
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

CWC Soluções em Saneamento 

14/11/2018 

ATUALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO                                                                           
EIXO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO – 

NANUQUE/MG 



 ATUALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO                                                                           
EIXO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO – NANUQUE/MG 

Página 1 

 

 

Sumário 
TERMINOLOGIA TÉCNICA ............................................................................................................................2 

1. CARACTERIZAÇÃO TERRITORIAL DO MUNICÍPIO ........................................................................3 

2. FLUXO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS .........................................................................................6 

3. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO............................7 

3.1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA .................................................................................7 

3.2. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO ............................................................................. 40 

4. LEVANTAMENTO SITUACIONAL DA ÁREA COMERCIAL ......................................................... 62 

4.1. DADOS  COMERCIAIS E F ÍSICOS ENCAMINHADOS PELA COPASA –    

ABASTECIMENTO DE ÁGUA ......................................................................................................... 65 

4.2. LIGAÇÕES E ECONOMIAS DE ESGOTO................................................................................ 75 

4.3. DADOS FINANCEIROS - ABASTECIMENTO DE ÁGUA ....................................................... 76 

4.4. OUTRAS INFORMAÇÕES ............................................................................................................ 83 

5. ESTUDOS JURÍDICOS DE MODELAGEM DA GESTÃO DA PRESTAÇÃO                                          

DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO ......................... 84 

5.1. IDENTIFICAÇÂO DO ARRANJO JURÍDICO E INSTITUCIONAL ......................................... 84 

5.2. MARCO NACIONAL DO SANEAMENTO BÁSICO – LEI 11.445/2007 ........................ 87 

5.3. ANÁLISE DAS MODELAGENS JURÍDICAS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS                                

DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO................................................. 91 

5.4. ANÁLISE DAS MODELAGENS JURÌDICAS NA REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO........... 97 

6. ESTUDO DE CRESCIMENTO POPULACIONAL.......................................................................... 100 

7. ESTUDO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E                                      

ESGOTAMENTO SANITÁRIO ................................................................................................................. 101 

7.1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE ......................................................... 101 

7.2. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO                                                           

DE VILA GABRIEL PASSOS................................................................................................................... 110 

7.3. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE VILA PEREIRA ............... 110 

7.4. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE ........................................................ 111 

7.5. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE VILA GABRIEL PASSOS                                          

E VILA PEREIRA ........................................................................................................................................ 138 

8. ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES DISPONIBILIZADAS................................................................ 139 

8.1. LIGAÇÕES E ECONOMIAS DE ÁGUA .................................................................................. 139 

8.2. HISTOGRAMAS DE CONSUMO (DEZ./2017) ................................................................... 141 

8.3. CORREÇÃO TARIFÁRIA ............................................................................................................. 148 

8.4. INADIMPLÊNCIA.......................................................................................................................... 148 

8.5. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA E CUSTOS DOS SERVIÇOS..................................... 149 

8.6. ESTRUTURA TARIFÁRIA ............................................................................................................. 150 

9. AÇÕES NECESSÁRIAS PARA UNIVERSALIZAÇÃO DOS SISTEMAS ................................... 151 

9.1. ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SEDE ..................................................................................... 151 

9.2. ESGOTAMENTO SANITÁRIO – SEDE.................................................................................... 151 

9.3. ESGOTAMENTO SANITÁRIO – DISTRITOS ......................................................................... 152 

10. COMPARATIVO DOS MODELOS DE GESTÃO PARA SERVIÇOS DE                          

ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO ....................................................... 153 

11. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................................ 155 

12. EQUIPE.............................................................................................................................................. 157 

ANEXO I – PLANTAS DO SISTEMA DE ESGOATAMENTO SANITÁRIO DA SEDE                                   

DO MUNICÍPIO DE NANUQUE ............................................................................................................. 159 

 

 



ATUALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO                                                                           
EIXO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO – NANUQUE/MG 

 

Página 2 

 

 

TERMINOLOGIA TÉCNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ATUALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO                                                                           
EIXO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO – NANUQUE/MG 

Página 3 

 

 

1. CARACTERIZAÇÃO TERRITORIAL DO MUNICÍPIO  

A região que compreendia o município de Nanuque, desde o descobrimento do Brasil, 

atraía, demasiadamente, as atenções portuguesas, embora a presença dos ferozes índios 

Botocudos (Nak-Nucks, Giporoc, Pataxós, Machacalis, Potés, etc), impedissem a exploração 

adequada do local.  

O Sr. Teófilo Benedito Otoni teve uma ideia em relação a região inóspida, habitada 

pelos ferozes Botocudos: submeteu o plano de sua Cia. De Comércio e Navegação do Rio 

Mucuri à consideração do Governo Imperial, que assinou parecer favorável a 31 de março de 

1847. Ele larga do rio, a 4 de setembro do mesmo ano a bordo da Princesa Imperial, chega 

a Vila de São José do Porto Alegre (atualmente Mucuri-BA) e depois prossegue até as 

proximidades de Santa Clara. A inavegabilidade do Mucuri a partir de Santa Clara não o 

desanimaria, e a sua Cia. De Navegação efetivada pelo Decreto n°802 de 12/07/1851, 

passaria a construir estradas. Depois da Cia. De Comércio e Navegação do Mucuri, sob 

responsabilidade de Teófilo Otoni, outro empreendimento, tendo à frente o engenheiro 

Miguel de Teive e Argolo, seria propulso-civilizador do Mucuri. Em 25/10/1878, a Lei mineira 

de n°2.775 e a baiana de n°1.946, de 28/08/1879, davam origem a Estrada de Ferro Bahia-

Minas, que só se iniciou a 25 de janeiro de 1881, tendo a 9 de novembro do mesmo ano 

quase 143 km em tráfego. 

A região ficou conhecida como 

Sete de Setembro, devido a um 

córrego com este nome, que 

desembocava no rio Mucuri, na 

fazenda Cachoeira, de propriedade 

de Antônio Barroso, no km 170 da 

Estrada de Ferro Bahia-Minas, onde 

as locomotivas passavam, quando 

em trânsito, para se abastecerem de 

água e lenha, exatamente no 

pontilhão. O serviço era feito por 

intermédio de baldes, não havia 

bombas nem caixa d’água. Depois, 

por construírem uma caixa d’água, entre a atual e a estação da EFBM, a localidade adotou 

esta denominação, assim permanecendo durante algum tempo. 

Em 1911 o armador João Américo Machado, depois arrendatário da EFBM, fez uma 

visita a caixa d’água e entendeu-se com a família Schieber adquirindo terrenos por 

quinhentos mil réis para instalar uma grande serraria. Ao retornar, João Américo veio de uma 

só vez com vasto material e ferramentas, famílias de nacionalidades diversas, operários de 

várias especialidades e um carro da Estrada de Ferro que foi transformado em estação e 

nele instalado um aparelho Morse. Com a inauguração da Serraria Industrial do Mucuri, a 7 

de setembro de 1912, consagrou-se esta data como de fundação do povoado Caixa D’água. 

O carro-estação telégrafo assim funcionou até 30 de julho de 1918 quando se inaugurava a 

Estação Presidente Bueno, homenageando a Bueno Brandão ao assumir o governo do 

Estado. O nome seria extensivo à localidade por alguns anos. 

FIGURA 1.1 - LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 
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Em 1920 introduziu-se uma grande serraria automática, sob a administração de 

Trajano de Medeiros e Cia. quando se construiu um ramal rodoviário que saía de Chapadinha, 

atravessava por uma ponte, que prosseguia margeando o rio. Seis anos depois uma enchente 

levaria a ponte da Estrada de Ferro de Trajano, passando a travessia a ser feita por um cabo 

de aço ligado a duas torres das margens do rio. 

Localizado na Mesorregião do Vale do Mucuri, nordeste de Minas Gerais, o município 

de Nanuque, que tem uma população estimada de 41.787 pessoas (IBGE 2017) e conta com 

um terminal rodoviário e um aeroporto, está inserido em região de divisas, fazendo limite 

com diversas cidades, dentre elas a maioria são de outros estados, o que faz da cidade um 

polo importante e de caráter estratégico. Como municípios limítrofes temos: Ao Norte, 

Medeiros Neto (BA) e Lajedão (BA); ao sul, Ecoporanga (ES), Montanha (ES) e Mucurici (ES); 

ao nordeste, Serra dos Aimorés (MG), ao leste, Mucuri (BA) e a oeste, Carlos Chagas (MG). 

A distribuição e a comercialização de eletricidade na cidade de Nanuque é feito pelas 

empresas CEMIG Distribuição S/A, Energisa Minas Gerais – Distribuidora de Energia S.A, 

Companhia de Luz e Força de Mococa, DME Distribuição S.A. e Agência Nacional de Energia 

Elétrica (ANEEL). De acordo com o IBGE, o município apresenta 79% de domicílios com 

esgotamento sanitário adequado, 84.7% de domicílios urbanos em vias públicas com 

arborização e 9.6% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada 

(presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio).  

Existem 14 unidades de saúde na região, 12 ESF (Equipe de Saúde da Família) e 2 

policlínicas. A taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 12.3% para 1.000 nascidos 

vivos. As internações devido a diarreias são de 1 para cada 1.000 habitantes. Já a taxa de 

escolarização de 6 a 14 anos de idade é de 97.4%. Nanuque possui 11 instituições de ensino 

médio e fundamental da rede estadual, 5 instituições de ensino médio e fundamental da 

rede municipal, 6 instituições de ensino médio e fundamental da rede privada, 7 instituições 

de ensino superior e 2 instituições de ensino profissional. 

A economia nanuquense gira em torno do comércio, prestação de serviço e indústrias 

(frigorífico, fábrica de açúcar, usina de álcool anidro e usina hidrelétrica), mas se destaca na 

agropecuária pela criação de gado bovino de corte e leite. De acordo com o IBGE, seu PIB em 

2013 foi calculado em R$ 540 027 mil, sendo então a segunda cidade mais rica do nordeste 

mineiro. Nanuque possui 8 instituições financeiras operantes, sendo elas o Banco Brasileiro 

de Descontos S.A (Bradesco), Banco do Brasil S.A, Caixa Econômica Federal (CAIXA), Banco 

Santander Brasil S.A, Banco do estado do Espírito Santo S.A (Banestes), Sistema de 

Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob Credinorte), Itaú Unibanco Holding S.A. e Banco do 

Nordeste S.A. Em 2016, o salário médio mensal era de 1.7 salários mínimos. A proporção de 

pessoas ocupadas em relação à população total era de 15%. Considerando domicílios com 

rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 36.9% da população 

dessas condições. 

Possui altitude máxima de 756 metros demarcados na Pedra do Fritz e a altitude do 

ponto central da cidade é de 97 metros, sua topografia é plana (70%), ondulada (27%) e 

montanhosa (3%) (ALMG, 2010), e seu relevo é acidentado, caracterizado pelo predomínio 

de colinas e vales estreitos e algumas serras.  



 ATUALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO                                                                           
EIXO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO – NANUQUE/MG 

Página 5 

 

 

O clima em função da posição geográfica é o tropical úmido, com pluviosidade média 

anual de 1.055 mm. É fortemente influenciado pelos ventos oceânicos, tornando o clima 

úmido durante todo o ano, diferentemente do restante do estado de Minas Gerais, essa é 

uma região sem estação seca definida, embora entre maio e setembro ocorra uma 

diminuição significativa das precipitações. A temperatura média anual é de 23,1 °C, a média 

máxima anual de 29,3°C e a média mínima anual de 17,1°C. 

TABELA 1.1 - DADOS CLIMATOLÓGICOS PARA NANUQUE 

 

A bacia do Rio Mucuri possui 29 km de extensão em território nanuquense, e no seu 

leito há a forte presença de rochas ora encobertas pela água, ora estão na paisagem fluvial 

em forma de ilhas, com ou sem cobertura pedológica. Por estar dentro de uma área, cujas 

formações rochosas são antigas, o Rio Mucuri apresenta estabilidade que é peculiar aos rios 

senis, onde as águas do seu leito já não exercem uma ação erosiva capaz de ocasionar o 

rebaixamento do assoalho rochoso por onde escoam. A estrutura rochosa do assoalho do Rio 

Mucuri foi fator determinante para a construção de uma hidrelétrica no seu leito, a 

hidrelétrica de Santa Clara. Dentre os principais afluentes do rio estão o Ribeirão das Pedras 

ao oeste da cidade e o córrego Sete de Setembro ao norte. 

Em área de transição, o município apresenta mais de uma classificação vegetal natural 

dentro do Complexo Mata Atlântica. Foram encontrados dois ambientes florísticos presentes, 

que estão intimamente ligados ao nível de pluviosidade, a temperatura e a uma unidade 

geológica. O primeiro ambiente trata-se da Floresta Ombrófila Densa (pluvial tropical) e o 

segundo ambiente ocorre nas áreas do município em direção ao litoral, a Floresta Estacional 

Semidecidual das Terras Baixas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATUALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO                                                                           
EIXO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO – NANUQUE/MG 

 

Página 6 

 

 

2. FLUXO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 18/06 a 06/07/2018. Para 

desenvolvimento das atividades foram estabelecidas bases metodológicas, de modo que os 

serviços de engenharia voltados ao desenvolvimento do Levantamento Situacional do 

Sistema de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Município de Nanuque, 

tivessem seu âmbito fixado nas etapas referentes à organização de ações voltadas ao objeto 

do contrato.  

Foram utilizadas as informações técnicas obtidas por meio de visitas aos Sistemas de 

Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário da Sede Municipal e dos Distritos de Vila 

Pereira e Vila Gabriel Passos, acompanhadas por técnicos da COPASA, bem como, aquelas 

adquiridas com os arquivos dos sistemas gerencial, comercial, financeiro, projetos dos 

sistemas de abastecimento de água, cadastros dos sistemas de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário (a serem fornecidos pela COPASA) e do projeto em andamento da 

ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da sede municipal, estes obtidos com o 

corpo técnico da Prefeitura. 

Tais informações, caso tivessem sido repassadas na integra pela COPASA como 

solicitado iriam proporcionar uma visão real das condições dos sistemas de abastecimento 

de água e esgotamento sanitário no município, retratando efetivamente as condições atuais 

desses sistemas – física, financeira e comercial.  

Os levantamentos de campo das unidades pertencentes aos dois sistemas, realizados 

pelo corpo técnico da CWC, e das informações obtidas da PMN e COPASA estão elencados a 

seguir, e, para um melhor entendimento, foram separadas as informações relativas a sede 

municipal, e aos dois distritos – Vila Pereira e Vila Gabriel Passos. 
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3. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

3.1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

3.1.1. SEDE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE NANUQUE/MG 
 

TABELA 3.1 - INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO DE NANUQUE 

 

A sede Municipal do Município de Nanuque/MG, possui os sistemas de abastecimento 

de água e esgotamento sanitário operados pela COPASA, a empresa estatal de Saneamento 

de Minas Gerais. 

Encontra-se em execução as obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário, 

proveniente de um Termo de Compromisso firmado entre a FUNASA e a Prefeitura Municipal 

de Nanuque/MG, sob fiscalização da Secretária de Obras do Município. 

Por meio de inspeções de campo e entrevistas com os prepostos da COPASA/Nanuque 

nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário do município, elaborou-se 

uma descrição das unidades operacionais pertencentes a cada sistema e que estão em 

funcionamento. 

O sistema de abastecimento de água da Sede do Município de Nanuque, é composto 

de captação em manancial de superfície (Rio Mucuri), adutora de água bruta, estação de 

tratamento de água, reservatório de contato, reservatórios de distribuição, estações 

elevatórias de água tratada, adutoras de água tratada e rede de distribuição. 

3.1.1.1. CAPTAÇÃO  
 

TABELA 3.2 – INFORMAÇÕES SOBRE MANACIAL E CAPTAÇÃO 
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 A captação de água bruta é realizada a margem esquerda do Rio Mucuri em um poço 

de tomada d’água de concreto armado, por meio de dois conjuntos motobombas anfíbias, 

com funcionamento alternado que possuem vazão máxima (Qmáx) de 150 L/s e atualmente 

operam com uma vazão média (Qméd) de 135 L/s trabalhando, normalmente, 14 horas por 

dia. 

    
    FIGURA 3.1 - VISTA DO POÇO DE SUCÇÃO E CASA DE BOMBAS                                               FIGURA 3.2 – BARRILETE  

 

 
FIGURA 3.2 – ACESSO AO POÇO DE SUCÇÃO 

 

3.1.1.2. ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA 
 

TABELA  3.2 – INFORMAÇÕES SOBRE ADUTORA DE ÁGUA BRUTA 

 

A adutora é mista, sendo parte do material em FoFo e parte em PVC DEFOFO, com 

diâmetro nominal (DN) de 450 mm e 790 m de extensão.  
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FIGURA 3.3 – ADUTORA DE ÁGUA BRUTA DN450 

3.1.1.3. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 
 

TABELA 3.3 – INFORMAÇÕES SOBRE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) 

 

A estação de tratamento de água é do tipo convencional, com mistura rápida, 

floculador hidráulico com 7 câmaras (FIGURA 2.5), dois decantadores convencionais que 

estão sendo reformados para substituição da parede difusora de madeira (FIGURA 2.8) para 

granito (FIGURA 2.7), sendo que no canal de entrada dos decantadores é feita a dosagem de 

Cal. 

 

     

                FIGURA 3.4 – CÂMARAS DE FLOCULAÇÃO                      FIGURA 3.6 – DOSAGEM DE CAL NA ENTRADA DO CANAL DOS DECANTADORES 
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FIGURA 3.7 - DECANTADOR COM PAREDE DIFUSORA DE GRANITO             FIGURA 3.8 – DECANTADOR COM PAREDE DIFUSORA DE MADEIRA 

Possui 4 filtros rápidos de fluxo descendente (FIGURAS 3.9 E 3.10), com sistema de 

lavagem por gravidade por meio de um reservatório elevado com capacidade de 150 m³, 

alimentado por dois conjuntos motobombas monobloco de eixo horizontal. 

 

     
      FIGURA 3.9 – FILTROS RÁPIDOS DE FLUXO DESCENDENTE                  FIGURA 3.10 – CALHAS DE RECOLHIMENTO DE LAVAGEM            

   

 

FIGURA 3.11 – RESERVATÓRIO APOIADO DE LAVAGEM DOS FILTROS 
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O período de funcionamento médio diário é de 14 horas, operando com uma vazão 

média de 135 l/s. Na calha Parshall é dosado o coagulante (sulfato de alumínio) e como dito 

anteriormente é dosado Cal no canal de coleta de água decantada. É realizada a dosagem 

da Cal, flúor (ácido fluossilícico) e cloro (cloro gás) direto no tanque de contato. 

 

FIGURA 3.12 – CALHA PARSHALL 

 

3.1.1.3.1. LABORATÓRIO DE CONTROLE E QUALIDADE DA ÁGUA  

Na data da visita, foi verificado que a ETA estava passando por um processo de reforma 

geral, substituição do piso da casa de química, sala de análises, almoxarifado e acesso 

interior, construção de uma nova área para receber um reservatório de sulfato de alumínio, 

substituição das paredes difusoras dos decantadores de placas de madeira para placas de 

granito e substituição do leito filtrante (material já adquirido e estocado no local) e pintura 

geral. 

As seguintes análises são realizadas, tanto na água bruta quanto na água tratada, cor, 

turbidez, pH, flúor e cloro, a cada duas horas. No período chuvoso é realizado teste de jarro, 

quando é verificado variação na turbidez. As análises bacteriológicas têm a periodicidade de 

sete dias, ocorrendo as coletas das amostras sempre em pontas de rede e na própria ETA. 

Média dos resultados das análises realizados na ETA: 

 

TABELA 3.4 – ANÁLISES DE ÁGUA BRUTA E ÁGUA TRATADA 

 
 

TABELA 3.5 – RESIDUAL DE CLORO E FLUOR 
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As demais análises, necessárias para atendimento a portaria que dispõe sobre os 

padrões de potabilidade, são realizadas no laboratório regional ou central, semanalmente. 

Os resultados das análises não retornam para a estação. Caso ocorra alguma alteração de 

parâmetro, é passado a orientação de como corrigi-lo. 

          

     

        FIGURA 3.13 – BANCADA COM OS EQUIPAMENTOS DE ANÁLISE                                      FIGURA 3.15 – PIA DA BANCADA  

 

     

               FIGURA 3.14 – CAIXA VISORA DE LUZ ULTRAVIOLETA                                                            FIGURA 3.15 – ESTUFA  

 

3.1.1.3.2. RESERVATÓRIOS E TANQUE DE CONTATO  
 

TABELA 3.6 – INFORMAÇÕES SOBRE RESERVATÓRIO DE LAVAGEM DOS FILTROS 
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TABELA 3.7 – INFORMAÇÕES SOBRE RESERVATÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO 

 

Existem dois reservatórios e um tanque de contato de concreto armado situados na 

área da ETA, sendo o tanque de contato apoiado, o reservatório de distribuição enterrado, 

reservatório de lavagem dos filtros elevado. 

 

     
               FIGURA 3.15 – RESERVATÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO                       

 

O tanque de contato fica localizado ao lado dos filtros e o reservatório de distribuição, 

que tem capacidade de 3050 m³, fica próximo à entrada principal da ETA, alimenta a estação 

elevatória de água tratada (EEAT) que abastece a cidade de Serra dos Aimorés, o bairro Zarur 

e o centro da cidade.  

 

 

3.1.1.3.3. EEAT LOCALIZADAS NA ÁREA DA ETA 

• EEAT Serra dos Aimorés 

TABELA 3.8 – EEAT SERRA DOS AIMORÉS 

 
 

 

 

FIGURA 3.17 – CASA DE BOMBAS EEAT UDR E RESERVATÓRIO DE 

LAVAGEM DOS FILTROS 
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A água é succionada no reservatório de distribuição e recalcada para a cidade de Serra 

dos Aimorés por uma adutora de aproximadamente 18 Km de extensão. 

 A elevatória é composta por dois conjuntos motobombas centrífugas de eixo horizontal 

com alturas manométricas, vazões e potências não informadas. Os componentes são de 

ferro fundido flangeado e a sucção, barrilete e recalque são iguais para os dois conjuntos. 

Possui quadro de comando completo com proteção e macromedidores instalados na linha 

de recalque.  

 

 

                                                                     

 

      

 

FIGURA 3.19 – VISTA SUPERIOR DO BARRILETE E DOS 

CONJUNTOS 
FIGURA 3.20 – VISTA DA SUCÇÃO E RECALQUE DO CONJUNTO 2 

FIGURA 3.18 – MONTA CARGA PARA MANUTENÇÃO DOS CONJUNTOS DE RECALQUE  



 ATUALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO                                                                           
EIXO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO – NANUQUE/MG 

Página 15 

 

 

 

 

 

       

 

• EEAT UDR 

TABELA 3.9 – INFORMAÇÕES SOBRE EEAT UDR 

 

A sucção é realizada no tanque de contato e recalcada até o reservatório elevado do 

bairro UDR. 

A elevatória é composta por dois conjuntos motobombas centrífugas de eixo horizontal, 

com altura manométrica de 64 mca, vazão de 68,5 m³/h e potência de 30 CV. Os 

componentes são de ferro fundido flangeado e a sucção, barrilete e recalque são iguais para 

os dois conjuntos. Possui quadro de comando completo com proteção e macromedidores 

instalados na linha de recalque.  

FIGURA 3.21 – QUADRO DE COMANDO DA EEAT SERRA DOS 

AIMORÉS 

FIGURA 3.22 – MACROMEDIDOR DE SERRA DOS AIMORÉS FIGURA 3.23 – IDENTIFICAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO 

MACROMEDIDOR  
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FIGURA 3.24 – ACESSO A EEAT UDR  

FIGURA 3.25 – CONJUNTO 1 FIGURA 3.26 – CONJUNTO 2  

FIGURA 3.27 – QUADRO DE COMANDO  



 ATUALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO                                                                           
EIXO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO – NANUQUE/MG 

Página 17 

 

 

3.1.1.4. RESERVATÓRIOS DE DISTRIBUIÇÃO 
 

3.1.1.4.1. RESERVATÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO DO BAIRRO ZARUR 
 

TABELA 3.10 – INFORMAÇÕES SOBRE RESERVATÓRIO DO BAIRRO ZARUR 

 

Reservatório do tipo apoiado circular com capacidade de 400 m³ em concreto armado.  

Este reservatório abastece por gravidade o próprio bairro e sua vizinhança. Devido ao 

relevo acidentado da cidade de Nanuque temos pontos com diferentes zonas de pressão, 

obrigando a utilização de uma EEAT com quatro adutoras que abastecem os bairros Jardim 

das Acácias, Espírito Santo, Vila Nova e Polivalente, chamando atenção para o fato de que a 

adutora que abastece o bairro Jardim das Acácias tem a sua distribuição em marcha.   

  

     

 

• EEAT Zarur 

 

TABELA 3.11 – INFORMAÇÕES SOBRE EEAT ZARUR 

 

A elevatória é composta por dois conjuntos motobombas monobloco centrífugas de 

eixo horizontal com altura manométrica de 69,8 mca, vazão de 108 m³/h e potência de 50 

FIGURA 3.28 – VISTA FRONTAL DO RESERVATÓRIO  FIGURA 3.29 – VISTA LATERAL DO RESERVATÓRIO 
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CV. Os componentes são de ferro fundido flangeado. Possui quadro de comando completo 

com proteção e trabalham afogadas.  

 

      

 

      

 

       

 

FIGURA 3.32 – VISTA LATERAL DO CONJUNTO 1 FIGURA 3.33 – CORROZÃO SITUADA ENTRE A VOLUTA E A CAIXA 

DO MOTOR DO CONJUNTO 2 

FIGURA 3.34 – VISTA DO REACALQUE DOS CONJUNTOS, 

BARRILETE E ADUTORA 
FIGURA 3.35 – BARRILETE DESATIVADO 

FIGURA 3.30 – VISTA LATERAL DO CONJUNTO 2  FIGURA 3.31 – VISTA DOS MOTORES DOS CONJUNTOS 



 ATUALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO                                                                           
EIXO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO – NANUQUE/MG 

Página 19 

 

 

• EEAT Rua Uberaba     

TABELA 3.12 – INFORMAÇÕES SOBRE EEAT RUA UBERABA 

 

Localizada na Rua Uberaba succiona água diretamente da rede de distribuição e 

recalca para o reservatório elevado do bairro Vista Linda, sendo identificada pelos 

funcionários da concessionária como booster. 

A EEAT é composta por dois conjuntos motobombas centrífugas de eixo horizontal com 

altura manométrica de 59,9 mca, vazão de 46,30 m³/h e potência de 20 CV. Os 

componentes são de ferro fundido flangeado e a sucção, barrilete e recalque são iguais para 

os dois conjuntos. Possui quadro de comando completo com proteção.  

 

             

 

             

FIGURA 3.36 – VISTA DO BARRILETE E RECALQUE DOS CONJUNTOS FIGURA 3.37 – VISTA LATERAL DOS CONJUNTOS 

FIGURA 3.38 – MANOMETRO E PRESSOSTATO  FIGURA 3.39 – QUADRO DE COMANDO DOS CONJUNTOS  
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3.1.1.4.2. RESERVATÓRIOS DE DISTRIBUIÇÃO FINAL  

• Reservatório de jusante do bairro Jardim das Acácias  

 

TABELA 3.13 – INFORMAÇÕES SOBRE RESERVATÓRIO DO BAIRRO JARDIM DAS ACÁCIAS 

 
 

    

 

Reservatório do tipo elevado circular com capacidade de 10 m³, construído em fibra de 

vidro, torre em concreto armado e altura de aproximadamente 4 m. Na data da visita técnica 

foi verificado que o fundo da laje de apoio está com parte das ferragens expostas. Este 

reservatório é alimentado pela EEAT do bairro Zarur. A área deste reservatório não se 

encontra cercada. 

 

• Reservatório de distribuição do bairro Espírito Santo 

 

TABELA 3.14 – INFORMAÇÕES SOBRE RESERVATÓRIO DO BAIRRO ESPÍRITO SANTO 

 
 

FIGURA 3.40 E 3.41 – RESERVATÓRIO JARDIM DAS ACÁCIAS E PARTE DAS FERRAGENS EXPOSTAS DA LAJE DE APOIO 

DO RESERVATÓRIO 
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Reservatório do tipo elevado circular com capacidade de 100 m³, construído em 

concreto armado, e altura da torre de aproximadamente 13 m. Este reservatório é 

alimentado pela EEAT do bairro Zarur. A área deste reservatório se encontra cercada. 

• Reservatório de distribuição do bairro Vila Nova 

 

TABELA 3.15 – INFORMAÇÕES SOBRE RESERVATÓRIO DO BAIRRO VILA NOVA 

 
 

 

 
 

Reservatório do tipo elevado circular com capacidade de 280 m³, construído em 

concreto armado, e altura da torre de aproximadamente 14 m. Este reservatório é 

alimentado pela EEAT do bairro Zarur. A área deste reservatório se encontra murada. 

 

FIGURA 3.42 – RESERVATÓRIO DO BAIRRO ESPÍRITO SANTO  

FIGURA 3.43 – RESERVATÓRIO DO BAIRRO VILA NOVA  
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• Reservatório de distribuição do bairro Polivalente 

 

TABELA 3.16 – INFORMAÇÕES SOBRE RESERVATÓRIO DO BAIRRO POLIVALENTE 

 
 

 

 

Reservatório do tipo elevado circular com capacidade de 150 m³, construído em 

concreto armado, e altura da torre de aproximadamente 12 m. Este reservatório é 

alimentado pela EEAT do bairro. A área deste reservatório se encontra murada. 

 

• Reservatório de distribuição do bairro Vista Linda 

  

TABELA 3.17 – INFORMAÇÕES SOBRE RESERVATÓRIO DO BAIRRO VISTA LINDA 

 
 

FIGURA 3.44 – RESERVATÓRIO DO BAIRRO POLIVALENTE  
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Reservatório do tipo elevado circular com capacidade de 100 m³, construído em chapas 

metálicas soldadas, e altura da torre de aproximadamente 17,5 m. Este reservatório é 

alimentado pela EEAT situado na Rua Uberaba (booster). A área deste reservatório se 

encontra cercada. 

 

• Reservatório de distribuição do bairro UDR  

 

TABELA 3.18 - INFORMAÇÕES SOBRE RESERVATÓRIO DO BAIRRO UDR 

 
 

 

 
 

FIGURA 3.45 – RESERVATÓRIO DO BAIRRO VISTA LINDA  

FIGURA 3.46 – RESERVATÓRIO DO BAIRRO UDR  
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Reservatório do tipo elevado circular com capacidade de 200 m³, construído em 

concreto armado, e altura da torre de aproximadamente 17 m. Este reservatório é 

alimentado pela EEAT UDR situada na área da ETA. A área deste reservatório se encontra 

murada. 

• Reservatório de distribuição do bairro Israel Pinheiro 

 

TABELA 3.19 – RESERVATÓRIO DO BAIRRO ISRAEL PINHEIRO 

 
 

 

 
 

Reservatório do tipo elevado quadrado com capacidade de 10 m³, construído em 

concreto armado e altura da torre de aproximadamente 12 m e as tubulações de entrada e 

saída tem DN100 em FoFo. Atualmente esse bairro é atendido pelo reservatório UDR. A área 

deste reservatório se encontra murada. 

 

3.1.1.5. REDE DE DISTRIBUIÇÃO 
 

TABELA 3.20 – INFORMAÇÕES SOBRE REDE DE DISTRIBUIÇÃO 

 

 

* Vide Levantamento Situacional da área comercial. 

FIGURA 3.46 – RESERVATÓRIO DO BAIRRO ISRAEL PINHEIRO 



 ATUALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO                                                                           
EIXO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO – NANUQUE/MG 

Página 25 

 

 

Apesar de, desde o dia 11/06/2018, ter sido solicitado as informações técnicas sobre 

o sistema de abastecimento de água do município e reiterado por diversas vezes, até a data 

do fechamento deste relatório não foram enviadas pela COPASA informações suficientes 

para subsidiar o desenvolvimento dos trabalhos.  

Diante do exposto, a análise sobre o item rede de distribuição foi realizada de forma 

superficial, visto que faltaram informações indispensáveis para a realização e conclusão dos 

trabalhos, como: materiais por diâmetro, extensão por diâmetro e tipo de material, idade 

média da tubulação, existência e localização de registros de manobra, registros de descarga, 

tipos de conexões existentes na rede e outras informações pertinentes. 

Nos foram passadas apenas as seguintes informações verbais pelos funcionários do 

escritório local da COPASA: extensão total da rede 135.574 m, sendo que aproximadamente 

60% é em cimento amianto, o restante em FoFo, PVC e PVC DEFOFO. 

 

3.1.2. DISTRITO VILA GABRIEL PASSOS 
 

TABELA 3.21 – INFORMAÇÕES SOBRE DISTRITO DE VILA GABRIEL PASSOS 

 

O sistema de abastecimento de água do distrito de Vila Gabriel Passos, é composto de 

captação em manancial de superfície, adutora de água bruta, estação de tratamento de 

água, reservatório de contato, reservatório de distribuição, estação elevatória de água 

tratada, adutora de água tratada e rede de distribuição. 

 

3.1.2.1. CAPTAÇÃO 
 

TABELA 3.22 – INFORMAÇÕES SOBRE CAPTAÇÃO 

 

A captação de água bruta é realizada em duas etapas de recalque, a primeira etapa se 

dá por meio de um flutuante no Rio Pampã com um conjunto motobomba centrífuga de eixo 

horizontal (Q = 3,5 l/s), que recalca até o poço de sucção de uma EEAB, composta de dois 

conjuntos motobombas centrifugas de eixo horizontal de Q = 6,0 l/s, mas trabalham com Q 

= 3,5 l/s alternadamente. 
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FIGURA 3.48 – CASA DE BOMBAS E CONJUNTO MOTOBOMBA DA EEAB  

 

3.1.2.2. ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA 
 

TABELA 3.23 – INFORMAÇÕES SOBRE INFORMAÇÕES DA ADUÇÃO 

 

A adutora possui aproximadamente 18 km de extensão e sua tubulação de chegada 

na ETA é em FoFo DN 100 mm conforme informações do operador.  

 

FIGURA 3.47 – FLUTUANTE RIO PAMPÃ 
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FIGURA 3.49 – CHEGADA DE ÁGUA BRUTA NA TORRE DE TOMADA D’ÁGUA 

 

3.1.2.3. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 
 

TABELA 3.24 – INFORMAÇÕES SOBRE INFORMAÇÕES DA ETA 

 

A estação de tratamento de água é do tipo convencional construída em fibra reforçada 

de plástico (FRP), com mistura rápida, floculador hidráulico de bandejas com 3 câmaras, dois 

decantadores de alta taxa com colmeias, possui 4 filtros autolaváveis de fluxo descendente, 

cujo sistema de lavagem é do tipo 3 lavam 1 (FIGURA 2.49 e 2.50). 

Nos foi possível observar que a organização, limpeza e controle da estação de 

tratamento fica muito a desejar, causando um aspecto ruim para o visitante. 

 

     

FIGURA 3.49 E 3.50 – VISTA GERAL DA ETA  
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Na calha parshall é dosado sulfato de alumínio seguindo para os floculadores 

hidráulicos de bandeja de fluxo vertical.   

 

    
FIGURA 3.51 E 3.52 – CALHA PARSHALL 

 

 
FIGURA 3.53 – FLOCULADOR  

 

Decantador de alta taxa com colmeias, na saída de água decantada é realizada a 

dosagem de soda a frio para controle de pH (informações obtidas do operador). Filtros 

rápidos de fluxo descendente autolaváveis.  
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FIGURA 3.54 3 3.55 – DECANTADOR E FILTROS RÁPIDOS 

 

3.1.2.3.1. LABORATÓRIO DE CONTROLE E QUALIDADE DA ÁGUA 

As seguintes análises são realizadas, tanto na água bruta quanto na água tratada, cor, 

turbidez, pH, flúor e cloro, a cada duas horas. As análises bacteriológicas têm a periodicidade 

de sete dias, ocorrendo as coletas das amostras sempre em pontas de rede e na própria ETA. 

As demais análises, necessárias para atendimento a portaria ministerial que dispõe 

sobre os padrões de potabilidade, são realizadas no laboratório regional ou central, 

semanalmente. Os resultados das análises não retornam para a estação. Caso ocorra 

alguma alteração de parâmetro, é passado a orientação de como corrigi-lo. 

 

 

FIGURA 3.56 – BANCADA DE ANÁLISES 
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3.1.2.3.2. EEAT LOCALIZADA NA ÁREA DA ETA 
 

TABELA 2.25 – INFORMAÇÕES DA EEAT 

 

A EEAT existente está próxima ao reservatório de recolhimento de água filtrada e 

dosagem de cloro, recalca água por meio de dois conjuntos motobombas monobloco 

(TABELA 2.27), até o reservatório elevado de distribuição. Salientamos que a casa de bombas 

é utilizada também como depósito e todo movimento de limpeza e manutenção da ETA 

causa alagamento no local, vide FIGURA 3.57. 

 

 
FIGURA 3.56 – EEAT ALAGADA 
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FIGURA 3.58 E 3.59 – CONJUNTOS MOTOBOMBAS DA ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA 

      

FIGURA 3.60 – ADUTORA (MANGOTE) QUE ABASTECE O RESERVATÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO  

 

3.1.2.3.3. RESERVATÓRIO DE RECOLHIMENTO DE ÁGUA FILTRADA 

E RESERVATÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO 
 

TABELA 3.26 – INFORMAÇÕES SOBRE RESERVATÓRIOS 

 

O reservatório de coleta de água filtrada e também de dosagem de cloro tem 

capacidade de 10 m³ em fibra de vidro apoiado. O reservatório de distribuição é elevado com 

altura nominal de 7,20 m, capacidade 100 m³ e metálico.  
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FIGURA 3.61 E 3.62 – RESERVATÓRIOS DE COLETA DE ÁGUA FILTRADA E RESERVATÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO 

 

3.1.2.3.4. ADUTORA DE ÁGUA TRATADA 
 

TABELA 3.27 – INFORMAÇÕES SOBRE ADUTORA DE ÁGUA TRATADA 

 

 

    

FIGURA 3.63 E 3.64 – TUBULAÇÃO DE SAÍDA DO RESERVATÓRIO E MACROMEDIDOR NA LINHA DE DISTRIBUIÇÃO 
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3.1.2.4. REDE DE DISTRIBUIÇÃO 
 

TABELA 3.28 – INFORMAÇÕES SOBRE REDE DE DISTRIBUIÇÃO 

 

 

* Vide Levantamento Situacional da área comercial. 

A rede de distribuição possui uma extensão total de 6.250 m e seu material é em PVC 

e varia de 32 a 75 mm. 

 

3.1.3. DISTRITO VILA PEREIRA 
 

TABELA 3.29 – INFORMAÇÕES SOBRE DISTRITO DE VILA PEREIRA 

 

O abastecimento de água na região é realizado pela estatal COPASA/Nanuque, situada 

na Sede do município. A captação de água bruta é feita por meio de dois poços tubulares 

profundos, CO 2 e CO 8, com profundidades de 70 e 80 m e vazões das bombas submersas 

de 1,4 e 1,9 l/s respectivamente. Existe ainda uma captação manancial de superfície que no 

momento está desativada. 

      

 
FIGURA 3.65, 3.66 E 3.67 – VISTA PARCIAL DO DISTRITO 
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3.1.3.1. CAPTAÇÃO 
 

TABELA 3.30 – INFORMAÇÕES SOBRE MANANCIAL E CAPTAÇÃO 

 

A captação de água bruta é realizada em dois poços tubulares profundos, são eles:  

• CO2 – Profundidade de 70 m, DN100 e material DEFOFO; 

• CO8 – Profundidade de 80 m, DN75 e material DEFOFO. 

O recalque é feito a partir dos conjuntos motobombas submersos instalados nos poços 

com funcionamento simultâneo com vazão aproximada de 1,4 l/s para o CO2 e 1,9 l/s para 

o CO8. A vazão máxima (Qmáx) é de 3,4 l/s. 

 

    
FIGURA 3.68 E 3.67 – A ESQUEDA POÇO CO2, A DIREITA POÇO CO8 

 

• Captação de água bruta com barragem de nível e casa de bombas atualmente 

desativadas.  

 

TABELA 3.31 - INFORMAÇÕES SOBRE ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA DESATIVADA 
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FIGURA 3.68 – TOMADA D’ÁGUA NA BARRAGEM  

 

    
FIGURA 3.69 – INTERIOR DA CASA DE BOMBAS           

 

3.1.3.2. ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA        
 

TABELA 3.33 – INFORMAÇÕES SOBRE ADUTORAS 

 

     As adutoras possuem extensão de 1000 m e 600 m, tubulação de FoFo que 

interligam os poços a ETA.  
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3.1.3.3. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 
 

TABELA 3.32 - INFORMAÇÕES SOBRE ETA 

 

A estação de tratamento de água é do tipo convencional construída em fibra reforçada 

de plástico (FRP), com mistura rápida, floculador hidráulico de bandejas com 4 câmaras, 1 

decantador de alta taxa com colmeias, possui 5 filtros autolaváveis de fluxo descendente, 

cujo sistema de lavagem é do tipo 3 lavam 1 (FIGURA 2.74). 

Nos chamou a atenção de forma positiva, a organização, limpeza, controle e o 

funcionamento operacional da estação de tratamento. 

 

 
FIGURA 3.70 – VISTA GERAL DA ETA 

 

    
FIGURA 3.71 E 3.72 – CALHA PARSHAL E FLOCULADOR 
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FIGURA 3.73 E 3.74 – DECANTADOR E FILTROS 

 

3.1.3.3.1. LABORATÓRIO DE CONTROLE E QUALIDADE DA ÁGUA  

As seguintes análises são realizadas, tanto na água bruta quanto na água tratada, cor, 

turbidez, pH, flúor e cloro, a cada duas horas. As análises bacteriológicas têm a periodicidade 

de sete dias, ocorrendo as coletas das amostras sempre em pontas de rede e na própria ETA. 

As demais análises, necessárias para atendimento a portaria que dispõe sobre os 

padrões de potabilidade, são realizadas no laboratório regional ou central, semanalmente. 

Os resultados das análises não retornam para a estação. Caso ocorra alguma alteração de 

parâmetro, é passado a orientação de como corrigi-lo. 

 

 

FIGURA 3.75 – VISTA GERAL DO LABORATÓRIO 
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FIGURA 3.76 E 3.77– BANCADA COM EQUIPAMENTOS PARA ANÁLISES E ESTANTE PARA ARMAZENAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS E VIDRARIAS 

 

 

FIGURA 3.78 – DESTILADOR E BANCADA DE PIA 

 

3.1.3.3.2. RESERVATÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO 

 

TABELA 3.33 – INFORMAÇÕES SOBRE O RESERVATÓRIO 

 

O reservatório de distribuição é apoiado de concreto armado com capacidade de 160 

m³ onde é realizado também a cloração.   
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FIGURA 3.79 – RESERVATÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO 

 

3.1.3.3.3. ADUTORA DE ÁGUA TRATADA 
 

TABELA 3.34 – INFORMAÇÕES SOBRE A ADUTORA 

 

O sistema de abastecimento possui uma adutora que abastece o distrito de Vila Pereira 

por gravidade e seu material é em DEFOFO com 200 m de extensão.    

 

3.1.3.4. REDE DE DISTRIBUIÇÃO 
 

TABELA 3.35 – INFORMAÇÕES SOBRE A REDE DE DISTRIBUIÇÃO 

 

 
* Vide Levantamento Situacional da área comercial. 

 

A rede de distribuição possui uma extensão total de 6.257 m e seu material é em PVC 

com uma variação de diâmetros conforme o quadro acima. 
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FIGURA 3.80 – PLANTA DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DO DISTRITO DE VILA PEREIRA 

3.2. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

3.2.1. ESGOTAMENTO SANITÁRIO SEDE (1ª ETAPA) 
 

TABELA 3.36 – INFORMAÇÕES SOBRE REDE COLETORA 

 
 

O sistema de esgotamento sanitário é operado pela estatal COPASA/Nanuque e foi 

dividido em duas etapas de construção, a primeira encontra-se construída, em carga e 

atende parte da cidade localizada à margem direita do Rio Mucuri, a segunda encontra-se 

em construção e contemplará o restante da cidade como um todo.  

A rede coletora de esgoto possui 54.487 m de extensão, sendo parte em manilhas 

cerâmicas e parte em tubos de PVC. Existe também 10.923 m de galerias de águas pluviais 

que são utilizadas para lançamento do efluente de parte da rede coletora, bem como a coleta 

direta de esgoto de parte das ligações domiciliares existentes.  

O sistema está operando atualmente com 10.903 ligações domiciliares, mas há uma 

parte delas que lança in natura no Rio Mucuri. 
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TABELA 3.37 – INFORMAÇÕES SOBRE LIGAÇÕES DOMICILIARES E INTERCEPTOR 

 

 
* Vide Levantamento Situacional da área comercial. 

 

Atualmente o sistema possui em funcionamento quatro EEEB’s que foram finalizadas 

na 1ª etapa e que recalcam 7,57 l/s até a ETE. O projeto de universalização do sistema prevê 

a construção de mais oito EEEB’s, totalizando doze estações para o distrito Sede.  

 

3.2.1.1. ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO BRUTO (EEEB) 
 

3.2.1.1.1. EEEB FINAL  
 

TABELA 3.38 – INFORMAÇÕES SOBRE EEEB FINAL 

 

 

 
FIGURE 3.81 – ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO FINAL 
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FIGURA 3.82 E 3.83 – VISTA POÇO DE CHEGADA DA EEEB E CONTEINER DE RECOLHIMENTO DE SÓLIDOS GROSSEIROS 

    

FIGURA 3.84 E 3.85 – VISTA DO POÇO DE CHEGADA E CAIXA DE AREIA E POÇO DA EEEB 

    

FIGURA 3.86 E 3.87 – VISTA DO BYPASS DO POÇO E BARRILETE DOS CONJUNTOS DA EEEB 
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FIGURA 3.88 E 3.89 – VISTA DO MACROMEDIDOR 

    

FIGURA 3.90 E 3.91 – VISTA QUADRO DE COMANDO E ALMOXARIFADO 

 

3.2.1.1.2. EEEB MD04  

 

TABELA 3.39 – INFORMAÇÕES SOBRE EEEB MD04 
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FIGURA 3.92 – ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO MD 04  

    
FIGURA 3.93 E 3.94 – VISTA GERAL DA EEEB MD 04 E CONJUNTOS ESCORVANTES 

 

 
FIGURA 3.95 – VISTA DO QUADRO DE COMANDO  
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3.2.1.1.3. EEEB MD03 

 

TABELA 3.40 – INFORMAÇÕES SOBRE EEEB MD03 

 
 

 
FIGURE 3.96 – ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO MD 03        

    

FIGURA 3.97 E 3.98 – VISTA DO POÇO DE CHEGA, CAIXA DE AREIA E POÇO DA EEEB 
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FIGURA 3.99 E 3.100 – VISTA DOS CONJUNTOS ESCORVANTES 

 

 
FIGURA 3.101 – VISTA DO QUADRO DE COMANDO  

 

3.2.1.1.4. EEEB VILA NOVA 

 

TABELA 3.41 – INFORMAÇÕES SOBRE EEEB VILA NOVA 
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FIGURA 3.102 – ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO VILA NOVA  

     

FIGURA 3.103 E 3.104 – VISTA DO POÇO DE CHEGADA E BARRILETE DOS CONJUNTOS  

 

 

FIGURA 3.105 – VISTA DO QUADRO DE COMANDO  
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3.2.1.2. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)  
 

TABELA 3.42 – INFORMAÇÕES SOBRE O PRÉ TRATAMENTO 

 

O pré tratamento é composto por duas caixas de areia em série com duplo canal de 

sedimentação, gradeamento com espaçamentos diferenciados para a retenção de sólidos 

grosseiros. 

 

    

FIGURA 3.106 E 3.107 – VISTA DO 1º GRADEAMENTO, CANAL DE SEDIMENTAÇÃO DA 1ª CAIXA E 2º GRADEAMENTO 

    
FIGURA 3.108 E 3.109 – VISTA DO CANAL DE LIGAÇÃO DA 1ª CAIXA COM A 2ª E CANAL DE SEDIMENTAÇÃO DA 2ª CAIXA DE AREIA 
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TABELA 3.43 – INFORMAÇÕES SOBRE O TRATAMENTO 

 
 

A ETE projetada é do tipo reator UASB, biofiltro aerado, decantador secundário e leito 

de secagem, para uma vazão final de 35 l/s. Foi construída na 1ª etapa somente o reator 

UASB e leito de secagem, que se encontra em carga e opera atualmente com uma vazão de 

7,57 l/s. 

 O reator é composto de 3 câmaras independentes e 1 queimador de gás. O leito de 

secagem possui 3 câmaras de desidratação de lodo.  

 

    

FIGURA 3.110 E 3.111 – VISTA GERAL DA ETE 

    
FIGURA 3.112 E 3.113 – VISTA DOS TOMADORES DE AMOSTRA E TUBULÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO 
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FIGURA 3.114 E 3.115 – VISTA DO QUEIMADOR DE GÁS E SAÍDA DE EFLUENTE TRATADO 

 

O lançamento do efluente tratado é na margem esquerda do Rio Mucuri e o controle 

da qualidade da água do rio no ponto do lançamento é realizado no laboratório situado na 

área da ETE, sendo coletado as amostras a 500 m a montante e a jusante do ponto de 

lançamento. 

 

TABELA 3.44 – INFORMAÇÕES SOBRE O EMISSÁRIO 
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FIGURA 3.116, 3.117 E 3.118 – PONTO DE LANÇAMENTO DE EFLUENTE TRATADO E PONTOS DE COLETA A MONTANTE E JUSANTE DO 

LANÇAMENTO 

 

3.2.1.3. PONTOS DE LANÇAMENTO DE ESGOTO BRUTO IN NATURA 

Foi detectado a existência de 43 pontos de lançamento de esgoto in natura ao longo 

das margens do Rio Mucuri e de córregos afluentes que cortam a cidade. 

Para ilustração estamos apresentando fotos de toda a localização dos pontos bem 

como imagens fotográficas e planilha com suas coordenadas. 

 
FIGURA 3.119 – LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS MAPEADOS 

 

Georreferenciamento por Daniel Miranda de Sá Filho cedidos pela Secretaria do Meio Ambiente – Nanuque/MG  
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FIGURA 3.120 E 3.121– FOTO DO PONTO 325 E PONTO 326 

 

    

FIGURA 3.122 E 3.123 – FOTO DO PONTO 327 E PONTO 328 

 

     

FIGURA 3.124 E 3.125 – FOTO DO PONTO 384 E PONTO 385 

Fotos por Daniel Miranda de Sá Filho cedidas pela Secretaria do Meio Ambiente – Nanuque/MG 

Fotos por Daniel Miranda de Sá Filho cedidas pela Secretaria do Meio Ambiente – Nanuque/MG 

Fotos por Daniel Miranda de Sá Filho cedidas pela Secretaria do Meio Ambiente – Nanuque/MG 
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FIGURA 3.126 – LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS MAPEADOS 

 

    
FIGURA 3.127 E 3.128 – FOTO DO PONTO 381 E PONTO 382 

 

    

FIGURA 3.129 E 3.130 – FOTO DO PONTO 379 E PONTO 380 

Georreferenciamento por Daniel Miranda de Sá Filho cedidos pela Secretaria do Meio Ambiente – Nanuque/MG 

Fotos por Daniel Miranda de Sá Filho cedidas pela Secretaria do Meio Ambiente – Nanuque/MG 

Fotos por Daniel Miranda de Sá Filho cedidas pela Secretaria do Meio Ambiente – Nanuque/MG 
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FIGURA 3.131 E 3.132 – FOTO DO PONTO 376 E PONTO 377 

 

    

FIGURA 3.133 E 3.134 – FOTO DO PONTO 332 E PONTO 334 

 

    

FIGURA 3.135 E 3.136– FOTO DO PONTO 331 E PONTO 375 

Fotos por Daniel Miranda de Sá Filho cedidas pela Secretaria do Meio Ambiente – Nanuque/MG 

Fotos por Daniel Miranda de Sá Filho cedidas pela Secretaria do Meio Ambiente – Nanuque/MG 

Fotos por Daniel Miranda de Sá Filho cedidas pela Secretaria do Meio Ambiente – Nanuque/MG 
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FIGURA 3.137 E 3.138 – FOTO DO PONTO 335 E PONTO 336 

 

    

FIGURA 3.139 E 3.140 – FOTO DO PONTO 373 E PONTO 374 

  

 

 

 

 

 

 

Fotos por Daniel Miranda de Sá Filho cedidas pela Secretaria do Meio Ambiente – Nanuque/MG 

Fotos por Daniel Miranda de Sá Filho cedidas pela Secretaria do Meio Ambiente – Nanuque/MG 
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FIGURA 3.141 – LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS MAPEADOS 

 

    

FIGURA 3.142 E 3.143 – FOTO DO PONTO 370 E PONTO 372 

Georreferenciamento por Daniel Miranda de Sá Filho cedidos pela Secretaria do Meio Ambiente – Nanuque/MG 

Fotos por Daniel Miranda de Sá Filho cedidas pela Secretaria do Meio Ambiente – Nanuque/MG 
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FIGURA 3.144 – FOTO DO PONTO 371 

 

    

FIGURA 3.145 E 3.146 – FOTO DO PONTO 337 E PONTO 338 

 

    

FIGURA 3.147 E 3.148 – FOTO DO PONTO 339 E PONTO 340 

Fotos por Daniel Miranda de Sá Filho cedidas pela Secretaria do Meio Ambiente – Nanuque/MG 

Fotos por Daniel Miranda de Sá Filho cedidas pela Secretaria do Meio Ambiente – Nanuque/MG 

Fotos por Daniel Miranda de Sá Filho cedidas pela Secretaria do Meio Ambiente – Nanuque/MG 
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FIGURA 3.149 E 3.150 – FOTO DO PONTO 341 E PONTO 342 

 

    

FIGURA 3.151 E 3.152 – FOTO DO PONTO 344 E PONTO 369 

 

    

FIGURA 3.153 E 3.154 – FOTO DO PONTO 365 E PONTO 368 

Fotos por Daniel Miranda de Sá Filho cedidas pela Secretaria do Meio Ambiente – Nanuque/MG 

Fotos por Daniel Miranda de Sá Filho cedidas pela Secretaria do Meio Ambiente – Nanuque/MG 

Fotos por Daniel Miranda de Sá Filho cedidas pela Secretaria do Meio Ambiente – Nanuque/MG 
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FIGURA 3.155 – LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS MAPEADOS 

 

 

FIGURA 3.156 – FOTO DO PONTO 364 

 

    

FIGURA 3.157 E 3.158 – FOTO DO PONTO 347 E PONTO 348 

Georreferenciamento por Daniel Miranda de Sá Filho cedidos pela Secretaria do Meio Ambiente – Nanuque/MG 

Fotos por Daniel Miranda de Sá Filho cedidas pela Secretaria do Meio Ambiente – Nanuque/MG 

Fotos por Daniel Miranda de Sá Filho cedidas pela Secretaria do Meio Ambiente – Nanuque/MG 
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FIGURA 3.159 E 3.160 – FOTO DO PONTO 353 E PONTO 354 

 

   

FIGURA 3.161 E 3.162 – FOTO DO PONTO 355 E PONTO 357 

 

Fotos por Daniel Miranda de Sá Filho cedidas pela Secretaria do Meio Ambiente – Nanuque/MG 

Fotos por Daniel Miranda de Sá Filho cedidas pela Secretaria do Meio Ambiente – Nanuque/MG 
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FIGURA 3.163 E 3.164 – FOTO DO PONTO 359 E PONTO 360 

 

3.2.2. ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS DISTRITOS VILA PEIREIRA E 

VILA GABRIEL PASSOS 
 

Ambos distritos não possuem sistema de esgotamento sanitário. As soluções adotadas 

são individuais utilizando foças ou lançamentos diretos em lagoa ou córregos que cortam as 

Vilas. 

 

    

FIGURA 3.165 – LANÇAMENTO DE ESGOTO IN NATURA EM LAGOA NO DISTRITO DE VILA GRABRIEL PASSOS 

 

 

 

 

Fotos por Daniel Miranda de Sá Filho cedidas pela Secretaria do Meio Ambiente – Nanuque/MG 
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4. LEVANTAMENTO SITUACIONAL DA ÁREA COMERCIAL 

O Levantamento Situacional da Área Comercial ficou bastante comprometido, em 

função da COPASA não ter disponibilizado a maioria significativa das informações 

solicitadas. Informou dados pontuais, e as vezes controversos, impedindo de se formular 

uma série histórica de pelo menos 04 (quatro) anos para que pudéssemos fazer uma análise 

quantitativa e, principalmente, qualitativa dos dados. 

Um outro aspecto muito importante é que as informações solicitadas (dados históricos 

e atuais), que são oriundas dos sistemas informatizados comercial e o contábil, em sua 

maioria significativa foram disponibilizadas em planilhas elaboradas e não por meio de 

arquivos magnéticos ou relatórios impressos emitidos dos sistemas informatizados.  

A seguir faremos um resumo entre as informações solicitadas e aquelas 

disponibilizadas: 

 

INFORMAÇÕES FÍSICAS E OUTRAS 
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INFORMAÇÕES FINANCEIRAS 

 

Os dados comerciais do Município de Nanuque/MG, estão relacionados aos sistemas 

de abastecimento de água em função de cada um dos três distritos operados pela COPASA 

(Sede Municipal, Distrito Vila Pereira e Distrito Gabriel Passos) e ao sistema de esgotamento 

sanitário, este por sua vez, somente em relação a Sede Municipal. 

 

 



 ATUALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO                                                                           
EIXO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO – NANUQUE/MG 

Página 65 

 

 

4.1. DADOS COMERCIAIS E FÍSICOS ENCAMINHADOS PELA COPASA – 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

4.1.1. LIGAÇÕES E ECONOMIAS DE ÁGUA 
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4.1.2. HISTOGRAMA DE CONSUMO 

Apesar ter sido solicitado uma série histórica só foi disponibilizado exclusivamente o 

relativo ao mês de dezembro de 2017. 

• SEDE MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n.d. = não disponibilizado 
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 n.d. = não disponibilizado 
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• DISTRITO VILA GABRIEL PASSOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n.d. = não disponibilizado 
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 n.d. = não disponibilizado 
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• DISTRITO VILA PEREIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n.d. = não disponibilizado 



ATUALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO                                                                           
EIXO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO – NANUQUE/MG 

 

Página 72 

 

 

 

 n.d. = não disponibilizado 
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4.1.3. INFORMAÇÕES SOBRE O PARQUE DE HIDRÔMETROS - 

MICROMEDIÇÃO 

DISTRIBUIÇÃO DOS MEDIDORES – CAPACIDADE 

 

 

DISTRIBUIÇÃO DOS MEDIDORES – CATEGORIA 

 

 

DISTRIBUIÇÃO DOS MEDIDORES – CLASSE 

 

 

 

 

Abril/2018 

Abril/2018 

Abril/2018 
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DISTRIBUIÇÃO DOS MEDIDORES – POR IDADE DE INSTALAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 01 

Abril/2018 
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4.2. LIGAÇÕES E ECONOMIAS DE ESGOTO 
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4.3. DADOS FINANCEIROS - ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

4.3.1. FATURAMENTO 
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4.3.2. ARRECADAÇÃO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

 

 

                

 

 

Valores das tabelas em reais. 
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Valores das tabelas em reais. 
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4.3.3. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valores das tabelas em reais. 
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4.4. OUTRAS INFORMAÇÕES 

4.4.1.  ESTRUTURA TARIFÁRIA 
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5. ESTUDOS JURÍDICOS DE MODELAGEM DA GESTÃO DA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Apesar do Saneamento Básico de acordo com a Lei 11.445/2007 ter sido especificado 

como sendo 04 (quatro) serviços públicos, de abastecimento de água, de esgotamento 

sanitário, de drenagem e manejo de águas pluviais urbana e de limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos, o presente estudo terá como objeto a análise dos dois primeiros deles - 

abastecimento de água e esgotamento sanitário.  

Atualmente os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário do 

Município de Nanuque-MG são prestados pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais 

– COPASA, na sede municipal, e, com os serviços de abastecimento de água nos distritos de 

Vila Pereira e Vila Gabriel Passos. 

Em função da precariedade contratual existente, torna-se imperativa a definição pelo 

Poder Municipal de uma ordenação jurídica para administração, operação e manutenção 

desses serviços essenciais promotores da saúde pública, pois, vitais para a subsistência 

humana.  

Observa-se a inclusão do Controle Social pela Lei supracitada lei em seus princípios 

fundamentais, tornando-se importante o gestor municipal diligenciar o desenvolvimento de 

trabalho de sustentação política com a sociedade local que compreenda a dimensão dos 

problemas de saneamento local e participe da definição de um modelo de gestão mais 

apropriado para o município por meio de audiências e consultas públicas 

 

5.1. IDENTIFICAÇÂO DO ARRANJO JURÍDICO E INSTITUCIONAL 

O arcabouço legal brasileiro (Constituição Federal, Leis nº 11.079/04, nº 8.987/95, nº 

9.074/95 e nº 11.445/07) disponibiliza à Administração Pública Municipal – enquanto 

titular dos serviços públicos de saneamento básico – uma série de modelos para sua gestão. 

5.1.1. LEGISLAÇÃO FEDERAL 

5.1.1.1. CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Nessa seara, a Carta Magna assegura as principais de diretrizes na gestão dos serviços 

públicos de saneamento básico, ora colacionando-se:  

 

Art. 21. Compete a União: 

(...)   

XX - instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento 

básico e transportes urbanos 

 

 Art.23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: 

 (...)  

 IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições 

habitacionais e de saneamento básico 
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Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de 

concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. 

 

Parágrafo único. A lei disporá sobre:  

I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter 

especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, 

fiscalização e rescisão da concessão ou permissão;  

II - os direitos dos usuários;  

III - política tarifária;  

IV - a obrigação de manter serviço adequado. 

 

Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio de 

lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, 

autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou 

parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços 

transferidos. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998). 

 

5.1.1.2. DECISÃO DO STF 

A questão da titularidade dos serviços de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário foi definitivamente pacificada quando da decisão, em 2012, pelo Supremo Tribunal 

Federal, da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 1.842/RJ. Na ocasião, decidiu-se que 

(i) a titularidade dos serviços de saneamento básico é, de fato, municipal 

(confirmando julgados anteriores do próprio STF), e  

(ii) somente no caso das Regiões Metropolitanas há o compartilhamento da 

titularidade entre o Estado e os Municípios, a ser exercida de forma “colegiada”, 

em Assembleias que congreguem a participação de todos os Prefeitos e do 

Governador do Estado 

5.1.1.3. LEI Nº 8.666/1993 

Institui normas gerais para licitações e contratos da Administração Pública. A licitação 

é um procedimento administrativo consubstanciado por uma sequência de atos que buscam 

selecionar o ente privado que será contratado pela Administração Pública. A licitação busca 

efetivação dos princípios constitucionais da igualdade e da impessoalidade, sem prejuízo de 

permitir a identificação da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, 

derradeiramente, proponde-se a garantir melhor manejo/aproveitamento dos recursos 

públicos.  

Evidentemente, apesar da lei possuir um caráter abrangente, isto é, aplicando-se para 

todos os contratos os quais a Administração Pública deseja celebrar com terceiros, suas 

disposições legais são regra no ordenamento a que a o ente público deve observância, exceto 

nos casos em que a própria Lei ressalva a inexigibilidade lato sensu do certame, motivo pela 

qual é de plena aplicabilidade para contratações de serviços conexos ao saneamento básico 

municipal.  
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5.1.1.4. LEI Nº 9.074/1995 

Estabelece normas para outorga e prorrogações das concessões e permissões de 

serviços públicos e dispositivos gerais sobre a matéria. 

5.1.1.5. LEI Nº 11.079/2004 

É a denominada Lei das Parcerias Público-Privadas - PPP’s, que institui normas gerais 

de licitação e contratos de parceria público-privada. Alguns juristas identificam as parcerias 

público–privadas sob o gênero das “concessões especiais”, que podem apresentar-se nas 

modalidades de concessão patrocinada ou concessão administrativa.  

Apesar de a Lei Federal 8.987/1995 se aplicar subsidiariamente às PPP’s, estas 

possuem algumas peculiaridades previstas expressamente nesta Lei tais como: 

(i) prazo contratual mínimo de 5 (cinco) e máximo de 35 (trinta e cinco) anos;  

(ii) valor mínimo de 20 (vinte) milhões de reais para contratação; e 

(iii) possibilidade de instituição de aportes públicos voltados à realização de obras e 

aquisição de bens reversíveis, assim como de contraprestações públicas 

asseguradas pelo próprio Poder Público, como mecanismo integrante da 

remuneração do parceiro privado. 

 

5.1.1.6. LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2000 

Estabelece normas gerais de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na 

gestão fiscal. Conhecida como a Lei de Responsabilidade Fiscal, esta lei estabelece 

parâmetros a serem seguidos relativos ao gasto público de cada ente federativo (Estados e 

Municípios).  

As restrições orçamentárias visam preservar a situação fiscal dos entes federativos, de 

acordo com seus balanços anuais, com o objetivo de garantir a saúde financeira de Estados 

e Municípios, a aplicação de recursos públicos nas esferas adequadas e boa herança 

administrativa para os futuros gestores. 

 

5.1.1.7. LEI Nº 11.445/2007 e DECRETO Nº 7.217/2010 

A Lei nº 11.445/2007, em obediência ao Art. 21 da Constituição Federal, também 

denominada de MARCO DO SETOR DE SANEAMENTO, e o Decreto nº 7.217/2010 que a 

regulamenta, estabelecem as diretrizes nacionais para o saneamento básico e definem a 

Política Federal de Saneamento Básico, envolvendo as atividades de abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem de águas 

pluviais urbanas.  

 A Lei e o Decreto estabelecem os requisitos que devem ser observados pelos titulares 

dos serviços de saneamento básico para prestar diretamente ou autorizar a delegação dos 
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serviços e definir o ente responsável pela sua regulação e fiscalização, bem como os 

procedimentos de sua atuação. 

Além da legislação Federal, também necessitam ser observadas as legislações 

Estadual e Municipal sobre a matéria ora explorada. 

5.1.2. LEGISLAÇÃO ESTADUAL - ESTADO DE MINAS GERAIS 

5.1.2.1. LEI Nº 18.309/2009 

Estabelece normas relativas aos serviços de abastecimento de água e de esgotamento 

sanitário, cria a Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de 

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

 

Art. 5. A ARSAE-MG tem por finalidade fiscalizar e orientar a prestação dos serviços públicos 

de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, bem como editar normas técnicas, 

econômicas e sociais para a sua regulação, quando o serviço for prestado:  

 

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

celebrado entre o Estado e o Município;  

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

programa, contrato de concessão ou convênio celebrados com o Município;  

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

convênio ou contrato com entidade pública ou privada não integrante da administração 

pública estadual; (grifo nosso) 

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

metropolitana, aglomeração urbana ou em região onde a ação comum entre o Estado e 

Municípios se fizer necessária;  

V - por consórcio público integrado pelo Estado e por Municípios 

5.1.3. LEGISLAÇÃO MUNICÍPIO DE NANUQUE/MG 

5.1.3.1. LEI ORGÃNICA/2014 - 4ª EDIÇÃO 

A Lei Orgânica do Município de Nanuque/MG estabelece a necessidade de autorização 

legislativa para concessão de serviços públicos. 

 

5.2. MARCO NACIONAL DO SANEAMENTO BÁSICO – LEI 11.445/2007 

A Constituição estabelece em seu art. 21, XX, que compete à União editar normas 

gerais instituindo diretrizes básicas sobre o desenvolvimento urbano, compreendendo-se, 

pois, o saneamento básico. Nesse contexto, foi editada a Lei Federal nº 11.445/2007, que 

estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e define a Política Federal de 

Saneamento Básico. A Lei 11.445/2007 foi posteriormente regulamentada pelo Decreto nº 

7.217/2010. 
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A Lei 11.445/2007 introduziu ao direito brasileiro, de forma inovadora, um conceito 

formal do que seria “saneamento básico”, nos seguintes termos: 

 

Art. 3º Para os efeitos desta Lei, considera-se: 

 

I - saneamento básico: conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de: 

a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infraestruturas e 

instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até 

as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição; 

b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações 

operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos 

sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente; 

c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, infraestruturas e 

instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo 

doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas; 

d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de atividades, infraestruturas 

e instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção 

ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das 

águas pluviais drenadas nas áreas urbanas. 

 

O Marco Regulatório do Setor de Saneamento, a Lei nº 11.445/2007, define que a 

titularidade dos serviços de saneamento básico compreende o exercício das atividades de: 

➢ Planejamento; 

➢ Regulação; 

➢ Fiscalização; e 

➢ Prestação propriamente dita desses serviços. 

Essa legislação não estabelece uma forma obrigatória de modelo de gestão para 

prestação desses serviços, como pode ser observado no Inciso II do seu Artigo 9º embora 

tenha que observar, em qualquer hipótese, as disposições legais citadas abaixo:  

 

 Art.9º - O titular dos serviços formulará a respectiva política pública de saneamento básico, 

observando: 

 

 I – Elaborar os planos de saneamento básico, nos termos dessa lei; 

 II – prestar diretamente ou autorizar a delegação dos serviços e definir o ente responsável 

pela sua regulação e fiscalização, bem como os procedimentos de sua atuação; (grifo nosso) 
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 III – adotar parâmetros para a garantia do atendimento essencial à saúde pública, inclusive 

quanto ao volume mínimo per capta de água para abastecimento público, observadas as 

normas nacionais relativas à potabilidade da água; 

 IV – Fixar os direitos e deveres dos usuários; 

 V – Estabelecer mecanismos de controle social, nos termos do inciso IV do caput do atr. 3º 

desta Lei; 

 VI – estabelecer sistema de informações sobre os serviços, articulado com o Sistema 

Nacional de Informações em Saneamento; 

 VII – intervir e retomar a operação dos serviços delegados, por indicação da entidade 

reguladora, nos casos e condições previstos em lei e nos documentos contratuais. 

A atividade de planejamento é considerada de competência exclusiva do titular dos 

serviços, ou seja, compete ao Município a determinar a política pública de saneamento 

básico, sendo sua atribuição, entre outras, a confecção do plano municipal de saneamento 

básico.  

As atividades de regulação e fiscalização dos serviços de saneamento podem ser 

exercidas diretamente, por meio de órgão ou entidade integrante da Administração Pública 

indireta (inclusive consórcio público do qual o Município participe); ou indiretamente, 

mediante delegação por meio de convênio de cooperação, a órgão ou entidade de outro ente 

da federação ou a consórcio público do qual não participe. 

Por fim, o Município pode optar por prestar os serviços, fiscalizar e regular (por si próprio 

ou por entidade integrante da sua Administração Pública indireta), ou pode delegar a 

prestação a um ente federado ou a um privado, conforme previsto no art. 175 da Constituição 

Federal. 

 

5.2.1. PRESTAÇÃO PROPRIAMENTE DITA DOS SERVIÇOS 

Em linhas gerais, a prestação propriamente dita dos serviços públicos de saneamento 

básico, pode ser exercida, exclusivamente pelo setor público, pelo setor privado, ou por 

ambos. 
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I. A prestação de serviços de saneamento básico é eminentemente pública quando é 

incumbida:  

a) ao próprio ente titular da atividade – município – através da administração 

direta ou de autarquia e empresa estatal criada para este fim; 

b) a empresas públicas estaduais, por intermédio de contratos e/ou convênios; e, 

c) a empresas regionais – pertencentes a um conjunto de municípios – através da 

figura dos consórcios. 

II. A prestação de serviços de saneamento básico pode ser do tipo misto ou 

público/privado. 

Nesta vertente, a Lei nº 11.079/04, disciplina, no território nacional, as parcerias 

público-privadas, que nada mais são que concessões de serviços públicos que 

envolvam contraprestação pecuniária pública  

III. A prestação de serviços de saneamento básico pode também ser através da chamada 

concessão comum, à iniciativa privada. 

Neste caso o município poderá selecionar o concessionário através de fatores, 

combinando, melhor técnica e menor tarifa ou maior lance por outorga à 

Administração. 

Ressalte-se ainda, a necessidade de atendimento aos artigos 10 e 11, da Lei nº 

11.445/2007, a seguir transcritos, no caso da concessionária não integrar a 

administração do titular. 

 

Art. 10.  A prestação de serviços públicos de saneamento básico por entidade que não 

integre a administração do titular depende da celebração de contrato, sendo vedada a sua 

disciplina mediante convênios, termos de parceria ou outros instrumentos de natureza 

precária. 

 

Art. 11.  São condições de validade dos contratos que tenham por objeto a prestação de 

serviços públicos de saneamento básico: 

I - a existência de plano de saneamento básico; 

II - a existência de estudo comprovando a viabilidade técnica e econômico-financeira da 

prestação universal e integral dos serviços, nos termos do respectivo plano de saneamento 

básico; 

III - a existência de normas de regulação que prevejam os meios para o cumprimento das 

diretrizes desta Lei, incluindo a designação da entidade de regulação e de fiscalização; 

IV - a realização prévia de audiência e de consulta públicas sobre o edital de licitação, no 

caso de concessão, e sobre a minuta do contrato. 

§ 1º Os planos de investimentos e os projetos relativos ao contrato deverão ser compatíveis 

com o respectivo plano de saneamento básico. 
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§ 2º Nos casos de serviços prestados mediante contratos de concessão ou de programa, as 

normas previstas no inciso III do caput deste artigo deverão prever: 

I - a autorização para a contratação dos serviços, indicando os respectivos prazos e a área 

a ser atendida; 

II - a inclusão, no contrato, das metas progressivas e graduais de expansão dos serviços, de 

qualidade, de eficiência e de uso racional da água, da energia e de outros recursos naturais, 

em conformidade com os serviços a serem prestados; 

III - as prioridades de ação, compatíveis com as metas estabelecidas; 

IV - as condições de sustentabilidade e equilíbrio econômico-financeiro da prestação dos 

serviços, em regime de eficiência, incluindo: 

a) o sistema de cobrança e a composição de taxas e tarifas; 

b) a sistemática de reajustes e de revisões de taxas e tarifas; 

c) a política de subsídios; 

V - mecanismos de controle social nas atividades de planejamento, regulação e fiscalização 

dos serviços; 

VI - as hipóteses de intervenção e de retomada dos serviços. 

 

§ 3º Os contratos não poderão conter cláusulas que prejudiquem as atividades de regulação 

e de fiscalização ou o acesso às informações sobre os serviços contratados. 

§ 4º Na prestação regionalizada, o disposto nos incisos I a IV do caput e nos §§ 1º e 2º deste 

artigo poderá se referir ao conjunto de municípios por ela abrangidos. 

5.3. ANÁLISE DAS MODELAGENS JURÍDICAS DA PRESTAÇÃO DOS 

SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO 

Como acima especificado, o município pode optar por qualquer das três formas de 

Gestão acima especificadas – eminentemente pública, mista ou concessão plena, pois as 

mesmas estão previstas nas legislações vigentes e acima especificadas.  

5.3.1. GESTÃO EMINENTEMENTE PÚBLICA 

5.3.1.1. GESTÃO DIRETA DO MUNICÍPIO 

A administração direta do Município pode ser efetuada através da criação de um 

departamento para administrar, operar, manter e expandir os serviços públicos de 

abastecimento de água do município, a partir de iniciativa de lei de reorganização da 

administração pública. 

Assim a movimentação de pessoal, a aquisição de bens e serviços, contabilidade, 

assessoria jurídica e outras atividades ficam integradas às rotinas de setores especializados 

que dão apoio às atividades do departamento. Desta forma, dificulta-se a determinação dos 

custos pelos serviços prestados, e, consequentemente, definir uma estrutura tarifária e a 

cobrança de tarifas que busque a sustentabilidade econômico financeira pelos serviços 

prestados. 
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5.3.1.2. GESTÃO INDIRETA DO MUNICÍPIO 

A gestão pode ser realizada através da criação de uma autarquia por lei, de uma 

empresa pública ou de uma empresa de economia mista. 

5.3.1.2.1. AUTARQUIAS  

A FUNASA, que costumeiramente atendeu técnica e financeiramente as 

concessionárias municipais desses serviços, vinha recomendando a gestão por 

administração indireta, com a criação de autarquias municipais de direito público. 

As autarquias são entes administrativos autônomos, criados por lei específica, com 

personalidade jurídica de direito público, patrimônio próprio e atribuições outorgadas na 

forma da lei, tendo como princípio fundamental a descentralização. 

Diferentemente dos departamentos, possuem total autonomia jurídica, administrativa 

e financeira, competindo-lhes em geral exercer todas as atividades relacionadas à 

administração, à operação, à manutenção e à expansão dos serviços de água e esgoto.  

 

5.3.1.2.2. GESTÃO ATRAVÉS EMPRESAS PÚBLICAS 

São empresas com personalidade jurídica de Direito Público, integrantes 

da Administração Pública Indireta que exercem funções atípicas. As normas que incidem 

nestas entidades são em sua maioria de direito privado, provenientes do Código Civil.  

São autorizadas por Lei Específica a funcionar como prestadoras de serviços 

públicos, ou exploradoras de atividade econômica. Além desta autorização é necessário o 

registro dos seus estatutos sociais no cartório público competente (Cartório Civil de Registro 

de Pessoas Jurídicas).   

Seu capital social é integralizado exclusivamente com recursos públicos, podendo 

esses recursos serem provenientes de entes políticos distintos. Seu patrimônio é próprio, 

ou seja, pertencente à própria entidade e não ao poder político que a criou.  

 

5.3.1.2.3. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA 

São empresas com personalidade jurídica de Direito Privado, integrantes da 

Administração Pública Indireta. As normas que incidem nestas entidades são em sua 

maioria de direito privado.  

Seu capital social é constituído de recursos públicos e privados, sendo que a maior 

parte das ações da empresa são de propriedade do ente público.  Terão obrigatoriamente a 

forma societária de S.A. (Sociedade Anônima). São autorizadas por Lei Específica para 

funcionar com determinado fim. Além desta autorização é necessário o registro do seu 

estatuto social no cartório público competente (Cartório Civil de Registro de Pessoas 

Jurídicas). Só admitem o regime jurídico de pessoal na forma celetista. Seu patrimônio é 

próprio, ou seja, pertencente à própria Entidade e não ao ente político que a criou, trata-se 

de um patrimônio distinto do governo. (texto com formatação travada - não foi possível 

modificar para ajeitar ao padrão como o restante do documento). 
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5.3.1.2.4. COMPARATIVO ENTRE AS FORMAS DE GESTÃO PELO 

MUNICÍPIO 
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5.3.1.3. GESTÃO POR MEIO DE CONVÊNIO ENTRE ENTES 

FEDERADOS 

A delegação por meio de convênio entre entes federados, através de lei específica, está 

prevista no art. 241 da Constituição Federal, alterada pela Emenda Constitucional Nº 

19/1998. 

Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio de 

lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, 

autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou 

parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços 

transferidos. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998). 

Este modelo de gestão é hoje praticado pelo município de Nanuque/MG, em caráter 

precário em função de decisão judicial. Neste modelo de gestão, entretanto é necessário a 

observância das Leis Federais nº 8.666/1993, nº 9.074/1995 e do Marco Regulatório do 

Setor de Saneamento a Lei nº 11.445/2007, regulamentada pelo Decreto nº 7.217/10. 

A Lei nº 11.445/2017 define a obrigatoriedade de cumprimento de vários aspectos 

para validade do Convênio entre entes federados, destacando-se entre eles: 

a) Plano Municipal de Saneamento; 

b) Estudo de viabilidade econômico financeira; 

c) Realização de Audiência Pública; 

d) Definição de Órgão Regulador e Fiscalizador; 

e) Lei autorizativa específica; 

f) Sustentabilidade econômico financeira do concessionário; e, 

g) Controle Social. 

5.3.2. GESTÃO PRIVADA 

O modelo clássico de delegação do serviço público, por parte da entidade pública para 

a empresa privada, é a chamada concessão ou permissão de serviço público. Trata-se de 

delegação via contrato administrativo de prestação do serviço público para empresa privada, 

conforme regulamentação prevista no próprio contrato. 

O ajustamento do contrato de concessão/permissão deve ser sempre precedido de 

procedimento licitatório, como estabelece o Art. 175, CF, ou seja, procedimento prévio, 

regulado em lei, para permitir a escolha, em condições de igualdade, da melhor empresa 

para delegar o serviço público de saneamento, além de atender todos os requisitos 

especificados pelas leis nº 8987/1995 e nº 11.445/2007. 

O município ou a entidade municipal (autarquia ou empresa estatal), podem delegar 

todo o serviço de saneamento ou parte dele para empresas particulares, via contrato de 

concessão/permissão, precedida de licitação. Observe-se que no caso do saneamento o 

modelo mais comum é a concessão de serviço púbico e não a permissão, já que esta, em 
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tese, seria mais precária do que a concessão, que gozaria contratualmente de maior 

estabilidade (art. 2º, II e IV, da Lei 8987/1995). 

Daí o foco na concessão de serviço público, deixando de lado o modelo da permissão, 

ressaltado que a delegação por esta modalidade considera que a empresa particular deverá 

realizar o serviço por sua conta e risco, em prazo contratualmente fixado, em contrapartida 

poderá explorá-lo economicamente. 

Dessa forma, no contrato de concessão de serviço público, previsto na Lei 8987/1995, 

a concessionária recebe contratualmente o encargo de prestar o serviço público e a sua 

remuneração proverá do recebimento da tarifa ou preço pago pelo usuário em razão da 

utilização do serviço.  

São características típicas deste contrato: 

a) transferência da prestação de serviço público pelo seu titular, concedente, para 

uma empresa, a concessionária; 

b) o objetivo é sempre a prestação de serviço público/realização de obra pública 

ou ambos; 

c) a prestação é sempre executada em nome do concessionário e por sua conta e 

risco; 

d) a remuneração da concessionária provém diretamente dos usuários, mediante 

pagamento de preço púbico/tarifa, envolvendo uma relação trilateral, entre 

poder público concedente, empresa concessionária e usuário; 

e) e normalmente a relação contratual é de longo prazo para permitir a 

amortização dos investimentos realizados pelo concessionário. 

 

5.3.3. GESTÃO MISTA (PÚBLICO/PRIVADA) 

O município, pode ainda a partir da Lei 11.079/2004, delegar o serviço de saneamento 

ou parte dele a empresas privadas, por meio do mecanismo chamado de parceria público 

privada ou PPP, também precedido de licitação. 

Esta parceria pode ser materializada em duas modalidades, a Concessão Patrocinada 

e a Administrativa, conforme disposto no art. 2º da Lei 11.079/2004, abaixo transcrito: 

 

Art. 2º Parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão, na modalidade 

patrocinada ou administrativa. 

 

§ 1o Concessão patrocinada é a concessão de serviços públicos ou de obras públicas de 

que trata a Lei 8.987/1995, quando envolver, adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários 

contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado. 

 

§ 2o Concessão administrativa é o contrato de prestação de serviços de que a Administração 

Pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra ou 

fornecimento e instalação de bens. 
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Entretanto, faz-se necessário observar o § 4º do art. 2 e o 28, da Lei 11.079/2004, 

abaixo transcritos, que contem limitadores importantes, em relação a contratação de PPP: 

 

Art. 2º: 

 

(. . .) 

  

§ 4o É vedada a celebração de contrato de parceria público-privada: 

I - cujo valor do contrato seja inferior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais); Redação 

dada pela Lei nº 13.529/2017)  

II – cujo período de prestação do serviço seja inferior a 5 (cinco) anos; ou 

III – que tenha como objeto único o fornecimento de mão-de-obra, o fornecimento e 

instalação de equipamentos ou a execução de obra pública.” 

 

Art. 28.  A União não poderá conceder garantia ou realizar transferência voluntária aos 

Estados, Distrito Federal e Municípios se a soma das despesas de caráter continuado 

derivadas do conjunto das parcerias já contratadas por esses entes tiver excedido, no ano 

anterior, a 5% (cinco por cento) da receita corrente líquida do exercício ou se as despesas 

anuais dos contratos vigentes nos 10 (dez) anos subsequentes excederem a 5% (cinco por 

cento) da receita corrente líquida projetada para os respectivos exercícios. (Redação dada 

pela Lei nº 12.766/12. 

 

§ 1o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que contratarem empreendimentos por 

intermédio de parcerias público-privadas deverão encaminhar ao Senado Federal e à 

Secretaria do Tesouro Nacional, previamente à contratação, as informações necessárias 

para cumprimento do previsto no caput deste artigo.     

 

 § 2o Na aplicação do limite previsto no caput deste artigo, serão computadas as despesas 

derivadas de contratos de parceria celebrados pela administração pública direta, 

autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e 

demais entidades controladas, direta ou indiretamente, pelo respectivo ente, excluídas as 

empresas estatais dependentes. (Redação dada pela Lei nº 12.024/2009). 

No regime jurídico das concessões administrativas incidem, basicamente, segundo o 

art. 3º da Lei 11.079/2004, as normas da Lei 11.079/2004 e, ainda, o disposto nos arts. 21, 

23, 25 e 27 a 39, todos da Lei 8987/1995, e no art. 31 da Lei 9.074/1995. 

No contrato de concessão patrocinada, ou de PPP patrocinada, admite-se que o 

parceiro privado, além da tarifa, receba também contraprestações pecuniárias do poder 

público. 
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Como se pode observar, a modelagem de PPP, no âmbito da prestação de serviço 

público, é indica para os casos em que os estudos técnicos e econômicos mostrem ou 

evidenciem a impossibilidade de sustentabilidade da prestação pela tarifa paga pelo usuário, 

que pode então ser complementada por pagamento decorrentes do próprio ente público 

(concessão patrocinada) ou então por pagamentos realizados exclusivamente pelo ente 

público (concessão administrativa). 

 

5.4. ANÁLISE DAS MODELAGENS JURÌDICAS NA REGULAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO. 

O Inciso II do art. 9 da Lei 11.445/2007, transcrito no item 3.1, estabelece que o titular 

dos serviços (município) é responsável, pela execução direta ou por delegação da regulação 

e fiscalização do concessionário de serviços públicos de água e esgoto, inclusive com a 

formulação da política, em seu âmbito de ação, do setor de saneamento, obedecendo as 

diretrizes emanadas pelo Governo Federal, através da Lei 11.445/2007. 

O CAPÍTULO V da Lei 11.445/2007, trata exclusivamente da Regulação e Fiscalização 

dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Nesse contexto, vislumbra-

se, em tese, as seguintes alternativas para atendimento ao requisito legal de existência de 

entidade reguladora, ressalvando-se que todas elas dependem da edição de lei municipal 

específica: 

 

i. Criação de entidade reguladora municipal, com personalidade jurídica de direito 

público (natureza autárquica); 

ii. Atribuição das atividades de regulação e fiscalização a determinada Secretaria 

Municipal, de modo que passe a funcionar como Órgão de Regulação, nos 

termos do art. 31, II, do Decreto 7.217/2010; 

iii. Criação de entidade reguladora de âmbito regional, por meio da constituição de 

um consórcio público, nos termos da Lei 11.107/05; 

iv. Delegação das atividades de regulação e fiscalização à ARSAE-MG, agência 

reguladora de âmbito estadual, por meio da celebração de convênio de 

cooperação, nos termos do art. 31 do Decreto 7.217/2010. 

 

No que tange à regulação e fiscalização, o art. 11, III, da Lei 11.445/2007 impõe como 

requisito para a delegação da prestação de serviços públicos de saneamento básico a 

existência de normas de regulação que prevejam os meios para o cumprimento das diretrizes 

desta Lei, incluindo a designação da entidade de regulação e de fiscalização. 

 

O Município de Nanuque/MG, entretanto, no momento atual, não atende aos requisitos 

estabelecidos pela Lei nº 11.445/07 no que se refere à regulação dos serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário, não há agência ou órgão regulador 

constituído ou designado para tal fim. 
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Os entes reguladores têm como objetivos principais estabelecer padrões para os 

prestadores dos serviços, garantir o cumprimento das metas, prevenir e reprimir eventuais 

abusos econômicos e, por fim, definir políticas tarifárias, a fim de assegurar a modicidade, 

eficiência e a eficácia da prestação dos serviços. 

Os reguladores são responsáveis, ainda, pela edição de normas técnicas, econômicas 

e sociais e pela função de arbitrar os conflitos existentes entre os diversos prestadores. Para 

o atendimento desses objetivos, a entidade reguladora deverá fiscalizar o cumprimento dos 

contratos de concessão ou de programa, buscando as informações necessárias junto aos 

prestadores de serviços. 

A independência das agências de regulação deve velar quatro características 

primordiais: 

 

✓ Independência política dos gestores, investidos de mandatos e com estabilidade 

nos cargos durante um prazo previamente fixado;  

✓ Independência decisória estritamente técnica, com a predominância de 

motivações apolíticas, e preferencialmente sem recursos hierárquicos, exceto 

pelo próprio Poder Judiciário, como assegura a Constituição brasileira; 

✓ Independência normativa, necessária para o exercício de competência 

reguladora dos setores de atividades de interesse público a seu cargo;  

✓ Independência gerencial orçamentária e financeira ampliada, inclusive com a 

atribuição legal de fonte de recursos próprios. 

 

Outro fator bastante influenciável é a tecnicidade das agências. Vale ressaltar que 

quanto mais técnicos concursados e qualificados a agência tiver, em comparação com o 

número de servidores comissionados, maior será a possibilidade de a agência ser mais 

autônoma. A tecnicidade é tida como uma das principais causas que enseja o insulamento 

burocrático do corpo técnico das Agências Reguladoras, frente aos entes regulados e ao 

Poder Executivo, e por isso mesmo, está diretamente ligada à autonomia decisória.  

O Regulador deve ter suas ações tecnicamente justificadas, buscando sempre atuar de 

forma imparcial e tentando eliminar possíveis ingerências políticas de suas ações. Tal 

imparcialidade técnica é produto de contínua capacitação por parte dos reguladores e 

permite a criação de um ambiente regulatório seguro, evitando quebras de normas ou a 

utilização de procedimentos sem que estejam previstos.  

Por estes aspectos e pela dificuldade de encontrar em municípios de menor porte 

técnicos com experiências em saneamento, envolvendo, engenharia, saneamento 

ambiental, geologia, economia, advocacia, estatística, administração, entre outros, é que 

sugere-se a delegação desses serviços. Esta delegação, como não se anteviu nenhuma 

solução regional, baseia-se na realização de um convênio com a agência estadual. Como se 

sabe, o Estado de Minas Gerais já possui agência de regulação, controle e fiscalização de 

serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, denominada Agência 
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Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado de 

Minas Gerais – ARSAE/MG. 

Trata-se de autarquia estadual, cuja competência está definida no art. 5 da Lei nº 

18.309/2009, transcrito no item 2.2.1. Todavia, em qualquer cenário que recaia a opção, é 

necessária a aprovação de lei municipal que preveja qual das alternativas acima indicadas 

seria a mais adequada para os anseios municipais. 
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6. ESTUDO DE CRESCIMENTO POPULACIONAL 

 

TABELA 6.1 
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7. ESTUDO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

7.1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE 

 A partir dos dados levantados em campo e as informações obtidas com os funcionários 

da COPASA, que operam o sistema de abastecimento de água, realizamos o presente estudo, 

que visa verificar a possível existência de pontos deficientes e/ou com estrangulamento no 

atual sistema, além de verificar também a sua capacidade de atendimento, e 

universalização para os próximos 35 anos. 

Tomando como base o período médio de funcionamento da ETA de 14 horas/dia 

(informação do operador na data da visita 27/06/18), e considerarmos a capacidade 

máxima de operação da ETA de 150 l/s, teremos um volume médio diário de 7.560 m³. 

A atual captação está localizada a margem esquerda do Rio Mucuri e realizada por 

meio de dois CJMBA, trabalhando alternadamente, com vazão QCJMBA = 150 l/s cada. A água 

é recalcada por meio de uma adutora com tubulação de DN 450 mm sendo parte do material 

em FoFo e parte em PVC DEFOFO. Para esta vazão e este diâmetro temos uma velocidade 

de 0,94 m/s que atende as normas da ABNT.  

Sabendo-se que a atual ETA foi projetada para uma vazão máxima de QETA2018 = 150 

l/s, temos os seguintes dados para projeção:  

• DADOS – 1ª PROJEÇÃO 

✓ Per capita adotada no projeto de esgotamento sanitário em execução: 122,52 

l/hab./dia; 

✓ Crescimento populacional adotado no projeto acima citado: 0,5% a.a; 

✓ Crescimento populacional adotado no projeto acima citado para Serra dos 

Aimorés: 0,2% a.a. 

 

TABELA 7.1 – MUNICÍPIO DE NANUQUE 
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TABELA 7.2 – SEDE DO MUNINÍPIO DE SERRA DOS AIMORÉS 

 
 

Como podemos observar, a vazão necessária para atender somente a cidade de 

Nanuque em 2038, se considerarmos o funcionamento da ETA por 24 horas, é de Q2038 = 73 

l/s  e levando-se em conta que o conjunto existente hoje é para uma vazão de QCJMBA = 150 

l/s, concluímos que, até 2038 não haverá necessidade de ampliações.  

Como a ETA de Nanuque também atende a sede do município de Serra dos Aimorés, 

logo deve-se considerar o volume de água tratada que abastece o município em questão. 

Como informado anteriormente, a vazão máxima de projeto da ETA, é de QETA2018 = 150 

l/s. Observando um período de funcionamento de 24 horas, para final de plano (2038),  Serra 

dos Aimorés necessitará de uma vazão máxima de 15 l/s (QSA) e Nanuque uma vazão 

máxima de 73 l/s conforme tabelas 2 e 1 logo, teremos uma vazão total necessária para 

atender as duas cidades de 97 l/s, que é inferior a capacidade atual da ETA.  

Se considerarmos para final de plano o mesmo período de funcionamento de hoje (14 

horas/dia), para atendermos as duas cidades a ETA teria que ter uma capacidade 

operacional de 153,28 l/s, conforme tabelas 1 e 2, que estaria um pouco acima da 

capacidade da ETA. necessitando então de uma futura ampliação.  

Por fim, para que não haja a necessidade de ampliação da capacidade  da ETA, 

sugerimos a ampliação do horário de funcionamento de 12, para 15 horas por dia, onde 

passaríamos a ter as seguintes vazões: Nanuque QNAN = 112 l/s e para Serra dos Aimorés 

QSA = 25 l/s, que somadas, demostram ser inferior aos 150 l/s, que é a capacidade atual de 

tratamento.    

• DADOS – 2ª PROJEÇÃO 

Se levarmos em consideração que com a população das duas cidades juntas, passa 

para a classificação de médio porte, clima tropical úmido, temperaturas variando de 17 a 29 

°C e uma média de 23 °C, predominância de casas com jardins e ruas calçadas, 

realizaremos um novo estudo, considerando um consumo per capita de 150 l/hab.dia.  

✓ Per capita adotada para o novo estudo: 150 l/hab./dia; 

✓ Crescimento adotado no projeto citado anteriormente para Nanuque: 0,5% a.a; 

✓ Crescimento adotado no projeto citado anteriormente para Serra dos Aimorés: 

0,2% a.a. 
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TABELA 7.3 – MUNICÍPIO DE NANUQEUE PER CAPITA DE 150 L/HAB./DIA 

 
 

TABELA 7.4 – SEDE DO MUNICÍPIO DE SERRA DOS AIMORÉS PER CAPITA DE 150 L/HAB./DIA 

 

Seguindo o raciocínio da 1ª PROJEÇÃO, considerando a vazão máxima de projeto da 

ETA, que é de QETA2018 = 150 l/s. Observando um período de funcionamento de 24 horas, 

para final de plano ( 2038),  Serra dos Aimorés necessitara de uma vazão máxima de 19,14 

l/s e Nanuque uma vazão máxima de 85 l/s conforme tabelas 4 e 3 logo, teremos uma vazão 

total necessária para atender as duas cidades de 104,14 l/s, que é inferior a capacidade 

atual da ETA. 

Se considerarmos para final de plano o mesmo período de funcionamento de hoje (12 

horas/dia), para atendermos as duas cidades a ETA teria que ter uma capacidade 

operacional de 208,5 l/s, conforme tabelas 3 e 4, necessitando então de uma futura 

ampliação. 

Foi estudado então, para 2038, e tomando como base o mesmo período de 

funcionamento de 15 horas, que se iguala ao período de operação mínimo proposto para a 

1ª PROJEÇÃO. Teríamos então as seguintes vazões necessárias ao atendimento de Nanuque 

e Serra dos Aimorés, respectivamente QNAN = 136,17 l/s e QSA = 30,63 l/s, que somadas, 

dariam um total de 166,8 l/s, superior a atual capacidade da ETA, como citado 

anteriormente, necessitando para tanto ampliar as instalações.  

Por fim, para que se possa atender a necessidade de produção de água tratada para 

as duas cidades, tomando como base um consumo per capta de 150 l/hab.dia, sem que se 

tenha a necessidade de ampliação das instalações a ETA (capacidade atual = 150 l/s), será 

necessário um período mínimo de operação de 18 horas/dia, que atenderia as vazões de 

Nanuque QNAN = 113,47 l/s e Serra dos Aimorés QSA = 25,52 l/s, totalizando 139 l/s.  
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Teremos condições de atender, com uma per capita de 122,52 l/hab./dia o 1º e o 2º 

item da TABELA abaixo, respectivamente 24 e 18 horas de funcionamento:  

 

TABELA 7.5 – PER CAPITA DE 150 L/HAB./DIA 

 

 

• CONCLUSÃO 

Conclui-se que o sistema de abastecimento de água para os dois municípios em 

questão necessita de um funcionamento da ETA de no mínimo 18 horas que geraria uma 

vazão de: QNAN + QSA < QETA2018; 113,47 + 25,52 = 139 l/s < 150 l/s atual.       

Finalmente, para uma vazão de ETA igual a 150 l/s, no ano de 2038 e população total 

de: 40.851 + 9.190 = 50.041 habitantes; 

A atual capacidade de produção e tratamento de água do sistema hora existente 

conforme estudo acima desenvolvido demonstra ser suficiente para atender necessidade de 

abastecimento das cidades de Nanuque e Serra dos Aimorés até o final de plano com folga.  

7.1.1. RESERVAÇÃO  

O sistema de reservação existente na Sede do município tem capacidade instalada de 

4.280 m³. Após a conclusão do estudo, identificamos que a reservação necessária para 

atendimento no ano de 2038 (final de plano) é de 2.534,4 m³, isso demonstra que as 

instalações hoje existentes superam a demanda futura.  

7.1.2. ADUTORA DE ÁGUA TRATADA 

Com a conclusão dos estudos realizados pode ser verificado que a adutora de água 

tratada existente atende a necessidade de abastecimento até o final de plano (2038), visto 

que seu diâmetro é de DN400 mm e que suporta uma vazão de até 157 l/s. 

7.1.3. REDE DE DISTRIBUIÇÃO  

Como o material técnico solicitado, para a realização dos estudos da necessidade ou 

não de ampliação e/ou complementação das redes de distribuição existentes, não nos foi 

apresentado, buscamos levantar dados e informações com os funcionários da 

COPASA/Nanuque, que por vez, souberam nos passar apenas informação de que 

aproximadamente 60% de toda a rede de distribuição da cidade existente é em cimento 

amianto com diâmetros variados. Diante do exposto, nos leva a concluir ser de extrema 

necessidade a substituição de todos os trechos da rede com as tubulações de cimento 

amianto para atendimento da legislação e norma vigentes.  
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Como não temos a extensão total de rede de cimento amianto existente bem como os 

diâmetros predominantes, realizamos, com base nas informações citadas acima, um estudo 

estimativo para se ter ideia dos recursos necessários à substituição das redes. 

Extensão aproximada das redes de cimento amianto 81.344 m, diâmetro médio 

adotado para efeito de cálculo estimativo 100 mm. 

Valor estimado R$ 7.183.514,00. 

 

7.1.4. LABORATÓRIO DE CONTROLE E QUALIDADE DA ÁGUA 

Em visita realizada às instalações da ETA, verificamos a inexistência de um laboratório 

de controle e qualidade da água. Consideramos prudente que, para o porte do sistema de 

abastecimento de água de Nanuque, seja instalado pelo menos um laboratório de baixa 

complexidade para atendimento à legislação vigente. Abaixo, apresentamos algumas 

orientações para a elaboração de um projeto de laboratório com estimativa de custo para 

construção física, equipamentos e vidrarias.     

As orientações deste Guia tomam como base as NR’s do MTE, aprovado pela Portaria 

nº 3.214, de 08 de junho de 1978 e NBR’s da ABNT. 

Todas as etapas do projeto de um laboratório químico e sua execução envolvem a 

participação de vários profissionais sempre orientados e acompanhados por profissional da 

área da Química.  

A NR-8, do MTE (11), dispõe sobre as especificações para edificações de ambientes de 

trabalho, e a NBR 13.035 da ABNT (22), dispõe sobre planejamento e instalação de 

laboratórios para análises e controle de águas. 

Recomenda-se que as instalações laboratoriais sejam no piso térreo. 

No caso específico de laboratórios de análises ambientais deve-se seguir os itens 

abaixo. 

7.1.4.1. PISOS 

O piso não deve apresentar saliência nem depressões que prejudiquem a circulação de 

pessoas ou a movimentação de materiais e deve apresentar as seguintes características: 

• Retardante ao fogo; 

• Impermeabilidade; 

• Antiderrapante; 

• Resistência mecânica e química; 

• Facilidade de manutenção; e, 

• Ser fosco. 

Quando houver ralos, estes devem ser sifonados. Recomenda-se utilizar piso frio e 

nunca o encerar. Em laboratórios com máquinas pesadas, recomenda-se contra piso com 

pintura epóxi. 
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7.1.4.2. PAREDES 

As paredes devem ser claras, foscas, impermeáveis, retardante ao fogo e de fácil 

manutenção. 

• NR-8 – Item 8.4.1 – Proteção contra intempéries: 

“8.4.1 - As partes externas, bem como todas que separem unidades autônomas de uma   

edificação, ainda que não acompanhem sua estrutura, devem obrigatoriamente observar as 

normas técnicas oficiais relativas a resistência ao fogo, isolamento térmico, isolamento e 

condicionamento acústico, resistência estrutural e impermeabilidade.”  

Não é recomendado o uso de revestimentos, exceto em áreas específicas de lavagem 

de vidrarias. 

No caso de utilização de divisórias de fórmicas, deverá ser tomado cuidado com os 

equipamentos que serão colocados próximos, bem como instalações elétricas. 

Levando em consideração a segurança, recomenda-se que a parte superior das 

divisórias seja de vidro. 

 

7.1.4.3. TETO 

O teto deve atender às necessidades do laboratório quanto à passagem de tubulações, 

luminárias, grelhas, isolamento térmico e acústico, estática. Não deve apresentar 

reentrâncias e/ou saliências que facilitem acúmulo de sujeiras. 

NR 8 – item 8.2 – “Os locais de trabalho devem ter a altura do piso ao teto, pé direito, 

de acordo com as posturas municipais, atendidas as condições de conforto, segurança e 

salubridade, estabelecidas na Portaria 3.214/78.  (Redação dada pela Portaria nº 23, de 9-

10-2001).” (11) NR 13035 – item 5.3 – “Deve ser considerada altura mínima 3,0 m, tendo-

se como referência a distância entre piso e forro (pé-direito).” 

O forro deve ficar entre 25 a 30 cm abaixo da laje para facilitar a manutenção e pode 

servir de passagem das tubulações de utilidades. Acima da laje, com acesso para 

manutenção, pode ser construído o chamado piso técnico, apresentando espaço suficiente 

para pelo menos uma pessoa fazer a manutenção. Neste piso técnico podem ficar os 

motores das capelas e as tubulações das utilidades. 

 

7.1.4.4. PORTAS 

Considerando a NR-23, do MTE (15), que regulamenta sobre proteção contra incêndios, 

os locais de trabalho deverão dispor de saídas em número suficiente e de modo que aqueles 

que se encontrarem nesses locais possam abandoná-los com rapidez e segurança em caso 

de emergência. 

A porta deve ter mola retrátil, altura de 2,10 m e largura mínima de 1,20 m, com 

sentido de abertura da porta para a parte externa do local de trabalho e recomenda-se: 

• O uso de visores em portas e onde mais for possível; 
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• Ser em material impermeável e que retarde o fogo; 

• Ser instaladas, no mínimo, 2 portas (uma que corresponde à entrada principal e outra 

que será a saída de emergência do laboratório). Ambas sinalizadas; 

• Portas duplas permitindo a passagem de caixas, equipamentos etc.; e, 

• Uso de grelha de ventilação na parte inferior, quando necessário. 

O forro deve ficar entre 25 a 30 cm abaixo da laje para facilitar a manutenção e pode 

servir de passagem das tubulações de utilidades. 

Acima da laje, com acesso para manutenção, pode ser construído o chamado piso 

técnico, apresentando espaço suficiente para pelo menos uma pessoa fazer a manutenção. 

Neste piso técnico podem ficar os motores das capelas e as tubulações das utilidades. 

 

7.1.4.5. JANELAS E VITRÔS 

Orienta-se que as janelas e vitrôs sejam localizados acima de bancadas e 

equipamentos, numa altura aproximada de 1,20 m do nível do piso e que a área de 

ventilação/iluminação seja proporcional à área do recinto, numa relação mínima de 1:5 (um 

para cinco). Deverá haver sistema de controle de raios solares, como persianas metálicas, 

películas protetoras e breezes (anteparos externos instalados nas janelas que impedem a 

entrada de raios solares, mas não impedem a entrada de claridade). Porém, sob nenhuma 

hipótese deverão ser instaladas cortinas de material combustível. 

Os caixilhos devem ser amplos, facilmente manipuláveis, resistentes a ataques de 

agentes químicos e às intempéries. As janelas devem estar afastadas das áreas de trabalho 

e dos equipamentos, tais como cabines de segurança biológica, balanças e capelas de 

exaustão química, entre outros que podem ser afetados pela circulação de ar. 

Devem ser empregados materiais de construção e acabamentos que retardam o fogo, 

que proporcionem boa vedação, sejam lisos, não porosos, de fácil limpeza e manutenção. As 

janelas devem ser dotadas de dispositivos de abertura, sempre que necessário. 

 

7.1.4.6. SALA DE ARMAZENAGEM DE REAGENTES  

Critérios rígidos devem ser seguidos para armazenar produtos químicos variados.  Deve-

se levar em conta que produtos químicos podem ser: voláteis, tóxicos, corrosivos, 

inflamáveis, explosivos e peroxidáveis. Assim sendo, o local de armazenagem deve ser 

amplo, bem ventilado, preferencialmente com exaustão, dotado de prateleiras largas, 

seguras e instalações elétricas à prova de explosões. Quando da necessidade de armazenar 

líquidos inflamáveis de pontos de fulgor abaixo de 36 °C, o refrigerador ou câmara de 

refrigeração deverá ser a prova de explosões, isto é, isento de faiscamentos elétricos na parte 

interna. Utilizar timer para acionamento automático do exaustor. 
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7.1.4.7. VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO 

Todo laboratório necessita de um sistema de exaustão e ventilação corretamente 

projetado para as atividades realizadas, incluindo capelas, coifas, ar condicionado, 

exaustores e ventiladores. A manutenção deve ser periódica, para garantir a eficiência das 

instalações. 

O projeto de ventilação geral deve contemplar a troca contínua do ar fornecido ao 

laboratório de forma a não permitir a concentração de substâncias odoríferas e/ou tóxicas 

no transcorrer da jornada de trabalho. Por se tratar da parte mais complexa na montagem 

de um laboratório, recomenda-se seguir as orientações de profissional habilitado da área de 

ventilação industrial. 

 

7.1.4.8. SEGURANÇA 

O fluxo de saída e circulação de pessoal deve estar sinalizado de acordo a NR-26, do 

MTE. 

O Mapa de Risco tem como objetivos reunir as informações necessárias para 

estabelecer o diagnóstico da situação de segurança e saúde na área de trabalho e 

possibilitar, durante a sua elaboração, a troca e divulgação de informações entre os 

trabalhadores, bem como estimular sua participação nas atividades de prevenção. 

Este mapa deve ser elaborado de acordo com o anexo IV, da NR-5, do MTE, 

regulamentado pela Portaria nº. 25, de 29 de dezembro de 1994 e ser fixado no local de 

trabalho para conhecimento dos riscos envolvidos. 

Dentro de um programa institucional de biossegurança a sinalização é uma das 

primeiras ações a serem desenvolvidas pelos profissionais responsáveis. O emblema 

internacional indicando o risco biológico deve estar afixado nas portas de acesso aos 

laboratórios, para restringir o acesso ao laboratório e inibir a entrada de pessoas que não 

tenham relação direta com o trabalho ali desenvolvido. 

Os laboratórios químicos devem seguir as normas de sinalização por cores, que servem 

para identificação de equipamentos de segurança, delimitação de áreas de risco e 

canalizações empregadas para a condução de líquidos e gases. 

Sempre que necessária, a identificação por cores deve ser acompanhada por sinais 

convencionais ou palavras. 
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7.1.4.9. VIDRARIAS RECOMENDADAS 

 
TABELA 7.6 
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7.1.4.10. EQUIPAMENTOS NECESÁRIOS 
 

TABELA 7.7 

 

 

7.1.4.11. VALOR ESIMADO PARA CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO 

• Total estimado para equipamentos: R$ 151.500,00 

• Valor estimado para construção: R$ 214.600,00 

 

7.2. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE VILA 

GABRIEL PASSOS 

O sistema de abastecimento de água da Vila tem cobertura de 100%. Com os estudos 

realizados verificou-se que a capacidade hoje instalada é mais que suficiente para atender a 

demanda de final de plano (2038). 

Recomenda-se que seja dado um destino adequado ao efluente de lavagem dos filtros, 

decantador e floculadores, uma vez que, conforme informação do operador local, a descarga 

é realizada dentro da área da estação. Outro fator importante, é a falta de limpeza e 

organização da ETA. 

 

7.3. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE VILA 

PEREIRA 

O sistema de abastecimento de água da Vila tem cobertura de 100%. Com os estudos 

realizados verificou-se que a capacidade hoje instalada é mais que suficiente para atender a 

demanda de final de plano (2038). 

Chamamos a atenção para o aspecto positivo referente ao estado de conservação e 

limpeza de todas as áreas que envolvem o sistema de abastecimento de água da Vila, não 

necessitando, pelos próximos anos, de nenhum tipo de investimento para recuperação ou 

melhora.    
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7.4. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE 

O sistema de esgotamento sanitário da sede de Nanuque foi dividido em duas etapas. 

Na 1ª etapa foram construídas redes coletoras (em parte da cidade localizada a margem 

esquerda do Rio), 4 EEEB’s, emissários, interceptores e parte do primeiro módulo da ETE com 

capacidade de 35 l/s, como relatado no diagnóstico, encontra-se em carga. 

  A 2ª etapa, atualmente em construção, quando concluída, contemplará todo o 

restante da cidade. O projeto em execução abrange o restante da rede coletora, 8 EEEB’s, 

emissários, interceptores, segundo módulo da ETE, também com capacidade de 35 l/s, e 

ligações domiciliares.  

Após análise do projeto que está em execução, constatamos que todos os 43 pontos 

de lançamento de esgoto in natura serão retirados.       

Das 4 EEEB’s já construídas, apenas 2 (MD-03 e MD-04), atendem a vazão de final de 

plano (2038) com o per capita recomendado pela norma de 150 l/hab./dia. 

 As demais EEEB’s, tanto projetadas quanto construídas, se considerarmos o per capita 

recomendado por norma de 150 l/hab./dia para final de plano (2038), deverá sofrer 

alteração dos seus conjuntos de recalque conforme tabelas abaixo: 

• EEEB’s da margem direita 

TABELA 7.8 – EEEB MD-01 

 
 

TABELA 7.9 – EEEB MD-02 
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• EEEB’s da margem esquerda 

 

TABELA 7.10 – EEEB ME-01 

 

 

TABELA 7.11 – EEEB ME-02 

 
 

TABELA 7.12 – EEEB ME-03 
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TABELA 7.13 – EEEB ME-04 

 

 

• EEEB’s dos bairros 

 

TABELA 7.14 – EEEB SÃO GRALDO 

 
 

TABELA 7.15 – EEEB SETE DE SETEMBRO 
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TABELA 7.16 – EEEB VILA NOVA 

 
 

• EEEB Final  

TABELA 7.17 – EEEB FINAL 

 

 

A ETE que está sendo ampliada irá atingir a capacidade de 70 l/s conforme projetado. 

Cabe ressaltar que considerando o per capita previsto por norma de 150 l/hab./dia, a mesma 

não atenderá a universalização do tratamento do sistema de esgotamento sanitário, pois 

teria que tratar 82,27 l/s para atendimento da demanda. 

Abaixo, per capita e quadro de vazões adotados no projeto. 

 
TABELA 7.8 – PER CAPITA E QUADRO DE VAZÕES ADOTADOS NO PROJETO 

 

OBS.: As plantas com as redes existentes (Etapa 1), construídas e a construir (Etapa 2) 

vide ANEXO 1. 
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Planilha com serviços e construção do sistema de esgotamento sanitário realizadas até 

julho de 2018. 
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A planilha abaixo contém os valores dos serviços que faltavam ser realizados a partir 

de julho de 2018. 
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7.5. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE VILA GABRIEL PASSOS E 

VILA PEREIRA 

Como informado no diagnóstico, não existe sistema de esgotamento sanitário nas Vilas 

mencionadas. Para que se alcance a universalização do sistema de esgotamento sanitário 

do município, torna-se necessário a contratação do projeto e construção. 
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8. ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES DISPONIBILIZADAS  

8.1. LIGAÇÕES E ECONOMIAS DE ÁGUA 

Foram recebidas pela PMN, por meio de via judicial, da visita da CWC ao escritório local, 

e de ofício ao Secretário de Meio Ambiente as seguintes informações: 

 

Analisando os dados acima, somos obrigados a descartar as informações prestadas 

pela COPASA à PMN em janeiro de 2017.  
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Apesar das informações do escritório local da COPASA terem como mês de referência 

julho de 2018, elas se mostram com coerência em relação às informações prestadas por 

meio de ação judicial, referentes a dezembro de 2017. 

Outro ponto a considerar é o pequeno crescimento vegetativo como pode ser verificado 

no quadro a seguir: 

 

Apesar de estarmos analisando as ligações faturadas, deveríamos também estar 

verificando o crescimento das ligações existentes, informações estas que não 

disponibilizadas. 

Segundo o escritório local da COPASA, existiam, em julho de 2018, 2.469 ligações 

cortadas. 

 O crescimento negativo indica praticamente a inexistência do aumento do número de 

ligações em dezembro de 2016, ocorrida em função de uma possível política de corte. 

Considerando os dados fornecidos pelo escritório local, no período de janeiro a julho de 

2018, o crescimento das ligações faturadas foi de 110 ligações, ratificando os dados acima 

especificados. 

A variação do número de economias por ligação também é pequena situando-se em 

torno de 1,05, no período de 2014 a 2017. 
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8.2. HISTOGRAMAS DE CONSUMO (DEZ./2017) 

Para efetuarmos uma análise dos histogramas de consumo, inicialmente 

determinamos a participação de cada um dos itens, sendo estas economias, volumes 

medidos, faturados e faturamento, por categoria/localidade e total, que podem ser 

observados nos quadros a seguir: 
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No Quando Resumo podemos observar a participação das economias, volumes e 

faturamento por categoria/grupo: 
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8.2.1. ECONOMIAS RESIDENCIAIS 

Outro aspecto que merece destaque é o percentual das ligações residenciais do grupo 

Tarifa Social que representa mais de 28% do universo das ligações da Categoria Residencial, 

como pode ser verificado a seguir: 

 QUANTIDADE PARTCIPATIVA 

 RESIDENCIAL SOCIAL:  3.909  - 28,6%   

 RESIDENCIAL : 9.749 - 71,4%   

 TOTAL : 13.658 – 100%  
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8.2.2. SAZONALIDADE 

Como relatado no item anterior, não nos foi possível analisar a influência da 

sazonalidade nos volumes micromedidos e faturados em função de não ter sido fornecido os 

histogramas de consumo relativos aos 12 meses de 2017. Tivemos de analisar a variação 

climática e o seu reflexo no faturamento. 

Pelos dados de variação climática especificados no item 1, verificamos que as maiores 

precipitações e as maiores temperaturas mínima e máxima ocorrem nos meses de 

dezembro a março. 

Já as menores temperaturas, ocorrem nos meses de junho a agosto, com as menores 

precipitações.   

Analisando o faturamento do período de 2014 a 2017, verificamos também que as 

menores médias mensais de faturamento de água ocorrem, também, no mesmo período de 

menores temperaturas, como pode ser verificado na participação média dos faturamentos e 

observado no quadro a seguir: 

 

Observa-se ainda, que os maiores faturamentos ocorrem no período de outubro a 

janeiro. 
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8.3. CORREÇÃO TARIFÁRIA 

As correções tarifárias praticados a partir de 2014 tem a sua data especificada e se 

aplica em função da prestação dos serviços, como podem ser observadas no Quadro a seguir: 

 

Se analisarmos mais uma vez o faturamento, vamos verificar que o impacto desses 

reajustes, acima dos indicadores econômicos, não teve reflexo no faturamento dos exercícios 

de 2016 (10,49%) e 2017 (8,69%). 

Em 2014, apesar de ter sido implantado a partir de 11 de abril de 2014, o reflexo no 

faturamento só veio ocorrer em outubro daquele exercício. Já em 2015 (15,43%) o reflexo 

só veio a acontecer em outubro/2015 (15,6%). 

8.4. INADIMPLÊNCIA 

8.4.1. DADOS FÍSICOS 

LIGAÇÕES EXISTENTES: 17.021 

LIGAÇÕES ATIVAS: 14.532 

LIGAÇÕES INATIVAS: 2.489  - 14,62% 

*julho/2018. 

8.4.2. DADOS FINANCEIROS 

 

Conforme pode ser observado acima, o índice de inadimplência em 2016 e 2017 estão 

bastante elevados. 
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8.5. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA E CUSTOS DOS SERVIÇOS  

 

Em função dos dados acima fornecidos foi possível determinar a participação de água 

e esgoto na receita líquida total e consequentemente no faturamento. 

 

RECEITA LÍQUIDA TOTAL DE ÁGUA E ESGOTO 

 

Porém, como a receita operacional líquida corresponde ao faturamento total retirando-

se os impostos/tributos que incidem diretamente sobre ele (PIS, PASEP e COFINS), 

verificamos que existe uma incoerência na receita operacional líquida de 2016 como pode 

ser observada no quadro a seguir: 
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Nos quadros a seguir podemos observar que os custos operacionais em 2015 com um 

crescimento de cerca de 13% em relação a 2014, pode ter ocorrido em função do forte 

crescimento das tarifas de energia elétrica. 

Não apresenta crescimento em 2016 em relação a 2015, mas, apresenta um forte 

crescimento em 2017 em relação a 2016, principalmente analisando-se os custos 

operacionais de água e esgoto (cerca de 18%) em relação aos custos exclusivamente dos 

serviços de água (cerca de 11%).  

 

8.6. ESTRUTURA TARIFÁRIA 

A estrutura tarifária da COPASA foi fornecida e apresenta-se composta de uma parcela 

fixa e outra variável, sem especificação de consumo mínimo. 

Outro aspecto a considerar é o intervalo das faixas de consumo diferenciado da 

categoria residencial para as demais categorias – comercial, industrial e pública, onde para 

estas existe uma faixa de consumo de 41 a 200 m³/mês. 

Esta característica está definida pela ARSAE-MG, vez que outros municípios que 

possuem administração municipal, possui estrutura tarifária semelhante. 

Em relação aos serviços de esgotamento sanitário, apresenta-se duas tarifas em 

relação aos serviços prestados: 

I. Tarifas EDC (esgotamento dinâmico com coleta) em caso de ausência de 

tratamento do esgoto coletado (37,5% da tarifa de água). 

II. Tarifas EDT (esgotamento dinâmico com coleta e tratamento) em caso de 

efetivo tratamento do esgoto coletado (95,0% da tarifa de água). 
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9. AÇÕES NECESSÁRIAS PARA UNIVERSALIZAÇÃO DOS 

SISTEMAS 

9.1. ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SEDE  

9.1.1. ESCOPO DAS AÇÕES: 

• Substituição das redes de distribuição de cimento amianto – curto e médio 

prazo; 

• Construção do LCQA – curto prazo; 

• Equipamentos para operação do laboratório – curto prazo. 

9.1.2. PLANO DE INVESTIMENTOS: 

• Substituição das redes de cimento amianto – Curto e Médio Prazo R$ 

7.183.514,00; 

• Construção de Laboratório de Controle de Qualidade da Água e Equipamentos – 

Curto Prazo R$ 366.000,00. 

9.2. ESGOTAMENTO SANITÁRIO – SEDE  

9.2.1. ESCOPO DAS AÇÕES: 

1º Cenário – Curto e Médio Prazo: 

Caso o convênio com a FUNASA permaneça vigente e seja repactuado as etapas/fases 

do projeto em execução, que hora encontra-se com as obras paralisadas, o mesmo não 

atingirá a totalidade dos itens projetados. Para a sua conclusão será necessária uma 

complementação financeira como sugerido no plano de investimento abaixo. 

2º Cenário – Médio e Longo Prazo: 

Caso o convênio com a FUNASA venha a ser cancelado, será necessário a alocação de 

recursos conforme previsto no plano de investimento abaixo para a conclusão das obras 

restantes.  

 

9.2.2. PLANO DE INVESTIMENTO ESGOTO 

1º Cenário – Curto e Médio Prazo:  

Tendo continuidade o convênio com a FUNASA: 

• Valor total do convênio – R$ 15.794.887,40; 

• Valor liberado pela FUNASA na 1ª parcela – R$3.228.331,73; 

• Saldo do convênio – R$12.566.555,67 – Tempo de execução de acordo com a 

vigência do convênio; 

• Valor executado até a 8ª medição – R$2.327.212.63; 
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• Valor necessário para o equilíbrio financeiro da planilha, visando atingir os 100% 

do projeto - R$3.860.962,56. 

 

2º Cenário – Médio e Longo Prazo:   

Situação em que o convênio com a FUNASA seja interrompido e cancelado. 

• Valor necessário para conclusão das obras, atingindo 100% do projeto – R$ 

16.427.518,23. 

 

9.3. ESGOTAMENTO SANITÁRIO – DISTRITOS  

9.3.1. DISTRITO VILA GABRIEL PASSOS - CURTO PRAZO 

Valor estimado, visto que não existe projeto - R$ 750.000,00.  

9.3.2. DISTRITO VILA PEREIRA - CURTO PRAZO 

Valor estimado, visto que não existe projeto - R$ 1.450.000,00. 
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10. COMPARATIVO DOS MODELOS DE GESTÃO PARA 

SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 

 

 

Diferenças e semelhanças entre Departamento (administração direta) e Autarquia 

(administração indireta). 

 

 
Fonte: 24º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental - “Saneamento Ambiental: 

Compromisso ou Discurso?” 
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DIRETOR GERAL 

» Carlos Frederico Vergne de Carvalho – Analista de Sistemas 

 

CORPO TÉCNICO 

» Edgar de Oliveira Vianna Filho – Engenheiro Civil 

» Alberto Castilho Brasil – Engenheiro Civil e Sanitarista 

» Sergio Coser Boynard – Engenheiro Ambiental 

» Guilherme Castro de Carvalho – Engenheiro Mecânico 

» Marcelo Franklin e Rodrigues – Engenheiro Mecânico 

» Eurico Suzart de Carvalho Neto – Engenheiro Civil e Sanitarista 

» Thiago Lino Rodrigues Pinto – Advogado 

» Maurineia Pimentel Loureiro Alcantara – Economista 

» Ricardo Novaes Marinho – Administrador 

» Ludilmila Zacché Batista Caetano – Química  

» Amanda Loureiro Pimentel – Estagiária em Engenharia Civil 
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TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 

 

 

Aos          dias de                        de 2018 realizamos a entrega, em caráter definitivo, da 

atualização do plano municipal de saneamento básico eixo abastecimento de água e 

esgotamento sanitário – Nanuque/MG, objeto do contrato , firmado entre a Prefeitura 

Municipal de Nanuque e a empresa CWC Sistemas de Informação e Soluções em 

Saneamento Ltda – EPP. 

 

A Contratada se compromete, a contar desta data, realizar a entrega do produto da 

seguinte forma: 

 

» 01 (uma) reunião de apresentação com a Prefeitura Municipal de Nanuque/MG; 

» 01 (uma) audiência pública. 

 

O pagamento dos serviços ora contratados não estão vinculados à realização das 

reuniões acima descritas. 

 

Por estar de acordo e constatar que os serviços citados acima foram executados de 

acordo com as condições contratuais, normas técnicas e legislação em vigor e em obediência 

aos projetos, especificações técnicas e demais elementos fornecidos pela contratante, e 

achando-se concluída, expediu-se o presente TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, 

cessando nesta data a responsabilidade direta da empresa contratada quanto a alterações 

e adequações sobre o serviço contratado. 

 

Nanuque,     de                    de 2018 

 

 

__________________________________________________ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE/MG 

 

__________________________________________________ 
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Carlos Frederico Vergne de Carvalho – Diretor Geral 

CWC SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E SOLUÇÕES EM SANEAMENTO 

 

 

ANEXO I – PLANTAS DO SISTEMA DE ESGOATAMENTO 

SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE NANUQUE  

 

 

 

 




