 

 

 

FIGURA 143 - ETE DE LODOS ATIVADOS (FONTE: ACERVO DO 

AUTOR, 2015) 

 

FIGURA 144 -  LEITO DE SECAGEM (FONTE: ACERVO DO AUTOR, 
2015) 

 

A indústria Cibal separa os resíduos recicláveis em vidros e papelões, que são vendidos para empresas 

de reciclagem (Figuras 145 e 146). Já as garrafas pet com defeito entram no processo de logística 

reversa e são devolvidas para os fornecedores que as reciclam e distribuem garrafas novas. 
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FIGURA 145 – SEPARAÇÃO DE PAPELÃO (FONTE: ACERVO DO 

AUTOR, 2015) 

 

FIGURA 146 -  SEPARAÇÃO DE VIDROS (FONTE: ACERVO DO 

AUTOR, 2015) 

 

A Cibal possui licenciamento ambiental para seu funcionamento. 

Já indústria ZUBOM pertence ao ramo de tingimento de calças jeans. No local é gerado apenas 

efluentes líquidos que são armazenados e direcionados, por meio de bombeamento, para uma 

peneira e um decantador (Figuras 147 e 148). 

 

 

FIGURA 147 - ETE DA INDÚSTRIA ZUBOM - VISTA 1 (FONTE: 
ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

FIGURA 148 - ETE DA INDÚSTRIA ZUBOM - VISTA 2 (FONTE: 
ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

O efluente líquido tratado é reutilizado no processo, e o resíduo sólido gerado é direcionado para 

leitos de secagem e utilizado para acender as caldeiras. 

Outra indústria situada no Município de Passa Quatro é a IPAPEIS, do ramo de fabricação de papéis. 

Na fábrica são gerados resíduos líquidos, gasosos e sólidos. 
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Os resíduos sólidos gerados na caldeira são direcionados à um galpão, passam por um processo de 

resfriamento e no final são utilizados como adubo nas plantações de eucaliptos. 

Os resíduos provenientes dos papelões são separados e armazenado até secarem, posteriormente são 

destinados ao aterro sanitário. 

Já os resíduos líquidos gerados são encaminhados para uma ETE, na qual passam por um tanque de 

armazenamento e são bombeados para 4 decantadores. Nesses decantadores os efluentes recebem 

tratamento com soda cáustica, policloreto e polímeros (Figuras 149 e 150). Os resíduos sólidos 

formados são utilizados de matéria-prima no processo de fabricação. No entanto, os odores gerados 

no tratamento não são tratados. 

No caso de problemas de operação, existe um tanque emergencial que armazena esses efluentes 

(Figura 151). 

 

 

FIGURA 149 - TANQUE DE EQUALIZAÇÃO DA ETE IPAPEIS 

(FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

FIGURA 150 - ETE DA INDÚSTRIA IPAEIS (FONTE: ACERVO DO 

AUTOR, 2015) 

 

 

FIGURA 151 – TANQUE EMERGENCIAL DA INDÚSTRIA IPAPEIS 

(FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 
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Na indústria IPAPEIS, os efluentes domésticos são encaminhados para fossas sépticas localizadas no 

local. 

 

G. Coleta Seletiva, Triagem e Disposição Final 

O Município de Passa Quatro não possui programa de coleta seletiva, triagem e reciclagem. Todos os 

resíduos coletados são diretamente encaminhados para o aterro sanitário no Município de Cachoeira 

Paulista. 

Entretanto, no levantamento de campo, foi constatada a existência de catadores autônomos que 

atuam no Distrito de Pinheirinhos. 

Parte dos resíduos recicláveis coletados são armazenados na residência de uma catadora que fica 

localizada às margens da Rodovia MG-158. O local não possui proteção contra o acesso de pessoas e 

animais, iluminação para a realização e trabalhos noturnos ou identificação, informando se tratar de 

área de acondicionamento de resíduos. 

Os resíduos ficam armazenados sem qualquer proteção contra a chuva, tornando-se um passivo de 

acúmulo de águas e propiciando a proliferação de vetores causadores de doenças, conforme figuras 

a seguir. 

 

 

FIGURA 152 - RESÍDUOS RECICLÁVEIS NO DISTRITO DE 

PINHEIRINHOS (FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

FIGURA 153 - ARMAZENAMENTO DOS RESÍDUOS RECICLÁVEIS NO 

BAIRRO DE REGISTRO (FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

Segundo pesquisa realizada pela empresa G. Ambiental por solicitação da Secretaria Municipal de 

Cultura, Turismo, Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, o Município de Passa Quatro já 

contou com 7 lixões e aterros. 
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O primeiro lixão a céu aberto era localizado entre a margem esquerda do Rio Passa Quatro e a Rodovia 

MG-158 e funcionou entre os anos de 1986 e 1990, com área aproximada de 4.416m² (Figura 154). O 

segundo lixão funcionou por aproximadamente 3 anos, entre 1990 a 1993, com área aproximada de 

34.812m², localizado no Bairro de Tronqueiras. No mesmo ano, em 1993, o terceiro lixão funcionou 

por apenas alguns meses, no Distrito de Pé do Morro, em um local de uma voçoroca que continha 

uma área de 1.200m². 

 

 

FIGURA 154 - ANTIGO LIXÃO LOCALIZADO ÀS MARGENS DA 

RODOVIA MG-158 (FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

Em uma área de 160.000m², no Bairro de Paiolinho, existiu um lixão entre 1994 e 2007, entretanto, o 

mesmo hoje se encontra aterrado (Figura 155). O quinto local que foi destinado ao depósito de 

resíduos foi uma área de 240.000m² no Bairro de Serra do Lamins que serviu de aterro controlado 

entre os anos de 2007 a 2014 (Figura 156). 

 

 

FIGURA 155 - ANTIGO LIXÃO ATERRADO LOCALIZADO NO BAIRRO 

DE PAIOLINHO (FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

FIGURA 156 - ANTIGO LIXÃO LOCALIZADO NO BAIRRO DE SERRA 

DO LAMINS (FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 
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Existiram no município mais dois locais de destinação, um onde hoje se encontra a quadra coberta 

conhecida como Oswaldão (Figura 157), com uma área de 4.500m², e o outro ficava localizado entre 

os Bairros de Pinheirinhos e Caxambu, com área de 5.000m². Nesses dois casos não há informações 

precisas quanto o período de funcionamento. 

 

 

FIGURA 157 - ANTIGO LIXÃO LOCALIZADO PRÓXIMO A QUADRA 

“OSWALDÃO” (FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

Atualmente, o Município de Passa Quatro destina seus resíduos coletados até um aterro licenciado 

localizado no Município de Cachoeira Paulista, da empresa Vale Soluções Ambientais (Figuras 158 a 

161). O local possui identificação e proteção contra o acesso de pessoas e animais. Os veículos 

utilizados no transporte dos resíduos estão de acordo com as normas, possuindo identificação 

adequada. 

Os veículos com resíduos são pesados na entrada do local do aterro sanitário e é realizado o controle 

dos resíduos depositados no local através de comprovantes dos pesos de entrada e saída. 
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FIGURA 158 -ACESSO IDENTIFICADO DO ATERRO SANITÁRIO 

(FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

FIGURA 159 - VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DOS RESÍDUOS 

(FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

 

FIGURA 160 - ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA 

PAULISTA - VISTA 1 (FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

FIGURA 161 - ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA 

PAULISTA - VISTA 2 (FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

4.3.1 Sede 

As principais características do sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos da sede de Passa 

Quatro serão descritas a seguir. 

 

A. Resíduos de Limpeza Urbana 

A prestação dos serviços de poda e de capina é realizada diariamente, apenas na sede do Município 

de Passa Quatro. 

Para a realização dos serviços, a prefeitura disponibiliza 3 funcionários para a realização dos serviços 

de poda e 17 para os serviços de capina (Figura 162). Os resíduos gerados e coletados são destinados 

ao bota fora do município. 
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FIGURA 162 - SERVIÇO DE CAPINA NO DISTRITO 

SEDE (FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

Os serviços de varrição também são realizados diariamente, por meio de 5 funcionários (Figuras 163 

e 164). Os resíduos são acondicionados em carrinhos de coleta e direcionados para o bota fora. 

 

 

FIGURA 163 – LIMPEZA DE BOCA DE LOBO NO DISTRITO SEDE 

(FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

FIGURA 164 - VARRIÇÃO NO DISTRITO SEDE (FONTE: ACERVO DO 

AUTOR, 2015) 

 

A realização dos serviços de limpeza pública está de acordo com a ABNT NBR 12.980/93, sendo 

realizada a remoção dos resíduos acumulados em vias e logradouros públicos. 

 

B. Resíduos Domiciliares 

Nos Bairros Centro, Fazendinha, Santa Terezinha, e Vila Teresa no Município de Passa Quatro, os 

Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD) são acondicionados em sacolas plásticas e depositados em 
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lixeiras, nas beiras de estradas ou pendurados nos muros das residências para a coleta (Figuras 165 a 

170). 

 

 

FIGURA 165 – LIXEIRAS NO DISTRITO SEDE (FONTE: ACERVO DO 

AUTOR, 2015) 

 

FIGURA 166 - LIXO DISPOSTO NO CHÃO NO DISTRITO SEDE 

(FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

 

FIGURA 167 - LIXO PENDURADO NO DISTRITO SEDE (FONTE: 
ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

FIGURA 168 - LIXEIRA NO BAIRRO DE FAZENDINHA (FONTE: 
ACERVO DO AUTOR, 2015) 
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FIGURA 169 - LIXEIRA NO BAIRRO DE SANTA TEREZINHA (FONTE: 
ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

FIGURA 170 - LIXEIRA NO BAIRRO DE VILA TERESA (FONTE: 
ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

A coleta no centro é realizada de segunda a sexta-feira, e nas avenidas centrais são realizadas também 

coletas aos sábados. 

A coleta dos resíduos domiciliares é realizada porta a porta por 4 funcionários da prefeitura com o uso 

de um caminhão compactador (Figura 171). 

 

FIGURA 171 – CAMINHÃO COMPACTADOR (FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

Os resíduos coletados são direcionados para o aterro sanitário licenciado do Município de Cachoeira 

Paulista, processo de custo médio de R$ 500,00 reais por caminhão. 

O veículo utilizado na coleta no distrito sede apresenta sinalização e identificação conforme solicita a 

norma ABNT NBR 12.980/93. 

Nos Bairros de Barrinha e Mato Dentro, os RSD são acondicionados em sacolas plásticas e depositados 

em lixeiras, beiras de estradas ou são pendurados nos muros das residências (Figuras 172 e 173). A 
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coleta dos Resíduos sólidos domésticos (RSD) é realizada por 5 funcionários com o caminhão 

compactador que realizam a coleta porta a porta todos os sábados e as quartas-feiras apenas no Bairro 

de Barrinha. 

 

 

FIGURA 172 - LIXEIRA DE RSD NO BAIRRO DE BARRINHA (FONTE: 
ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

FIGURA 173 - LIXO PENDURADO NO BAIRRO DE MATO DENTRO 

(FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

Nos Bairros de Rio das Pedras e São Geraldo, os resíduos domiciliares são armazenados da mesma 

forma dos demais, entretanto são coletados porta a porta, 3 vezes por semana, nas segundas, quartas 

e sextas-feiras por 5 funcionários da prefeitura com um caminhão basculante adaptado (Figuras 174 

e 175). 

 

 

FIGURA 174 - LIXEIRA NO BAIRRO DE RIO DAS PEDRAS (FONTE: 
ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

FIGURA 175 - CAMINHÃO BASCULANTE ADAPTADO (FONTE: 
ACERVO DO AUTOR, 2015) 
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Nos Bairros de Ferreirinha, Jurema, Palmital, e Sertão dos Almeidas, parte dos resíduos domiciliares é 

queimada ou enterrada, e outra parte é acondicionada em sacolas plásticas e depositados na beira da 

estrada para coleta (Figura 176). 

A coleta é realizada por 5 funcionários com o caminhão basculante, que realizam a coleta porta a 

porta, sendo cada sexta-feira do mês para um bairro e a coleta é repetida a cada dois meses. Os 

resíduos coletados são direcionados para o aterro. 

 

 

FIGURA 176 - QUEIMA DOS RSD NO BAIRRO DE JUREMA (FONTE: 
ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

Nos Bairros de São Miguel, Taboão e Tronqueiras (Figuras 177 a 179), a coleta é realizada duas vezes 

por semana, todas as terças e quintas-feiras, porta a porta, também pelo caminhão basculante. Da 

mesma forma do restante do Município de Passa Quatro, os resíduos são direcionados ao aterro 

sanitário de Cachoeira Paulista. 
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FIGURA 177 - LIXO NO CHÃO NO BAIRRO DE SÃO MIGUEL 

(FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

FIGURA 178 - LIXEIRA NO BAIRRO DE TABOÃO (FONTE: ACERVO 

DO AUTOR, 2015) 

 

 

FIGURA 179 - LIXO PENDURADO NO BAIRRO DE TRONQUEIRAS 

(FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

H. Resíduos de Serviços de Saúde 

A UBS-centro do município de Passa Quatro apresentou, durante levantamento de campo, lixeiras 

apropriadas para o armazenamento de resíduos contaminados. A UBS conta com um expurgo 

localizado aos fundos da unidade, para onde são encaminhados os RSS e armazenados. O local 

apresenta boas condições, iluminação, proteção e identificação (Figura 180 e 181). 
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FIGURA 180 – ARMAZENAMENTO ADEQUADO NA UBS-CENTRO 

(FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

FIGURA 181 – EXPURGO DA UBS-CENTRO (FONTE: ACERVO DO 

AUTOR, 2015) 

 

Os resíduos são coletados 3 vezes por semana por funcionário da prefeitura e encaminhados ao 

expurgo na Santa Casa. 

Existem ainda duas UBS, localizadas no Bairro de Santa Terezinha, a UBS Santa Terezinha e a UBS Ana 

Rosa de Oliveira. 

A UBS Santa Terezinha possui lixeiras e demais locais apropriados para o armazenamento de resíduos 

contaminados e perfurocortantes nas salas de atendimento (Figuras 182 e 183). A unidade conta com 

um expurgo, entretanto não é utilizado pois, segundo funcionários do local, os RSS são coletados 

diariamente pela prefeitura e encaminhados ao expurgo da Santa Casa. 

 

 

FIGURA 182 – ARMAZENAMENTO ADEQUADO NA UBS SANTA 

TEREZINHA (FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

FIGURA 183 – ARMAZENAMENTO NA UBS SANTA TEREZINHA 

(FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 
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Na UBS Ana Rosa de Oliveira os resíduos contaminados e perfurocortantes são acondicionados em 

locais apropriados nas salas de consulta e posteriormente encaminhados à bombonas que ficam 

armazenadas no banheiro masculino da unidade, de forma inapropriada (Figuras 184 e 185). O local 

possuía um expurgo que foi desativado por falta de proteção e localizar-se no exterior da unidade. A 

cada 15 dias um funcionário da prefeitura realiza a coleta dos RSS na unidade e encaminha para o 

expurgo da Santa Casa. 

 

 

FIGURA 184 – ARMAZENAMENTO IDENTIFICADO NA UBS ANA 

ROSA DE OLIVEIRA (FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

FIGURA 185 – ARMAZENAMENTO NO BANHEIRO DA UBS ANA 

ROSA DE OLIVEIRA (FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

No Bairro de São Geraldo, o PSF possui duas salas de atendimento que contêm lixeiras para receber 

os resíduos contaminados e perfurocortantes. Aos fundos da unidade existe uma bombona na qual os 

resíduos são realocados. No local onde fica a bombona não existe proteção, iluminação ou 

identificação (Figura 186). 
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FIGURA 186 – ARMAZENAMENTO DE RSS NO PSF – SÃO GERALDO 

(FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

Os RSS são coletados pela prefeitura quinzenalmente e encaminhados ao expurgo da Santa Casa, 

entretanto, segundo levantamento de campo, há um mês os resíduos não são coletados. 

No PSF localizado no Bairro de Tronqueiras são armazenados de forma inapropriada nas salas de 

atendimento, pois os RSS estão sendo misturados com resíduos comuns, apesar de existirem lixeiras 

específicas para cada tipo de resíduo (Figuras 187 e 188). Além disso, falta identificação adequada. No 

final do expediente são remanejados para o Depósito de Materiais de Limpeza (DML) e uma vez por 

semana os RSS são coletados e encaminhados ao expurgo da Santa Casa. 

 

 

FIGURA 187 – ARMAZENAMENTO NA PSF - TRONQUEIRAS 

(FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

FIGURA 188 – ARMAZENAMENTO NO MDL DO PSF - 

TRONQUEIRAS (FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 
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4.3.2 Distrito de Pé do Morro 

As principais características do sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos do Distrito de Pé do 

Morro serão descritas a seguir. 

 

A. Resíduos Domiciliares 

Da mesma forma dos demais bairros, no Distrito de Pé do Morro o acondicionamento dos resíduos 

domiciliares é feito em sacolas plásticas, em lixeiras, pendurados nos muros das residências ou nas 

beiras das estradas (Figuras 189 e 191). Outra parte dos resíduos são queimadas ou enterradas (Figura 

190). 

A coleta é realizada duas vezes por semana, nas terças e quintas-feiras, pelo caminhão basculante, 

que realiza a coleta em outros bairros da sede. A coleta é feita porta a porta por 5 funcionários da 

prefeitura, e os resíduos coletados são direcionados ao aterro sanitário de Cachoeira Paulista.  

De forma semelhante acontece a coleta dos RSD nos Bairros de Paiolinho, Selinha e Serra do Lamins, 

entretanto, a coleta é realizada em uma sexta-feira a cada dois meses. 

 

 

FIGURA 189 - LIXEIRA NO DISTRITO DE PÉ DO MORRO 

(FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 
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FIGURA 190 - QUEIMA DE RESÍDUOS DE PODA NO BAIRRO DE 

PAIOLINHO (FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

FIGURA 191 - LIXEIRA NO BAIRRO DE SELINHA (FONTE: ACERVO 

DO AUTOR, 2015) 

 

No Bairro de Sapé os resíduos são acondicionados em sacolas plásticas na beira da MG-158 e coletado 

com caminhão basculante, as terças e quintas-feiras, pela prefeitura. 

 

I. Resíduos de Serviços de Saúde 

No PSF-Pé do Morro os RSS são depositados em lixeiras apropriadas nas salas de atendimento (Figura 

192), e após a jornada de trabalho são encaminhados para o expurgo do local. 

O expurgo do PSF está localizado ao fundo da unidade, e possui proteção e cobertura, entretanto, não 

apresenta identificação e iluminação (Figura 193). 

 

 

FIGURA 192 – ARMAZENAMENTO DE RSS NO PSF-PÉ DO 

MORRO (FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

FIGURA 193 – EXPURGO DO PSF- PÉ DO MORRO (FONTE: 
ACERVO DO AUTOR, 2015) 
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Semanalmente os RSS são coletados no PSF e encaminhados para o expurgo da Santa Casa do 

Município de Passa Quatro. 

 

4.3.3 Distrito de Pinheirinhos 

As principais características do sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos do Distrito de 

Pinheirinhos serão descritas a seguir. 

 

A. Resíduos Domiciliares 

No Distrito de Pinheirinhos o acondicionamento dos RSD é semelhante aos demais distritos do 

Município de Passa Quatro, parte é queimada e enterrada e parte é acondicionada em sacolas 

plásticas e depositadas em lixeiras, nas beiras de estradas ou penduradas nos muros das próprias 

residências (Figuras 194 e 195). 

A coleta tanto em Pinheirinhos como no Bairro de Fazenda Velha é realizada 3 vezes por semana, as 

segundas, quartas e sextas-feiras, com o caminhão Basculantes, porta a porta. E os resíduos coletados 

são direcionados para o aterro sanitário licenciado no Município de Cachoeira Paulista. 

 

 

FIGURA 194 - LIXEIRA NO DISTRITO DE PINHEIRINHOS (FONTE: 
ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

FIGURA 195 - PONTO DE TRANSBORDO NO BAIRRO DE FAZENDA 

VELHA (FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

Nos Bairros de Caxambu, Quilombo e Registro a maior parte dos resíduos é queimada ou enterrada, 

e o restante é acondicionado em sacolas plásticas e depositado na beira das estradas (Figuras 196 e 
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197). A prefeitura realiza a coleta uma vez por semana, as quintas-feiras, porta a porta, com o 

caminhão basculante. 

 

 

FIGURA 196 - LIXO PENDURADO NO BAIRRO DE QUILOMBO 

(FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

FIGURA 197 - LIXO PENDURADO NO BAIRRO DE REGISTRO 

(FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

No Bairro de Sertão dos Martins a disposição dos RSD ocorre de forma similar aos demais bairros do 

município, sendo a coleta realizada em uma sexta-feira a cada dois meses. 

 

J. Resíduos de Serviços de Saúde  

Os RSS no Distrito de Pinheirinhos são depositados em lixeiras apropriadas e após o expediente são 

destinados à uma bombona (Figuras 198 e 199). A bombona fica alocada em uma cobertura, sem 

identificação ou proteção adequada, mas conta com iluminação no local. 
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FIGURA 198 – UBS-PINHEIRINHOS (FONTE: ACERVO DO AUTOR, 
2015) 

 

FIGURA 199 – ARMAZENAMENTO DE RESÍDUOS NA UBS-
PINHEIRINHOS (FONTE: ACERVO DO AUTOR, 2015) 

 

A coleta dos RSS é realizada de 2 a 3 vezes na semana pela prefeitura e os resíduos são encaminhados 

ao expurgo da Santa Casa. 

 

4.4 DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS 

A drenagem urbana é composta por um conjunto de obras que visam coletar, transportar e dar destino 

final às águas de chuva, que, em excesso, podem causar transtornos. Seu objetivo é prevenir as 

inundações, principalmente em áreas mais baixas sujeitas a alagamentos, e em áreas marginais a 

cursos de água naturais. Também tem por objetivo evitar empoçamento de água, na medida em que 

a água “parada” torna-se foco de várias doenças, como a dengue. 

O diagnóstico apresenta a parte institucional, como o serviço é gerido no Município de Passa Quatro 

e a situação física da infraestrutura, tanto macrodrenagem como microdrenagem. 

 

4.4.1 Sede 

As principais características do sistema de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas do distrito 

Sede do Município de Passa Quatro são descritas a seguir. 

 

A. Gestão dos serviços 

Diferentemente de outros serviços que compõem o saneamento básico, isto é, água, esgotos e 

resíduos sólidos, o manejo das águas pluviais é corriqueiramente gerido pela administração direta do 



PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PASSA QUATRO/MG 
PRODUTO 3: DIAGNÓSTICO TÉCNICO-PARTICIPATIVO 

 

 
155 

município, a Prefeitura Municipal, não ocorrendo a sua concessão. Em geral, a Secretaria de Obras e 

a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC) respondem por todas as atividades previstas na 

Lei n. 11.445/07, isto é, planejamento, regulação, fiscalização e operação. Em Passa Quatro, essa 

condição se confirma, porque a estrutura administrativa da prefeitura é formada por secretarias, 

sendo o serviço de drenagem urbana executado pela Secretaria de Obras. 

O município não dispõe de cadastro da macrodrenagem nem da microdrenagem. Não foi informada 

a existência de ações preventivas, assistenciais ou reconstrutivas, destinadas a evitar ou minimizar os 

problemas decorrentes da drenagem das águas pluviais urbanas. 

De forma geral, o PMSB proporcionará ao Município de Passa Quatro, condições de ampliar e 

sistematizar o serviço prestado de drenagem urbana, inclusive desenvolver a gestão como um todo. 

 

B. Macrodrenagem 

Os principais corpos hídricos, caracterizados pela maior proximidade com a mancha urbana são o Rio 

Passa Quatro, Rio da Cachoeira e Rio das Pedras. 

O município não dispõe de cadastro da macrodrenagem, o que a torna susceptível a alagamentos ou 

inundações causadas por insuficiência de informações nos períodos de cheias ou chuvas intensas. 

Foram identificados, ainda, construções em APP que configura o crescimento desordenado, 

favorecendo as situações de risco mencionadas (Figuras 200 a 202). 

 

 

FIGURA 200 - CONSTRUÇÃO EM APP NO BAIRRO DO CENTRO 

(FONTE: ACERVO PESSOAL, 2015) 

 

FIGURA 201 - CONSTRUÇÃO IRREGULAR NO BAIRRO DE RIO DAS 

PEDRAS (FONTE: ACERVO PESSOAL, 2015) 
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FIGURA 202 - CONSTRUÇÃO IRREGULAR NO BAIRRO DE SÃO MIGUEL 

(FONTE: ACERVO PESSOAL, 2015) 

 

C. Microdrenagem 

No levantamento de campo, foi apurado que a sede do município é provida de rede de drenagem de 

águas pluviais urbanas, entretanto, eventuais despejos e esgotos sanitários são conduzidos pela 

mesma rede em alguns trechos. As vias de acesso são constituídas de bloquetes, facilitando a 

permeabilização das águas de chuva no solo. 

O sistema possui poucas bocas-de-lobo, e essa deficiência favorece o alagamento de ruas situadas nas 

proximidades do Rio Passa Quatro em períodos de chuvas intensas (Figuras 203 e 204). 

Além disso, em grande parte dos trechos a condução das águas pluviais é feita superficialmente, sendo 

direcionadas aos talvegues da bacia. 

 

FIGURA 203 - BOCA DE LOBO NO BAIRRO DO CENTRO (FONTE: 
ACERVO PESSOAL, 2015) 

 

FIGURA 204 - DRENAGEM SUPERFICIAL NO BAIRRO DO CENTRO 

(FONTE: ACERVO PESSOAL, 2015) 
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Nos Bairros de Barrinha, Caixa d’água, Ferreirinha, Jurema, Mato Dentro, Palmital, Rio das Pedras, 

Sertão dos Almeidas e Taboão constatou-se a inexistência de pavimentação e de rede de drenagem e, 

portanto, a drenagem é feita superficialmente, direcionando a água aos talvegues da bacia de 

drenagem (Figuras 205 a 212). 

 

 

FIGURA 205 - BOCA DE LOBO NO BAIRRO DE BARRINHA (FONTE: 
ACERVO PESSOAL, 2015) 

 

FIGURA 206 - DRENAGEM SUPERFICIAL NO BAIRRO DE CAIXA 

D’ÁGUA (FONTE: ACERVO PESSOAL, 2015) 

 

 

FIGURA 207 - DRENAGEM SUPERFICIAL NO BAIRRO DE 

FERREIRINHA (FONTE: ACERVO PESSOAL, 2015) 

 

FIGURA 208 - DRENAGEM SUPERFICIAL NO BAIRRO DE JUREMA 

(FONTE: ACERVO PESSOAL, 2015) 
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FIGURA 209 - DRENAGEM SUPERFICIAL NO BAIRRO DE MATO 

DENTRO (FONTE: ACERVO PESSOAL, 2015) 

 

FIGURA 210 - DRENAGEM SUPERFICIAL NO BAIRRO DE PALMITAL 

(FONTE: ACERVO PESSOAL, 2015) 

 

 

FIGURA 211 - DRENAGEM SUPERFICIAL NO BAIRRO DE RIO DAS 

PEDRAS (FONTE: ACERVO PESSOAL, 2015) 

 

FIGURA 212 - DRENAGEM SUPERFICIAL NO BAIRRO DE TABOÃO 

(FONTE: ACERVO PESSOAL, 2015) 

 

Já o Bairro de Vila Tereza possui rede de drenagem, mas a maioria das vias não contêm bocas de lobo, 

sendo a grande maioria do escoamento de forma superficial (Figuras 213 e 214). 
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FIGURA 213 - BOCA DE LOBO NO BAIRRO DE VILA TEREZA 

(FONTE: ACERVO PESSOAL, 2015) 

 

FIGURA 214 - DRENAGEM SUPERFICIAL NO BAIRRO DE VILA 

TEREZA (FONTE: ACERVO PESSOAL, 2015) 

 

De forma semelhante, os Bairros de Fazendinha, Santa Terezinha e Tronqueiras possui rede de 

drenagem de águas pluviais, constituídas de concreto com diâmetro nominal de 200 mm. Porém, por 

ser um sistema deficitário, o escoamento é predominantemente superficial no bairro. No Bairro de 

Tronqueiras, em específico, parte das vias de acesso são de bloquetes que direcionam as águas pluviais 

para os talvegues da bacia (Figuras 215 a 218). 

 

 

FIGURA 215 - BOCA DE LOBO NO BAIRRO DE FAZENDINHA 

(FONTE: ACERVO PESSOAL, 2015) 

 

FIGURA 216 – BOCA DE LOBO NO BAIRRO DE SANTA TEREZINHA 

(FONTE: ACERVO PESSOAL, 2015) 
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FIGURA 217 - BOCA DE LOBO NO BAIRRO DE TRONQUEIRAS 

(FONTE: ACERVO PESSOAL, 2015) 

 

FIGURA 218 - DRENAGEM SUPERFICIAL NO BAIRRO DE 

TRONQUEIRAS (FONTE: ACERVO PESSOAL, 2015) 

 

Nos Bairros de São Francisco e São Miguel a rede de drenagem de águas pluviais também é de 

concreto com diâmetro nominal de 400 mm. E similar aos Bairros Fazendinha e Santa Terezinha, no 

Bairro de São Francisco existem poucas bocas de lobo favorecendo o escoamento superficial (Figuras 

219 e 220). 

 

 

FIGURA 219 - BOCA DE LOBO NO BAIRRO DE SÃO FRANCISCO 

(FONTE: ACERVO PESSOAL, 2015) 

 

FIGURA 220 - BOCA DE LOBO NO BAIRRO DE SÃO MIGUEL 

(FONTE: ACERVO PESSOAL, 2015) 

 

Verificou-se que os Bairros de Barrinha, Fazendinha, Ferreirinha, Rio das Pedras, Santa Terezinha, 

Taboão e Vila Tereza não possuem indícios de enchentes ou áreas de risco em suas extensões 

territoriais. 
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Entretanto a Rua do Vinagre, no Bairro Centro, é um ponto susceptível à ocorrência de inundação. 

 

4.4.2 Distrito de Pé do Morro 

As principais características do sistema de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas do Distrito 

de Pé do Morro do Município de Passa Quatro são descritas a seguir. 

 

A. Macrodrenagem 

Os principais corpos hídricos, caracterizados pela maior proximidade com a mancha urbana são o Rio 

Passa Quatro, Rio da Cachoeira e Rio das Pedras. 

Foram identificados, ainda, construções em APP que configura o crescimento desordenado, 

favorecendo as situações de risco mencionadas (Figuras 221). 

 

 

FIGURA 221 - CONSTRUÇÃO IRREGULAR NO DISTRITO DE PÉ DO 

MORRO (FONTE: ACERVO PESSOAL, 2015) 

 

D. Microdrenagem 

No levantamento de campo, foi apurado que o Distrito de Pé do Morro é provida de rede de drenagem 

de águas pluviais urbanas, entretanto, o sistema é deficitário (Figura 222). 

As vias de acesso são constituídas de bloquetes, facilitando a permeabilização das águas de chuva no 

solo. 
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Além disso, a maior parte dos trechos a condução das águas pluviais é feita superficialmente, sendo 

direcionadas aos talvegues da bacia (Figura 223). 

 

 

FIGURA 222 - BOCA DE LOBO NO DISTRITO DE PÉ DO MORRO 

(FONTE: ACERVO PESSOAL, 2015) 

 

FIGURA 223 - DRENAGEM SUPERFICIAL NO DISTRITO DE PÉ DO 

MORRO (FONTE: ACERVO PESSOAL, 2015) 

 

Nos Bairros de Paiolinho, Sapé e Serra do Lamins constatou-se a inexistência de pavimentação e de 

rede de drenagem e, portanto, a drenagem é feita superficialmente, direcionando a água aos 

talvegues da bacia de drenagem (Figuras 224 a 226). 

 

 

FIGURA 224 - DRENAGEM SUPERFICIAL NO BAIRRO DE 

PAIOLINHO (FONTE: ACERVO PESSOAL, 2015) 

 

FIGURA 225 - DRENAGEM SUPERFICIAL NO BAIRRO DE SAPÉ 

(FONTE: ACERVO PESSOAL, 2015) 
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FIGURA 226 - DRENAGEM SUPERFICIAL NO BAIRRO DE SERRA DO 

LAMINS (FONTE: ACERVO PESSOAL, 2015) 

 

No Bairro de Selinha a rede de drenagem de águas pluviais é de concreto com diâmetro nominal de 

400 mm, entretanto, existem poucas bocas de lobo favorecendo o escoamento superficial (Figuras 

227 e 228). 

 

 

FIGURA 227 - BOCA DE LOBO NO BAIRRO DE SELINHA (FONTE: 
ACERVO PESSOAL, 2015) 

 

FIGURA 228 - DRENAGEM SUPERFICIAL NO BAIRRO DE SELINHA 

(FONTE: ACERVO PESSOAL, 2015) 

 

4.4.3 Distrito de Pinheirinhos 

As principais características do sistema de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas do Distrito 

de Pinheirinhos do Município de Passa Quatro são descritas a seguir. 
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A. Macrodrenagem 

Os principais corpos hídricos, caracterizados pela maior proximidade com a mancha urbana são o Rio 

Passa Quatro, Rio da Cachoeira e Rio das Pedras. 

Foram identificados, ainda, construções em APP que configura o crescimento desordenado, 

favorecendo as situações de risco mencionadas (Figuras 229). 

 

 

FIGURA 229 - CONSTRUÇÃO IRREGULAR NO DISTRITO DE PINHEIRINHOS 

(FONTE: ACERVO PESSOAL, 2015) 

 

B. Microdrenagem 

No levantamento de campo, foi apurado que o Distrito de Pinheirinhos é provida de rede de drenagem 

de águas pluviais urbanas, constituída de concreto com diâmetro nominal de 200 mm (Figura 230). 

Entretanto, o sistema é deficitário e parte da água pluvial é conduzida superficialmente, sendo 

direcionadas aos talvegues da bacia (Figura 231). 

As vias de acesso são constituídas de bloquetes, facilitando a permeabilização das águas de chuva no 

solo. 
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FIGURA 230 - BOCA DE LOBO NO DISTRITO DE PINHEIRINHO 

(FONTE: ACERVO PESSOAL, 2015) 

 

FIGURA 231 - DRENAGEM SUPERFICIAL NO DISTRITO DE 

PINHEIRINHOS (FONTE: ACERVO PESSOAL, 2015) 

 

Nos Bairros de Caxambu, Fazenda Velha, Quilombo, Registro e Sertão dos Martins constatou-se a 

inexistência de rede de drenagem e, portanto, a drenagem é feita superficialmente, direcionando a 

água aos talvegues da bacia de drenagem (Figuras 232 a 236). As vias de acesso também são 

constituídas de bloquetes. 

 

 

FIGURA 232 - DRENAGEM SUPERFICIAL NO BAIRRO DE CAXAMBU 

(FONTE: ACERVO PESSOAL, 2015) 

 

FIGURA 233 - DRENAGEM SUPERFICIAL NO BAIRRO DE FAZENDA 

VELHA (FONTE: ACERVO PESSOAL, 2015) 
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FIGURA 234 - DRENAGEM SUPERFICIAL NO BAIRRO DE 

QUILOMBO (FONTE: ACERVO PESSOAL, 2015) 

 

FIGURA 235 - DRENAGEM SUPERFICIAL NO BAIRRO DE REGISTRO 

(FONTE: ACERVO PESSOAL, 2015) 

 

 

FIGURA 236 - DRENAGEM SUPERFICIAL NO BAIRRO DE SERTÃO 

DOS MARTINS (FONTE: ACERVO PESSOAL, 2015) 
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5 DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 

O diagnóstico participativo trata da efetiva participação da comunidade na construção do PMSB a 

partir de experiências vividas, memórias e conhecimentos, traduzidos na avaliação aos serviços de 

saneamento básico, quanto à qualidade, a presteza no atendimento, a situação dos equipamentos, a 

regularidade, a capacitação dos servidores, bem como, a indicação de falhas, as áreas de riscos, as 

situações de alagamentos, a proteção dos mananciais, as ausências de sistemas de tratamentos de 

água e esgoto e os demais serviços pertinentes ao saneamento básico. 

Para se levar a efeito tais ações, conforme estabelece o Plano de Comunicação e Mobilização Social, 

é necessário despertar e motivar a comunidade local a participar efetivamente do processo de 

construção do Plano Municipal de Saneamento Básico. A mobilização social consiste em um processo 

permanente de animação e promoção do envolvimento de pessoas, por meio do fornecimento de 

informações e da constituição de espaços de participação e diálogo, relacionados ao que se pretende 

promover, que, neste caso, é a elaboração e a construção do PMSB. 

A participação da sociedade nesse processo é de extrema importância, já que o PMSB deve ser 

elaborado contemplando um horizonte de 20 (vinte) anos, avaliado anualmente e revisado a cada 4 

(quatro) anos. Esta seção do documento elenca os problemas de saneamento do município a partir da 

visão da comunidade e permite a conciliação com o diagnóstico apresentado pela equipe técnica, na 

fase do levantamento de campo, consolidando-os, o que subsidia o andamento e a evolução da 

elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico do município. 

 

5.1 A MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

Com o objetivo de se atingir o maior número de munícipes e participantes no processo de construção 

do Plano Municipal de Saneamento Básico, foi elaborado o Plano de Comunicação e Mobilização Social 

para o município de Passa Quatro, que tem como objetivo sugerir ao município quais as ações de 

divulgação devem ser utilizadas para a mobilização social. 

Entretanto, em função das próprias características, por uma questão de maior agilidade, ou mesmo, 

pela necessidade de se atingir a população de forma mais objetiva e direta, o município passou a 

adotar estratégias mais próximas da realidade local. Em vista à grande quantidade de bairros, foi 

proposto a divisão do município em três setores para a realização da Oficina I, sendo eles: 

 Setor 1: Bairro de Tronqueiras 

 Setor 2: Distrito de Pinheirinhos 
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 Setor 3: Distrito Sede. 

 

5.1.1 Estratégias Utilizadas para Divulgação 

Em atenção às propostas contidas no Plano de Comunicação e Mobilização Social, o município de 

Passa Quatro identificou como sendo mais eficaz a utilização dos seguintes instrumentos para a 

divulgação da OFICINA 1- DIAGNÓSTICO TÉCNICO PARTICIPATIVO nos três setores:  

 

A. Panfleto/Folder 

A prefeitura providenciou a confecção de panfletos com o objetivo de informar a população sobre a 

oficina. O conteúdo do material forneceu uma breve explicação sobre o evento e informou a data e o 

local de realização. Os panfletos foram distribuídos em locais onde havia maior circulação de pessoas, 

sendo entregues pelos agentes de saúde. 

 

B. Anúncios/ Alto Falante Fixo 

A outra maneira utilizada pela prefeitura para divulgar e informar a população sobre a oficina, foi o 

uso de anúncios nos alto falantes das igrejas, atingindo assim, todos os munícipes da cidade. 

 

C. Rádio  

A prefeitura também utilizou como meio de divulgação, as emissoras de rádio. O serviço forneceu 

explicações resumidas para a população sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico, além de 

informar o horário, a data e o local de realização da oficina. Este veículo atingiu todo o município.  

 

D. Convites às autoridades 

Sob responsabilidade da prefeitura, os convites foram direcionados aos vereadores e aos mais ilustres 

munícipes de Passa Quatro. 

 

5.2 OFICINA DE DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 

A Oficina 1 é a fase de leitura comunitária no qual a comunidade local participa contribuindo com o 

seu conhecimento sobre a realidade do saneamento municipal. A oficina promove o resgate da 
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memória individual e coletiva dos participantes sobre o município em que residem. A partir da oficina, 

levanta-se a percepção da população sobre os riscos, os problemas, os conflitos e as potencialidades 

de desenvolvimento da cidade. 

 

5.2.1 Realização da Oficina 

A metodologia adotada para a execução da Oficina 1 nos três setores foram estruturadas em quatro 

etapas: 

 

A. Preparação da Oficina 

A oficina no setor 1 foi realizada na Escola Municipal Helena Carneiro, no bairro de Tronqueiras. 

Contou com a presença de 24 participantes, sendo iniciada às 19h30min, do dia 30 de novembro de 

2015. 

 

 

FIGURA 237– PREPARAÇÃO DA OFICINA-SETOR 1 (FONTE: ACERVO 

PESSOAL, 2015) 

 

FIGURA 238 – PREPARAÇÃO DA OFICINA- SETOR 1 (FONTE: 
ACERVO PESSOAL, 2015). 

 

Já no setor 2, a oficina foi realizada no Salão Paroquial Santa Luzia, no bairro de Pinheirinhos, iniciando 

às 19h00min, do dia 1 de dezembro de 2015 e contando com a presença de 14 participantes. 
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FIGURA 239– PREPARAÇÃO DA OFICINA (FONTE: ACERVO 

PESSOAL, 2015). 

 

FIGURA 240 – PREPARAÇÃO DA OFICINA (FONTE: ACERVO 

PESSOAL, 2015). 

 

No setor 3, a oficina foi realizada na Associação Comercial de Passa Quatro iniciando às 19h20min, do 

dia 2 de dezembro de 2015. Contou com a presença de 8 participantes, dentre eles, membros dos 

poderes executivo e legislativo do município. 

 

 

FIGURA 241– PREPARAÇÃO DA OFICINA (FONTE: ACERVO 

PESSOAL, 2015). 

 

FIGURA 242 – PREPARAÇÃO DA OFICINA (FONTE: ACERVO 

PESSOAL, 2015). 

 

As preparações das oficinas ocorreram com a montagem dos equipamentos audiovisuais, a 

preparação da lista de presença, a organização do painel de resultados e a abertura da ata. 
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B. Abertura dos Trabalhos 

Inicialmente o orador agradeceu a presença de todos os participantes, saudando de forma especial as 

autoridades presentes. Em seguida, realizou-se a apresentação da empresa Vallenge. 

 

 

FIGURA 243– PREPARAÇÃO DA OFICINA-SETOR 1 (FONTE: 
ACERVO PESSOAL, 2015). 

 

FIGURA 244 – PREPARAÇÃO DA OFICINA- SETOR 2 (FONTE: 
ACERVO PESSOAL, 2015). 

 

 

FIGURA 245 – ABERTURA DA OFICINA- SETOR 3 (FONTE: ACERVO PESSOAL, 2015). 

 

C. Palestra: Principais Aspectos da Lei 11.445/2007 

Na terceira etapa de cada oficina foi ministrada uma palestra para apresentar a Lei 11.445/2007. O 

objetivo da exposição foi elucidar os seguintes temas: 1) a definição institucional de Saneamento 

Básico; 2) a definição de Plano Municipal de Saneamento Básico; 3) as responsabilidades do titular dos 

serviços na figura do município; 4) a importância da comunidade no processo de construção do Plano; 

5) o Plano como instrumento de gestão participativa e 6) os principais requisitos para a composição 
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do plano e 7) os elementos imprescindíveis para assegurar a garantia do repasse dos recursos federais 

para Saneamento Básico. 

 

D. Formação dos Grupos de Diagnóstico e Painel de Resultados 

Na quarta etapa de cada setor, foram formados os grupos para a elaboração do diagnóstico 

participativo, iniciando com a orientação aos participantes quanto aos procedimentos a serem 

adotados na elaboração do diagnóstico comunitário. Em seguida, cada grupo recebeu um conjunto de 

cinco folhas de diferentes cores. Cada folha identificando no cabeçalho o tema a ser tratado, a saber: 

ÁGUA, ESGOTO, DRENAGEM, LIXO E DELEGADOS ELEITOS. A partir daí, foi estabelecido um tempo 

mínimo para a discussão de cada tema, de aproximadamente 10 minutos. 

Os grupos foram orientados a indicarem um relator responsável pelos registros das anotações e 

informações conclusivas nas folhas, de acordo com o tema em pauta. Ao final de cada registro 

temático, o relator entregou a folha para que fosse afixada no painel de resultados e, finalmente o 

grupo elegeu um delegado com a atribuição de representar a população, em conjunto com o Comitê 

Executivo e de Coordenação da prefeitura municipal, devendo acompanhar os trabalhos da próxima 

oficina. As folhas com os resultados e o nome dos delegados representantes do grupo, passaram a 

compor o mapa de resultados afixados no painel. 

Uma vez tendo todos os grupos concluídos, seus trabalhos foram devidamente expostos no painel de 

resultados e a oficina foi dada por encerrada. Todo material foi recolhido, identificado e catalogado a 

fim de se proceder com a conclusão do diagnóstico, gerando-se o presente documento. 
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FIGURA 246 – FORMAÇÃO DOS GRUPOS- SETOR 1 (FONTE: 
ACERVO PESSOAL, 2015). 

 

FIGURA 247 – PAINEL DE RESULTADOS- SETOR 1(FONTE: 
ACERVO PESSOAL, 2015). 

 

 

FIGURA 248 – FORMAÇÃO DOS GRUPOS- SETOR (FONTE: 
ACERVO PESSOAL, 2015). 

 

FIGURA 249 – PAINEL DE RESULTADOS- SETOR 2 (FONTE: 
ACERVO PESSOAL, 2015). 

 

 

FIGURA 250 – FORMAÇÃO DOS GRUPOS- SETOR (FONTE: 
ACERVO PESSOAL, 2015). 

 

FIGURA 251 – PAINEL DE RESULTADOS- SETOR 2 (FONTE: 
ACERVO PESSOAL, 2015). 
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E. Eleição dos Delegados 

As comunidades elegeram ao todo sete delegados com a seguinte atribuição: representar a população 

em conjunto com o Comitê Executivo e de Coordenação da prefeitura municipal, junto à Oficina II – 

Oficina de Prognostico Participativo. São eles: 

 

1. Fernanda Aparecida Guedes 

2.Francisco Luiz Ribeiro  

3. Benedito de Paula 

4. Ediléia Maria Coura Mota 

5. Luiz Carlos Moreira  

6. José Ataide Ribeiro 

7. Andrea Ribeiro Mendes 

 

5.2.2 Diagnóstico da Comunidade 

O relatório conclusivo da Oficina 1 trata da leitura comunitária em sua forma essencial: a efetiva 

participação da comunidade na construção do Plano Municipal de Saneamento Básico, a partir de 

experiências vividas, memórias e conhecimentos. É a leitura clara do diagnóstico a partir da percepção 

pessoal. 

A seguir é apresentada a avaliação da comunidade sobre o Saneamento Básico do Município de Passa 

Quatro. 
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A. Abastecimento de Água dos Três Setores 

 A água que chega a minha casa não é de qualidade, pois ela não possui tratamento; 

 A água que chega na minha casa é de nascente própria; 

 Não estamos satisfeitos com o serviço de abastecimento de água prestado pela 

Prefeitura, pois falta tratamento; 

 O serviço de abastecimento de água prestado pela Prefeitura é em abundância, porém 

falta qualidade.  

 Não falta água nas casas em Tronqueiras; 

 Não falta água em épocas festivas; 

 Há muito desperdício de água (poços de peixes, chiqueiros, piscina, lavar calçadas e carro 

sem a necessidade, etc). 

QUADRO 25 - AVALIAÇÃO DA COMUNIDADE SOBRE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-SETOR 1 (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR) 

 

 Geralmente a água chega na nossa casa com uma qualidade boa; 

 Em época de chuva a água vem com uma qualidade inferior; 

 A água não tem um tratamento adequado, pois ela vem amarela e com vermes; 

 Quando chove a água fica gordurosa, não dando para beber; 

 Colocam muito sulfato de alumínio; 

 Não estamos satisfeitos com o serviço de abastecimento de água, pois falta qualidade  

 Quando chove falta água na minha casa; 

 Em época de festa falta água em parte do bairro de Pinheirinhos; 

 Existe muito desperdício de água no bairro. 

QUADRO 26 - AVALIAÇÃO DA COMUNIDADE SOBRE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-SETOR 2 (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR) 
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 A água que chega a minha casa aparentemente boa, ao que vemos a olho nu; 

 Em épocas de chuvas a água chega de coloração marrom; 

 Não estamos satisfeitos com o serviço de abastecimento de água prestado pela 

Prefeitura, pois falta qualidade e infraestrutura. 

 Em alguns pontos da cidade possuem relatos de falta d’água; 

 Em épocas de festa, alguns bairros faltam água; 

 Tem muito desperdício de água principalmente na lavagem de carros, passeio e quintal; 

 Em alguns pontos possuem vazamento de água devido a cano estourado (Av. Saudade). 

QUADRO 27 - AVALIAÇÃO DA COMUNIDADE SOBRE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-SETOR 3 (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR) 

 

B. Esgotamento Sanitário 

 Há muitos pontos de esgoto escorrendo a céu aberto (Rua Nova Tronqueiras, Estrada 

Velha, Estrada Real e entre as Granjas e as Casas Populares); 

 Todo esgoto gerado é lançado nos rios. 

 Há muitos ratos devido ao esgoto a céu aberto; 

 Todo esgoto gerado é lançado nos rios; 

 Não estamos satisfeitos com o serviço de coleta prestado pela Prefeitura, pois a coleta 

não é adequada e não possui tratamento. 

QUADRO 28 - AVALIAÇÃO DA COMUNIDADE SOBRE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-SETOR 1 (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR) 
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 Todo esgoto gerado no bairro é lançado nos rios. 

 Existe esgoto escorrendo a céu aberto no bairro Fazenda Velha; 

 Não estamos satisfeitos com o serviço de coleta de esgoto, porque ele não possui 

tratamento e alguns pontos escorre a céu aberto. 

QUADRO 29 - AVALIAÇÃO DA COMUNIDADE SOBRE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-SETOR 2 (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR) 

 

 Existe esgoto escorrendo a céu aberto no município, e em alguns bairros é quase a 

totalidade; 

 Todo esgoto gerado no município é lançado nos rios; 

 No município há muito esgoto industrial. 

 Não estamos satisfeitos com o serviço de coleta prestado pela Prefeitura, porque o 

sistema é antigo e não está suportando a demanda. 

QUADRO 30 - AVALIAÇÃO DA COMUNIDADE SOBRE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-SETOR 3 (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR) 

 

C. Drenagem Urbana 

 No período de chuva as ruas ficam com muitas poças (Rua Nova Tronqueiras com a rua 

Onorina, rua Dr. Castro, Estrada Velha e Estrada da Selinha); 

  

 Precisa de Bueiros; 

 Mais construção de Bocas de lobo; 

 Há deslizamento de terra na estrada do Quilombinho, próximo a caixa d’água 

 Após chuva forte, as estradas de terras ficam intransitáveis. 

QUADRO 31 - AVALIAÇÃO DA COMUNIDADE SOBRE DRENAGEM URBANA-SETOR 1 (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR) 
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 Quando chove o bairro fica cheio de poças d’águas. 

 Deslizam barrancos quando chove forte; 

 As estradas da zona rural quando chove ficam intransitáveis. 

QUADRO 32 - AVALIAÇÃO DA COMUNIDADE SOBRE DRENAGEM URBANA-SETOR 2 (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR) 

 

 No município em período de chuvas, as ruas ficam com muitas poças, e com muita lama 

por exemplo na rua da Saudade e no alto do cemitério. 

 Há deslizamento de terra na rua Dr. Daniel de Carvalho; 

 Após chuva forte, as estradas de terras ficam com acesso ruim, mesmo tendo uma 

melhora a grande maioria das estradas deixam a desejar. 

QUADRO 33 - AVALIAÇÃO DA COMUNIDADE SOBRE DRENAGEM URBANA-SETOR 3 (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR) 

 

D. Resíduos Sólidos 

 Os lixos produzidos nas casas vão para a usina em Cachoeira Paulista 

 O lixo é coletado na área; 

 O caminhão coleta e vai para Cachoeira Paulista; 

 Ter um dia para coletar o lixo reciclável. 

 As pessoas jogam lixos nas ruas, beira da linha e terrenos baldios; 

 Após as festas da cidade, os funcionários limpam a cidade; 

 No Bairro não temos limpeza de rua; 

 Não estamos satisfeitos com o serviço de limpeza prestado pela Prefeitura, pois o a coleta 

deveria ser pelo menos 3 vezes por semana.  

QUADRO 34 - AVALIAÇÃO DA COMUNIDADE SOBRE RESÍDUOS SÓLIDOS-SETOR 1 (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR) 
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 Não há separação do lixo; 

 Depois de festa a cidade fica suja; 

 Falta organização na limpeza; 

 Não estamos satisfeitos com o serviço de limpeza prestado pela prefeitura, porque a 

cidade está bem suja. 

 Todo lixo é levado para Cachoeira Paulista; 

 As pessoas jogam lixo na rua; 

 Falta funcionário da Prefeitura trabalhando. 

QUADRO 35 - AVALIAÇÃO DA COMUNIDADE SOBRE RESÍDUOS SÓLIDOS-SETOR 2 (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR) 

 

Qualidade 

 Os lixos gerados nas casas são coletados pela prefeitura e levado 

ao aterro sanitário de Cachoeira Paulista; 

 Falta fiscalização; 

 Tem a necessidade de capinas com uma maior frequência. 

Quantidade 

 Algumas pessoas jogam todo tipo de lixo em rios, lotes vazios, 

etc. 

 Após as festas da cidade, os funcionários limpam a cidade; 

 Em relação ao lixo doméstico estamos satisfeitos com o serviço 

prestado pela prefeitura. Em relação aos entulhos os geradores 

que deveriam ser os responsáveis pela destinação. 

QUADRO 36 - AVALIAÇÃO DA COMUNIDADE SOBRE RESÍDUOS SÓLIDOS-SETOR 3 (FONTE: ELABORADO PELO AUTOR) 
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6 CONCLUSÃO DO DIAGNÓSTICO TÉCNICO-PARTICIPATIVO  

As carências observadas no diagnóstico técnico condizem com as questões transmitidas pelos 

munícipes nas oficinas de diagnóstico participativo. 

O serviço de abastecimento de água caracteriza-se por ser essencial a toda coletividade, como medida 

de saneamento e preservação da saúde, assim deve atender suficientemente toda a população com 

qualidade, quantidade e regularidade. A população de Passa Quatro aponta irregularidade na 

distribuição de água em alguns bairros. Na visita de campo, pôde-se constatar deficiência de 

tratamento em todo município. Destaca-se que para ser direcionada ao abastecimento público, a água 

deve atender procedimentos de controle e de vigilância de qualidade, além de parâmetros de 

potabilidade, ambos estabelecidos na Portaria MS nº 2914/2011. 

Conforme apontado no diagnóstico participativo, a população notifica a cobrança de tarifa pela 

execução dos serviços de esgotamento sanitário, sendo que, atualmente, os esgotos sanitários 

produzidos em Passa Quatro não possuem tratamento. Nesse instante cabe ressaltar que o município 

está implantando uma ETE enquadrando no grupo 7 da DN COPAM nº 128, ou seja, deve atender com 

tratamento, 80% da população até 2017. 

Em Passa Quatro, os resíduos sólidos descartados, excetuando-se os provenientes dos serviços de 

saúde, são encaminhados ao aterro sanitário situado no município de Cachoeira Paulista. A Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, proferida pela Lei Federal nº 12305/2010, define, em seu art. 54, que a 

disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos deve ser implantada até agosto de 2014. Os 

resíduos sólidos descartados devem ser submetidos à coleta e destinação final adequada em toda 

extensão territorial do município. Nesse sentido, as visitas de campo permitiram constatar a 

deficiência desses serviços, principalmente na zona rural onde a coleta não acontece regularmente. 

Dentre as questões abordadas pelos munícipes na oficina de diagnóstico participativo, destacam-se a 

falta de conscientização da população e a inexistência de coleta seletiva dos resíduos descartados. 

Os serviços de drenagem urbana caracterizam-se pela insuficiência das estruturas implantadas, tanto 

de macrodrenagem quanto de microdrenagem. Isso foi informado pelo representante municipal no 

diagnóstico técnico, e confirmado no diagnóstico social. Na ocasião, os participantes da oficina de 

diagnóstico participativo notificaram inundações em alguns domicílios situados às margens dos corpos 

hídricos, além de ineficiência na limpeza de bocas de lobo, o que favorece a ocorrência de 

alagamentos e entupimentos frequentes no município. 

De uma forma geral, a falta de planejamento dos serviços de abastecimento de água, esgotamento 

sanitário, gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos e drenagem urbana, como verificado em Passa 
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Quatro, favorece a ocorrência de problemas relacionados à contaminação do ar, do solo, das águas 

superficiais e subterrâneas, com sérios impactos na saúde pública 
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