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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho constitui o Plano de Saneamento Básico do Município de 

Cássia, baseado na legislação para o conjunto de serviços, infraestruturas e 

instalações operacionais relativos aos processos de: 

 

 Abastecimento de água potável; 

 Esgotamento sanitário; 

 Manejo e resíduos sólidos; 

 Drenagem e manejo de águas pluviais urbanas. 

Elaborado a partir de levantamentos realizados pela Secretaria Municipal de 

Gestão de Projetos, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria de 

Desenvolvimento Social e Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, 

Secretaria de Finanças procurando definir critérios para elaborar e executar 

políticas públicas que promovam a universalização do atendimento e a eficácia 

das intervenções propostas. 

Prevê-se a implantação de instrumentos norteados de planejamento relativos a 

ações que envolvam a melhoria dos sistemas operacionais existentes e 

projetos de investimento de capital nos conceitos de sustentabilidade. 

O Plano Municipal de Saneamento Básico PMSB tem por objetivo apresentar o 

diagnóstico do saneamento básico no território do Município de Cássia, 

formular linhas de ações estruturantes e operacionais referentes ao 

saneamento ambiental, especificamente ao referido tratamento de esgoto; 

coleta, tratamento e disposição de resíduos sólidos, líquidos e gasosos; e 

drenagem de águas pluviais.  

 

 Objetivos específicos: 

 Diagnóstico da situação atual apontando as causas das deficiências 

detectadas; 

 Identificação das necessidades futuras; 

 Definição dos objetivos e metas de curto, médio e longo prazo para 

atendimento das necessidades futuras (cronograma de intervenções); 

 Definição dos mecanismos para avaliação sistemática da eficiência e 

eficácia das ações programadas. 

O PMSB contém a definição dos objetivos e metas de curto, médio e longo       

prazo para a universalização do acesso da população aos serviços de 

saneamento, bem como os programas, projetos e ações necessárias para seu 

atendimento, nos termos da Lei do Saneamento11.445/2007 
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O prazo de vigência do presente Plano Municipal de Saneamento Básico 

(PMSB), referente aos capítulos de Drenagem Urbana e Resíduos Sólidos é de 

30 anos, compreendendo o período de 2018 a 2048. 

Para estabelecimentos das metas e objetivos, foram admitidos os seguintes 

intervalos de tempo previamente estabelecidos, com as projeções no horizonte 

de 20 anos, considerando a definição de metas:  

a) Curto prazo – anual ou até 4 anos; 

b) Médio prazo – entre 4 e 8 anos;  

c) Longo prazo – acima de 8 e até 20 anos 

 
2POLÍTICA DE SANEAMENTO AMBIENTAL 
 
A política municipal de saneamento ambiental está definida pelo Plano Diretor 
do Município Lei 42/2010 e visa assegurar a proteção da saúde da população e 
a salubridade ambiental urbana e rural, nela incluído o ambiente do trabalho, 
através do abastecimento de água potável em qualidade e quantidade 
suficientes para a higiene e conforto; coleta e tratamento dos esgotos 
sanitários; drenagem de águas pluviais e controle de vetores; mediante ações 
articuladas de saúde pública e desenvolvimento ambiental. 
 
O município, de acordo com a Constituição Federal, é o titular dos serviços de 
saneamento, podendo exercê-los diretamente ou através de concessões ou 
permissões, estabelecidas em legislação própria. 
 

 Promoção de sistema eficiente de prevenção e controle de vetores, na ótica 
da proteção à saúde pública; 

 Execução e acompanhamento de programas de educação sanitária e 
melhoria do nível de participação das comunidades na solução de seus 
problemas de saneamento; 

 Promoção, em parceria com a concessionária local, de programas de 
combate ao desperdício de água; 

 Articulação permanente com os demais municípios da região da 
RepresaHidrelétrica Mascarenhas de Morais e do Estado, visando a 
racionalização da utilização dos recursos hídricos e das bacias 
hidrográficas; 

 Implantação do sistema de drenagem urbana e rural; 

 Priorização dos planos, programas e projetos que visem a ampliação dos 
serviços de saneamento nas áreas rurais e ocupadas por população de 
baixa renda. 
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IMPACTOS SOBRE O ESTADO DE SAÚDE DA POPULAÇÃO 

 

As informações obtidas junto à Secretaria Municipal de Saúde devem ser 

aperfeiçoadas para que os dados estatísticos reflitam a realidade do Município. 

Registros de internações e atendimentos hospitalares devido a doenças 

infectocontagiosas de veiculação hídrica não estão sendo captados de forma 

adequada e são fundamentais para priorizar metas com eficácia e efetividade 

pelo poder publico. 

 

Os dados da Secretaria Municipal de Saúde são essenciais para a análise 

objetiva da situação sanitária local, assim como para a tomada de decisões e 

para 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, as 

condições de vida e aos fatores ambientais. 

 

Um dos indicadores oficiais utilizados pela Prefeitura é o Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM, publicado pelo IBGE, que mede a 

expectativa de vida da população. No caso específico do município de Cássia o 

IDH – 0,704 é inferior ao de outros municípios do mesmo porte como Carmo do 

Rio Claro 0,780, Areado 0,780 e Cabo Verde 0,750.  

 

Ações de Curto Prazo 

 

Descrição Prazo 

Definir indicadores de saúde para monitorar o 
desempenho das ações implementadas. 
 

2018 

Elaborar mapas de identificação de ocorrência doenças 
relativas a veiculação hídrica 

2018 

 

 

. 
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2. METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada partiu do levantamento de dados cadastrais, da 

realização de reuniões técnicas com as equipes da Prefeitura Municipal e da 

COPASA, da realização de pesquisas de campo para a atualização de 

informações e dados, revisão de estudos e projetos que não foram executados 

ao longo dos anos, associados à reuniões com moradores e representantes de 

entidades da sociedade civil, visando a apresentação e discussão das 

propostas e dos resultados obtidos ao longo desenvolvimento do trabalho. 

O Plano Municipal de Saneamento Básico deverá ser submetido ao Conselho 

Desenvolvimento Municipal do Meio Ambiente e posterirormente submetido a 

Câmara Municipal. 

A partir da formulação de um conjunto de elementos de informação, 

diagnóstico, definição de objetivos, metas e instrumentos, programas, 

execução, avaliação foi possível construir o planejamentodas ações de 

Saneamento de âmbito territorial do Município de Cássia.  

Ações sociais de controle tem sidoexecutadas ao longo dos anos através do 

Conselho Municipal do Meio Ambiente, ASCARPAC – Associação dos 

Catadores de Materiais Recicláveis e Preservadores Ambientais de Cássia, 

ONGs, no entanto, é imperativo que este plano seja revisto todos os anos e 

faça parte da Lei de Diretrizes Orçamentárias e seja incorporado ao Plano 

Diretor do Município. 

 

 

3. HISTÓRICO DO MUNICÍPIO 

 

Por volta de 1950 existia, entre o distrito de Dores do Aterrado hoje Município 

de Ibiraci, uma estrada para carros de boi que servia como único meio de 

ligação entre os dois núcleos. Mais ou menos no meio do caminho existia um 

pouso de tropeiros que, passando os anos, foi pouco a pouco recebendo novos 

moradores fixos, servindo assim de marco inicial do futuro povoado de Santa 

Rita de Cássia. Esse nome lhe foi dado quando mais ou menos na mesma 

época, Manoel Lourenço da Cunha, Roque Pontes Vieira, José Diego Carrijo e 

João Batista da Cunha doaram uma gleba de terra para formação do 

patrimônio da futura cidade e a construção de uma capela, o que foi feito no 

mesmo lugar onde hoje se ergue o santuário de Santa Rita. 

O Povoado de Santa Rita de Cássia passou a distrito de Jacuí, pela lei 

provincial 1271, de 02 de janeiro de 1866. 
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Logo em 1890 teve sua sede elevada à categoria de vila e o território municipal 

passou a constituir-se de terras desmembradas dos municípios de Passos, São 

Sebastião do Paraíso e Sacramento. 

O Município foi instalado no mesmo ano, a 15 de Março e o primeiro presidente 

de sua câmara de vereadores foi Presiliano Ferreira Brito. 

A sede municipal foi considerada cidade pela Lei nº 23 de 24 de Maio de 1892. 

Em 1911 o município se compunha de 5 distritos: Santa Rita de Cássia, Dores 

do Aterrado, Espírito Santo da Forquilha (hoje Delfinópolis), Dores da Ponte 

Alta e Garimpo das Canoas. 

A Lei estadual nº 747, de 20 de Setembro de 1919 alterou para simplesmente 

"Cássia" o antigo topônimo. 

O Município de Cássia é comarca desde 1892, cuja instalação de verificou em 

7 de Abril de 1893, tendo sido seu primeiro juiz o Dr. Cristiano Pereira Brasil. 

 

Gentílico: Cassiense. 

 

4. DADOS GERAIS DO MUNICÍPIO 

 

O Município de Cássia está situado na porção Sul do estado de Minas Gerais, 

abrangendo uma área de 665.802 km² e uma população de 18.057 habitantes 

(IBGE, 2017).  

A densidade populacional é de 26,15 hab/km². A economia da região é voltada 

paraas atividades agropecuárias. O Município está inserido da Bacia do Rio 

Grande. 

Em 2015, o salário médio mensal era de 1.8 salários mínimos. A proporção de 

pessoas ocupadas em relação à população total era de 16.0%. Na comparação 

com os outros municípios do estado, ocupava as posições 242 de 853 e 277 de 

853, respectivamente. Já na comparação com cidades do país todo, ficava na 

posição 3020 de 5570 e 1980 de 5570, respectivamente. Considerando 

domicílios com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, 

tinha 29.2% da população nessas condições, o que o colocava na posição 791 

de 853 dentre as cidades do estado e na posição 4837 de 5570 dentre as 

cidades do Brasil. 

Quanto à precipitação anual, o índice pluviométrico médio anual é de 1690 mm. 

Os principais rios que contornam o município são: Ribeirão São Pedro, 
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Ribeirão da Antinha e Represa da Usina Hidrelétrica Marechal Mascarenhas de 

Morais (ANA, 2010).  

 

Conforme o Mapa de Biomas do IBGE, o município se situa em uma região de 

transição dos Biomas Mata Atlântica e Cerrado. A cidade localiza-se a uma 

latitude de 20º 58 sul e longitude de 46º 92 oeste.  

 

 

5. DADOS SOBRE A HABITAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA URBANA. 

6. HABITAÇÃO E INFRA-
ESTRUTURA 

ANO ÍNDICE DE 
ATENDIMENTO 

Coleta de Lixo Urbano 
 

2016 100% 
 

Ligações de Esgoto Sanitário 
Urbano 
 

2016 98% 

Esgoto Sanitário Tratado 
 

2016 0% 

Coleta de Lixo Domiciliar / 
Comercial Coletado por serviço de 
Limpeza (Urbano) 
 

2016 98% 

                               Tabela 1 – Índice de habitação e infra-estrutura 
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SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

ATENDIMENTO ANO ÍNDICE (%) 

Atendimento / Cobertura do 
município (%) 
 

2017 94,52 

Atendimento da Zona Rural 
 

2017 0 

          Tabela 2 – Índice de atendimento de abastecimento de água 

 

SERVIÇO DE ESGOTO SANITÁRIO NÃO TRATADO 

ATENDIMENTO ANO ÍNDICE (%) 

Atendimento / Cobertura do 
município (%) 
 

2016 99% 

Atendimento da Zona Rural 
 

2016 00,00% 

          Tabela 3 – Índice de atendimento de serviços de esgoto sanitário 
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6 Bacia HidrográficaComitê de manejo de bacias hidrográficas 

As ações do presente Plano Municipal de Saneamento devem estar em 

consonância com os planos de manejo dos Comitês de Bacias Hidrográficas 

locais, garantindo a utilização racional e sustentável dos recursos hídricos 

disponíveis.  

Deverá ser constituído grupo de trabalho para acompanhar os estudos 

existentes e promover a compatibilização deste Plano Municipal de 

Saneamento com os planos de manejo dos comitês das bacias hidrográficas, 

sempre que houver revisão de um ou de outro. 

7ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Descrição 

A sede do município possui uma população estimada em 18.057 habitantes 

sendo o índice de atendimento de 94,52% em relação ao abastecimento de 

água na sede do município. O Sistema de abastecimento de água da sede do 

município tem atualmente 6.410 ligações de água.  

No que diz respeito ao abastecimento de água a sede do município conta com 

sistema público operado pela COPASA em regime contínuo. Todos os bairros 

são atendidos satisfatoriamente. 

A captação é superficial, com tomada de água no Córrego Onça e Barraginha, 

com capacidade de 69 l/s A adução de água bruta se dá por recalque, com 

dois conjuntos moto-bomba de sendo um reserva, em uma adutora de tubo de 

ferro fundido de diâmetro de 200 e 250 mm e extensão de 2.725m. O 

tratamento é feito em ETA(Estação de Tratamento de Água) do tipo 

convencional em concreto armado – Floculadores, Decantadores e Filtros, por 

gravidade, com capacidade nominal de 69 l/s, atualmente opera em média com 

41,83l/s com funcionamento de19:08 h/dia, distribuindo 3.614m³/dia.  

Da ETAa água é conduzida a 11reservatórios com capacidade total de 

2.579m³.Os reservatórios são de concreto e metálico, do tipo elevado, apoiado 

e semienterradosa água chega à população através de rede distribuidora em 

tubos PVC e ferro fundido, com diâmetros variáveis de 25 a 250mm com 

aproximadamente 82 km de extensão. 

6.1 Diagnóstico 

 Setorização com controle da macro medição pelo setor de abastecimento. 

 Índice de perda percentualmente em 34% da água distribuída. 

 Existe deficiência na Proteção e Preservação do manancial de abastecimento. 
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6.2Monitoramento 

Prevê-se a avaliação sistemática, projetos e ações propostas, 

consubstanciadas 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 frequência 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 domunicípio 

 

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 

Objetivo: mostrar o índice de perdas do sistema de abastecimento de água do 

município 

 

Atendimento à solicitação 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 ou mineradora presentes na água e quantidade de matéria orgânica 

 

Metasde Curto Prazo 

Descrição Prazo 

Melhoria na Captação do Sistema de Água para evitar 
rompimento da barragem 

2018 

Implementar o plano de recuperação de nascentes da 
COPASA até 2018. Pro Mananciais. 
 

2018 

Implementar o plano de Produtor de Água da ANA 2018 

Solicitar plano de ação junto a COPASA para diminuir 2018 
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perdase atingir a meta de 15% de perda anualmente 

Solicitar avaliação da capacidade de fornecimento em 
função do aumento populacional 

2018 

Fazer seguimento junto a COPASA da implementação da 
macro medição das zonas de abastecimento 

2018 

Fazer seguimento da avaliação da situação atual quanto 
ao dimensionamento e funcionamento das unidades, 
identificando e quantificando os problemas encontrados e 
planos de ações elaborados pela concessionária 

2018 

 

As metas de médio e longo prazo devem ser elaboradas depois da 

implementação das ações de curto prazo. 

 

 

6.1 Esgotamento Sanitário 

 

DESCRIÇÃO 

Para coleta de esgotos, o Município conta com sistema público operado 

pela Prefeitura Municipal com índice de atendimento de 99%. Todos os 

bairros são atendidos. Existe falta de instalação de esgotamento sanitário 

em alguns condomínios situados às margens do Lago Mascarenhas de 

Morais. 

As redes coletoras são, em sua maioria, constituídas por manilhas 

cerâmicas de 1,00 m de comprimento, com diâmetros variáveis. O sistema 

não possui interceptores e, todo o esgoto é lançado nos córregos que 

drenam a cidade. 

 

DIAGNÓSTICO 

 Falta tratamento de esgoto; 

 Esgoto lançado “in-natura’ nos corpos hídricos do município; 

 Falta de interceptores; 

 Falta de levantamento detalhado de todas as propriedades rurais do 

Município; 

 Falta de dados sobre a qualidade da água lançada no Lago de 

Mascarenhas pelos condomínios; 

 Não existe um plano de engenharia atualizado do sistema de 

esgotamento. 
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MONITORAMENTO 

 Indicadores de saúde referentesà doenças decorrentes da via 

hídrica; 

 Intervenções de manutenção; 

 Numero de residenciais atendidas pela captação de esgoto; 

 Expansão urbana; 

 

Metas de Curto Prazo 

Descrição Prazo 

Elaborar projeto de captação e tratamento de esgoto ate 
2018 

2018 

Exigência de tratamento de esgoto paraprojetos de 
loteamento a partir de 2018 

2018 

Avaliar o sistema de separação das redes de esgoto e 
águas pluviais  

2018 

 

Metas de Médio Prazo 

Descrição Prazo 

Implantação de tratamento de esgoto da área urbana 2020 

Definição de uso de ETE – Estação de Tratamento de 
Esgoto para futuros empreendimentos urbanos 

2020 

Controlar o esgoto sanitário em todas as propriedades 
rurais  

2022 

 

Metas de Longo Prazo 

Descrição Prazo 

Tratamento de 100% de esgoto da área urbana 2030 

Controle de 100% de esgoto da zona rural 2035 

 

 

RESÍDUOSSÓLIDOS 

DESCRIÇÃO 

O Plano Diretor do Município define a politica de resíduos sólidos. De acordo 

com a Lei 12305/2010. O sistema conta com dois aterros sanitários um para 

resíduos domésticos e outro para resíduos da construção civil. 

Os resíduos domésticos e urbanos são coletados pela Prefeitura Municipal, 

gerenciados pela Secretaria de Obras e Infraestrutura que conta com uma 
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equipe de 13 operadores e um supervisor. Equipamentos: 1 trator de esteira, 2 

caminhos compactadores, 1 pá carregadeira, 2 caminhões basculante.LUIZA 

se  puder adicionar mais dados ...... 

DIAGNÓSTICO 

Foi elaborado um estudo qualitativo e quantitativo em que definea gravimetria 

dos resíduos sólidos coletados pela Prefeitura Municipal, bem como a sua 

caracterização e a relação do impacto social junto aos catadores de lixo, o que 

nos permitiu definir ações que abaixodescritas: 

 O aterro controlado de Cássia se encontra dentro das normas de 
disposição deresíduos sólidos urbanos, mas precisa de adequações e 
melhorias no sistema de escoamento de águas pluviais, na sinalização, 
na vegetação dos limites do aterro; 

 

 O município de Cássia conta com sistema de coleta porta a porta 

através da Prefeitura, frequência de uma vez por semana de recicláveis 

e coletasinformais por catadores que não fazem parte da ASCARPAC e 

outras associações que necessitam ser regulamentadas. Os pontos de 

coleta seletiva em áreas públicasnão estão sistematizados e não 

existempontos de entrega voluntárias; 

 Existência de “Ferros Velhos” sem o devido controle legal; 

 A coleta de resíduos orgânicos resultantes de poda de árvores e 

varrição é executada pela Secretaria de Obras e Infraestrutura e são 

dispostos no aterro controlado; 

 Existecoleta e  aterro controlado de resíduos sólidos da construção civil; 

 A logística reversa é aplicada para agrotóxicos; 

 Existe coleta de resíduos sólidos da área da saúde através de empresa 

especializada e contratada pela prefeitura que atende a rede pública de 

saúde, Hospital São Vicente de Paulo, consultóriosodontológicos e 

veterinários; 

 Não existe diagnóstico do controle de resíduos sólidos, gasosos e 

líquidos das atividades agropecuárias e industriais de forma sistêmica e 

integrada. 

MONITORAMENTO 

Não existe um monitoramento quantitativo e qualitativo de forma sistêmica. 

 
METAS 

Metas de Curto Prazo 

Descrição  
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Adequação do aterro controlado de acordo com a NBR 
8849/1985 

2018 

Reavaliação dos procedimentos de coleta, transporte, 
tratamento e destinação finaldos rejeitos 

2018 

Estabelecer procedimentos que permitam monitorar o fluxo 
de resíduos sólidos do município através de classificação e 
pesagem  

2019 

Adesão ao Consórcio Intermunicipal de Aterro Sanitário em 
São Sebastião do Paraiso para a destinação final 
ambientalmente correta dos resíduos sólidos gerados no 
município (através de Consórcio intermunicipal) 

2018 

Implementação de pontos de Coleta Seletiva nas 
repartições e espaços públicos. (secos, úmidos e rejeitos) 

2018 

Implementação da Coleta Seletiva no meio rural e 
condomínios (secos, úmidos e rejeitos) 

2018 

Melhoria e adequação dos materiais e equipamentos 
utilizados pela Secretaria de Obras e Infraestrutura 
pararealização dos serviços de limpeza urbana municipal  

2018 

Aumentar a fiscalização com base na lei de gestão de 
resíduos sólidos 

2018 

Implantação da logística reversa com o retorno à indústria 
dos materiais pós-consumo (embalagens de agrotóxicos; 
pilhas e baterias; pneus; embalagens de óleos lubrificantes; 
lâmpadas fluorescentes, de vapor sólido e mercúrio e de luz 
mista; produtos eletrônicos e seus componentes) 

2018 

Programa Inserção social dos catadores que estão fora da 
ASCARPAC 

2018 

Fortalecer o setor de reciclagem de resíduos sólidos com a 
divulgação da cotação de compra de materiais no site da 
Prefeitura 

2018 

Implementar projeto de usina de Compostagem Institucional 
Municipal 

2018 

Incentivo à compostagem doméstica urbana e rural e nos 
condomínios a margem da Represa Mascarenhas de 
Morais 

2018 

Segregação dos resíduos volumosos (móveis, inservíveis e 
outros) para reutilização ou reciclagem 

2018 

Programa educacional de coleta e reciclagem de resíduos 
sólidos nas escolas municipais 

2018 

 

Metas de Médio Prazo 

 

Usina de reciclagem de resíduos sólidos secos para ser 
operado pela ASCARPAC  

2021 

Implementar projeto de Segregação dos Resíduos da 
Construçãoe Demolição com reutilização ou reciclagem dos 

2022 
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resíduos de Classe A (trituráveis) e Classe B (madeira, 
plástico, papel e outros)  

Fomentar a compostagem na indústria de abate e 
processamento animal para que todas adotem o método 

2022 

Implantação de UTR – Unidade de Tratamento de Resíduos 
pela COPASA, para destinação adequada dos resíduos 
provenientes do tratamento da água e/ou outra destinação 
adequada,em atendimento às legislações pertinentes 
 

2022 

 

Metas de Longo Prazo 

 

Garantir a oferta de serviços de coleta e de tratamento de 
esgotos sanitários a 100% da população da sede municipal 

2037 

Reutilização e Reciclagem de 100% dos Resíduos da 
construção civil 

2037 

Compostagem sendo executada em todas as fontes 
geradoras de resíduo orgânico 

2037 

Aplicação do conceito de logística reversa para todos os 
produtos e resíduos perigosos. 

2037 

 

 

7. DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS 

 

DESCRIÇÃO 

 

O desenvolvimento do município de Cássia ao longo das últimas duas décadas 

e o processo de adensamento urbano remete à expansão do tecido urbano. 

Com isso, há uma tendência da evolução do processo de ocupação do solo do 

município em maior escala através da urbanização, comprometendo assim, o 

volume de água e os recursos hídricos necessários para o abastecimento de 

água da população municipal.  A politica está definida no Plano Diretor do 

Município. 

Deve-se assim, ser tomadas medidas no sentido de obter um crescimento 

ordenado e harmônico com a natureza, considerando que: 

 

 O uso intensivo das águas subterrâneas ao longo do tempo pode 

superar a capacidade de recarga dos recursos hídricos naturais do município; 

 As águas de chuva e sua infiltração no subsolo são importantes no ciclo 

hidrológico para a recarga dos aquíferos subterrâneos e sua manutenção; 
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 As terraplenagens, supressão ou substituição da cobertura vegetal e a 

ocupação urbana com obras civis, afetam a permeabilidade do solo, 

prejudicando a infiltração destas águas no subsolo; 

                Por isso se faz necessária através de um programa ou plano 

municipal, a manutenção efetiva da rede hidrológica no município e também, 

traçamos as diretrizes de um crescimento ordenado da cidade, conciliando o 

desenvolvimento urbano e a natureza, tendo como diretrizes principais a 

permeabilidade do solo, a delimitação e proteção dos fundos de vales dos 

cursos d’água e a implantação de bacias de retenção ao longo de bacias 

hidrográficas e aplicar a política de uso e ocupação do solo. 

                O sistema atual de drenagem de águas pluviais é composto da 

seguinte maneira: 

               - Drenagem superficial: feita através de sarjetas e pavimentos 

impermeabilizados que direcionam para as captações de águas precipitadas. 

               - Drenagem subterrânea: composta por captação de boca de lobo 

para conduzir o volume precipitado até seu lançamento final em corpo d’água. 
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DIAGNÓSTICO: 

 

Para uma perfeita manutenção da rede hidrológica no município depende do 

entendimento dos efeitos que o processo de urbanização interfere no meio 

físico e o seu comprometimento, este entendimento ajudará a traçar diretrizes 

para o crescimento ordenado da cidade, conciliando desenvolvimento urbano e 

natureza. 

 

Os processos de urbanização que interferem no processo da natureza são: 

   

 Ocupação do solo pela valorização de terrenos impróprios a 

urbanização; 

 Invasões de áreas inadequadas a ocupação (favelas e loteamentos 

clandestinos); 

 Aterros nas áreas perto de rios ou córregos 

Pontos críticos deste sistema: 

O sistema pluvial do Município está conectado ao sistema de esgoto o que 

impactará no dimensionamento da futura estação de ETE – Estação de 

Tratamento de Esgoto 

Dimensionamento da tubulação do córrego Santa Rita com consequente 

extravasamento da rede pluvial provocando alagamento durante chuvas 

intensas 

Falta de estudo hidrológico urbano 

Encostas sem capa vegetal já com ocorrência de deslizamento causando 

assoreamento no córrego Santa Rita 

Falta de estudos de engenharia para revisão de todo sistema pluvial 

Expansão imobiliária orientada através de Código de Obras defasado e não 

adequado a esta necessidade 

Devemos trabalhar em cima de medidas estruturais como: 

 

 Galerias de águas pluviais; 

 Limpeza e desassoreamento de córregos; 

 Readaptação e obras de galerias e de travessias; 

 Regulamentação do uso do solo; 

 Programas de informação e educação ambiental; 



Prefeitura Municipal de Cássia 

Estado de Minas Gerais 

 
 

Rua Argentina, n.º 150 – Jardim Alvorada – Cássia/MG – CEP: 37.980-000 
Fone / Fax: (35) 3541 5000 / (35) 3541 5131 

 
 

 Canal de águas pluviais 

 

Para a adoção de qualquer uma das medidas mencionadas acima é necessário 

que conheçamos o meio físico da extensão territorial do município e de suas 

bacias hidrográficas, do relevo, da cobertura vegetal e o que se pretende para 

o futuro (zoneamento, uso e ocupação do solo) 

 

MONITORAMENTO 

Deverá ser feita uma pesquisa junto ao Comitê da Bacia do Rio Grande para 

obter dadosque nos permitam monitorar o impacto das ações executadas. No 

programa de Produção de Água está previsto um seguimento de indicadores. 

 

METAS  

Metas de Curto Prazo 

Realizar inspeção periódica nos sistemas e dispositivos em 
operação 

2019 

Realizar limpeza periódica de bocas de lobo e galerias 2018 

Realizar limpeza periódica das sarjetas das vias 2018 

Limpeza de redes de galerias de águas pluviais, com 
manutenção periódica de bocas, ramais e redes evitando 
seu assoreamento por detritos carregados 

2018 

Aplicar multa e desligamento de ligações clandestinas de 
esgoto nas galerias de águas pluviais 

2019 

Conscientizar os cidadãos quanto à preservação dos 
recursos hídricos e naturais através de campanhas e 
palestras na rede ensino pública municipal e eventos 
específicos para a comunidade 

2018 

Implantar campanha de esclarecimento à população sobre 
a importância da permeabilidade do solo (infiltração de 
águas pluviais) e conscientização no tocante a não poluição 
de córregos, rios, represasetc 

2018 

Promover conservação da rede hidrológica, inclusive com 
vegetal de mata ciliar 

2018 

Promover controle de erosão em terraplenagem e em 
terrenos desprovidos de vegetação 

2018 

Promover controle de assoreamento de corpos d’água 2018 

Coibir a deposição de materiais ao longo de corpos d’água 2018 

Elaborar plano de Manutenção Preventiva no sistema de 
macrodrenagem (desassoreamento, limpeza, etc) 

2018 

Desenvolver junto à população, um trabalho de educação 
ambiental orientado para o tema das águas urbanas 

2019 

Fiscalizar as obras de drenagem dos novos 
empreendimentos 

2019 

Elaborar Plano de Manutenção Preventiva no sistema de 2018 



Prefeitura Municipal de Cássia 

Estado de Minas Gerais 

 
 

Rua Argentina, n.º 150 – Jardim Alvorada – Cássia/MG – CEP: 37.980-000 
Fone / Fax: (35) 3541 5000 / (35) 3541 5131 

 
 

microdrenagem 

Exigir que os novos empreendimentos implantem sistemas 
para retenção e infiltração das águas pluviais, minimizando 
a vazão direcionada para o sistema de drenagem municipal 

2018 

Capacitar todos os envolvidos no processo com 
ferramentas de gestão em drenagem e manejo de águas 
pluviais 

2019 

Adequar a estrutura organizacional da prefeitura e das 
secretarias municipais para a gestão da drenagem e 
manejo de águas pluviais 

2019 

Controlar os serviços de terraplenagem e obras onde possa 
ocorrer desmatamento 

2019 

Promover preservação e recuperação de nascentes 2019 

Coibir o lançamento de águas servidas e esgotos 
sanitários, com ou sem tratamento, na rede de galerias 
pluviais. Prover o município de infraestrutura de 
redeapropriada para receber estipo delançamento 

2030 

 

Metas de Médio Prazo 

Promover e incentivar a implantação de vegetal apropriada 
ao longo de corpos d’água, em nascentes, em cabeceiras, 
etc 

2021 

Promover e incentivar programas de conservação do solo e 
combate à erosão no meio urbano e rural 

2021 

Sempre que houver novos empreendimentos (loteamentos, 
condomínios e outros) serão exigidos projetos de drenagem 
com previsão de escoamento superficial, rede subterrânea 
e bacia de controle de erosão 

2019 

Implantar os serviços de proteção dos mananciais e do 
lençol freático 

2019 

Providenciar mapeamento, digitalização e 
georreferenciamento de toda a rede de microdrenagem 

2021 

Providenciar compatibilização do sistema 
georreferenciamento de águas pluviais com o de esgoto 
sanitário 
 

2021 

Inserir parâmetros necessários à manutenção da 
permeabilidade do solo e ao sistema de retenção de águas 
das chuvas e a política de uso do solo 

2021 

Promover obras de manutenção de limpeza e 
desassoreamento de rios, córregos e canais 

2021 

Instituir e regulamentar Plano Municipal de Gerenciamento 
de Recursos Hídricos 

2021 

Executar obras de ampliação de infraestrutura, como a 
construção de galerias, pontes, travessias, proteção de 
margens de rios, canais e córregos 

2021 
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Elaborar o Plano Diretor de Manejo de Águas Pluviais para 
dotar o município de um instrumento eficaz de 
planejamento e orientação das ações a serem 
desenvolvidas 

2019 

Fiscalizar a situação das Áreas de Preservação 
Permanente ao longo dos corpos d’água 

2020 

Readequar os parques e praças urbanas para utilização 
como bacias de amortecimento 

2019 

Implantação de canais desaguadouros nas estradas da 
zona rural  

2019 

Realizar estudos de viabilidade para implantação de 
parques municipais 

2019 

Elaborar o Plano de Recomposição da Cobertura Vegetal 
no município 

2019 

Elaborar planos municipais de Revitalização das Áreas de 
Várzea, de Revitalização da Mata Ciliar e de Controle de 
Erosão nas Bacias e Assoreamento nos Corpos d’água 

2021 

Exigir dos condomínios e das obras públicas, a implantação 
de dispositivos de dissipação de energia nos pontos de 
lançamento em corpos d’água 

2020 

Realizar estudos de viabilidade para implantação de 
medidas para retenção, acumulação e infiltração nas áreas 
públicas, tais como: bacias de retenção e infiltração, valas e 
valetas de retenção, trincheiras e poços de infiltração, 
pavimentos porosos 

2020 

Melhoria no sistema de águas pluviais(canalização do 
córrego Santa Rita em canais abertos) a partir da Rua João 
Reis 

2024 

Canalização aberta do córrego na Avenida dos Produtores 2024 

Canalização dos córregos afluentes do Córrego Santa Rita 2022 

 

Metas de Longo Prazo 

Implementar sistemática para gestão de custos relativos à 
operação e manutenção do sistema de drenagem e manejo  
de águas pluviais 

2030 

Elaborar manual de planejamento, regularização, projeto e 
execução de obras de drenagem para o município 

2030 

Elaborar e implantar a ferramenta para gerenciamento de 
informações 

2030 

Sistematizar a gestão do Plano Diretor de Manejo de Águas 2030 

Restituir parcialmente o ciclo hidrológico natural, reduzindo 
ou mitigando os impactos da urbanização 

2030 
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8. REVISÕES 

Este Plano Municipal de Saneamento Básico deverá ser revisado todos os 

anos para que possa refletir os avanços e apoiar a elaboração da Lei de 

Diretrizes do Orçamento. 
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