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PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO      
       

INTRODUÇÃO 

  
O presente trabalho constitui o Plano Municipal de Saneamento do Município de 
Arantina em uma versão atualizada, abrangendo a sede municipal com todos os bairros 
localizados em zona urbana. A versão original foi elaborada a partir de estudos 
realizados pela Prefeitura Municipal de Arantina, com parceria da equipe técnica da 
Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA) procurando-se definir critérios 
para a implementação de políticas públicas que promovam a universalização do 
atendimento e a eficácia das intervenções propostas.  

 
Prevê-se a implantação de instrumentos norteadores de planejamento relativos a ações 
que envolvam a racionalização dos sistemas existentes, obtendo-se o maior benefício 
ao menor custo.  
 
Com isso, espera-se aumentar os índices de satisfação da população e contribuir para 
a redução das desigualdades sociais existentes na região. Na priorização das ações 
foram consideradas a otimização na aplicação dos recursos e a necessidade de 
responder ao desafio de oferecer um serviço público de qualidade. 
 
Finalmente, insta salientar que em decorrência de uma série de adversidades durante a 
tramitação do processo de concessão dos serviços públicos em favor da COPASA, os 
prazos originalmente definidos nas metas e objetivos tiveram que ser revistos e 
atualizados, motivo que nos levou a elaborar um novo Plano Municipal de Saneamento 
com as devidas atualizações.  
 

1 - CARACTERIZAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO 
 

1.1 - ASPETOS GERAIS 
  
O Município de Arantina é situado na Mesorregião Sul/Sudoeste de Minas. A sede dista 
por rodovia 317 km da capital Belo Horizonte, e apresenta uma área de 89,42 km². O 
município possui taxa de Alfabetização de 86,02%, e Produto interno Bruto per capita  
de R$6.110,81 (seis mil cento e dez reais e oitante e um centavos) (IBGE, 2010). 
Possui como municípios limítrofes Andrelândia, Bom Jardim de Minas, Liberdade.   
 
De acordo com IBGE (2010) a população do município é de 2.823 habitantes. Possui 
densidade demográfica de 31,57 habitantes/km2. 
 
Possui altitude máxima de 1.379 metros (Alto do Curralinho) e a altitude do ponto 
central da cidade é de 1050 metros. Possui temperatura média de 19,2° C e Índice 
Médio Volumétrico anual de 1470 mm (ALMG, 2010). O município está inserido na 
Bacia Hidrográfica Alto do Rio Grande e possui como principais afluentes, o Rio Turvo 
Pequeno, o Córrego do Carapiá, Córrego Grota dos Carvalhos. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_da_Zona_da_Mata
http://pt.wikipedia.org/wiki/Belo_Horizonte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Densidade_demogr%C3%A1fica
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1.2 - ASPECTOS HISTÓRICOS/ FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA 
 
 

Os primeiros habitantes de Arantina foram as famílias Pereira e Souza, procedentes de 
Santa Rita de Jacutinga e Bom Jardim de Minas, respectivamente. Juca Pereira 
construiu, numa vargem, grande “paiol” para armazenamento das produções de milho e 
feijão, surgindo o primeiro nome do lugar -Vargem do Paiol. 
 
Os fatores determinantes da ocupação e progresso do núcleo foram a construção da 
ferrovia, com a vinda de empreiteiros e comerciantes e a descoberta do “Barro Azul”, 
iniciando a fabricação de telhas e manilhas cerâmicas (Cerâmica Nossa Senhora 
Aparecida e Cerâmica Nossa Senhora das Graças, hoje desativadas).  
 
Antônio Belfort de Arantes - Visconde de Arantes, engenheiro chefe da ferrovia, com o 
objetivo de beneficiar a atual cidade de Andrelândia, desviou o trajeto da via férrea, que 
passou por Vargem do Paiol, construindo-se uma Estação Ferroviária. Em sua 
homenagem, denominaram-na Estação de Arantes, mais tarde Arantina, por haver 
localidade homônima. 
 
Elevado à categoria de município com a denominação de Arantina, pela lei estadual nº 
2764, de 30-12-1962, desmembrado de Bom Jardim de Minas. 
 
 Sua emancipação política ocorreu em 01.03.1963, data em que se comemora o 
“aniversário da cidade” 
 
Em 12 de outubro a cidade comemora o dia se sua padroeira Nossa Senhora 
Aparecida. 
 
Gentílico: arantinense 
 

 
2 - DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO 

 
2.1 - ORDENAMENTO TERRITORIAL 

 
O município de Arantina, localiza-se na Mesorregião Sul/Sudoeste e microrregião de 
Andrelândia. A altitude da sede é de 1050 metros. Possui topografia plana (10%), 
ondulada (60%) e montanhosa (30%). O município de Arantina, integra a Bacia 
Hidrográfica Alto do Rio Grande, sendo que seus afluentes principais são o Rio Turvo 
Pequeno, Córrego Carapiá, o Córrego Grota dos Carvalhos. 

O município possui áreas de preservação permanente (APP), as quais deverão ser 
ocupadas e utilizadas nos moldes da Deliberação Normativa COPAM nº. 76, de 25 de 
outubro de 2004, que dispõe sobre a interferência em áreas consideradas de 
Preservação Permanente (APP) e dá outras providências.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_da_Zona_da_Mata
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bacia_do_rio_Para%C3%ADba_do_Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bacia_do_rio_Para%C3%ADba_do_Sul
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2.2  - SANEAMENTO 
 

2.2.1 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
 
 

2.2.1.1 - SEDE 
 
O município possui 2.633 habitantes na zona urbana e 190 habitantes na zona rural, 
sendo que 97,21% tem sistema de abastecimento de água (IBGE 2010). As principais 
atividades econômicas são a agricultura, comércio e serviços. 
   
No que diz respeito ao abastecimento de água, a sede do município conta com sistema 
público operado de forma autônoma pela própria Prefeitura, em regime contínuo, 
havendo razoável incidência de vazamentos, atendendo a todos os bairros. 
 
A sede do município possui captação superficial no Córrego Carapiá, com volume de 
produção mensal de 1.240 m³ de água (Fonte: Pesquisa Nacional de saneamento 
Básico 2008). Possui 02(dois) reservatórios, com a capacidade total armazenada de 20 
m³ e 200 m³ e cerca de aproximadamente 974 ligações de água. 
 
  

2.2.2  - DRENAGEM PLUVIAL 
 
2.2.2.1 - SEDE 

 
As águas decorrentes da chuva (coletadas nas vias públicas por meio de bocas-de-
lobo e descarregadas em condutos subterrâneos) assim como esgoto coletado (in 
natura) no município de Arantina são lançados em cursos d’água naturais que 
compõem a Bacia Hidrográfica Alto do Rio Grande.  O município conta com a malha 
viária feita, em maior parte de calçamento (bloquetes sextavados) possibilitando certa 
permeabilidade, que somada as águas esparramadas sobre os terrenos infiltram no 
subsolo.  A água no município é escoada por gravidade não necessitando de artifícios 
maiores. O caminho percorrido pela água da chuva na sede, na maioria dos casos, é 
topograficamente definido, determinado pelo traçado das ruas. 
 
O escoamento superficial sofre alterações em decorrência do processo de urbanização, 
derivada principalmente da impermeabilização da superfície (aumento da densidade 
das construções). 
 
O comportamento indisciplinado dos cidadãos, como a disposição inadequada de lixo, 
acaba por entupir bueiros e deteriorar ainda mais a qualidade da água, possibilitando a 
proliferação de doenças de veiculação hídrica. 
 
O crescimento de uma cidade exige que a capacidade dos condutos seja ampliada com 
rigor de critérios técnicos.  
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Cabe aqui também ressaltar que o saneamento ambiental, que incorpora a drenagem 
pluvial, é um tema importante no município. O desenvolvimento de sistema separador 
absoluto, que elimina as ligações clandestinas de águas pluviais nas redes coletoras de 
esgotos visa a minimização dos impactos negativos. Neste sistema a drenagem pluvial 
e a redes de esgotos são projetadas separadamente, sendo a rede de esgoto 
responsável pela coleta e transporte dos dejetos até a estação de tratamento, sendo 
posteriormente encaminhada aos cursos d’água, enquanto o sistema de drenagem 
pluvial encaminhará as águas de chuva diretamente aos cursos d’água.  
  
A Prefeitura Municipal de Arantina através de seus Departamentos competentes, tem 
desenvolvido atividades e empreendimentos que tem a intenção de trazer melhorias no 
que se refere a drenagem urbana no município.  
 
 
2.2.3 - LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

 
 

2.2.3.1 - SEDE  
 
O serviço de limpeza urbana em Arantina apresenta índice de atendimento de 100% e 
é administrado pela Prefeitura. A coleta dos resíduos fica a cargo do Departamento 
Municipal de Limpeza Pública, sendo os resíduos coletados e depositados em uma 
Caçamba móvel, e transportados para o aterro sanitário da cidade de Juiz de Fora, 
havendo a contratação de uma empresa privada para a execução desses serviços.     
 
Atualmente são produzidas 4,30 m³ diários de resíduos sólidos domésticos totalizando, 
para uma população de 2.823 habitantes (IBGE, 2010), aproximadamente 350 gramas 
de resíduo por habitante. A varrição da sede do município é feita pela própria 
Prefeitura.  
 
Ciente da importância da adequação ambiental e normatizações vigentes a Prefeitura 
Municipal de Arantina tem buscando soluções para adequação final de resíduos no 
município. Outra solução é a criação de Consorcio Intermunicipal para cuidar dos 
resíduos produzidos, já em negociação com os Municípios vizinhos .     
 
Em relação ao Lixão, estão sendo tomadas as medidas necessárias para a 
amenização da situação, podendo destacar as seguintes iniciativas: fechamento da 
área para impedir a entrada de pessoas e animais, colocação de placa de identificação 
do local, cobertura do lixo e por fim a desativação da área, sendo observada em todas 
as etapas a disposições constantes da Resolução CONAMA nº. 358, de 29 de abril de 
2005, que “Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de 
saúde e dá outras providências".  
 
Os resíduos de serviço de saúde gerados pelas unidades públicas são recolhidos de 
forma apropriada e transportados em veículos adequado pelo Agência Intermunicipal 
Pé de Serra – ACISPES.  
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A Resolução CONAMA nº. 307, de 5 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, 
critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil (RCC), que 
são resíduos provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras de 
construção civil, e os resultantes da preparação e da escavação de terrenos, tais como: 
tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, 
tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, 
vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica etc., comumente chamados de entulhos de 
obras, caliça ou metralha. O município utiliza parte desse resíduo como base para 
manutenção de estradas. 
 
Os resíduos especiais representados por pilhas e baterias, pneus, lâmpadas 
fluorescentes, resíduos de equipamentos eletroeletrônicos, deverão ser removidos em 
recipientes separados e encaminhados aos postos de coletas especiais.   
 
A Prefeitura apoia e incentiva a criação de uma Associação de Catadores de 
Recicláveis, por se tratar de um projeto que certamente ira aprimorar a gestão de 
resíduos sólidos.  

 
 

2.3  - GESTÃO DOS RISCOS GEOLÓGICOS 
 
 
Arantina possui o COMDEC como órgão Municipal de gestão de situações 
emergenciais, garantindo a integridade física e moral da Comunidade, dignidade, bem 
como preservando o patrimônio público e privado. 
 
Historicamente o município apresenta ocorrências de enchentes no período 
compreendido entre os meses de novembro a março, atingindo os bairros Várzea, 
Centro e Morada do Lago, que se encontram a margem do Rio Turvo Pequeno.   
 
Em relação aos danos e prejuízos estes se caracterizam geralmente por danos 
domésticos, havendo também impacto no patrimônio público, com a danificação de 
calçamentos, rede de agua, bueiros e etc.  
 
Nas pequenas propriedades rurais invadidas pelas águas dos rios, há perdas de 
lavouras, gado e danos materiais e, também, estragos nas estradas vicinais, pontes e 
mataburros. 

 
 
2.4  - ESGOTAMENTO SANITARIO   

 
Quanto à coleta de esgotos, a sede municipal conta com sistema público operado 
autonomamente pela Prefeitura, sendo o índice de atendimento de 99%. 
 
Todos os bairros são atendidos. As redes coletoras são, em sua maioria, constituídas 
de Manilha cerâmica de 150 mm de diâmetro.  
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O sistema de esgotamento sanitário é constituído basicamente de redes coletoras de 
esgotos que lançam os dejetos diretamente nos cursos d’água do Rio Turno Pequeno.  
 
O Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal de Arantina não possui mapas 
com a localização de todo o sistema.  
   
As redes foram implantadas sem obediência às normas e especificações técnicas 
adequadas. A disposição exata das redes, que não possuem projeto é conhecida 
apenas por alguns funcionários da Prefeitura, que participaram das implantações das 
mesmas.  
 
A rede coletora utiliza o sistema separador absoluto, porém, há alguns pontos onde a 
tubulação de coleta de esgoto é ligada diretamente na rede de drenagem de águas 
pluviais e muitas residências coletam águas pluviais e lançam diretamente na rede de 
esgoto, provocando diversos rompimentos por sobrecarga do sistema.  
 
O sistema de esgotamento sanitário não possui poços de visita, não dispõe de 
interceptores de esgoto e não há tratamento adequado.  
 
A cidade cresceu à margem do Rio Turvo Pequeno e córregos, com a existência de 
moradias populares.  
 
Na sede do Município as principais deficiências detectadas são: 
 

 Falta de cadastro de rede: 
 

 Inexistência de normatização na implantação de redes; 
 

 Deficiência de Poços de visita: 
 

 Ligações de esgoto à rede pluvial; 
 

 Lançamento de água pluvial residencial à rede de esgoto; 
 

 Inexistência de Interceptores; 
 

 Inexistência de sistema de tratamento. 
 
 
3 - IMPACTOS  

 
Um sistema de abastecimento de agua caracteriza-se pela retirada da água de um 
recurso hídrico, pela adequação de sua qualidade, transporte até os aglomerados 
humanos e fornecimento à população em quantidade compatível com suas 
necessidades. 
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Como conseqüência da utilização de água para abastecimento, há a geração de 
esgotos. Caso não seja dada uma adequada destinação aos mesmos, estes 
acabam poluindo o solo, contaminando as águas superficiais e subterrâneas e muitas 
vezes passam a escoar a céu aberto, constituindo-se em perigosos focos de 
disseminação de doenças.  
 
Os sistemas de esgotamento sanitários objetivam a coleta dos esgotos individual ou 
coletiva, o afastamento rápido e seguro dos esgotos,  sejam através de fossas ou 
sistemas de redes coletoras, o tratamento e a disposição sanitariamente adequada dos 
esgotos tratados.  
 
Em relação ao meio ambiente estes sistemas ainda propiciam a conservação dos 
recursos naturais. 
 
O processo de captação, tratamento e abastecimento de água e a coleta e tratamento 
do esgoto atuam de forma significativa nos aspectos sanitários sociais e acarretam 
melhoria da saúde e das condições de vida e conseqüente aumento da esperança de 
vida da população, diminuindo a mortalidade em geral, principalmente da infantil, e a 
incidência de doenças relacionadas à água. O abastecimento de água e coleta de 
esgoto sanitário também propiciam a melhoria das condições sanitárias, implantando 
hábitos de higiene na população, ou de ambientes, facilitando a implantação de 
melhoria na limpeza pública e processamento de dejetos.  
 
Destacamos também que este procedimento atua no aspecto econômico aumentando 
a vida produtiva dos indivíduos economicamente ativos e concomitantemente 
diminuindo os gastos particulares e públicos com consultas e internações hospitalares, 
facilitando a instalação de indústrias, onde a água é utilizada como matéria-prima ou 
meio e operação e incentivando o turismo em localidades com potencialidades para 
seu ordenamento.  
 
Ao mesmo tempo a atividade de tratamento de efluentes acarreta a diminuição dos 
custos no tratamento de água para abastecimento (que seriam ocasionados pela 
poluição dos mananciais). 
 
A drenagem pluvial constitui de instalações destinadas a escoar o excesso de água 
proveniente da chuva, além de medidas tomadas que visem à atenuação dos riscos e 
dos prejuízos decorrentes de inundações. A gestão da drenagem pluvial 
complementada pelo gerenciamento de resíduos sólidos, parcelamento e ocupação do 
solo e gestão dos riscos geológicos compreendem instrumentos importante de 
segurança da sociedade.  
 
A chuva que precipita de forma direta nas vias públicas e escoa pelos bueiros somada 
à água da rede pública proveniente dos coletores são encaminhadas por tubulações e 
atingem os Rios e os córregos. No caso de solos bastante permeáveis, são 
esparramadas sobre o terreno e infiltram no subsolo.  
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A limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos realizados de forma inadequada 
acarretam graves danos ao meio ambiente e à saúde,  contaminando o solo, ar e 
águas superficiais e subterrâneas, e proporcionando a criação de focos de organismos 
patogênicos e vetores transmissores de doenças.  
 
Aspetos econômicos positivos podem ser obtidos através do gerenciamento deste 
processo, alcançando geração de emprego e renda através da coleta e implantação de 
indústrias recicladoras. A valorização do lixo como forma de promover a conservação 
de recursos, minimização da poluição, economia de energia promove expressivos 
ganhos ao meio ambiente e a sociedade.  
 
 A ocorrência de processos geológico-geotécnicos (escorregamentos, erosões, 
solapamentos de margens, assoreamentos, inundações, colapsos e etc.) afetam 
praticamente todas as regiões brasileiras, inclusive o município de Arantina, tanto em 
áreas urbanas como rurais. Esses processos, além dos evidentes danos econômicos e 
ambientais, podem levar a perdas de vidas e patrimônios. 
 
A gestão de riscos geológicos configura grande importância para a preservação da 
segurança da população. A atuação histórica na identificação e mapeamento de 
processos e análises dos riscos associados, deriva à elaboração de diagnósticos e 
prognósticos para a prevenção de acidentes, estabilização e recuperação de áreas 
atingidas, medidas de prevenção e mitigação estruturais e não-estruturais, e 
desenvolvimento de planos de gerenciamento de áreas de risco.  
 
Além disso, realização de atividades de monitoramento hidrossedimentológico constitui 
uma ferramenta que pode ser aliada a gestão do uso do solo e da água para prevenção 
de acidentes. 
 

4 - IMPACTOS SOBRE O ESTADO DE SAÚDE DA POPULAÇÃO 

Os dados obtidos junto ao Departamento Municipal de Saúde foram essenciais para a 
análise objetiva da situação sanitária local, assim como para a tomada de decisões e 
para a programação das ações de saneamento básico. A busca de medidas do estado 
de saúde da população reflete a preocupação da Prefeitura com a situação local, 
principalmente no que se refere ao acesso a serviços, às condições de vida e aos 
fatores ambientais. 

Embora tendo um dos indicadores oficiais satisfatório, que é o IDH - Índice de 
Desenvolvimento Humano, publicado pelo IBGE, que mede a expectativa de vida da 
população, (IDH-M de Arantina é 0,736 médio PNUD/2000 ) a Prefeitura Municipal se 
ateve às informações obtidas junto ao Departamento Municipal de Saúde, que indicam 
um preocupante número de internações e atendimentos hospitalares devido a doenças 
infecto-contagiosas de veiculação hídrica, refletindo a vulnerável situação sanitária 
local, principalmente no que se refere à falta de tratamento da água distribuída à 
população. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
http://pt.wikipedia.org/wiki/PNUD
http://pt.wikipedia.org/wiki/2000
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Das 800 consultas/mês, em média, realizadas pelo PSF, 10% estão relacionadas 
diretamente com problemas causados pela falta de tratamento da água; em pesquisa 
de Parasitoses Intestinais, que está sendo realizada junto à Universidade Suprema de 
Juiz de Fora, entre crianças de 0 a 12 anos, em 100 amostras coletadas, 20% 
confirmaram parasitoses como Cistos de Giárdia SP, Trofozoitos de Balantidium Coli e 
Cistos de Entamoeba Histolytica, cuja água sem tratamento é a principal fonte de 
transmissão; a Farmácia de Minas, em média, recebe 1610 receitas/mês, sendo que 
67% dessas receitas contém pelo menos um medicamento para tratar alguma patologia 
relacionada a falta de tratamento  da água, como  diarreia, vômito, dermatites de pele, 
micoses etc. 

5 - OBJETIVOS E METAS  
 
Conforme mencionado na parte introdutória deste documento, foi necessário realizar 
neste tópico em especial a revisão das metas incialmente fixadas.    
 
Desta forma, visando a oferta de serviços públicos de qualidade, foram estabelecidas 
as novas metas a serem compridas pelo Município:  
 

1) Garantir o abastecimento de água potável na cidade de Arantina a 100%(cem por 
cento) da população da sede municipal até o ano de 2019; 

2) Garantir a oferta de serviços de coleta de esgotos sanitários à no mínimo 99% 
(noventa e nove por cento) da população da sede municipal até 2018; 

3) Garantir o tratamento de esgotos até o ano de 2022; 
4) Garantir a manutenção e ampliação do sistema de drenagem pluvial da sede 

municipal até o ano de 2022; 
5) Continuar oferecendo e garantindo os serviços de coleta de resíduos sólidos à 

100% (cem por cento) da população da sede municipal.  
6) Continuar a garantir a destinação correta dos resíduos sólidos, seja através de 

empresas privadas devidamente licenciadas, seja através da participação em 
Consorcio Intermunicipal ou outro órgão equivalente.  

7) Iniciar a implantação da coleta seletiva de lixo domiciliar diminuindo os volumes a 
serem encaminhados para a destinação final até o ano de 2018, com meta de 
abrangência de 90% (noventa por cento) de atendimento da população até o ano 
de 2022; 

8) Mapear as áreas de risco geológico no município de Arantina até o ano de 2018.  
 

 
6 - PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES.  

 
De forma a atingir as metas estabelecidas, propõe-se a elaboração de projetos visando 
a adequação e/ou implantação dos sistemas existentes, compreendendo: 
 

 Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário:  
o Avaliar a situação atual quanto ao dimensionamento e funcionamento das 

unidades, identificando e quantificando os problemas encontrados;  
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o Propor soluções adequadas às metas estabelecidas. 
 

 Ordenamento Territorial: 
o Elaborar plano municipal de uso e ocupação do solo;  
o Minimizar a poluição dos mananciais por parte dos usuários de terrenos, 

especialmente à montante da captação. 
 

 Drenagem pluvial 
o Evitar a saturação do sistema de drenagem natural, decorrente de um 

padrão de urbanização com altas taxas de impermeabilização. 
o Promover a conservação da rede hidrológica, inclusive com a 

revegetação de mata ciliar; 
 

 Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos 
o Buscar novas alternativas, que sejam sustentáveis, do ponto de vista 

ambiental, técnico e econômico, para o tratamento e a destinação final 
dos resíduos sólidos;  

o Adequar a legislação municipal, no que se refere a resíduos sólidos, às 
novas realidades técnicas, econômicas e ambientais, e ainda às 
legislações federais e estaduais afins. 

o Implantar um Sistema de Gestão Sustentável de Resíduos da Construção 
Civil e Resíduos não domésticos como (pilhas, baterias, lâmpadas 
florescentes, pneus e eletroeletrônicos). 

 

 Gestão dos riscos geológicos  
o Ampliar as ações de desassoreamento dos córregos do município e a 

recuperação de suas matas ciliares; 
o Recuperar as matas de topo de morros a fim de evitar deslizamentos de 

terra; 
o Promover uma ocupação antrópica mais consciente e planejada a fim de 

evitar futuros problemas. 
 

 
7 - AÇÕES PARA EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

 
Durante o período chuvoso e com iminente risco de inundações será mantido plantão 
de 24 horas composto pelo coordenador da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil 
(COMDEC) em rodízio com outros membros da coordenadoria, monitorando o Rio 
Turvo Pequeno e os córregos Carapiá e Grota dos Carvalhos, e ao se tomar 
conhecimento da ocorrência de inundação, o Coordenador providenciará: 
 

 Convocação do Prefeito, Vice-prefeito, Presidente da Câmara e membros da 
COMDEC para as ações conforme determina o Plano de Contingência no item 
4; 

 Formação do Posto de Comando na Prefeitura com o Prefeito, Vice-prefeito, 
Presidente da Câmara, membros da COMDEC e Chefes de Departamento; 
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 Alerta urgente aos proprietários/moradores dos primeiros imóveis a sofrerem 
com as inundações, conforme levantamento previamente realizado; 

 Alerta urgente aos membros dos Núcleos de Defesa Civil (NUDEC’s), 
previamente constituídos; 

 Alerta urgente através das rádios Comunitárias, Radio Patrulha da Polícia Militar, 
através de seus equipamentos (mega-fone\ alto-falantes\sirene); 

 Contatos urgentes com SIMGE/IGAM (previsão do tempo para o caso de 
inundações); 

 Contatos urgentes com o CEDEC – Coordenadoria Estadual de Defesa Civil; 

 Verificação da conveniência e dificuldades das ações pelos responsáveis de 
cada área previstas no Plano de Contingência, item 4, e com os NUDEC’s, 
mantendo contato permanente por telefone e prestando todo o apoio necessário 
ao sucesso das ações; 

 Requisitar das Empresas/proprietários, conforme relação anexa ao Plano de 
Contingência, veículos, equipamentos, barcos, etc, de acordo com as 
necessidades verificadas; 

 Confeccionar a NOPRED – Notificação de Desastre, dentro do prazo de 12 
horas, o AVADAN – Avaliação de Danos, dentro do prazo de 120 horas e a 
DMATE – Declaração municipal de Atuação Emergencial e encaminhá-los à 
CEDEC – Coordenadoria Estadual de Defesa Civil;  

 A comunicação com a população referente á situação será efetuada pelo 
Prefeito Municipal, podendo o mesmo determinar outros membros do Posto de 
Comando, para esta função.  
 
 
8 - MECANISMOS E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 
 
Prevê-se a avaliação sistemática dos programas, projetos e ações propostos, 
consubstanciada na elaboração de relatórios periódicos que meçam a sua eficiência e 
eficácia ao longo do tempo, estruturando-se e implantando-se os seguintes 
indicadores:  

 

 Frequência de análise da qualidade da água. 
Objetivo: Atender aos padrões de potabilidade do Ministério da Saúde no aspecto de 
freqüência de análise da água distribuída. 
 

 Qualidade Físico-química da água distribuída. 
Objetivo: Mostrar a qualidade físico-química da água distribuída ao usuário do sistema 
de abastecimento em cada ponto de coleta do município. 
 

 Qualidade microbiológica da água distribuída. 
Objetivo: Mostrar a qualidade microbiológica da água distribuída ao usuário do sistema 
de abastecimento de água do município. 
 

 Índice de perdas do sistema. 
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Objetivo: Mostrar o índice de perdas do sistema de abastecimento de água do 
município. 
 

 Atendimento a solicitações de serviços. 
Objetivo: Mostrar o percentual de serviços de água e esgoto atendidos fora do prazo 
previamente estabelecido. 
 

 Análise da qualidade da água dos mananciais.  
Objetivo: Mostrar o nível de sólidos em suspensão, quantidade de produtos 
remanescentes da utilização de agrotóxicos e remanescentes da atividade industrial e 
mineradora presentes na água e quantidade de matéria orgânica. 
 

 Eficiência do Tratamento de Esgotos 
Objetivo: mostrar a eficiência das unidades de tratamento de esgotos, através do 
atendimento as legislações pertinentes. 
 

 Análise de quantidade e qualidade de resíduos sólidos coletados. 
Objetivos: Demonstrar a efetividade do gerenciamento de resíduos sólidos urbanos, 
destacando as atividades de reaproveitamento e reciclagem de materiais, além 
redução de consumo. 
 

 Área de impermeabilização x densidade habitacional. 
Objetivo: Este indicador poderá orientar a elaboração de novos projetos urbanísticos, 
considerando que indica diretamente a relação entre a capacidade de acomodação 
populacional com o tipo de ocupação do solo. 
 

 Análise de quantidade reclamações referentes a saneamento básico. 
Objetivos: Demonstrar a efetividade do plano municipal do saneamento básico,  
objetivando a redução progressiva do número de reclamações. 
 

 Quantidade de resíduos sólidos gerados por pessoa (toneladas/mês). 
Objetivos: Demonstrar a efetividade da gestão de resíduos sólidos e limpeza urbana. 
  

 Quantidade de ocorrências de deslizamentos e alagamentos com vítimas 
e/ou danos materiais. 

 
Objetivos: Demonstrar a eficiência da Gestão de Riscos Geológicos do Município de 
Arantina. 
 
 

9 - DA REVISAO DO PLANO 
 
Esta nova versão atualizada e revisada do Plano Municipal de Saneamento deverá ser 
objeto de nova revisão no prazo máximo de 04 (quatro) anos ou sempre que se fizer 
necessário. 
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Quando da confecção do Plano Diretor de Desenvolvimento do Município, este deverá 
considerar o conteúdo do presente Plano de Saneamento.  
 
Caso sejam necessárias mudanças neste Plano, deverá ser consultada a operadora 
dos serviços de água e esgotamento sanitário. 
 
Arantina, 13 de julho de 2016.  

 
 

 
FRANCISCO CARLOS FERREIRA ALVES 

      Prefeito Municipal 


