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1 INTRODUÇÃO 

 

O saneamento básico, por meio dos serviços de abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e o manejo de águas pluviais, tem por 

objetivo alcançar níveis crescentes de salubridade ambiental e deve ser oferecido a 

todos os cidadãos, tendo em vista os seus benefícios sobre a qualidade ambiental e 

saúde das pessoas. 

São alguns dos princípios fundamentais dos serviços de saneamento 
(1)

 

 A universalização do acesso; 

 A integralidade, compreendida como o conjunto de todas as atividades e 

componentes de cada um dos diversos serviços de saneamento básico, 

propiciando à população o acesso na conformidade de suas necessidades e 

maximizando a eficácia das ações e resultados; 

 A transparência das ações, baseada em sistemas de informações e processos 

decisórios institucionalizados; 

 O controle social; 

 A segurança, qualidade e regularidade; 

 A integração das infraestruturas e serviços com a gestão eficiente dos 

recursos hídricos. 

Para que estes princípios sejam alcançados e para que se reflitam nos objetivos, 

metas e planos de governo foi sancionada a Lei nº 11.445/2007
 (2)

, que estabelece as 

diretrizes nacionais para o saneamento no Brasil e a necessidade da elaboração dos 

Planos de Saneamento Básico. 

O Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB visa à melhoria da qualidade 

dos serviços de saneamento no município e a superação do déficit e das desigualdades 

no acesso a estes serviços. A Lei nº 11.445/2007 ainda estabelece que o plano deva 

conter: diagnóstico técnico-social; objetivos e metas progressivas e graduais para a 

universalização dos serviços, metas de qualidade e eficiência do uso de recursos 

naturais; programas, projetos e ações, inclusive as emergenciais; e mecanismos e 

procedimentos para a avaliação sistemática da eficiência e eficácia das ações 

programadas. 
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Com o intuito de subsidiar a elaboração do Plano Municipal de Saneamento 

Básico do Município de Fronteira-MG, foi elaborado o diagnóstico socioambiental, que 

incluiu a descrição da situação atual do saneamento básico e de seus efeitos na saúde, no 

meio ambiente e nas condições de vida da população do município. 

A metodologia utilizada para a elaboração do PMSB de Fronteira seguiu os 

procedimentos definidos no Termo de Referência editado pela Fundação Nacional de 

Saúde (Funasa) e CREA-MG.  

2 OBJETIVO 

 

O presente trabalho tem o objetivo de servir como instrumento político aos 

gestores do município de Fronteira no ordenamento de serviços públicos de saneamento 

básico que contempla quatro componentes: abastecimento de água; esgotamento 

sanitário; manejo de resíduos sólidos e drenagem de águas pluviais. Aborda-se as 

funções de gestão para a prestação dos serviços, a regulação e fiscalização, o controle 

social e sistema de informações.  

O PMSB visa à organização, planejamento e desenvolvimento do setor de 

saneamento, considerando as especificidades locais e as demandas da população. Para 

tanto, o objetivo é definir programas, projetos e ações, bem como estipular prazos para 

o seu cumprimento e estabelecer competências com o propósito maior de desenvolver e 

aperfeiçoar o setor de saneamento de forma organizada e sustentável.  

 São estabelecidas diretrizes e mecanismos, no horizonte de 20 anos, que deverão 

ser observados ao longo das gestões do município para investimentos na área de 

saneamento básico, definindo as medidas a serem tomadas e a prioridade de cada uma 

dentro de três fases temporais: curto, médio e longo prazo. 

O intuito é promover o aperfeiçoamento institucional e tecnológico do 

município, buscando a melhoria e atualização dos sistemas integrantes dos serviços 

públicos de saneamento básico. Assim como contribuir para o desenvolvimento 

sustentável do município, em suas áreas urbanas e rurais e utilizar indicadores dos 

serviços de saneamento básico no planejamento, execução e avaliação da eficácia das 

ações em saneamento. 
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Em poder deste instrumento de gestão o município estará em conformidade com 

o Art. 9º da Lei nº 11.445/2007, cumprindo um dos requisitos mínimos que o habilitam 

a pleitear verbas junto ao governo federal para investimentos em saneamento básico. 

3  BASES LEGAIS  

 

Segundo o Art. 30 da Constituição Federal, é competência municipal, entre 

outras, legislar sobre assunto de interesse local, prestar serviços públicos de interesse 

local e promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante 

planejamento, e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. 

 

“Art. 30. Compete aos Municípios: 

I – legislar sobre assuntos de interesse local; 

V – organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou 

permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de 

transporte coletivo, que tem caráter essencial; 

VIII – promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, 

mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da 

ocupação do solo urbano;” 

 

Portanto, se entende como competência municipal a prestação direta ou 

mediante concessão ou permissão, dos serviços de saneamento básico, que são de 

interesse local, entre os quais o de coleta, tratamento e disposição final de esgotos 

sanitários. 

A Lei nº 11.445/2007 que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento 

básico foi concebida de forma a abrigar todas as formas legalmente possíveis de 

organização institucional dos serviços de saneamento básico, coerente com as múltiplas 

realidades sociais, ambientais e econômicas do Brasil.  

 A elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico de Fronteira visa 

atender as diretrizes da Lei n° 11.445/2007, observando seus princípios fundamentais 

descritos no Art. 2º. 

Art. 2° Os serviços públicos de saneamento básico serão prestados 

com base nos seguintes princípios fundamentais: 

I - universalização do acesso; 

II - integralidade, compreendida como o conjunto de todas as 

atividades e componentes de cada um dos diversos serviços de 

saneamento básico, propiciando à população o acesso na 

conformidade de suas necessidades e maximizando a eficácia das 

ações e resultados; 



                                                                                     

19 
 

III - abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e 

manejo dos resíduos sólidos realizados de formas adequadas à saúde 

pública e à proteção do meio ambiente; 

IV - disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços de 

drenagem e de manejo das águas pluviais adequados à saúde pública e 

à segurança da vida e do patrimônio público e privado; 

V - adoção de métodos, técnicas e processos que considerem as 

peculiaridades locais e regionais; 

VI - articulação com as políticas de desenvolvimento urbano e 

regional, de habitação, de combate à pobreza e de sua erradicação, de 

proteção ambiental, de promoção da saúde e outras de relevante 

interesse social voltadas para a melhoria da qualidade de vida, para as 

quais o saneamento básico seja fator determinante; 

VII - eficiência e sustentabilidade econômica; 

VIII - utilização de tecnologias apropriadas, considerando a 

capacidade de pagamento dos usuários e a adoção de soluções 

graduais e progressivas; 

IX - transparência das ações, baseada em sistemas de informações e 

processos decisórios institucionalizados; 

X - controle social; 

XI - segurança, qualidade e regularidade; 

XII - integração das infraestruturas e serviços com a gestão eficiente 

dos recursos hídricos. 

 

3.1  Considerações Gerais 

 

Além de contemplar os quatro eixos do setor de saneamento, o PMSB trabalha 

com o planejamento, atendendo toda a área do município, em um horizonte de 20 anos, 

sendo o mesmo revisado a cada quatro anos. 

O Plano ainda deve estar integrado com o Plano Plurianual (PPA), com a 

legislação ambiental, com a legislação de saúde e de educação e com todas as demais 

políticas públicas, planos e disciplinamentos do município relacionados ao 

gerenciamento do espaço urbano. Bem como deve estar em consonância com o Plano 

Diretor, Plano de Recursos Hídricos e Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, 

caso o município os tenha. 

 A participação efetiva da população foi de suma importância em todas as etapas 

da elaboração do PMSB e o envolvimento da sociedade deverá permanecer inclusive 

durante a aprovação, execução, avaliação e revisão do PMSB. 

 A Figura 1 ilustra os principais direcionamentos da elaboração do PMSB. 
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Figura 1: Considerações gerais para elaboração do PMSB. 

 
Fonte: Termo de Referência CREA/FUNASA. 

 

4  FORMAÇÃO DOS GRUPOS DE TRABALHO 

 

Para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB de 

Fronteira foram criados dois grupos de trabalho, sendo um Comitê de Coordenação 

(instância consultiva e deliberativa) e Executivo (instância de elaboração e 

operacionalização do processo), ambos constituídos por cidadãos do município de 

Fronteira, e o executivo contando também com representante técnico da equipe da 

TERRA Assessoria Ambiental e Topografa. Criou-se o Decreto Municipal nº 

2.252/2014 e n° 2.344/2014 para instituir legalmente esses comitês, conforme anexo. 

Durante reuniões preliminares com a população que ocorreram para divulgar a 

elaboração do Plano e mobilizar a população foi direcionado aos cidadãos de Fronteira 

convite para que pudessem compor o Comitê de Coordenação (CC).  
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5 PLANO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL 

 

 Com a formação dos grupos de trabalho, optou-se por iniciar o processo de 

mobilização social dividindo o município em dois setores, sendo um urbano com 

abrangência em todo perímetro urbano e outro voltado para toda área rural e o distrito 

de Santo Antônio do Rio Grande. Foram realizadas reuniões prévias explicativas 

referentes aos objetivos e etapas de elaboração do PMSB. Ocorreram três reuniões 

preliminares, sendo que as mesmas foram realizadas na Câmara Municipal de 

Vereadores e a Escola Municipal Marechal Castelo Branco localizada no distrito de 

Santo Antônio do Rio Grande. 

5.1 Reuniões Preliminares  

 

A 1ª reunião para divulgar a elaboração do PMSB no município ocorreu no dia 

07/02/14, às 14h00min, na Câmara Municipal de Fronteira e teve como principal 

objetivo ouvir a sociedade civil, para sugestões, opiniões e críticas relacionadas ao 

saneamento básico municipal. Na ocasião deixou-se convite em aberto aos presentes 

para compor o Comitê de Coordenação. A reunião contou com a presença da população 

e integrantes da gestão municipal. 

 

Figuras 2 e 3: 1ª Reunião Preliminar - Câmara Municipal de Vereadores de Fronteira/MG. 

  

 

Na 2ª reunião preliminar foi apresentada a população uma prévia da situação do 

município relacionado ao abastecimento de água e esgoto sanitário, no qual foi dada 

abertura aos presentes para se manifestarem com sugestões, opiniões, críticas e 
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informações complementares relacionadas ao saneamento básico municipal. A reunião 

ocorreu no dia 12/02/14, às 14h00min, na Câmara Municipal de Fronteira. 

 

Figuras 4 e 5: 2ª Reunião Preliminar – Câmara Municipal de Vereadores de Fronteira/MG. 

   
 

 

A 3ª reunião preliminar foi voltada para a zona rural do município e o Distrito de 

Santo Antônio do Rio Grande e teve o mesmo objetivo da 2ª reunião, apresentar uma 

prévia da situação municipal em relação ao abastecimento de água e esgotamento 

sanitário, dando oportunidade a população de se manifestar quanto à realidade local. A 

reunião ocorreu no dia 25/02/14, às 19h00min, na Escola Municipal Marechal Castelo 

Branco. 

 

Figuras 6 e 7: 3ª Reunião Preliminar - Escola Municipal Marechal Castelo Branco no Distrito de 

Santo Antônio do Rio Grande. 

   
 

 As reuniões preliminares possibilitaram aos técnicos da Consultoria contratada 

conhecer mais sobre a realidade do município nos quatro componentes do saneamento e 
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perceberem a necessidade da criação de mais um setor de mobilização no município, 

totalizando três. 

 

5.2  Processo de Mobilização Social 

 

Buscando uma participação efetiva da população na elaboração do Plano 

Municipal de Saneamento Básico dividiu-se o município em três Setores de 

Mobilização (SM), sendo dois setores divididos pelos bairros da zona urbana e um setor 

englobando o Distrito de Santo Antônio do Rio Grande e a zona rural do município. 

Optou-se por trabalhar basicamente com reuniões abertas à população e com a 

realização de uma Conferência Municipal contando com a participação de todas as 

partes interessadas.  Com a divisão do município em setores foram definidos também os 

locais onde foram realizados os eventos de apresentação e participação da comunidade 

em cada fase da elaboração do PMSB (diagnóstico, prognóstico, plano de ação e 

conferência). Na tabela 1 é possível visualizar os setores de mobilização com os bairros 

e zona constantes por setor e os eventos realizados. 

 

Tabela 1: Eventos por Setor de Mobilização. 

Setor de 

Mobiliza

ção (SM) 

 

Agrupamento bairros 

Eventos 

Divulga

ção 

Diagnósti

co 

Prognóst

ico 

Plano 

Ação 
Conferência 

 

A 

Jardim Ângelo Passuelo, Vila 

Chica, Vila Residencial de 

Furnas, Vila Reis, Distrito 

Industrial, Jardim Nossa 

Senhora da Paz. 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

B 

Centro, Vila Matinha, Jardim 

Assis Simplício, Vila Arruda, 

Cohab I e II, Jardim Vó 

Rosa. 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

C 

Distrito Santo Antônio do 

Rio Grande; Samburá; Peixe 

Zonzo; Vale do Peixe; 

Assentamento Rural; 

Condomínios: Enseada Azul 

I, Enseada Azul II, Enseada 

Azul III, Parque Lago e Sol, 

Jardim Veraneio, Meu Chão, 

Enseada Santa Mônica; 

Residencial Náutico; Zona 

Rural. 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 
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Os locais onde foram realizadas as apresentações por Setor de Mobilização são: 

 Setor de Mobilização A: Escola Poliana Ziza Ferreira; 

 Setor de Mobilização B: Sede da Guarda Mirim; 

 Setor de Mobilização C: Associação dos Moradores da Vila Santo Antônio do 

Rio Grande. 

 

5.2.1  Reuniões Setoriais  

 

 

Foram realizadas quatro reuniões por setor de mobilização, sendo as reuniões 

apresentadas a cada etapa do PMSB. As reuniões foram voltadas para o debate aberto 

em comunidade, pois se entendeu que essa foi a melhor forma de dar oportunidade à 

população de se manifestar em relação às necessidades dos munícipes na questão do 

saneamento.  

Durante as reuniões houve espaço para que os participantes expusessem seus 

pontos de vista, sendo anotados os relatos das pessoas, queixas, sugestões e iniciativas 

relacionadas ao saneamento, para análise e inserção no PMSB.  

A organização de todos os eventos participativos e a condução da participação 

popular coube à equipe da TERRA Assessoria Ambiental e Topografia, com apoio dos 

representantes da Prefeitura que compõem o Comitê Executivo e de Coordenação do 

PMSB.  

 

 1ª Reunião por setor de mobilização - Divulgação 

 

Foram realizadas três reuniões no dia 21/10/2014 apresentando o mesmo tema, 

sendo uma reunião em cada Setor de Mobilização, com o objetivo de informar a 

população à importância do PMSB, o desenvolvimento do trabalho e da metodologia 

proposta.  

Buscou-se levantar parceiros, como lideranças locais e conselheiros municipais, 

para auxiliar no levantamento de informações sobre o saneamento municipal. 

As reuniões da etapa de divulgação seguiram o desenvolvimento descrito na 

Tabela 2. 
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Tabela 2: Desenvolvimento das reuniões de divulgação. 

Etapa Responsável 
Tempo 

(minuto) 

Abertura 

Apresentação dos Comitês e da TERRA 

CC 5 

Apresentação: 

O que é o PMSB; 

Plano de Mobilização Social – PMS; 

Plano de Trabalho proposto pela TERRA. 

TERRA 30 

Esclarecimentos quanto ao material apresentado TERRA 10 

Participação da comunidade e discussão quanto aos 

pontos registrados nos questionários. 

Comunidade 30 

Avaliação do evento CC, CE, TERRA e 

Comunidade 

10 

Encerramento CC 5 

 

 

 2ª Reunião por setor de mobilização - Diagnóstico 

 

 

Novamente foram realizadas três reuniões, uma em cada setor de mobilização. 

As reuniões foram realizadas no dia 11/11/2014 e se pautaram na apresentação do 

Diagnóstico Técnico Participativo do município no qual foi caracterizada a situação 

existente.  

Foi trabalhado a intersetorialidade abrangendo todos os componentes do 

saneamento básico, temas e cenários, considerando as percepções sociais, as 

características, a realidade local e a organização social da comunidade. Também foram 

integradas todas as políticas públicas e planos já existentes no município, como o Plano 

Diretor. A Tabela 3 mostra como discorrerão essas reuniões da fase de apresentação do 

Diagnóstico. 

 
Tabela 3: Desenvolvimento da reunião do Diagnóstico. 

Etapa Responsável 
Tempo 

(Minuto) 

Abertura 

Apresentação dos Comitês e da TERRA  

CC 5 

Apresentação dos Diagnóstico dos Sistemas TERRA 50 

Participação da comunidade Comunidade 20 

Avaliação do evento CC, CE, TERRA 

e Comunidade 

10 

Encerramento CC 5 
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 3ª Reunião por setor de mobilização - Prognóstico 

 

 

As reuniões por setores de mobilização referentes à apresentação do Prognóstico 

foram feitas no dia 25/11/2014 e contemplaram a projeção do crescimento populacional, 

a construção de panoramas futuros (cenários), proposição de intervenções, chegando à 

formulação de arranjos institucionais, jurídicos e socioeconômicos, considerando os 

anseios e as necessidades reais da comunidade e considerando também o impacto 

socioambiental e sanitário dos empreendimentos de saneamento existentes e futuros, 

visando à qualidade de vida. As reuniões foram apresentadas conforme Tabela 4. 

  
Tabela 4: Desenvolvimento da reunião do Prognóstico. 

Etapa Responsável 
Tempo 

(minuto) 

Abertura 

Apresentação dos Comitês e da TERRA 

CC 5 

Apresentação do Prognóstico para os 

sistemas 

TERRA 50 

Participação da comunidade Comunidade 20 

Avaliação do evento CC, CE, TERRA e 

Comunidade 

10 

Encerramento CC 5 

 

 4ª Reunião por setor de mobilização – Plano de Ação 

 

As reuniões setoriais para apresentação do Plano de Ação demonstraram os 

resultados finais do Diagnóstico, Indicadores iniciais e Prognóstico. As reuniões foram 

realizadas no dia 08/12/2014 onde foram elencadas as ações prioritárias setoriais 

(Programas, Projetos e Ações e Custos) para a disputa final na conferência. O Plano 

proposto teve as ações definidas em curto, médio ou longo prazo. A Tabela 5 mostra o 

desenvolvimento das reuniões. 

 
Tabela 5: Desenvolvimento da reunião do Plano de Ação. 

Etapa Responsável 
Tempo 

(minuto) 

Abertura 

Apresentação dos Comitês e da TERRA 

CC 5 

Apresentação do Plano de Ação TERRA 50 

Participação da comunidade Comunidade 20 

Avaliação do evento CC, CE, TERRA e 

Comunidade 

10 

Encerramento CC 5 
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5.2.2 Conferência Municipal 

 

 

A realização da Conferência Municipal será realizada no dia 11 de março de 

2015 e horário a se definir, na Escola Municipal ABC, localizada na Avenida Abdo 

Jauid Féres, n° 150 – Centro, Fronteira/MG. Na Conferência, devem estar presentes 

representantes de todas as partes envolvidas nos serviços locais de saneamento básico, 

Comitês de Coordenação e Execução, autoridades local, além de representantes do 

governo, de Escolas, dos setores produtivo e comercial, sindicatos e a comunidade.  

 Na Conferência Municipal serão elencadas as prioridades do PMSB, por 

componentes e apresentadas às ações previstas para integrarem o PMSB, descritas e 

avaliadas técnica, econômica, social e ambientalmente. 

 Objetiva-se eleger conselheiros municipais para acompanhamento de trabalhos 

futuros, mobilização visando aprovação da Lei, revisão do PMSB, estudo de 

indicadores de desempenho e preparação da próxima conferência em 4 anos. 

 Espera-se como resultados da Conferência: a Priorização de demandas por 

Programas, Projetos e Ações – o PMSB; Conselheiros eleitos que atuarão no Conselho 

da Cidade. 

5.2.3 Comunicação e Divulgação 

 

Os eventos foram divulgados previamente em rádio, carro de som e site da 

Prefeitura Municipal (Rede social: Facebook), além de cartazes. 

Disponibilizou-se e-mail e telefones da equipe executora do Contrato (TERRA 

Assessoria Ambiental) e da Secretária de Meio Ambiente e Turismo, como um canal de 

comunicação com a comunidade e outras partes interessadas.  

Os modelos de materiais para divulgação foram desenvolvidos pela TERRA 

Assessoria Ambiental (cartazes, convites, textos para carro de som, folders de 

cronogramas sobre reuniões e material audiovisual em geral) como nos exemplos 

apresentados nas Figuras 8 a 11. Os materiais para divulgação das reuniões setoriais 

tiveram seu conteúdo e arte analisados e aprovados pelo Comitê Executivo. 

 

 

 

 

 



                                                                                     

28 
 

Figura 8: Modelo de convite de divulgação das reuniões setoriais do PMSB de Fronteira. 

 
Fonte: Elaboração TERRA Assessoria Ambiental e Topografia e Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente. 
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Figura 9: Modelo de cartaz usado na divulgação das reuniões setoriais do PMSB de Fronteira. 

 

 

 
 

Fonte: Elaboração TERRA Assessoria Ambiental e Topografia e Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente. 
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Figura 10: Modelo de cronograma de divulgação das reuniões setoriais do PMSB de Fronteira, 

por região. 

 
Fonte: Elaboração TERRA Assessoria Ambiental e Topografia e Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente. 

 

Figura 11: Modelo de texto usado para Divulgação em Carro de Som das reuniões setoriais do 

PMSB de Fronteira. 

 

 
Fonte: Elaboração TERRA Assessoria Ambiental e Topografia e Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente. 
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6 DIAGNÓSTICO TÉCNICO PARTICIPATIVO 

 

Concomitante às atividades de mobilização, iniciaram-se os estudos referentes 

ao diagnóstico socioambiental municipal, com a coleta de dados primários e 

secundários, que permitiram a caracterização da realidade local. 

A coleta de dados primários compreendeu a realização de levantamentos de 

campo pela equipe técnica da assessoria. Durante os levantamentos de campo, foram 

aproveitadas as visitas para conversas informais com a população a fim de obter mais 

informações a cerca da situação dos quatro eixos abordados, bem como apurar as 

reclamações e sugestões feitas nas reuniões preliminares. 

A coleta de dados secundários compreendeu a consulta aos órgãos oficiais 

relacionados às áreas abordadas no estudo, à Prefeitura Municipal e COPASA, além de 

fontes bibliográficas e cartográficas. Utilizou-se também como metodologia a aplicação 

de questionário técnico-participativo a COPASA, referente ao sistema de abastecimento 

de água e sistema de esgotamento sanitário.  

Com o levantamento de dados completo foi realizado o cruzamento das 

informações, sintetizando as percepções dos técnicos e da população em relação ao 

cenário atual do município. 

 

 

6.1 História do Município 

Figura 12: Vista aérea do município de Fronteira. 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Fronteira

 (3)
. 
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O núcleo urbano de Fronteira (Figura 12), provavelmente, foi idealizado após a 

construção da ponte Mendonça Lima em 1942 pelo então general Miguel Costa, sobre o 

Rio Grande, ligando São Paulo a Minas Gerais. Fronteira foi fundada em julho de 1943 

por Maurício Goulart, jornalista, advogado, escritor e poeta. A cidade foi planejada com 

o intuito de atrair turistas, pois no Rio Grande existiam várias quedas d’água. 

Segundo informações constantes no Diagnóstico Municipal elaborado para 

subsidiar o Plano Diretor de Fronteira
 (25)

, em 1945, com o intuito de escolher o melhor 

projeto do monumento que seria o marco inicial/comemorativo da fundação da cidade 

de Fronteira, Maurício Goulart reuniu em sua residência localizada no bairro Pacaembu, 

na cidade de São Paulo, uma comissão julgadora. Foi escolhido, por unanimidade, o 

projeto do escultor santamarense Júlio Guerra. A obra recebeu o nome de “Expresso”, 

pois Júlio Guerra foi convencido por seus amigos a participar do concurso um dia antes 

ao mesmo. O monumento representa o Homem na sua essência – por isso, nu - 

colocando o marco da Fundação da Cidade (Figura 13). No qual há os seguintes dizeres: 

“Aqui, onde era selva e só selva nasceu Fronteira, pela vontade de alguns homens e por 

amor ao Brasil”. 

Posteriormente a obra passou a ser conhecida popularmente por “Bernardão”. 

Relatos de moradores atestam que o apelido se deu pela aparência com o Sr. Bernardino 

que trabalhava de guarda-noturno em Fronteira e era de estatura pequena e de tórax 

largo. O monumento se tornou então cartão de visitas da cidade
 (25)

. Na figura 14 é 

possível visualizar como se encontra o monumento atualmente, e na Figura 15 é 

possível observar a localização do “Bernadão”. 

 

Figura 13: Construção do monumento. 

 
Fonte: Diagnóstico Municipal do Plano Diretor de Fronteira

(25)
. 
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Figura 14: Monumento atualmente. 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente. 

                        

Figura 15: Imagem aérea da localização do monumento. 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente. 

 

 

O núcleo cresceu integrado ao município de Frutal, permanecendo assim até 

1962, quando foi criado o município de Fronteira, o qual se instalou em 01/03/1963, 

contando com apenas um distrito. Em 2004 foi criado o distrito de Santo Antônio do 

Rio Grande 
(4), (5)

. 
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6.2 Caracterização do Município 

 

6.2.1 Inserção do Município 

 

Localizado no Triângulo Mineiro, o município de Fronteira integra a 

microrregião do Pontal. Suas terras fazem divisa com o estado de São Paulo, divisa esta 

demarcada pelas águas do Rio Grande, onde se encontra a represa e Usina Marimbondo 

(Figura 16), da Companhia Paulista de Força e Luz. 

       

Figura 16: Usina de Marimbondo. 

 
Fonte: Google Earth

(8)
. 

 

 

É circunvizinha dos municípios de Frutal (MG), Icém (SP), Guaraci (SP) e 

Orindiúva (SP) e está na região de influência de municípios como São José do Rio Preto 

e Ribeirão Preto, em São Paulo, e Uberlândia e Uberaba, em Minas Gerais. 

Geograficamente, o município está a altitude de 420 m, em 20º 16’ 45” de 

latitude Sul e 49º 12’ 34” de longitude Oeste e tem área total de 199,987 km². Em seu 

território predomina a vegetação de Cerrado e Mata Atlântica. 

O principal acesso ao município de Fronteira é realizado através da Rodovia 

Transbrasiliana – BR-153 que corta seu território no sentido norte a sudoeste e faz o 

trajeto desde a divisa do Paraná, passando pelo estado de São Paulo até a divisa de 

Minas Gerais (Figura 17). O município encontra-se a 507 km da capital estadual São 

Paulo, seguindo na direção sudoeste e através das rodovias Transbrasiliana, Washington 

Luiz, Anhanguera e da rodovia Bandeirantes. 
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Figura 17: Mapa de Inserção Regional do Município de Fronteira. 

 

Fonte: Diagnóstico Municipal do Plano Diretor de Fronteira
 (25)

. 

 

6.2.2 Dados Demográficos 

 

A dimensão populacional de um município é, de fato, o principal elemento 

avaliativo para o planejamento e execução de políticas públicas tanto no contexto 

municipal como estadual e federal.   
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Segundo dados mais recentes, estimativa da população residente com data de 

referência 1º de julho de 2014, do Censo Demográfico do IBGE, a população de 

Fronteira estimada para 2014 é de 16.036 habitantes, sendo que em 2010 era de 14.041 

habitantes. O Gráfico 1 ilustra a evolução populacional no município de 1991-2010, em 

comparação com a evolução populacional de Minas Gerais e do Brasil. Na tabela 6 

observa-se o crescimento populacional do município entre 1991-2014.  

 

Gráfico 1 –Evolução populacional do município de Fronteira-MG em comparação à do Estado 

de Minas Gerais e do Brasil entre 1991 e 2010. 

  
Fonte: IBGE

 (4)
. 

 

Tabela 6: Crescimento populacional de Fronteira 1991-2014. 

Ano Fronteira ( nº habitantes) 

1991 7.902 

1996 8.337 

2000 9.024 

2007 13.983 

2010 14.041 

2014 16.036 

Fonte: Adaptado de IBGE
(4)

. 

 

De acordo com informações do IBGE, o município recebeu um incremento 

populacional de 37,3% entre os anos de 1970 e 2010. O crescimento populacional em 

Fronteira foi paulatino, constante e a taxa média de crescimento anual no período foi de 

0,75%. O incremento populacional acumulado entre 1970 e 2010 na área urbana foi de 

224%, paralelo à perda no contingente rural de 355% no mesmo período
 (25)

. Essa 

análise demográfica categorizada pela situação do domicílio demonstra que o município 
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de Fronteira vem vivenciando, nas últimas décadas, um processo de êxodo rural e 

expansão urbana (Gráfico 2).   

A estimativa populacional para o final desta década levantada no Diagnóstico 

Municipal do Plano Diretor de Fronteira
 (25)

, no qual foi considerada a média anual de 

crescimento populacional que vigorou no último período intercensitário (2000-2010), é 

de um acréscimo no contingente populacional de 7.626 pessoas, uma vez que a taxa de 

crescimento no referido decênio foi de 1,03%.  

Cabe ressaltar que qualquer estimativa demográfica estará submetida a uma série 

de fatores que poderão, ou não, ocorrer ao longo do período em que se realiza a 

projeção. A conjuntura econômica é um dos fatores que contribuem para a atração ou 

expulsão de pessoas de um dado local, portanto, influencia na taxa de crescimento da 

população
 (25)

. 

 

Gráfico 2: Variação do contingente populacional de Fronteira. 

 
Fonte: Diagnóstico Municipal do Plano Diretor de Fronteira

 (25)
. 

 

Conforme aponta a ONG S.O.S. Águas Vivas
 (6)

, em levantamento realizado em 

2006, há uma flutuação na quantidade de habitantes, devido às migrações de mão de 

obra para as indústrias sucroalcooleira instaladas na região. A maioria dessas pessoas, 

ao término da safra da cana-de-açúcar, volta ao seu local de origem, porém algumas 

acabam se fixando no município. O turismo também contribui para o aumento da 
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população flutuante, muito embora seja um fator sazonal e temporário, incentivado 

principalmente pelas áreas de camping e clubes existentes em Fronteira, principalmente 

às margens da represa de Marimbondo. 

A densidade demográfica do município é de 70,21(hab/km²) e a área da unidade 

territorial de 199,987 (Km²). Sua população é predominantemente adulta jovem, como 

pode ser visto no Gráfico 3, que contém a pirâmide etária do município de Fronteira, do 

Estado de Minas Gerais e do Brasil.  

Observa-se que em Fronteira, se destacam as faixas etárias 20-24 anos, 25-29 

anos e 30-34 anos, diferindo um pouco do formato das pirâmides de Minas Gerais e do 

Brasil. 

 

Gráfico 3 – Pirâmides etárias do município de Fronteira, do estado de Minas Gerais e do Brasil 

em 2010. 

 
Fonte: IBGE

 (4)
. 

 

Os dados referentes à composição etária do município de Fronteira indicam que 

o contingente populacional, no ano de 2010, estava concentrado na faixa etária de 15 a 

64 anos, correspondendo a 68,25% dos moradores, denominada população em idade 

ativa (PIA) conforme definição do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)
(25)

.  

A Razão de Dependência é utilizada como indicador síntese da estrutura etária 

de alta relevância para uma análise demográfica, possibilitando avaliar as prioridades 

dos investimentos públicos, por ser um conceito demográfico que avalia o peso da 

população considerada inativa (0 a 15 anos de idade e 65 anos a mais de idade) sobre a 

população potencialmente ativa (de 15 a 65 anos).  
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 A razão de dependência em Fronteira no ano de 2010 segundo o Censo 

Demográfico foi de 0,52, ou seja, para cada indivíduo dependente, existem 2,33 

indivíduos em idade ativa na economia municipal
 (25)

. Municípios com elevada razão de 

dependência há grande necessidade de se investir em educação, saúde e em assistência 

aos idosos, já nos que possuem baixa razão de dependência as prioridades de 

investimento recaem sobre as atividades econômicas devido à necessidade de se 

empregar a população em idade ativa. Esse último fator se enquadra com a situação do 

município de Fronteira, no qual as prioridades de investimento devem recair sobre as 

atividades econômicas. 

 

6.2.2.1 Índice de Desigualdade 

 

O Índice de Gini é um instrumento usado para medir o grau de concentração de 

renda, no qual aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e mais ricos. O 

índice varia de 0 (sem desigualdade) a 1(desigualdade extrema). O Índice de Gini do 

município passou de 0,48 em 1991 para 0,50 em 2000 e para 0,43 em 2010. 

 Segundo dados do Atlas Brasil 2013 
(29) 

a renda per capita média de Fronteira 

cresceu 36,26% nas últimas duas décadas, sendo respectivamente R$439,36 R$507,79 e 

R$598,68 nos anos de 1991, 2000 e 2010. A taxa média anual de crescimento foi de 

15,57% no primeiro período e 17,90% no segundo. A extrema pobreza (medida pela 

proporção de pessoas com renda domiciliar per capita inferior a R$ 70,00, em agosto de 

2010) passou de 4,08% em 1991 para 3,68% em 2000 e para 0,44% em 2010, ou seja, a 

desigualdade diminuiu, conforme tabela 7. 

 

Tabela 7: Renda, Pobreza e Desigualdade – Fronteira – MG. 

 

Renda per capita 

1991 2000 2010 

439,36 507,79 598,68 

% de extremamente pobres 4,08 3,68 0,44 

% de pobres 16,66 12,73 4,51 

Índice de Gini 0,48 0,50 0,43 

Fonte: Atlas Brasil 2013
 (29)

. 

 

Analisando os valores do índice de Gini, paralelo aos valores de renda média e 

mediana, verifica-se que ocorre desigualdade na distribuição de renda no município 

tanto no meio urbano quanto no meio rural. 
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6.2.2.2 Índice de Desenvolvimento Humano Municipal IDH-M 

 

 

Os componentes utilizados pelo Atlas 2013 do Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento (PNUD)
 (26) 

para a formulação do Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal (IDH-M) que pretende mensurar a qualidade de vida dos munícipes 

são os indicadores de longevidade, educação e renda. O IDH mede o desenvolvimento 

humano que varia de 0 (nenhum desenvolvimento humano) a 1 (desenvolvimento 

humano total). 

Nos anos de 1991 e 2000, o IDH-M do município foi 0,492 e 0,626, 

consecutivamente. Em 2010 o município alcançou IDH-M de 0,684. Segundo o 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) o IDH-M de Fronteira é 

considerado médio desenvolvimento humano. Minas Gerais teve IDH de 0,731, 

conforme dados do IBGE
 (10)

.  

A longevidade foi o indicador que mais contribui com o crescimento do IDH municipal 

com 0,871, seguida da renda 0,693 e educação 0,530, conforme figura 18. A tabela 8 

mostra o IDHM de Fronteira e seus componentes nos anos de 1991, 2000 e 2010. 

 

Figura 18: Composição do IDH-M de Fronteira. 

 
Fonte: Altas 2013 do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)

 (26)
. 

 

 

Longevidade 

0,871 

Renda 

0,693 

IDH - M 

0,684 

Educação 

0,530 
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Tabela 8: IDHM de Fronteira e seus componentes. 

 IDHM e componentes  1991 2000 2010 

IDHM Educação 0,247 0,450 0,530 

% de 18 anos ou mais com ensino fundamental completo 22,55 34,37 42,30 

% de 5 a 6 anos na escola  17,97 54,47 87,65 

% de 11 a 13 anos finais do fundamental ou com fundamental 

completo 

54,10 76,46 77,57 

% de 15 a 17 anos com fundamental completo 18,58 51,08 42,23 

% de 18 a 20 anos com médio completo 12,48 23,62 30,10 

IDHM Longevidade 0,750 0,816 0,871 

Esperança de vida ao nascer (em anos) 70,02 73,93 77,28 

IDHM Renda 0,644 0,667 0,693 

Renda per capita 439,36 507,79 598,68 

Fonte: Atlas Brasil 2013
 (29)

. 

 

 Informações do Atlas Brasil 2013 
(29)

 apontam a evolução do IDH do município 

de Fronteira, como pode ser notado no Gráfico 4. No período entre 2000 e 2010 houve 

uma taxa de crescimento de 9,27%. O hiato de desenvolvimento humano, ou seja, a 

distância entre o IDHM do município e o limite máximo do índice, que é um, foi 

reduzido em 15,51% entre 2000 e 2010. No período compreendido entre 1991 e 2000 a 

taxa de crescimento foi de 27,24%. O hiato de desenvolvimento humano foi reduzido 

em 26,38%. 

 Fronteira teve um incremento no seu IDHM de 39,02% nas últimas duas 

décadas, abaixo da média de crescimento nacional (47%) e abaixo da média de 

crescimento estadual (52%). A distância entre o IDHM do município e o limite máximo 

do índice, que é um, foi reduzido em 37,80% entre 1991 e 2010. 

 

Gráfico 4: Evolução do IDHM – Fronteira/MG. 

 
Fonte: Atlas Brasil 2013

 (29)
. 
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A mortalidade infantil no município, ou seja, morte de crianças com menos de 

um ano, reduziu 33%, passando de 18,0 por mil nascidos vivos em 2000 para 12,0 por 

mil nascidos vivos em 2010, como demonstra dados da tabela 4. Segundo os Objetivos 

de Desenvolvimento do Milênio das Nações Unidas, a mortalidade infantil para o Brasil 

deve estar abaixo de 17,9 óbitos por mil em 2015.  

O indicador utilizado para compor a dimensão de Longevidade do IDHM é a 

esperança de vida ao nascer. Nas últimas duas décadas, em Fronteira, a esperança de 

vida ao nascer aumentou 7,3 anos, passando de 70,0 anos em 1991 para 73,9 anos em 

2000, e para 77,3 anos em 2010. Em 2010, a esperança de vida ao nascer média para o 

estado foi de 75,3 anos e, para o país, de 73,9 anos, ou seja, o município obteve um 

índice de longevidade mais elevado do que o estadual e o nacional
 (29)

. 

 

Tabela 9: Longevidade, Mortalidade e Fecundidade – Fronteira/MG. 

 

Esperança de vida ao nascer (em anos) 

1991 2000 2010 

70,0 73,9 77,3 

Mortalidade até 1 ano de idade (por mil nascidos vivos) 24,2 18,0 12,0 

Mortalidade até 5 anos de idade (por mil nascidos vivos) 32,0 19,7 14,0 

Taxa de fecundidade total (filhos por mulher) 3,1 2,7 2,6 

Fonte: Atlas Brasil 2013
 (29)

. 

 

6.2.3 Dados Econômicos 

 

Quanto aos aspectos econômicos do município, em 2010, as receitas 

orçamentárias superaram R$30.000.000,00 enquanto as despesas ficaram próximas de 

R$25.000.000,00 tendo um comportamento similar ao que ocorreu no Estado de Minas 

Gerais e no Brasil, conforme pode ser visualizado no Gráfico 5. 

Analisando a contribuição de cada setor econômico (valor adicionado) para o 

Produto Interno Bruto, PIB do município, observa-se a predominância do setor 

industrial, diferente do que ocorre em Minas Gerais e no Brasil, onde há predominância 

do setor de serviços, conforme Gráfico 6. 
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Gráfico 5: Receitas e despesas do município de Fronteira, do estado de Minas Gerais e do Brasil 

em 2010. 

Fonte: IBGE
 (4)

. 

 

Gráfico 6: Valor Adicionado ao PIB em 2010 de Fronteira, do estado de Minas Gerais e do 

Brasil. 

 
Fonte: IBGE

 (4)
. 

 

 

O Produto Interno Bruto (PIB) é um indicador importante para a elaboração de 

políticas públicas, pois corresponde ao valor, a preços de mercado, de todos os bens e 

serviços finais internamente produzidos dentro do território nacional ou regional, num 

determinado período de tempo.  

O município de Fronteira produziu, no ano de 2011, uma riqueza 

econômica, que é representada pelo PIB a preços correntes no valor de R$ 967.127 mil. 

Segundo dados do IBGE o setor da indústria foi o que mais contribuiu com o PIB, 
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seguido da prestação de serviços e agropecuária, tabela 10. O PIB per capita a preços 

correntes ficou na ordem de R$ 67.035,87 reais. 

 

Tabela 10: Produto Interno Bruto de Fronteira – 2011. 

Valor adicionado bruto da indústria 820.310 mil reais 

Valor adicionado bruto dos serviços 96.013 mil reias 

Valor adicionado bruto da agropecuária 45.608 mil reias 

Fonte: IBGE
 (4)

. 

 

Um dos fatores que podem ter contribuído para essa composição de PIB em 

Fronteira é o repasse de royalties ao município pela Usina de Marimbondo, que em 

2011 foi de R$834.000,00 e em 2010 cerca de R$785.000,00
 (7)

. O PIB per capita a 

preços correntes em 2010 foi de R$56.101,76, conforme dados do IBGE 
(4)

. O repasse 

de ICMS da Usina Hidrelétrica de Marimbondo também é uma das principais fontes de 

recursos do município
 (6)

. 

No setor agropecuário, destaca-se a produção de cana-de-açúcar para a indústria 

sucroalcooleira 
(3)

, mas também ocorre a produção de frutas (manga, laranja e abacaxi) e 

produção de grãos (soja, milho e sorgo), conforme pode ser visualizado na Tabela 11.  

 

Tabela 11: Produção agrícola. Fronteira-MG, 2012. 

  Quantidade 

produzida 

(toneladas) 

Valor da 

produção 

(mil 

reais) 

Área 

colhida 

(hectares) 

Rendimento 

médio 

(kg/ha) 

Lavoura permanente    

 Laranja  940 305 47 20.000 

 Manga 24 14 2 12.000 

Lavoura 

temporária 

    

 Cana-de-açúcar 449.650 25.594 5.290 85.000 

 Milho (em grão) 900 388 150 6.000 

 Soja (em grão) 480 379 200 2.400 

  Sorgo (em grão) 240 95 80 3.000 

 Abacaxi 12.900* 23.865 340 37.941** 

Fonte: Adaptada de IBGE
 (4)

. 

 

*Quantidade produzida expressa em unidades de milhar (mil frutos). 

**Rendimento médio expresso em frutos por hectare. 

 

Na pecuária, destaca-se a produção de bovinos e aves, conforme Tabela 7. Além 

dos dados de rebanho que constam na Tabela 12, foram produzidos, em 2012, 12 mil 
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dúzias de ovos de galinha, cujo valor da produção foi de R$25.000,00, e 2.148.000 

litros de leite de vaca, cujo valor da produção foi de R$1.933.000,00, conforme dados 

do IBGE
 (4)

. 

Tabela 12: Produção pecuária de Fronteira-MG, 2012. 

Rebanho  Efetivo dos rebanhos 

(cabeças) 

Bovinos 9.199 

Equinos 167 

Asininos 4 

Muares 20 

Suínos 180 

Caprinos 21 

Ovinos 351 

Galos, frangas, frangos e 

pintos 

1.830 

Galinhas 823 

Fonte: Adaptada de IBGE
 (4)

. 

 

Na extração vegetal e silvicultura, destaca-se a produção de madeira para lenha. 

Em 2011, foram extraídos 78m³ de madeira, cujo valor total da produção foi de 

R$2.000,00
 (4)

. 

O turismo pode ser uma das atividades mais relevantes no setor de serviços. O 

lago da Hidrelétrica de Marimbondo favorece a manutenção de áreas de camping, pesca, 

esporte e lazer. Outros atributos naturais como cachoeiras (Figura 19), também 

despertam o interesse para o turismo ecológico. 

 

Figura 19: Cachoeira no município de Fronteira, MG. 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente. 
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Conforme dados divulgados pelo IBGE
(4)

, em 2009 foram arrecadados 

R$457.890,59 com IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano, e 

R$23.788,57 com ITR - Imposto Territorial Rural. 

Ainda segundo o IBGE, a renda nominal média per capita mensal dos domicílios 

particulares urbanos permanentes com rendimento domiciliar em 2010 foi de 

R$1.798,75, que seria equivalente a somar os rendimentos de todos os domicílios 

urbanos e dividir o resultado pelo número de domicílios existentes. Porém, ao se 

analisar a renda nominal mediana, que seria o mesmo que listar todos os domicílios 

urbanos em ordem crescente de rendimento e considerar o rendimento do domicílio que 

está exatamente no meio da lista, esse valor cai para R$500,00. Ou seja, o valor médio 

não é um bom parâmetro, pois metade dos domicílios urbanos tem rendimento igual ou 

inferior a R$500,00. O rendimento mediano dos domicílios rurais foi de R$510,00, 

enquanto o médio foi de R$2.454,44. 

Levantamento do Atlas Brasil 2013 
(29)

 aponta que no ano de 2010, a ocupação 

das pessoas na faixa etária de 18 anos ou mais, 19,73% trabalhava no setor 

agropecuário, 0,51% na indústria extrativa, 19,90% na indústria de transformação, 

4,41% no setor de construção, 2,33% nos setores de utilidade pública, 8,35% no 

comércio e 33,84% no setor de serviços. 

 

6.2.4 Dados Educacionais  

 

 Com relação à educação no município, observa-se que no ano de 2010 cerca de 

88% da população frequentava ou já havia frequentado escola ou creche, e 

aproximadamente 12% nunca havia frequentado creche ou escola (Tabela 13). Ainda de 

acordo com a Tabela 8, 43% dos adolescentes entre 15 e 19 anos não frequentam mais a 

escola, o que pode sugerir baixa adesão ao ensino médio. 

No município de Fronteira existe apena uma instituição privada de ensino, a qual 

atende ao Pré-escolar e Ensino Fundamental através do Sistema Objetivo de Ensino. 

Portanto, a rede pública é responsável pela maior parte do atendimento à demanda por 

educação na cidade. O município conta com 4 escolas que atendente o ensino pré-

escolar, 5 atendendo o ensino fundamental e apenas 1 escola para atender o ensino 

médio. Cabe destacar que a totalidade das instituições de ensino de Fronteira estão 

localizadas na sede urbana da cidade
 (25)

. 
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Tabela 13: Resultados da Amostra do Censo Demográfico 2010 para Educação em Fronteira, 

MG. 

Faixa etária População 

residente  

População 

residente que 

frequentava 

creche ou escola 

População 

residente que 

não 

frequentava, 

mas já 

frequentou 

creche ou 

escola 

População 

residente que 

nunca 

frequentou 

creche ou escola 

  N N (%) N (%) N (%) 

Total 14.041 3.480 (24,78) 8.746 (62,29) 1.815 (12,93) 

0 a 3 anos 993 123 (12,39) 33 (3,32) 837 (84,29) 

4 anos 213 85 (39,91) 20 (9,39) 108 (50,70) 

5 anos 251 201 (80,08) - (0,00) 50 (19,92) 

6 anos 206 199 (96,60) - (0,00) 7 (3,40) 

7 a 9 anos 603 597 (99,00) 3 (0,50) 4 (0,66) 

10 a 14 anos 1.158 1.098 (94,82) 57 (4,92) 3 (0,26) 

15 a 19 anos 1.192 666 (55,87) 520 (43,62) 6 (0,50) 

15 a 17 anos 781 537 (68,76) 238 (30,47) 6 (0,77) 

18 e 19 anos 411 129 (31,39) 282 (68,61) - (0,00) 

20 a 24 anos 1.344 153 (11,38) 1.170 (87,05) 21 (1,56) 

25 a 29 anos 1.363 117 (8,58) 1.218 (89,36) 28 (2,05) 

30 a 39 anos 2.230 145 (6,50) 1.948 (87,35) 137 (6,14) 

40 a 49 anos 1.773 82 (4,62) 1.573 (88,72) 118 (6,66) 

50 a 59 anos 1.346 14 (1,04) 1.147 (85,22) 186 (13,82) 

60 anos ou mais 1.369 - (0,00) 1.057 (77,21) 312 (22,79) 

Fonte: Adaptada de IBGE
 (4)

. 

 

 

No mesmo ano, 59,57% dos alunos entre 6 e 14 anos de Fronteira estavam 

cursando o ensino fundamental regular na série correta para a idade (Gráfico 7). Entre 

os jovens de 15 a 17 anos, 21,76% estavam cursando o ensino médio regular sem atraso 

(Gráfico 8). Entre os alunos de 18 a 24 anos, 7,41% estavam cursando o ensino superior 

em 2010 (Gráfico 9). 

Nota-se que, em 2010 , 3,73% das crianças de 6 a 14 anos não frequentavam a 

escola, percentual que, entre os jovens de 15 a 17 anos atingia 31,21% . 

Gráfico 7: Frequência escolar de 6 a 14 anos – Fronteira/MG – 2010. 
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Fonte: Atlas Brasil 2013

 (29)
. 

 

 

Gráfico 8: Frequência escolar de 15 a 17 anos - Fronteira/MG – 2010. 

 
Fonte: Atlas Brasil 2013

 (29)
. 

 

Gráfico 9: Frequência escolar de 18 a 24 anos - Fronteira/MG – 2010. 

 
Fonte: Atlas Brasil 2013

 (29)
. 
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 Segundo o IBGE, 7.233 moradores que representam 51,51% não tem instrução 

ou apenas cursou o ensino fundamental incompleto (Tabela 14). 

 

Tabela 14: Grau de instrução das pessoas com 10 anos ou mais de idade, por raça.  

   Sem 

instrução e 

fundamental 

incompleto 

Fundamental 

completo e 

médio 

incompleto  

Médio 

completo e 

superior 

incompleto 

Superior 

completo 

Não 

determinado  

  N N N N N 

Total 7.233 1.899 2.100 530 12 

Branca 3.242 912 1.152 401 6 

Preta 756 175 127 19 6 

Amarela 56 6 40 6 - 

Parda 3.157 806 782 104 - 

 

Indígena 

16 - - - - 

Fonte: Adaptada de IBGE
 (4)

. 

 

Das 3.480 pessoas que frequentavam a escola ou creche em 2010, a maioria, 

1.643 (47,21%) estava cursando o ensino fundamental regular, sendo que quase 96% 

delas estavam na rede pública (Tabela 15). Isso sugere ter havido incentivo nos anos 

recentes para a alfabetização na idade certa, tendo alcançado principalmente o ensino 

fundamental. 

 

Tabela 15: Número de pessoas que frequentavam a escola ou creche, por classificação de 

ensino, em 2010. 
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Total 3.480 125 260 304 27 1.643 310 348 124 295 40 4 0 

Pública 3.019 113 195 296 21 1.577 306 328 117 57 9 0 0 

Particular 461 12 65 8 6 66 4 20 7 238 31 4 0 

Fonte: Adaptada de IBGE
 (4)

. 
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Informações da Secretaria Municipal de Educação dão conta de que existia uma 

demanda reprimida para atendimento às crianças de 0 a 3 anos de idade no município de 

Fronteira em 2011. Fato que também foi confirmado pela população durante 

levantamento e elaboração do Diagnóstico Municipal do Plano Diretor de Fronteira
 (25)

, 

nas quais foram diagnosticadas as faltas de vagas para atendimento às crianças das 

creches. 

Com relação ao acesso a educação por gênero, parece haver pouca distinção 

entre as porcentagens de homens e mulheres com 10 ou mais anos de idade dentro ou 

fora da escola, conforme pode ser visualizado no Gráfico 10.  

 

Gráfico 10: Frequência escolar das pessoas com idade igual ou superior a 10 anos, Fronteira-

MG, 2010. 

 
Fonte: Adaptado de IBGE

 (4)
. 

 

O IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica é um indicador da 

qualidade educacional que combina informações de desempenho obtido pelos 

estudantes ao final das etapas de ensino em exames padronizados como a Prova Brasil e 

o Saeb, foi desenvolvido pelo Ministério da Educação em 2006, permitindo o 

monitoramento anual do desempenho do sistema de ensino em nível municipal, estadual 

e nacional. Ou seja, esse índice tem grande peso para a gestão do sistema educacional 

do País, instituindo-se como uma ferramenta que auxilia a definição das políticas 

públicas de educação
 (25)

.  

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira – INEP
 (27)

, o município de Fronteira apresentou evolução no IDEB para 
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os anos iniciais do ensino fundamental (5º ano) desde que o índice começou ser 

aplicado em 2005, alcançando 5,8 no ano 2013 conforme dados da tabela 16, resultado 

considerado satisfatório uma vez que o INEP previa nota 5,0 para o ano de 2013. Os 

resultados dos anos finais do ensino fundamental (9º ano) e do ensino médio não foram 

divulgados pelo Ministério da Educação. 

 

Tabela 16: IDEB observado no município de Fronteira (2005-2013). 

Município IDEB Observado 

2005 2007 2009 2011 2013 

Fronteira 3,5 4,7 5,2 5,6 5,8 

Fonte: INEP 
(27)

. 

 

O Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) tem como principal 

objetivo avaliar a Educação Básica Brasileira e contribuir para a melhoria de sua 

qualidade e para a universalização do acesso à escola, oferecendo subsídios concretos 

para a formulação, reformulação e o monitoramento das políticas públicas voltadas para 

a Educação Básica. Além disso, procura também oferecer dados e indicadores que 

possibilitem maior compreensão dos fatores que influenciam o desempenho dos alunos 

nas áreas e anos avaliados. Entre as avaliações que compõe o Saeb está a Prova Brasil. 

A Prova Brasil é uma avaliação nacional que tem como objetivo a produção de 

informações sobre os níveis de aprendizagem em Língua Portuguesa, com ênfase em 

leitura, em Matemática, na resolução de problemas. Os resultados de desempenho são 

expressos em uma escala de proficiência por disciplina. Na escala de Língua Portuguesa 

existe dez níveis para explicar o desempenho dos estudantes e na Matemática treze 

níveis. Os resultados obtidos na Prova Brasil nos anos iniciais do Ensino Fundamental 

do município de Fronteira são demonstrados na tabela 17, no qual observa-se que 

também houve evolução de 2007 para 2011 tanto na língua portuguesa, quanto para 

matemática
(27)

. O INEP não divulgou os resultados para os anos finais do ensino 

fundamental nem para o ensino médio. 

Tabela 17: Resultados SAEB/Prova Brasil do município de Fronteira. 

Dependência Administrativa/ 

Localização. 

Anos iniciais do Ensino Fundamental 

Municipal Urbana Língua Portuguesa Matemática 

2011 198,0 215,0 

2009 185,32 209,49 

2007 183,02 205,57 

Fonte: INEP 
(27)

. 
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O Governo Federal possui o Programa Mais Educação que é a estratégia 

indutora da oferta de educação em tempo integral no país. É um Programa que estimula 

a ampliação da jornada nas escolas públicas para, no mínimo, sete horas diárias. O 

governo federal repassa recursos para ressarcir a escola pelo pagamento de alimentação 

e transporte dos monitores, compra de materiais permanentes e de consumo, contratação 

de serviços e aquisição de kits pedagógicos. Em 2013, o município fez adesão para 

oferecer educação em tempo integral em 2 escolas do ensino fundamental. 

 Outro Programa do Governo Federal que está relacionado à educação é o 

Pronatec Brasil Sem Miséria, no qual é oferecido gratuitamente cursos de qualificação 

profissional com duração mínima de 160 horas para pessoas com mais de 16 anos de 

idade, prioritariamente aqueles que estejam inscritos no Cadastro Único. 

São ministrados cursos por instituições de reconhecida qualidade técnica, como 

as entidades do Sistema “S” (Senai, Senac, Senat e Senar), a rede federal de educação 

profissional, científica e tecnológica e as redes estaduais, distrital e municipais de 

educação profissional e tecnológica. O aluno participante do Programa recebe todo o 

material escolar e didático, além da “assistência estudantil”, que consiste de alimentação 

e transporte, ou de recursos para custeá-los. 

No período de janeiro de 2012 a julho de 2014, foram efetuadas no município de 

Fronteira 225 matrículas em cursos ofertados pelo Pronatec Brasil Sem Miséria. Para 

2014, foi pactuada a oferta de 57 vagas do Pronatec Brasil Sem Miséria no município. 

 
Figuras 20 e 21: Escolas municipais na zona urbana de Fronteira. 

  
Fonte: Diagnóstico Municipal do Plano Diretor de Fronteira 

(25)
. 
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Figura 22: Creche CMEI Dona Belinha. 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente. 

 

6.2.5 Transporte 

 

No município de Fronteira existe um terminal rodoviário localizado próximo à 

rodovia (Figura 23), que recebe ônibus que fazem linhas intermunicipais e 

interestaduais. As linhas de ônibus escolares e o transporte público do serviço de saúde 

são os únicos serviços de transporte gratuito existente no município. Os recursos 

utilizados com o transporte escolar são provenientes do Programa Nacional de Apoio ao 

Transporte Escolar (PNAT), segundo informações da Prefeitura Municipal. O PNAT é 

um programa do Governo Federal, destinado a garantir o acesso e a permanência dos 

alunos do Ensino Fundamental público que residem na zona rural e necessitam de 

transporte para chegar às instituições de ensino
 (25)

. 

A tabela 18 mostra a composição da frota de automóveis do município, 

conforme dados do IBGE. 

 

Tabela 18: Frota do município de Fronteira. 
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2.909 203 45 589 167 43 1.390 234 75 9 

Fonte: IBGE
(4)

. 

 
 



                                                                                     

54 
 

Figura 23: Terminal Rodoviário de Fronteira. 

 
Fonte: Google Earth

(8)
. 

 

6.2.6 Segurança Pública 
 

A segurança pública do município de Fronteira é realizada pela Polícia Militar 

(figura 24) e pela Polícia Civil (figura 25). O policiamento ocorre através de rondas 

preventivas na zona urbana, rural da cidade. As principais ocorrências registradas, 

segundo informações da Prefeitura, referem-se a furto e tráfico de entorpecentes. O 

município de Fronteira não se constitui de estabelecimentos penitenciários nem Corpo 

de Bombeiros. 

 

          Figura 24: Sede da Polícia Militar.               Figura 25: Delegacia de Polícia Civil. 

    
Fonte: Diagnóstico Municipal do Plano Diretor de Fronteira 

(25)
. 

 

 

6.2.7 Assistência Social 
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A Secretaria de Assistência Social do município é responsável por coordenar 

os planos e programas governamentais na área de Assistência Social. A secretaria é 

responsável pela elaboração e execução dos programas e projetos governamentais e pelo 

encaminhamento das famílias carentes para o atendimento preferencial nos serviços 

públicos municipais e no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)
 (25)

.  

             É de responsabilidade da mesma secretaria o sistema de Cadastramento Único 

para Programas Sociais (CADÚNICO) do município. Segundo informações do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)
 (28)

, o CADÚNICO, 

regulamentado pelo Decreto nº 6.135/07, é um instrumento informatizado que identifica 

e caracteriza as famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa, ou de 

três salários mínimos no total, possibilitando conhecer a realidade socioeconômica das 

famílias e as formas de acesso a serviços públicos essenciais. 

O sistema CADÚNICO deve ser obrigatoriamente utilizado para seleção de 

beneficiários e integração de programas sociais do Governo Federal e as informações 

podem ser utilizadas pelos governos estaduais e municipais para obterem o diagnóstico 

das famílias cadastradas, possibilitando a análise de suas principais necessidades. De 

acordo com os registros de julho de 2014 do Cadastro Único e com a folha de 

pagamentos de agosto de 2014 do Programa Bolsa Família, o município tem 2.198 

famílias registradas no Cadastro Único e 894 famílias beneficiárias do Programa Bolsa 

Família. No período de junho de 2011 a junho de 2014, foram inscritas 166 famílias do 

município no Cadastro Único e incluiu no Programa Bolsa Família que estavam em 

situação de extrema pobreza
 (28)

. 

Em agosto de 2014, foram transferidos R$ 159.421,00 às famílias beneficiárias 

do Programa. Houve aumento de 106,47 % no total de famílias beneficiárias, desde o 

início do Plano Brasil Sem Miséria, no período de junho de 2011 a agosto de 2014. 

  Ao participar do Programa Bolsa Família, a família precisa cumprir alguns 

compromissos como: as crianças e jovens devem frequentar a escola; as crianças 

precisam ser vacinadas e ter acompanhamento nutricional; e as gestantes devem fazer o 

pré-natal. 

Em Fronteira, 89,56 % das crianças e jovens de 6 a 17 anos da Bolsa Família 

têm acompanhamento de frequência escolar, fato que põe o município abaixo da média 

nacional que é de 92,03 %. Em contrapartida, na área da saúde, o acompanhamento 
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chega a 78,58 % das famílias com crianças de até 7 anos e/ou com gestantes, estando 

acima da média nacional de 73,44 %.  Em agosto de 2014, 13 famílias recebiam o 

benefício variável à gestante (BVG) e 24 famílias recebiam o benefício variável nutriz 

(BVN) no município 
(28)

. 

O município também conta com um Centro de Referência em Assistência Social 

(CRAS) que executa programas de transferência de rendas governamentais e de 

programas municipais em assistência social, como o programa Fortalecendo a Família, 

o qual atende a trinta unidades familiares no município de Fronteira. Os profissionais do 

CRAS realizam encontros com as famílias para discutir temas relacionados à 

afetividade, autoestima, relação familiar, sexualidade, dentre outros. As famílias 

beneficiadas pelo Programa recebem uma verba mensal para a compra de remédios, 

materiais escolares e de construção
 (25)

.  

Outro programa social executado pelo CRAS é o Programa Ação Jovem que 

incentiva o retorno e a permanência dos alunos nas escolas, atendendo atualmente 

cinquenta jovens, cuja faixa etária varia de 15 a 24 anos, sendo o benefício no valor de 

R$80,00. O benefício é um estímulo para a conclusão da escolaridade básica, além da 

realização de atividades físicas como judô, capoeira e natação.  

Em junho de 2014, 168 pessoas foram atendidas pelo Programa Benefício de 

Prestação Continuada ao Idoso e à Pessoa com Deficiência do Governo Federal. O 

Programa tem como objetivo garantir um salário mínimo de benefício mensal à 

população idosa ou portadora de deficiência incapacitada para a vida independente e 

para o trabalho, cuja renda per capita mensal da unidade familiar não ultrapasse um 

quarto do salário mínimo. Conforme os dados apresentados pelo o MDS 
(28)

 o repasse de 

recursos referentes ao BPC no ano de 2014 ao município de Fronteira foi de R$ 

1.227.611,98. 

 

6.2.8 Habitação  

 

 A Secretaria Municipal de Ação Social coordena os programas habitacionais 

tanto da esfera estadual, quanto da federal. Atualmente existe um déficit habitacional de 

quinhentas moradias, de acordo com informações repassadas pela Prefeitura de 

Fronteira. As famílias estão listadas em um cadastro único, o qual não está 

informatizado e não aponta famílias para atendimento
 (25)

. 
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 A Tabela 19 demonstra indicadores de habitação em Fronteira, baseados nos 

dados do Atlas Brasil 2013 
(29)

, como domicílios com água encanada, domicílios com 

energia elétrica e domicílios com coleta de lixo, nos anos de 1991, 2000 e 2010. 

 

Tabela 19: Indicadores de Habitação – Fronteira/MG. 

 

% da população em domicílios com água encanada 

1991 2000 2010 

86,98 97,87 97,79 

% da população em domicílios com energia elétrica 96,12 99,09 99,84 

% da população em domicílios com coleta de lixo (somente para 

população urbana) 

82,40 99,30 98,99 

Fonte: Atlas Brasil 2013
 (29)

. 

 

 

 6.2.9 Estrutura Institucional 

 

A estrutura administrativa do poder executivo do município de Fronteira se 

divide em assessorias diretas ao prefeito e departamentos de assuntos específicos, cada 

departamento atende aos seguintes setores: 

 Departamento Municipal de Administração e Planejamento: dividido em sete 

setores municipais – Recursos Humanos; Pessoal; Licitação; Almoxarifado; 

Patrimônio; Desenvolvimento Rural e Abastecimento; e Serviço Integrado de 

Operação de Sistema de Informática; 

 Departamento Municipal de Finanças, Contabilidade e Tributação: dividido em 

quatro setores – Tesouraria; Contabilidade; Compras e Tributação; 

 Departamento Municipal de Educação e Cultura: dividido em cinco setores – 

Ensino Infantil; Ensino Fundamental; Transporte Escolar; Patrimônio Histórico, 

Artístico e Arqueológico; e Difusão Cultural; 

 Departamento Municipal de Esporte, Turismo, Lazer e Meio Ambiente: dividido 

em três setores – Esporte e recreação; Turismo; e Meio Ambiente; 

 Departamento Municipal de Saúde: dividido em oito setores – Administração 

Geral; Expediente de saúde; Nutrição, Hospital Municipal; Apoio e 

Reabilitação; Centro de Saúde III; Centro Médico Odontológico; e Pronto 

Socorro Vertente; 

 Departamento Municipal de Assistência Social: dividido em quatro setores – 

Administração de Projetos; Promoção Humana, Política Habitacional; e 

Transporte. 
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 Figura 26: Prefeitura Municipal de Fronteira.          Figura 27: Câmara Municipal.    

    
Fonte: Google Earth 

(8)
. 

 

6.2.10 Saúde 

 

É importante verificar o impacto das condições de saneamento sobre a saúde da 

população. É reconhecido que condições inadequadas de saneamento favorecem a 

ocorrência de doenças, principalmente as infecciosas e parasitárias. Mas, certamente, 

nem toda a carga de doenças pode ser diretamente atribuída às condições de 

saneamento, pois pode haver outras formas de contrair essas doenças. Da mesma forma, 

boas condições de saneamento não implicam na total ausência dessas doenças, como 

também a ausência dessas doenças não quer dizer que o saneamento esteja ótimo. 

Sobre essa última situação, é importante destacar que as condições de 

diagnóstico e notificação das doenças infecciosas e parasitárias no Brasil ainda é 

deficiente. Agravos como diarreia, parasitoses, pênfigo, que são doenças relacionadas a 

fatores ambientais, não são notificados. A leptospirose é uma das doenças de notificação 

compulsória, mas estima-se que somente 25% dos casos da doença cheguem a ser 

notificados e que exista dificuldade em fazer o diagnóstico da doença na sua fase inicial. 

Os dados obtidos nas secretarias: de Obras, de Planejamento e de Saúde, foram 

essenciais para análise objetiva da situação sanitária local, bem como para a tomada de 

decisões e para a programação das ações de saneamento ambiental. 

Quanto à saúde da população, as informações obtidas junto a Secretaria 

Municipal de Saúde de Fronteira indicam a inexistência de expressivos números de 
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internações e atendimentos hospitalares, devido a doenças infecto contagiosas de 

veiculação hídrica. Porém, por mais que inexpressivos, devem ser relatados, uma vez 

que podem estar relacionados às questões de saneamento na cidade. 

As estatísticas de saúde apresentadas nesta seção foram retiradas do Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação – SINAN, no Sistema de Informação da Atenção 

Básica – SIAB e no Sistema de Informação sobre Mortalidade - SIM. No SINAN 

constam as estatísticas de doenças que são de notificação compulsória no Brasil, como 

leptospirose, dengue, hanseníase, além de outros agravos como acidentes com animais 

peçonhentos. No SIAB constam as informações obtidas pelas equipes da Atenção 

Básica, decorrentes da produção ambulatorial e das visitas domiciliares dos agentes de 

saúde, por exemplo. No SIM constam as informações sobre óbitos e suas causas. 

Por mais que estes bancos possam estar com dados subestimados, seus dados são 

oficiais e são alimentados com base nas informações repassadas pelas equipes de saúde 

dos municípios. Por isso, foi utilizada como fonte de informações para este estudo. 

Em Fronteira existem nove estabelecimentos de saúde públicos e dois privados, 

conforme levantamento do IBGE realizado em 2009 
(4)

. 

Sobre doenças infecciosas e parasitárias ocorridas no município entre 2010 e 

2012, verificaram-se os casos listados na Tabela 20. 

 

Tabela 20: Número de casos de doenças de notificação compulsória. Fronteira, 2010-2012. 

Doença 2010 2011 2012 

Dengue 120 43 398 

Esquistossomose 1 - - 

Leishmaniose Tegumentar 

Americana 

- - 1 

Leishmaniose Visceral - - - 

Hanseníase 2 - 3 

Leptospirose - - - 

Doença de Chagas Aguda - - - 

Hantavirose - - - 

Cólera - - - 

Febre Maculosa - - - 

Hepatite A* Não 

identificado 

Não 

identificado 

Não 

identificado 

Houve casos notificados de Hepatite, mas não houve diferenciação do tipo, não 

permitindo a identificação dos casos de Hepatite A. 

Fonte: SINAN
 (22)

. 
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Além dessas doenças, verificou-se a ocorrência de acidentes com animais 

peçonhentos: em 2010 foram 3 acidentes (todos com escorpião); em 2011, 10 acidentes 

(1 com serpente, 2 com aranha e 7 com escorpião); e em 2012, 8 acidentes (sendo 1 com 

serpente, 1 com aranha e 6 com escorpião) (22)
. 

No SINAN, os casos de doenças listadas na Tabela 20 e os casos de acidentes 

com animais peçonhentos de 2011 e de 2012 ainda podem sofrer alguma alteração, 

ainda que seja pequena, podendo haver inclusão de novos casos. 

Doenças de pele e respiratórias foram relatadas pelas pessoas que ocupam as 

proximidades do aterro controlado de Fronteira, segundo informações da Secretaria de 

Saúde. No SIAB
 (18)

, foram resgatadas as seguintes informações sobre saúde em 2012 

no município de Fronteira (Tabela 21). 

 

                           Tabela 21: Estatísticas da Atenção Básica. Fronteira, 2012. 

Variável Frequência 

Nascidos Vivos 99 

Nascidos Vivos <2500g 4 

Óbitos<28dias Diarreia - 

Óbitos<28dias Infecção Respiratória Aguda - 

Óbitos<28dias Outras Causas - 

Óbitos 28a11meses Diarreia - 

Óbitos 28a11meses Infecção Respiratória Aguda - 

Óbitos 28a11meses Outras Causas - 

Óbitos<1ano Diarreia - 

Óbitos<1ano Infecção Respiratória Aguda - 

Óbitos Femininos 10 a14 anos - 

Óbitos Femininos 15 a 49 anos - 

Outros óbitos 35 

Hospitalização <5anos Pneumonia - 

Hospitalização <5anos Desitratação - 

Hospitalização <5anos outras Causas 266 

Crianças <1 ano 1.920 

Crianças <1ano com Vacinação em dia 1.865 

Crianças <1ano desnutridas 9 

Crianças <2anos com diarreia 40 

Crianças <2anos usaram Terapia de Reidratação Oral 15 

Crianças <2anos com Infecção Respiratória Aguda 210 

Hanseníase casos Cadastrados 13 

Hanseníase casos Acompanhados 13 

Total de consultas Atenção Básica 29.802 

Fonte: SIAB
 (18)

. 
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Também no SIAB foram encontradas as informações sobre saneamento em 

Fronteira em dezembro de 2012, que constam na Tabela 22. 

 

Tabela 22: Dados do SIAB sobre Saneamento Básico. Fronteira, 2012. 

Variável Frequência 

(nº de famílias) 

Nº Famílias 4.382 

Abastecimento de água - rede pública 3.898 

Abastecimento de água - poço/nascente 477 

Abastecimento de água – outros 7 

Lixo-coletado 4.281 

Lixo-queimado/enterrado 101 

Lixo-céu aberto - 

Esgotamento sanitário - rede de esgoto 3.898 

Esgotamento sanitário – fossa 480 

Esgotamento sanitário - céu aberto 4 

Tipo de casa – Tijolo 4.376 

Tipo de casa - Taipa Revestida - 

Tipo de casa - Taipa não Revestida 1 

Tipo de casa – Madeira 2 

Tipo de casa - Material Aproveitado 2 

Tipo de casa – Outros 1 

Tratamento domiciliar da Água – Filtrada 1.779 

Tratamento domiciliar da Água – Fervida 7 

Tratamento domiciliar da Água – Clorada 1 

Tratamento domiciliar da Água - sem 

Tratamento 

2.595 

Fonte: SIAB
 (18)

. 

 

No SIM foram resgatadas as informações sobre mortalidade. A Tabela 23 

contém as informações sobre óbitos por doenças respiratórias, infecciosas e parasitárias 

de 2010 e 2011 e as informações sobre óbitos infantis por causas evitáveis e óbitos da 

população do município com causas mal definidas. 

Dados sobre óbitos por causas evitáveis e por causas mal definidas são 

frequentemente usados como indicadores de ineficiência dos serviços de saúde, uma vez 

que retratam óbitos causados por agravos para os quais existem formas de prevenção e 

de tratamento e retratam óbitos para os quais não se encontrou causa específica. 
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Tabela 23: Dados do SIM sobre Mortalidade. Fronteira, 2010-2011. 

Causas de óbito 2010 2011 

Óbitos por doenças infecciosas e parasitárias entre a população total 

do município 
7 6 

 . 007-015 Outras doenças bacterianas 1 1 

 ... 014 Septicemia 0 1 

 . 016-023 Doenças virais 2 2 

 ... 023 Doen p/vírus da imunodeficiência humana (HIV) 2 2 

 . 024-027 Doenças transmitidas por protozoários 4 3 

 ... 026 Doença de Chagas 4 3 

Óbitos por doenças do aparelho respiratório entre a população total do 

município 
9 10 

 . 074 Pneumonia 5 6 

 . 076 Doenças crônicas das vias aéreas inferiores 4 4 

Óbitos por causas mal definidas entre a população total do município 43 29 

Óbitos por causas evitáveis entre crianças de 0 a 4 anos 21 33 

 1.2. Reduzível por atenção gestação, ou parto, ou feto ou 

recém-nascido 

3 3 

 1.2.1 Reduzíveis por atenção à mulher na gestação   

  .. Doenças pelo vírus da imunodeficiência humana 2 2 

  .. Síndrome da angústia respiratória recém-nascido 1 1 

  .. Feto ou recém-nascido afetado por outras 

complicações no parto 

1 0 

 1.3. Reduzível por ações de diagnóstico e tratamento 

adequado 

  

  .. Pneumonia 5 6 

  .. Algumas doenças crônicas das vias aéreas inferiores - 1 

  .. Outras doenças bacterianas 1 1 

  .. Diabetes mellitus - 1 

  .. Epilepsia e estado de mal epiléptico - 1 

  .. Infecção do trato urinário de localização não 

especificada 

- 1 

  .. Febre reumát. aguda e doença reumát. crôn. 

Coração 

- 1 

 1.4. Reduzível por ações de promoção à saúde   

  .. Doenças devidas a protozoários 4 3 

  .. Desnutrição e outras deficiências nutricionais - 1 

  .. Acidentes de transporte 3 7 

  .. Afogamento e submersão acidentais - 1 

  .. Agressões 3 3 

  .. Eventos (fatos) cuja intenção é indeterminada 2 3 

    .. Sintomas, sinais e achados anormais 11 9 

Fonte: SIM
 (23)

. 
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De acordo com a classificação do Ministério da Saúde, o município de Fronteira 

compõe a microrregião de São João da Boa Vista. No município é oferecido 

atendimento médico básico, ambulatorial, de especialidades médicas, odontológico, 

psicológico, fonoaudiológico, fisioterápico, além de serviços de imunização e 

atendimentos de enfermagem. A demanda por atendimento em algumas especialidades 

médicas e para procedimentos hospitalares de média e alta complexidade não são 

atendidas pelo sistema público de saúde do município de Fronteira, sendo os pacientes 

transferidos para municípios vizinhos como Frutal e Uberaba. 

Numa perspectiva geral, os estabelecimentos de saúde municipais oferecem 

atendimento de atenção básica nas Unidades do Programa de Saúde da Família. O 

Programa está implementado na cidade e conta atualmente com uma unidade, situadas 

na sede do município. As equipes do PSF são compostas por médicos, agentes 

comunitários de saúde, auxiliares e técnicos de enfermagem. 

 

Figura 28: PSF I Tonico Morais. 

 
Fonte: Diagnóstico Municipal do Plano Diretor de Fronteira

 (25)
. 

 

6.3 Zoneamento Ecológico Econômico – Diagnóstico de Fronteira  

 

O Zoneamento Ecológico Econômico - ZEE de Minas Gerais é uma ferramenta 

que consiste na elaboração de um diagnóstico dos meios geo-biofísico e sócio-

econômico-jurídico institucional, gerando a carta de Vulnerabilidade Ambiental e a 

carta de Potencialidade Social, determinando o ZEE de todas as regiões do Estado 
(11)

, 
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possibilitando aumentar a capacidade de análise de projetos, permitindo a avaliação 

estratégica de desenvolvimento das Políticas Setoriais de determinada região ou 

município, definindo áreas prioritárias para desenvolvimento, conservação e 

preservação, bem como elaborar estudos qualitativos e quantitativos sobre os recursos e 

diagnósticos ambientais e prognósticos de impactos positivos e negativos 
(12)

. Por meio 

dele, se obteve informações de parâmetros do município de Fronteira, como a 

Vulnerabilidade Natural dos Recursos Hídricos, o Índice Ecológico Econômico – IEE, 

Qualidade da Água, Componente Humano, Saneamento e Saúde. 

Para a formulação do ZEE-MG foi adotado o conceito de desenvolvimento 

sustentável como marco de referência, definindo um conjunto de indicadores que 

refletissem as relações entre crescimento econômico sustentado, melhor distribuição da 

renda e da riqueza, acesso aos serviços sociais e sustentabilidade ambiental. Dentro 

desse contexto, o Componente Humano corresponde aos objetivos de desenvolvimento 

ligados à satisfação das necessidades humanas, melhoria da qualidade de vida e justiça 

social, ou seja, geração de emprego e renda, redução de pobreza e acesso aos serviços 

sociais básicos, todos os indicadores voltados para a construção da cidadania. 

Para tanto, procurou-se identificar elementos presentes nas unidades territoriais 

municipais abrangendo os tópicos trabalho, população, renda, saúde, educação, 

habitação e segurança e que pudessem retratar a ocupação econômica, a situação 

demográfica e social, a distribuição da renda e as condições de vida da população dessas 

unidades territoriais, afetando a sua capacidade em se constituírem espaços de mudança 

orientada à promoção do desenvolvimento endógeno e sustentável 
(11)

. 

A análise da potencialidade humana foi determinada por três fatores 

condicionantes: ocupação econômica, com dois indicadores (taxa de ocupação e taxa de 

desocupação); demografia, com dois indicadores (grau de urbanização e razão de 

dependência); e condições sociais, com sete indicadores (renda, educação, habitação, 

saúde, saneamento, segurança pública e índice de desenvolvimento humano municipal – 

IDH). Embasado nesses fatores condicionantes, o município de Fronteira obteve 95, 

55% no índice de potencialidade humana, sendo considerado muito favorável para o 

desenvolvimento do Componente Humano. 

O Índice Ecológico Econômico – IEE é o resultado da combinação lógica-

intuitiva dos vários níveis de potencialidade social com os de vulnerabilidade natural. 

São 25 combinações possíveis dos níveis de vulnerabilidade natural e potencialidade 
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social que foram agrupadas em seis classes de IEE 
(11)

. O município de Fronteira é 

classificado na Zona Ecológico Econômica 1 correspondendo há uma área de 19395,16 

hectares, ou seja, 95, 55 % de sua área.  

A Zona Ecológico Econômica 1 é definida como áreas de elevado potencial 

social que pressupõem condições de gerenciar empreendimentos de maior porte e 

causadores de maiores impactos sócio-ambientais. Nesta zona, os locais são menos 

vulneráveis ambientalmente, os empreendedores têm melhores condições para implantar 

ações preventivas e mitigadoras de impactos, ainda são caracterizadas por possuírem 

níveis estratégico, tático e operacional, facilmente estimuladas a alavancar o 

desenvolvimento sustentável local 
(11)

. 

O Zoneamento Ecológico Econômico ZEE-MG 
(11) 

classifica a saúde no 

município de Fronteira como Favorável, utilizando na composição do indicador 

aspectos julgados importantes para dimensionar a situação da saúde nos municípios 

mineiros, sendo selecionadas duas variáveis: o estado de saúde (Taxa Bruta de 

Mortalidade padronizada) e o acesso e utilização dos serviços de saúde. O peso de cada 

variável na composição do indicador é de 50%. 

Segundo o ZEE-MG, a Vulnerabilidade Natural dos Recursos Hídricos consiste 

na disponibilidade natural da água e de potencialidade de contaminação de aquíferos, 

assumindo-se que a existência de uma oferta natural mais elevada caracteriza uma 

menor vulnerabilidade e o oposto uma maior. No tocante à potencialidade de 

contaminação, quanto maior, maior a vulnerabilidade. Para expressar a Vulnerabilidade 

Natural dos Recursos Hídricos, a disponibilidade natural da água superficial participou 

com peso 50%, e os demais indicadores, com peso 25% 
(11)

. A Vulnerabilidade Natural 

dos Recursos Hídricos do município de Fronteira pode ser visualizada em dados na 

Tabela 24.  

 

Tabela 24: Vulnerabilidade dos Recursos Hídricos. 

Classificação Área (ha) Porcentagem (%) 

Baixa 

Média 

2228, 96 

17166, 19 

10,98 

84,57 

Fonte: Adaptada ZEE – MG 
(11)

. 

 

O ZEE-MG aborda também índices da Qualidade da Água, representada por um 

conjunto de características de natureza química, física e biológica. Com base nesse 

índice, as características físicas e químicas da água devem ser mantidas dentro de certos 
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limites, os quais são representados por padrões, valores orientadores da qualidade de 

água, dos sedimentos e da biota, fundamentado pelas Resoluções CONAMA n° 

357/2005, nº 274/2000, n° 344/2004, e Portaria n° 518, do Ministério da Saúde (vigente 

na época de realização do ZEE). 

Com o passar do tempo, os ecossistemas aquáticos incorporam substâncias 

provenientes de causas naturais em concentrações raramente elevadas que, no entanto, 

podem afetar o comportamento químico da água e seus usos mais relevantes. Contudo, a 

ação antrópica através da ocupação do uso do solo contribui para que substâncias sejam 

lançadas nos corpos d’água, resultando em sérios problemas de qualidade da água que 

demandam investigações e investimentos para sua recuperação, sendo que os aspectos 

mais graves dos poluentes referem-se às substâncias potencialmente tóxicas, 

provenientes de processos industriais 
(11)

. 

Dentro desse aspecto, o ZEE-MG classifica a Qualidade da Água em Fronteira 

parte como Média atendendo a 0,25% e Muito Alta atendendo a 80,77%. Pode-se dizer, 

portanto, que a região possui uma boa qualidade da água. 

A composição do Indicador de Saneamento tem como parâmetro a existência de 

tratamento de esgoto para mais de 50% da população, disposição de esgotos e 

disposição adequada de lixo para mais de 70% da população, com peso de 50% cada, 

conforme critério de distribuição da parcela da arrecadação do ICMS pertencente aos 

municípios. Esse indicador expressa o esforço para a implantação de sistemas de 

tratamento de esgotos sanitários e disposição adequada de lixo. Considera-se que a sua 

inexistência constitui um dos maiores problemas ambientais e de saúde pública no 

estado de Minas Gerais e no País 
(12)

. 

O Diagnóstico do ZEE-MG aponta que o município de Fronteira possui o 

Saneamento classificado como Muito Precário, não atendendo todos os parâmetros 

utilizados para a composição desse indicador. 

6.4 O Território e o Ambiente do Município 

 

O município de Fronteira é composto por dois distritos: o Distrito Sede e o 

Distrito de Santo Antônio do Rio Grande (Figura 29), além dos condomínios às 

margens do Rio Grande. O Distrito Sede é dividido em área urbana e área rural. A área 

urbana é composta pelo perímetro urbano que abrange a sede e está localizada na porção 
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sudoeste do território municipal, além destas áreas, os condomínios existentes 

configuram-se como áreas desconexas da sede e de acordo com a legislação municipal a 

maioria delas são intitulados com área de expansão urbana, sendo assim também fazem 

parte do perímetro urbano.  

 

Figura 29: Localização da Cidade de Fronteira e do Distrito de Santo Antônio do Rio Grande. 

 
Fonte: IBGE

 (13)
. 

 

6.4.1 Distrito Sede 

 

A sede de Fronteira, principal núcleo urbano do município, é dividida em 13 

bairros: Distrito Industrial; Vila Reis; Vila Matinha; Vila Residencial de Furnas; Vila 

Chica; Centro; Vila Arruda; Jardim Ângelo Passuelo; Jardim Nossa Senhora da Paz; 
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COHAB I; COHAB II; Jardim Vó Rosa; e Jardim Assis Simplício, conforme demonstra 

a Figura 30 – Mapa de Macrozoneamento Urbano de Fronteira. 

 

 

Figura 30: Mapa de macrozoneamento urbano de Fronteira-MG. 

 
Fonte: Diagnóstico Municipal do Plano Diretor de Fronteira

 (25)
. 

Elaboração: Paralelo 19 Gestão de Projetos. 

 

 

O centro urbano de Fronteira no qual há diversos serviços públicos e privados, 

comércios e grande parte dos equipamentos de uso coletivo do município, localiza-se na 

porção central da malha urbana, marcada pela Praça Tancredo Neves e prolongando-se 

radialmente a partir da mesma, ao longo das avenidas Aurélio Mistiere e Minas Gerais. 

A infraestrutura urbana abrange grande parte da sede urbana e é composta por 
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iluminação pública ao longo das vias sendo o fornecimento de energia elétrica de toda a 

área urbana responsabilidade da empresa CEMIG - Companhia Energética de Minas 

Gerais. A rede de abastecimento de água e a rede de esgotamento sanitário que atende 

grande parte da malha urbana são realizadas pela empresa COPASA – Companhia de 

Saneamento de Minas Gerais
 (25)

.  

Mesmo sendo uma cidade planejada, a ocupação da sede do município de 

Fronteira deu-se de forma Gradativa. Informações do histórico do município dão conta 

de que a ocupação iniciou-se na década de 70, no bairro Vila Arruda ao longo da Av. 

Emiliano Corrêa, bairros Centro e Vila Chica, áreas fortemente caracterizadas pelo 

traçado urbano orgânico. Seguiu em direção ao eixo nordeste da malha urbana 

instituindo os bairros Vila Matinha, Vila de Furnas que foi construída pela Companhia 

Furnas Centrais Elétricas S/A e destinada a para seus empregados, e Vila Reis, sendo 

caracterizada pelo início e expansão do traçado ortogonal. 

  Posteriormente foi criado na porção oeste o bairro Jardim Ângelo Passuelo, cujo 

loteamento foi criado através da Lei nº 944 de 17/03/2000; na porção nordeste foi criado 

o Distrito Industrial pela Lei nº 965 de 18/10/2000. Dando continuidade na ocupação do 

município, foi criado no sentido sudoeste os loteamentos de interesse social Cohab I, 

Cohab II e o bairro Jardim Vó Rosa, este último através da Lei nº 1.400 de 07/08/2008.  

O bairro Jardim Nossa Senhora da Paz foi criado no mesmo ano através da Lei nº 1.385 

de 23/04/2008. A ocupação mais recente e ainda irregular acontece no bairro Jardim 

Assis Simplício
 (25)

. 

O principal acesso ao município é pela Rodovia Transbasiliana – BR-153.  A 

ocupação urbana acontece adjacente à Rodovia em sua porção esquerda. O curso d’água 

que passa pelas proximidades da sede é reconhecido popularmente como córrego 

Boiadeira e está situado em sua porção sudoeste, já o banhado chamado de Varjão é 

uma área encharcada localizada em sua porção noroeste (Figura 31). A presença destas 

áreas não caracterizam barreiras em relação à ocupação, mas sim manchas verdes de 

preservação. 

A malha urbana da sede se desenvolve em um traçado orgânico que remete às 

ocupações iniciais com quadras de formato variável e diferentes proporções e sistema 

viário veicular acessando todos os lotes. Este traçado toma forma diferente a partir do 

Bairro Vila Chica e Vila Reis com traçado mais ortogonal das quadras e sistema viário. 

A partir do bairro Vila de Furnas o traçado das quadras e do sistema viário é regular 
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com tamanhos e proporções padronizados, com lotes maiores com áreas médias de 500 

m². Já os bairros da porção sudoeste a noroeste – Jardim Vó Rosa, Cohab I, Cohab II e 

Jardim Ângelo Passuelo – possuem da mesma forma traçado regular, quadras com 

formato retangular, mesmo tamanho e proporção, porém conformam pequenos lotes de 

área média de 200 m². Apesar da diferença do traçado, a maioria dos bairros são bem 

articulados em relação ao sistema viário, principalmente por estarem nas proximidades 

dos principais corredores viários que fazem a conexão entre as diversas porções do 

município.  

 

Figura 31: Vista aérea do município de Fronteira com delimitação do perímetro urbano. 

 

 
Fonte: Diagnóstico Municipal do Plano Diretor de Fronteira

 (25)
. 

Elaboração: Paralelo 19 Gestão de Projetos. 
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Dividiu-se a Sede por bairros a fim de caracterizar áreas semelhantes na questão 

de infraestrutura, ocupação e uso do solo, sistema viário, padrão construtivo das 

edificações, transporte, tráfego, equipamentos urbanos e bens de interesse histórico 

cultural. A metodologia usada é a mesma adotada no Diagnóstico Municipal do Plano 

Diretor, onde foram definidas 04 Unidades de Análise Urbana (UAU). 

 

 Unidade de Análise Urbana 1 (UAU1): Distrito Industrial 

  

O Distrito Industrial é aprovado pela Prefeitura Municipal através da Lei nº 965 

de 18/10/2000, onde foram previstos cerca de 90 lotes com área aproximada de 1.500 

m². A área destinada à implantação de indústrias foi recentemente aprovada também 

como área comercial. Está localizada a leste do município limitando-se com a BR-153 e 

bairro Vila Reis, sendo o acesso ao local pela Av. Emiliano Corrêa ou pela rodovia. 

 A área encontra-se em processo de ocupação e possui lotes vagos. Os lotes 

ocupados contêm fábricas de pequeno porte, como a fábrica de asfalto, placas de 

cimento, mármores e granitos, poço artesiano, além da fábrica de laticínios da prefeitura 

ainda desativada
 (25)

 (Figura 32). Atualmente encontra-se em construção a fábrica da 

Polimetal (Figura 33), empresa de porte maior que produz painéis eletrônicos e possui 

sede em São José do Rio Preto. A instalação da fábrica no município irá gerar empregos 

para a população local e gerar renda ao município. 

 Durante visita in loco, foi diagnosticado que o distrito industrial apresenta 

problemas relacionados à infraestrutura. As vias possuem cerca de 7 m de largura, não 

apresentam pavimentação asfáltica, porém possuem boas condições de uso. A 

iluminação pública e fornecimento de energia elétrica não atende toda a área, sendo a 

iluminação pública presente somente na via principal. Não há delimitação de calçadas 

nem pavimentação, sendo a maioria delas compostas por cobertura vegetal. 

 No aspecto de saneamento, o bairro possui parcialmente ligações de rede de 

abastecimento de água, sendo a maioria das edificações abastecidas por poço artesiano 

implantado pelos proprietários. Não há rede de esgotamento sanitário, por isso é 

utilizado fossa negra. A coleta de resíduos sólidos não atende toda a área e não foram 

encontrados sistemas de drenagem pluvial. 
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Figura 32: Fábrica de laticínios e doces desativada. 

 
Fonte: Diagnóstico Municipal do Plano Diretor

 (25)
. 

 

 
Figura 33: Construção da Fábrica da Polimetal no Distrito Industrial de Fronteira/MG. 

 
Fonte: Acervo da TERRA Assessoria Ambiental e Topografia. 

 

 

 Unidade de Análise Urbana 2 (UAU2): Bairros Vila Arruda, Centro, Vila Chica, 

Vila de Furnas, Vila Matinha e Vila Reis.  

 

Os bairros que compõem a UAU 2, são os bairros que caracterizam a ocupação 

mais antiga da malha urbana e possuem características semelhantes quanto à 

infraestrutura urbana, sendo o uso predominantemente residencial, com a concentração 

de comércio e serviços no entorno de uma das vias principais da malha, que é a Av. 

Minas Gerais, seu prolongamento Av. Aurélio Mistiere e em seu entorno imediato. Na 
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área central e no bairro Vila de Furnas predomina edificações de médio a alto padrão 

construtivo, e nas áreas perimetrais edificações de padrão construtivo médio a baixo ou 

popular
 (25)

.  

O principal acesso ao local é através da BR-153 que representa um dos limites 

da unidade. A unidade possui um sistema viário bem articulado, sendo sua estrutura 

viária definida através de eixos principais na vertical e horizontal. Há tráfico intenso de 

veículos e pessoas na área central, conformado pelas avenidas Minas Gerais, Aurélio 

Mistiere, Afonso Gaioso, Av. Abdo Jaid Feres e em sua extensão pela Rua 44. As 

demais vias da área urbana funcionam como ruas de acesso aos bairros e possuem 

tráfego local e tranquilo.  

 A área concentra diversos comércios e serviços de uso coletivo público do 

município, além de predominar edificações residenciais. Os comércios e serviços 

públicos são alocados principalmente ao longo das avenidas Minas Gerais, Aurélio 

Mistiere e Abdo Jauid Feres e no entorno imediato da Praça da Vitória localizada no 

cruzamento das avenidas Aurélio Mistiere e Abdo Jauid Feres. A Praça Vitória e suas 

imediações é o principal ponto de encontro da unidade, aonde são encontrados variados 

restaurantes e bares que funcionam durante o dia e parte da noite.  

 No trecho próximo a rodovia a ocupação acontece por edificações de uso 

comercial e de serviço como posto de gasolina, auto-peças, oficina, borracharia e 

restaurante. Há também a Unidade Mista de Saúde (Figura 34), local de grande 

importância para a população, localizado do lado oposto da malha em direção a sua 

porção sudeste, sendo necessário atravessar a rodovia para acessá-la. 

 

Figura 34: Unidade Mista de Saúde. 

 
Fonte: Diagnóstico Municipal do Plano Diretor

 (25)
. 
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Essa unidade é composta por vários equipamentos de uso coletivo importantes 

para a população local, sendo escolas, creches, Terminal Rodoviário, Prefeitura,  

Câmara Municipal, as unidades do programa Saúde da Família, a Praça da Vitória e 

Praça Tancredo Neves, além de pequenas praças no interior dos bairros. 

O bairro Vila de Furnas foi uma área residencial construída pela estatal Furnas 

Centrais Elétricas S/A, na década de 70, destinada a seus funcionários, posteriormente 

parte dos moradores compraram e quitaram seu imóvel junto à Furnas. Atualmente, a 

ocupação da área é na maioria de propriedades particulares, existindo ainda alguns 

terrenos de propriedade da estatal. O bairro comporta importantes equipamentos de uso 

coletivo, como Centro de Referência do Professor, APAE (Figura 35), Centro de 

Convivência do Idoso Nossa Senhora Das Graças, CRAS - Centro de Referência de 

Assistência Social (Figura 36), CREF – Centro Recreativo dos empregados de Furnas, 

Escola Municipal Poliana Ziza Ferreira, PSF – 2 (Figura 37), Praça Tancredo Neves, 

sede da polícia militar e os templos religiosos (Figura 38). 

 

Figura 35: APAE.                                               

 
                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 36: CRAS
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           Figura 37: PSF – 2.                        Figura 38: Templo religioso no bairro Vila de Furnas. 

     
Fonte: Diagnóstico Municipal do Plano Diretor

 (25)
. 

 

 

 O bairro Vilas de Furnas atende a mobilidade urbana para pedestres, no qual as 

calçadas possuem largura de até 4m, com arborização adequada e lixeiras implantadas 

regularmente.  

Em relação à infraestrutura a unidade apresenta iluminação pública feita através 

de postes ao longo das vias com rede elétrica aérea, apresentando deficiência na 

prestação do serviço no extremo leste do bairro Vila Reis, no qual apresenta também 

carência quanto à sua pavimentação adequada. A rede de abastecimento de água atende 

toda a demanda da área, assim como a coleta de resíduos sólidos. A rede de 

esgotamento sanitário é inexistente em duas quadras localizadas em frente ao velório 

municipal, que são áreas verdes sem ocupação, cobrindo toda a extensão restante da 

unidade
 (25)

. 

 

 Unidade de Análise Urbana 3 (UAU3): Bairros COHAB 1, COHAB 2, Jardim 

Vó Rosa, Jardim Nossa Senhora da Paz e Jardim Ângelo Passuelo.  

 

Essa unidade confronta ao norte com grandes áreas privadas ocupadas por 

pastagens e plantio, e uma pequena área pública nas proximidades do cemitério, 

destinada a um novo loteamento habitacional. Já nas proximidades do bairro Jardim Vó 

Rosa, encontra-se o córrego popularmente conhecido como Boiadeira.  



                                                                                     

77 
 

Os bairros COHAB I, COHAB II e o Jardim Vó Rosa foram aprovados pela Lei 

n° 1.400 de 07/08/2008, atualmente praticamente não existem lotes vagos. O bairro 

Jardim Ângelo Passuelo é um loteamento aprovado através da Lei nº 944 de 

17/03/2000, apresenta grande parte dos lotes ocupados e pontuais lotes vagos ao longo 

das vias. O bairro Jardim Nossa Senhora da Paz, criado através da Lei nº 1.385 de 

23/04/2008, possui lotes edificados, porém apresenta lotes vagos. O uso predominante 

em todos os bairros dessa unidade é o residencial, no qual as residências apresentam o 

padrão das habitações de conjunto habitacional (Figura 39), ou seja, possuem padrão 

construtivo baixo ou popular 
(25)

. 

Os bairros Jardim Ângelo Passuelo, COHAB II e I e Jardim Nossa Senhora Da 

Paz possuem sistema viário bem articulado com a área central da cidade. O bairro 

Jardim Vó Rosa não possui a mesma dinâmica do sistema viário dos bairros descritos 

anteriormente, sendo caracterizado como desarticulado em relação à área central da 

malha urbana.  

 

Figura 39: Conjunto habitacional localizado no bairro Jardim Nossa Senhora da Paz. 

 
Fonte: Diagnóstico Municipal do Plano Diretor

 (25)
. 

 

Os equipamentos de uso coletivo presentes nessa unidade que são de grande 

importância para a população estão concentrados no bairro Ângelo Passuelo, Cohab I e 

COHAB II, sendo creches (Figura 40) , escolas (Figura 41), unidade do Programa 

Saúde da Família PSF - 3 (Figura 42), o ginásio de esportes, complexo de lazer (Figura 
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43) e as praças. No bairro Jardim Nossa Senhora da Paz, encontra-se o cemitério e o 

velório municipal (Figura 44 e Figura 45). 

 

Figura 40: Creche Municipal “Dona Mençora”              Figura 41: Escola Municipal ABC 

         localizada no bairro Ângelo Passuelo.                 localizada no bairro Ângelo Passuelo. 

    
Fonte: Diagnóstico Municipal do Plano Diretor

(25)
. 

 

 

Figura 42: PSF 3 localizado no bairro              Figura 43: Complexo de lazer COHAB 1 com  

                       Ângelo Passuelo.                                        praça e quadra esportiva. 

     
Fonte: Diagnóstico Municipal do Plano Diretor

 (25)
. 
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  Figura 44: Cemitério “Jardim da Paz”.                       Figura 45: Velório Municipal. 

     
Fonte: Diagnóstico Municipal do Plano Diretor

(25)
. 

 

 

As vias que conformam o arruamento dos bairros COHAB I, COHAB II e 

Jardim Vó Rosa são veiculares, pavimentadas com asfalto em bom estado de 

conservação e com largura que varia entre 5 e 7 m. As vias do bairro Jardim Nossa 

Senhora da Paz não possuem pavimentação e apenas as de acesso ao conjunto são 

delimitadas, apresentando 7m de largura e bom estado de uso para o tráfego local. Já o 

bairro Jardim Ângelo Passuelo possui ruas veiculares com cerca de 10 m de largura, a 

maioria possui pavimentação asfáltica e algumas não possuem pavimentação, o bairro 

apresenta vias arborizadas, contudo a maioria das espécies estão plantadas de maneira 

irregular, não respeitando o espaçamento necessário para a circulação confortável dos 

pedestres. Há também no bairro uma praça que não possui pavimentação, delimitação 

das calçadas, equipamentos como bancos e lixeiras, e falta manutenção como a poda de 

árvores.   

Figura 46: Praça localizada no bairro Ângelo Passuelo. 

 
Fonte: Diagnóstico Municipal do Plano Diretor 

(25)
. 
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A iluminação pública atende quase que a totalidade de demanda da área, porém 

no bairro Jardim Nossa Senhora da Paz a iluminação pública é feita somente ao longo 

da via principal de acesso a área, através de postes com sistema de rede elétrica aérea, 

não tendo cobertura para o restante do bairro. O bairro também apresenta problemas 

relacionados ao esgotamento sanitário e drenagem pluvial. 

 

 

 Unidade de Análise Urbana 4 (UAU4): Bairro Jardim Assis Simplício  

 

 

O bairro se caracteriza pela baixa ocupação dos lotes e a irregularidade urbana, 

pela falta de infraestrutura, e fundiária, pela falta de titulação dos imóveis. É um 

loteamento de propriedade privada e irregular, não possui a infraestrutura adequada 

implantada. A aprovação do loteamento se dará somente após a implantação de 

infraestrutura básica, ficando essa implantação a cargo do proprietário do loteamento. O 

projeto do loteamento delimita o sistema viário bem articulado com as demais vias, 

assim como os bairros do entorno e com a área central da malha urbana, porém esse 

sistema não ainda não foi implantado 
(25)

. As ruas que estão implantadas, ou com uma 

previsão do traçado, são veiculares e não pavimentadas, sendo coberta por vegetação 

(Figura 47). 

  

Figura 47: Arruamento no bairro Jardim Assis Simplício. 

 
Fonte: Diagnóstico Municipal do Plano Diretor 

(25)
. 

 



                                                                                     

81 
 

O uso das edificações é exclusivamente residencial e não há equipamentos de 

uso coletivo na área. As residências existentes no bairro possuem padrão construtivo 

médio, sendo que não há rede de abastecimento de água, usam-se cisternas, e nem rede 

de esgotamento sanitário, usa-se fossa negra. Não existe sistema de drenagem pluvial e 

a coleta de resíduos sólidos é deficiente. A iluminação pública é deficiente e o bairro 

apresenta problemas relacionados ao fornecimento de energia elétrica aos domicílios.  

 

6.4.2 Distrito de Santo Antônio do Rio Grande 

 

O Distrito de Santo Antônio do Rio Grande (Figura 48) foi criado pela lei 

municipal nº 594 de 20/12/1988 e regularizado através da Lei nº 1161 de 07 de maio de 

2004, se localiza a cerca de 5 km de Fronteira na porção centro-sul da sede urbana, 

sendo o principal acesso pela BR-153. 

 Estima-se que a população do Distrito seja de 702 habitantes. A ocupação da 

área é ordenada e os terrenos ocupados são em grande parte de propriedade pública 

privada, salvo alguns como o destinado à praça. O traçado da malha é ortogonal, 

dividido regularmente em lotes retangulares conformados por 20 quadras, variando em 

dimensões entre 200 a 400 m² 
(25)

.  

O uso predominante no Distrito é o residencial, havendo alguns pontos 

comerciais e de serviços destinado a atender as demandas básicas da população. Apesar 

do parcelamento do Distrito ser aprovado, os moradores não possuem documentação de 

posse do imóvel. Equipamentos de uso coletivo são encontrados na área sendo eles o 

Salão Comunitário, Praça Antônio Júlio de Souza com templo religioso (Figura 49), 

Centro Municipal de Educação Infantil (Figura 50), Posto de Saúde Antônio Barbosa 

(Figura 51), quadra poliesportiva, cemitério (Figura 52) e Escola Municipal Marechal 

Castelo Branco. 
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Figura 48: Mapa de macrozoneamento urbano do Distrito de Santo Antônio do Rio Grande. 

 
Fonte: Diagnóstico Municipal do Plano Diretor de Fronteira

 (25)
. 

Elaboração: Paralelo 19 Gestão de Projetos. 

 

 

Figura 49: Vista do templo religioso localizado   Figura 50: Centro Municipal de Educação               

       na Praça Antônio Júlio de Souza.                                  Infantil Santo Antônio. 
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  Figura 51: Posto de Saúde Antônio Barbosa.                    Figura 52: Cemitério. 

    
Fonte: Diagnóstico Municipal do Plano Diretor de Fronteira

 (25)
. 

 

O Distrito possui iluminação pública em toda sua extensão e o fornecimento de 

energia elétrica atende toda demanda dos domicílios. A rede de abastecimento de água e 

a rede esgotamento sanitário atendem 100% da área. A coleta de resíduos sólidos é 

realizada apenas uma vez por semana pela Prefeitura Municipal de Fronteira. A 

drenagem pluvial acontece através de sistema superficial com a presença de guias e 

sarjetas ao longo das ruas
 (25)

.  

 

6.4.3 Condomínios 

 

No município de Fronteira existem vários condomínios e bairro que configuram 

áreas urbanas desconexas da sede localizados as margens do Rio Grande, conforme 

Figura 53 que demonstra pelo mapa a localização dos condomínios. A maioria dos 

condomínios é destinada à função de veraneio oferecendo atividades ligadas ao lazer e 

ao turismo e alguns possuem moradores fixos, ainda há duas áreas particulares 

destinadas a camping. 
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Figura 53: Mapa de localização dos condomínios e bairros desconexos da sede urbana. 

 

 
Fonte: Diagnóstico Municipal do Plano Diretor de Fronteira

 (25)
. 

 

 

Os condomínios existentes no município são: Enseada I e II; Portal do Lago; 

Enseada Santa Mônica; Meu Chão; Jardim Veraneio; Parque Lago e Sol; Residencial 

Náutico; Jardim Florianópolis; Rio Grande; Vale do Peixe; Samburá. As duas áreas 

destinadas a camping são a Barra do Monjolo aberta ao público somente aos fins de 

semana e Peixe Zonzo que recebem visitantes também durante a semana. Na Tabela 25 

verifica-se o nome de quase todos os condomínios com a sua respectiva lei municipal e 

a data de criação. 
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Tabela 25: Condomínios e bairros desconexos da sede urbana. 

Condomínios e bairros desconexos da sede 

urbana 

Lei municipal e data 

Enseada I Lei n° 257 de 28/04/1975 

Enseada II Lei n° 878 de 17/08/1998 

Portal do Lago Lei n° 1.134 de 24/12/2003 

Enseada Santa Mônica Lei n° 259 de 19/05/1975 

Meu Chão Lei n° 326 de 01/12/1977 

Jardim Veraneio Lei n° 259 de 19/05/1975 

Parque Lago e Sol Lei n° 318 de 18/10/1977 e 

Lei n° 329 de 01/12/1977 

Residencial Naútico Lei n° 784 de 09/03/1995 

Jardim Florianópolis Lei n° 31/05/1978 

Rio Grande Lei n° 1.169 de 25/06/2004 

Vale do Peixe  Lei n° 274 de 10/12/1975 

Fonte: Diagnóstico Municipal do Plano Diretor de Fronteira
 (25)

. 

 

 

Segundo informações da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo, a população 

municipal aumenta consideravelmente durante os finais de semana, feriados e 

temporadas de férias escolares, havendo um grande fluxo de turistas que se deslocam de 

cidades próximas atraídas pelo turismo às margens do Rio Grande.  

 A maioria dos condomínios não possui delimitação da área de APP – Área de 

Preservação Permanente, não respeitando o limite mínimo instituído por lei. A própria 

Prefeitura Municipal mantém uma área destinada ao lazer e esporte localizada no Jardim 

Veraneio contendo quadra, quiosques e pista de MotoCross. 

  O abastecimento de água nos condomínios é feito por poço artesiano e o 

esgotamento sanitário é realizado na maioria deles por fossa negra implantada pelos 

proprietários dos ranchos, sendo o Enseada Azul I e II os únicos que possuem fossa 

séptica. Existe iluminação pública feita por postes com rede elétrica aérea ao longo das 

vias e o fornecimento de energia elétrica dos domicílios é realizado pela CEMIG, 

atendendo toda a área dos condomínios.  A drenagem pluvial é superficial através de 

sarjetas e guias ao longo das vias, em alguns condomínios determinadas vias 

apresentam pontuais bocas de lobo. A coleta dos resíduos sólidos é realizada pela 

Prefeitura Municipal
 (25)

. 
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6.4.3.1 Condomínio Parque Lago e Sol 

 

 

O condomínio Parque Lago e Sol (Figura 54 e 55) é declarado perímetro urbano, 

a prefeitura municipal não possui planta cadastral, possui quase todos os lotes ocupados, 

sendo os lotes divididos regularmente, com área aproximada de 370 m². Possui ruas 

veiculares com largura entre 7 e 10 m pavimentadas com asfalto em bom estado de 

conservação. As calçadas são arborizadas, contudo nem todas possuem pavimentação 

adequada para a circulação de pedestres, contendo apenas cobertura vegetal em toda a 

sua extensão. As edificações em sua maioria seguem alto padrão construtivo, sendo as 

residências voltadas para atividades de veraneio e algumas para moradia. 

 

Figura 54: Portaria de acesso ao condomínio         Figura 55: Acesso à represa de Marimbondo     

pelo Parque Lago e Sol.                                           condomínio Parque Lago e Sol. 

     
Fonte: Diagnóstico Municipal do Plano Diretor de Fronteira

 (25)
. 

 

6.4.3.2 Condomínios Enseadas Azul I, II e Portal do Lago 

 

 Os três condomínios são declarados perímetro urbano, a prefeitura municipal 

não possui planta cadastral, os lotes são divididos regularmente com área aproximada de 

1000 m². Eles se diferenciam pela evolução de sua ocupação, no qual o Enseada Azul I 

encontra-se quase todo ocupado, o Enseada Azul II está em processo de ocupação 

intermediário com residências e lotes vagos e o Portal do Lago está em processo inicial 
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de ocupação. As edificações nos condomínios variam entre médio e alto padrão 

construtivo.  

 O condomínio Enseada Azul I possui vias veiculares com largura aproximada de 

5 m, pavimentadas com lajotas retangulares de concreto em bom estado de conservação. 

O Enseada Azul II também possuem cerca de 5m de largura, porém a maioria das vias 

não estão pavimentadas. Os condomínios Enseada Azul I e II são os únicos que 

possuem esgotamento sanitário feito por fossa séptica, os demais fazem uso de fossa 

negra. 

 As vias do condomínio Portal do Lago apresentam largura de cerca de 3 m, sem 

pavimentação, mas em bom estado de conservação. As vias dos três condomínios não 

contam com sistema de drenagem pluvial. O abastecimento de água desses condomínios 

é feito por poço artesiano. 

 

Figura 56: Vista aérea de localização dos condomínios: 1 - Enseada Azul I; 2 – Enseada Azul II;  

3 – Portal do Lago. 

 
Fonte: Diagnóstico Municipal do Plano Diretor de Fronteira

 (25)
. 

 

6.4.3.3 Condomínio Meu Chão 

 

        O condomínio Meu Chão (Figura 57) também é considerado perímetro urbano e a 

prefeitura municipal não possui planta cadastral. O loteamento é praticamente todo 

ocupado contendo poucos lotes vagos. Os proprietários dos imóveis possuem 
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documentação de titularidade do lote por meio de matrícula em registro de imóvel. O 

uso predominante é residencial com função de veraneio e o padrão construtivo das 

edificações varia de médio a alto. As vias do condomínio são veiculares, possuem cerca 

de 7m de largura com pavimentação asfáltica estando em bom estado de conservação. 

Existe nesse condomínio drenagem pluvial superficial realizada através de guias e 

sarjetas ao longo das vias. 

 

Figura 57: Vista de uma das vias do Condomínio Meu Chão. 

 
Fonte: Diagnóstico Municipal do Plano Diretor de Fronteira

 (25)
. 

 

6.4.3.4 Condomínio Enseada Santa Mônica 

 

O condomínio Enseada Santa Mônica (Figura 58) também é declarado perímetro 

urbano no qual a Prefeitura Municipal possui planta cadastral (Figura 59). 

O loteamento possui 130 lotes com área de até 2.000 m² e possui também 

infraestrutura semelhante aos demais condomínios descritos. Durante a aprovação do 

loteamento houve alguns problemas relativos ao atendimento de normas ambientais, 

sendo que para adequar o empreendimento foi necessário transformar os lotes próximos 

às margens da represa de Marimbondo em áreas livres e jardins, regularizando a 

situação do condomínio.  
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Figura 58: Portaria de acesso ao Condomínio Enseada Santa Mônica. 

 
Fonte: Diagnóstico Municipal do Plano Diretor de Fronteira

 (25)
. 

 

Figura 59: Figura referente ao parcelamento do condomínio Enseada Santa Mônica. 

 
Fonte: Diagnóstico Municipal do Plano Diretor de Fronteira

 (25)
. 

Elaboração: Paralelo 19 Gestão de Projetos.  
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O condomínio encontra-se em processo de ocupação inicial com poucas 

edificações e boa parte dos lotes vendidos. As vias são pavimentadas com asfalto, 

veiculares de mão dupla e largura aproximada de 7 m, estando em bom estado de 

conservação. Possui calçadas largas e trechos de coberturas vegetal plantados 

regularmente
 (25)

. 

 

6.4.3.5 Condomínio Rio Grande 

 

Considerado perímetro urbano, o acesso ao mesmo é feito através da BR – 153 e 

está localizado ao lodo do bairro Jardim Florianópolis. Possui aproximadamente 75 

lotes com área de até 500 m², no qual a Prefeitura Municipal possui planta cadastral. 

Segundo informações dos técnicos da administração pública municipal os proprietários 

possuem matrícula em registro de imóvel como documento de titularidade do lote.  

O processo de ocupação já está quase concluído contendo poucos lotes 

desocupados e edificações de uso residencial de veraneio que apresentam padrão 

construtivo variando de médio a alto. O condomínio possui vias veiculares de mão 

dupla com pequena declividade e cerca de 7m de largura, não possuem pavimentação e 

estão em boas condições de uso. O fornecimento de energia atende 100% da demanda e 

a iluminação pública ocorre ao longo das vias. 

 

Figura 60: Forma de parcelamento do condomínio Rio Grande. 

 
Fonte: Diagnóstico Municipal do Plano Diretor de Fronteira

 (25)
. 

Elaboração: Paralelo 19 Gestão de Projetos. 
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6.4.3.6 Parque Jardim Florianópolis 

 

O Parque Jardim Florianópolis configura um bairro urbano desconexo da sede, 

no qual a Prefeitura Municipal possui planta cadastral (Figura 61). A área possui plano 

de ocupação ordenado e a grande maioria dos moradores possui matrícula em registro 

de imóvel com documentação de titularidade do lote. Alguns espaços comuns como 

praças originalmente delimitadas em projeto não foram respeitados sendo ocupados de 

forma irregular. 

 

Figura 61: Figura referente ao parcelamento do bairro Jardim Florianópolis. 

 
Fonte: Diagnóstico Municipal do Plano Diretor de Fronteira

 (25)
. 

Elaboração: Paralelo 19 Gestão de Projetos. 
 

A ocupação da área está praticamente consolidada, havendo poucos lotes 

desocupados. O uso predominante das edificações é o residencial voltado para moradia 

e algum usos de veraneio, além de possuir comércio pontual e pouco significativo. O 

padrão construtivo predominante varia de médio a baixo ou popular. As vias são planas, 

com largura aproximada de 5 m, veiculares e sem pavimentação. As calçadas não são 

delimitadas e não apresentam pavimentação adequada para a circulação de pedestres. A 
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energia elétrica fornecida atende 100% das edificações de maneira regular e a 

iluminação pública disponível atende bem a demanda local
 (25)

. 

No local há a Gruta Nossa Senhora de Lourdes (Figura 62) ponto turístico que 

recebe muitos visitantes, onde há também uma mina d’água canalizada. 

 

Figura 62: Gruta Nossa Senhora de Lourdes localizada no Parque Jardim Florianópolis. 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente. 

 

 

6.4.3.7 Parque Jardim Veraneio 

 

Localizado próximo ao Condomínio Parque Lago e Sol, o Jardim Veraneio 

também é considerado um bairro desligado da sede urbana, declarado perímetro urbano 

foi implantado por iniciativa da Prefeitura Municipal e a mesma possui planta cadastral 

do loteamento (Figura 63). 

 O uso predominante no local é residencial destinado a atividades de veraneio e 

moradia, sendo as residências de padrão construtivo considerados de médio a baixo ou 

popular. O loteamento possui cerca de 470 lotes com área de 1.000 m². A Prefeitura 

Municipal possui no local uma área destinada ao lazer e esporte, com quiosques, 

quadras e pista de MotoCross, como pode ser visualizado na Figura 64. 

Em relação à infraestrutura o Jardim Veraneio possui vias planas, veiculares, 

sem pavimentação e com largura aproximada de 5 m. A iluminação pública é feita por 
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postes ao longo das vias de todo o condomínio e a energia elétrica fornecida atende toda 

a demanda da área.  

 

Figura 63: Figura referente ao parcelamento do Jardim Veraneio 

 
Fonte: Diagnóstico Municipal do Plano Diretor de Fronteira

 (25)
. 

Elaboração: Paralelo 19 Gestão de Projetos. 

 

Figura 64: Área de lazer com quiosques no Jardim Veraneio. 

 
Fonte: Diagnóstico Municipal do Plano Diretor de Fronteira

 (25)
. 
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6.4.3.8 Residencial Náutico 

 

O Residencial Náutico está localizado contíguo ao Náutico Clube de Fronteira, o 

uso predominante do local é de edificações para moradia que atende principalmente os 

funcionários do clube, com residências caracterizadas por padrão construtivo médio e 

altimetria de um a dois pavimentos.  

A iluminação pública acontece ao longo das ruas com postes e rede elétrica 

aérea, a energia fornecida atende toda demanda da área de forma regular. As vias do 

residencial e do clube possuem declividade suave que acompanham o relevo, são 

veiculares, possuem cerca de 5 m de largura, pavimentadas com brita. O abastecimento 

de água é feito por poço artesiano e o esgotamento sanitário por fossa negra.  

Os clubes Náutico Fronteira (Figuras 65 e 66) e o Náutico Furnas fazem parte do 

lazer dos fronteirenses e estão localizados na porção leste do município. O Náutico 

Clube de Fronteira é uma área particular que possui chalés, área para camping e para 

trailers, além de complexo de piscinas e áreas de lazer.  

 

         Figura 65: Entrada do Náutico                         Figura 66: Área de lazer Náutico  

               Clube de Fronteira.                                                Clube de Fronteira.                                                     

    
Fonte: Diagnóstico Municipal do Plano Diretor de Fronteira

 (25)
. 

 

 

O Náutico de Furnas (Figura 67) é um clube que atende à população do 

município de Fronteira e é gerenciado por funcionários da Central Furnas Elétricas S/A, 

para ter acesso ao mesmo é necessário ser sócio. 
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Figura 67: Sede do Clube Náutico de Furnas. 

 
Fonte: Diagnóstico Municipal do Plano Diretor de Fronteira

 (25)
. 

 

 

6.4.3.9 Samburá, Vale do Peixe, Barra do Monjolo e Peixe Zonzo 

 

Os condomínios Samburá (Figura 68) e Vale do Peixe (Figura 69) aprovado pela 

Prefeitura através da Lei n° 274 de 10/12/1975, têm o uso predominante das edificações 

existentes com a finalidade de moradia, sendo o padrão construtivo das mesmas 

considerado médio. Durante levantamento ao local constatou-se que os dois 

condomínios possuem características semelhantes quanto à infraestrutura, sendo as vias 

veiculares com largura aproximada de 5 m, sem pavimentação e possuem grande 

declividade que acompanham o relevo. O abastecimento de água é feito por poço 

artesiano e o esgotamento sanitário por fossa negra. 

 

     Figura 68: Vista do condomínio Samburá.    Figura 69: Vista do condomínio Vale do Peixe. 

     
Fonte: Acervo da TERRA Assessoria Ambiental e Topografia. 
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A Barra do Monjolo (Figuras 70 e 71) localiza-se à margem direita do Rio 

Grande na porção sul do município, trata-se de uma área particular destinada ao 

camping, com comércio simplório e infraestrutura urbana restrita ao abastecimento de 

água por poço artesiano e instalações sanitárias, cujo sistema é através de fossa negra de 

acordo com informações do proprietário do local. A área de camping é aberta ao público 

somente aos fins de semana e feriados, recebendo grande número de visitantes.  

 

Figuras 70 e 71: Camping Barra do Monjolo. 

       
Fonte: Acervo da TERRA Assessoria Ambiental e Topografia. 

 

 

 O Peixe Zonzo (Figura 72) também se trata de uma área particular destinada ao 

camping e conta com infraestrutura semelhante ao camping Barra do Monjolo. De 

acordo com o proprietário do local o camping é aberto ao público durante a semana e 

também fins de semana, recebendo sempre um grande fluxo de pessoas. 

 

Figura 72: Camping Peixe Zonzo. 

 
Fonte: Acervo da TERRA Assessoria Ambiental e Topografia. 
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6.4.4 Assentamento Rural 

 

Não existem comunidades tradicionais como indígenas ou quilombolas no 

município. Foi verificada a existência de um assentamento de famílias (Figura 73) em 

uma Fazenda pertencente há uma Usina de Álcool que se instalou no município, mas 

veio a fechar. Na época de funcionamento da usina, a área era utilizada para plantação 

de cana-de-açúcar. As primeiras famílias que ocuparam o local eram de antigos 

funcionários da Usina, mas acredita-se que com o tempo outras famílias tenham se 

mudado para o local. O assentamento já mudou de local se deslocando dentro da mesma 

fazenda. Atualmente os moradores aguardam regularização da situação em que se 

encontram, havendo a expectativa que em 2015 consigam ter terrenos regularizados na 

mesma área em que vivem. De acordo com o levantamento realizado e informações 

passadas pelos moradores o abastecimento de água no local é feito por poço artesiano e 

o esgotamento sanitário por fossa negra. Os resíduos sólidos gerados no assentamento 

são depositados em área próxima sendo posteriormente recolhidos pela Prefeitura 

Municipal. O local não apresenta infraestrutura básica (asfaltamento, rede de energia 

elétrica, rede de abastecimento de água e coleta de esgoto) nem sistema de drenagem 

pluvial superficial e subterrânea, porém não foram identificados problemas com erosão. 

 

Figura 73: Assentamento dos sem Terras em Fronteira. 

  
Fonte: Acervo da TERRA Assessoria Ambiental e Topografia. 

 



                                                                                     

98 
 

6.5 Bacia Hidrográfica 

 

O município de Fronteira está localizado na Bacia Hidrográfica do Baixo Rio 

Grande – GD8 (Figura 74). O GD8 está situado na mesorregião Sul-sudoeste, 

apresentando uma área de drenagem de 18.784 km² e abrangendo um total de 19 sedes 

municipais. A bacia possui uma população estimada de 455.401 habitantes. O clima na 

bacia é considerado semi-úmido, havendo de quatro a cinco meses secos por ano, 

situando-se a disponibilidade hídrica entre 2 e 10 litros por segundo por quilômetro 

quadrado 
(14)

. 

 

Figura 74: GD8 - CBH do Baixo Rio Grande. 

 
Fonte: IGAM 

(14)
. 

 

Os 19 municípios que estão inseridos dentro da Bacia Hidrográfica do Baixo Rio 

Grande são os seguintes: Água Comprida; Campina Verde; Campo Florido; 

Carneirinho; Comendador Gomes; Conceição das Alagoas; Conquista; Delta; Fronteira; 
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Frutal; Itapagipe; Iturama; Prata; Pirajuba; Planura; Sacramento; São Francisco de 

Sales; Uberaba; União de Minas; Veríssimo. 

A bacia tem uma forma alongada na direção Leste/ Oeste e estreita Norte e Sul. 

Possui uma área de aproximadamente de 16 mil km² com um comprimento máximo de 

409 Km Leste/Oeste e uma largura, também de máxima, de 100 Km Norte / Sul. O 

relevo da região da bacia é predominantemente plano à suave ondulado. Nas áreas mais 

altas e nos interflúvios dominam chapadões e chapadas com altitudes variando de 850 a 

1000 metros. 

Destaca-se nessa região o seu potencial de produção de energia elétrica, com a 

potência instalada de 4.175,20 MW produzida pelas usinas hidrelétricas de: UHE Água 

Vermelha; UHE Marimbondo, situada no município de Fronteira; UHE Porto 

Colômbia; UHE Volta Grande; UHE Igarapava; UHE Jaguara 
(14)

. 

 

6.6 Elementos Naturais e sua interação dinâmica no Município  

 

O município de Fronteira tem seu território apoiado sobre as rochas da Bacia do 

Paraná representadas na base pelos basaltos e diabásios e no topo pelos arenitos que 

predominam espacialmente, conforme pode ser visualizado na Figura 75 - Mapa 

Geomorfológico do município, no qual é possível observar a predominância de Colinas 

Tabuliformes com topos amplos muitas vezes com declividade variando entre 0º e 1º. 

Esse padrão só é quebrado na medida em que se aproxima do rio Grande quando a 

declividade pode atingir valores em torno de 20º. Nas linhas de drenagem próximas ao 

rio Grande a incisão fluvial expõe os basaltos que são explorados comercialmente
 (25)

. 

Topograficamente, as cotas mais elevadas estão localizadas em uma faixa 

contínua que divide o município ao meio (Figura 76) segundo uma orientação sudoeste-

nordeste (SW-NE), correspondendo a um discreto divisor de águas sobre o qual se 

instalou a malha urbana 
(25)

. 
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Figura 75: Mapa Geomorfológico do município de Fronteira. 

 
 Fonte: Diagnóstico Municipal do Plano Diretor de Fronteira

 (25)
. 

Elaboração: Paralelo 19 Gestão de Projetos. 
 

Figura 76: Perfil Topográfico do município de Fronteira. 

 
Fonte: Diagnóstico Municipal do Plano Diretor de Fronteira

(25)
. 

Elaboração: Paralelo 19 Gestão de Projetos. 
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Em relação aos solos o que predomina no município são os latossolos vermelho 

distróficos. Esses solos possuem características como perfis ricos em óxidos de ferro e 

alumínio e pobres em minerais básicos, sendo solos profundos e bem drenados. São 

solos atrativos a agricultura em função de sua boa estrutura e drenagem, mediante 

adubação e correção da acidez.  

A vegetação do município se estabelece na zona intermediária entre a floresta 

estacional semidecidual e o cerrado. A vegetação original já foi praticamente toda 

suprimida, restando alguns trechos de mata ciliar preservados, além de alguns núcleos 

isolados de mata secundária. A Figura 77 representa o Mapa de Uso e Ocupação do 

Solo e Cobertura Vegetal, definindo os pontos de formação florestal, vegetação rasteira, 

uso da agricultura e localização da sede, distrito e condomínios.   

 

Figura 77: Mapa de Uso e Ocupação do Solo e Cobertura Vegetal. 

 
Fonte: Diagnóstico Municipal do Plano Diretor de Fronteira

 (25)
. 

Elaboração: Paralelo 19 Gestão de Projetos. 
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O município não possui levantamento detalhado sobre seu patrimônio natural 

nem mesmo um programa especifico de gestão ambiental diante de sua riqueza natural. 

Informações contidas no Diagnóstico Municipal do Plano Diretor de Fronteira
(25)

 

aponta que o clima regional, baseado nos dados das Normais Climatológicas de 1960 a 

1991 do município de Frutal, definem um tipo tropical com duas estações bem 

definidas: uma quente e úmida outra fria e seca. O total pluviométrico anual gira em 

torno de 1600 mm, sendo que o período de outubro a abril concentra 90% do total 

precipitado, sendo janeiro e dezembro os meses mais chuvosos, superando ambos, os 

300 mm. O período mais seco se estende de maio a setembro, chegando a atingir uma 

média mínima mensal de 14,9 mm no mês de agosto. 

 

 

6.7 Caracterização dos Serviços de Saneamento 

 

6.7.1 Serviços de Abastecimento de Água 

 

 

De acordo com dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Obras Públicas e 

Serviços Urbanos em levantamento realizado a campo com o apoio da COPASA – MG 

juntamente com questionário do Diagnóstico Técnico Participativo do Sistema de 

Abastecimento de Água
 (16)

 aplicado à referida concessionária, foi possível cruzar 

informações a cerca dos serviços de água fornecidos ao município de Fronteira. 

A captação de água é feita diretamente no Rio Grande. Trata-se de um Rio 

Federal de grande volume, manancial com área de bacia de 123,727 km², sendo que a 

COPASA - MG não realiza medições sistemáticas de vazão. Não há problemas com o 

abastecimento de água nos períodos de seca, nem mesmo com salinidade. A oscilação 

do nível do rio afeta a operação da captação, mas sem comprometer o processo de 

captação, adução, tratamento e distribuição de água à Comunidade de Fronteira. 

A captação com vazão aduzida de 50l/s possui outorga para vazão de 90l/s por 

meio da Estação Elevatória de Água Bruta – EEAB (Figura 78). A EEAB é constituída 

de dois conjuntos moto-bomba (um reserva) de 100 CV, marca KSB - ETA 125-50/2 – 

1750 rpm . No poço de sucção é executada a injeção de ar comprimido, para remoção 

das algas, buscando melhorar a qualidade da água bruta captada. 
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A captação é realizada por gravidade através de tomada d’água direta em 

tubulação F
º
F

º
 DN 200 fixada na barragem da Usina Hidrelétrica de Marimbondo 

(Furnas) (Figura 79). 

Como o regime de captação é por gravidade, a operação consiste na verificação 

da chegada de água bruta no poço de sucção das bombas e identificação de possíveis 

vazamentos. O tipo e as condições de captação são adequados. Não existe acúmulo de 

resíduos no processo de captação de água, contudo a água bruta captada apresenta 

elevada concentração de algas. Como a área de captação está localizada nas 

dependências da Usina de Marimbondo (Furnas) a manutenção nos dispositivos 

constituintes da captação é realizada pela equipe local e conta com segurança específica. 

 

Figura 78: Estação Elevatória de Água Bruta na área da barragem da Usina Marimbondo. 

 
Fonte: Acervo da TERRA Assessoria Ambiental e Topografia. 

 

Figura 79: Barragem da Usina Hidrelétrica de Marimbondo. 

 
Fonte: Acervo da TERRA Assessoria Ambiental e Topografia. 
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A manutenção periódica do equipamento não é possível, pois a tomada direta é 

instalada a 40 metros de profundidade no corpo da barragem da Usina de Marimbondo. 

No que se diz respeito à tubulação que interliga o ponto de tomada de água e o poço de 

sucção das bombas EEAB, a equipe local identifica regulamente o estado da tubulação 

para possíveis correções. 

 A área da captação está protegida contra o acesso de estranhos, sendo que no 

local existem placas de advertência. Não há registros de inundações na área e o local 

conta com meios de comunicação imediata como o Centro de Operações e a Estação de 

Tratamento de Água. 

A Adutora de Água Bruta, que interliga a Estação Elevatória de Água Bruta à 

Estação de Tratamento de Água – ETA, é composta de uma linha de adução, em tubos 

de Ferro Fundido de diâmetro nominal (DN) de 250 mm com 2.263 m de comprimento, 

existindo uma travessia sob a BR - 153. Não há macro-medição no sistema EEAB / 

AAB. Essa adutora apresenta bom estado de conservação e possui seu caminhamento ao 

longo das faixas de servidão ou em logradouros públicos. 

Há facilidade para a retirada e instalação de bombas na EEAB. Em caso de pane, 

existe um conjunto reserva instalado em paralelo para acionamento imediato. A Estação 

Elevatória de Água Bruta (EEAB) se encontra em bom estado de conservação, é 

protegida, possui identificação e permite a livre circulação de operadores. Ela, ainda, é 

bem iluminada, inclusive com iluminação natural e permite a livre circulação de ar. 

As condições de manutenção dos quadros de comando e de força são boas. A 

frequência com que as manutenções ocorrem, é definido por um programa específico 

denominado programa SIGMA, onde são definidas as manutenções preventivas, 

preditivas e corretivas. As bombas funcionam em um tempo médio diário de 16 horas; 

no local existe horímetro. A bomba está devidamente protegida por válvula de retenção. 

Os dispositivos de proteção antigolpe estão de acordo com o preconizado no 

projeto e funcionam de forma adequada. Não existe conjunto moto-bomba de 

emergência. 

Em relação à Adutora de Água Bruta – AAB sua manutenção preventiva é 

realizada nas descargas da adutora quando ocorre queda de vazão. Existe facilidade de 

acesso para manutenção ao longo da linha de adução somente na parte externa, ou seja, 

somente no trecho compreendido entre o talude da barragem e a EEAB, pelo fato da 

adutora estar instalada na base da barragem de Marimbondo (Usina de Furnas). 
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Os dispositivos instalados na adutora, como ventosas e registros estão em 

conformidade com o projeto. Foi relatado não haver problemas de vazamentos e não 

existirem derivações na rede na AAB. 

As inspeções sanitárias nos arredores do manancial são realizadas apenas 

quando são identificados impactos ambientais nas proximidades da captação de água. 

Em relação ao abastecimento de água, há um índice médio de atendimento de 

97,22%, porém com disponibilidade de atendimento a 100% da população. O índice de 

atendimento é medido mensalmente e pode variar conforme o mês. A medição do índice 

de atendimento mais recente, referente ao mês de outubro de 2013, foi de 98,97%. 

O sistema é constituído de 4.900 ligações prediais de água. O sistema de 

abastecimento de água na sede do município conta com um sistema público que opera 

em regime contínuo. 

A COPASA, como concessionária dos serviços de abastecimento de água, 

possui a memória descritiva do sistema, e os projetos básicos das unidades que 

compõem o mesmo. 

O tratamento da água é realizado por Estação de Tratamento (ETA) do tipo 

Filtração Direta ou Clarificador de Contato, portanto, não ocorrem floculação nem 

decantação nesse processo de tratamento. A ETA (Figura 80) é constituída de um prédio 

de dois pavimentos de estrutura em concreto armado e existe um Reservatório Elevado 

em concreto para lavagem dos filtros. A ETA é constituída de filtros rápidos por 

gravidade operando com uma vazão de 50l/s. 

 

Figura 80: Estação de Tratamento de Água (ETA) de Fronteira. 

 
Fonte: Acervo da TERRA Assessoria Ambiental e Topografia. 
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A ETA está em bom estado de conservação, limpa e protegida. O acesso à 

mesma está identificado e se encontra em boas condições sendo que a área é 

devidamente iluminada. Há macromedição do tipo eletromagnética. Nas saídas das 

elevatórias de água estão instalados três medidores, sendo um na saída da ETA – 1 

(atende grande parte da cidade de Fronteira), outro na saída da ETA – Furnas (atende 

exclusivamente a Vila de Furnas) e outro na saída da ETA – 3 (atende a Vila Santo 

Antônio e Lavagem de Filtros). As medições são realizadas diariamente. O sistema de 

abastecimento de água, desde a captação até a reservação, pode ser visualizado no 

fluxograma do Anexo A, cedido pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais - 

COPASA MG. 

As vazões de tratamento (l/s) são as seguintes:  

- Vazão média: 52,1 l/s; 

- Vazão máxima: 52,9 l/s; 

- Vazão mínima: 52 l/s. 

As médias de consumo de água per-capta, com base nos dados mais recentes, 

referentes ao mês de outubro de 2013, são: 177,06 l por hab. x dia (distribuído) e 129,85 

l por hab. x dia (micromedido). A vazão média de distribuição, em outubro de 2013, foi 

de 30,03 l/s sendo que o volume distribuído no mesmo mês foi de 80.424m³ e o volume 

consumido foi de 58.980m³. A diferença entre o volume distribuído e o volume 

consumido se refere a perdas na distribuição. Isso quer dizer que, em outubro de 2013, 

26,66% de toda a água distribuída foi perdida na rede por vazamentos.  

A equipe da TERRA Assessoria Ambiental solicitou a concessionária prestadora 

de serviços (COPASA) dados utilizados pela mesma sobre os indicadores operacionais, 

econômico-financeiros, administrativos e de qualidade dos serviços prestados. Foram 

solicitadas também as receitas operacionais para o tratamento da água e despesas de 

custeio e investimento do sistema, contudo não houve nenhum manifesto ou retorno por 

parte da COPASA a essas solicitações. No anexo B está o controle mensal do Sistema 

de Abastecimento de Água de Fronteira (SAA) onde constam os valores obtidos nas 

amostras de água referentes ao mês de outubro de 2014, em parâmetros de qualidade da 

água (turbidez, cor, pH, fluoreto, desinfecção – cloro residual livre, coliformes totais, 

Echerichia coli).  
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6.7.1.1 Características das Unidades de Tratamento 

 

A água bruta chega ao canal de entrada onde está instalada uma Calha Parshall 

(Figura 81) de 3” que promove a mistura rápida da água com os agentes químicos 

necessários para o seu tratamento. 

 

Figura 81: Localização da Calha Parshall na ETA de Fronteira. 

 
Fonte: Acervo da TERRA Assessoria Ambiental e Topografia. 

 

O agente coagulante, necessário para facilitar a aglomeração de sólidos, é o 

sulfato de alumínio, sendo que o consumo médio do produto é de 770 kg/mês. Também 

são utilizados os seguintes produtos químicos: cal hidratada para correção do pH, 

hipoclorito de cálcio para remoção de bactérias (pela ação do cloro) e polifosfasto para 

redução do potencial incrustante da água.  

A desinfecção ocorre pelo agente químico Hipoclorito de Cálcio, que faz a 

remoção de bactérias devido à ação do cloro. O consumo do produto é de 212 kg/mês; 

ele é aplicado por bomba dosadora eletromagnética. Os produtos químicos são 

identificados, protegidos e sinalizados (Figura 82). Também é utilizado ácido 

fluossilícico para adição de flúor na água. 

Os produtos químicos são preparados em tanques de concreto armado ou 

bombonas de PVC que estão localizadas na parte interna da ETA. A dosagem é feita 

através de bombas dosadoras que mantém a aplicação de forma constante e confiável. 
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A Casa de Química ocupa edificação de dois pavimentos. O sulfato de alumínio, 

o hipoclorito de cálcio e o polifosfato são preparados no 1º pavimento. O ácido 

fluossilícico é preparado com a diluição do produto comercial em tanque plástico 

localizado no 2º pavimento.  

 

Figura 82: Sala de produtos químicos da ETA Fronteira. 

 
Fonte: Acervo da TERRA Assessoria Ambiental e Topografia. 

 

Depois da coagulação, a água segue para os filtros (Figura 83) onde ocorre o 

processo de filtração. A lavagem dos filtros acontece diariamente utilizando-se do 

volume de água existente em um reservatório elevado. Devido à presença de algas na 

água, atualmente, se fez necessária à utilização de carvão ativado para sua remoção, 

processo que até anos atrás não era necessário.  

A filtração é direta, em filtros rápidos por gravidade, sendo três filtros. A 

dimensão de cada filtro é de 4 m de largura por 3 m de comprimento e 5 metros de 

altura total, com 2,40 m de altura útil. Os três filtros possuem as mesmas dimensões e 

área total de 28,40 m². 
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Figura 83: Localização dos filtros da ETA de Fronteira. 

 
Fonte: Acervo da TERRA Assessoria Ambiental e Topografia. 

 

O Leito Filtrante é constituído de camada dupla de cascalho e areia, sendo 40 cm 

de camada suporte (cascalho) e 2 metros de areias com tamanho efetivo de 0,80 mm. A 

Tabela 26 mostra os dados da camada suporte. 

 

Tabela 26: Camada Suporte. 

Camada Altura em cm Diâmetro em mm 

1ª (fundo) 

2ª 

3ª 

4ª (topo) 

10,0 

10,0 

10,0 

40,0 

25,40 a 12,70 

12,70 a 6,35 

6,35 a 3,36 

3,36 a 1,68 

Fonte: Diagnóstico Técnico-Participativo do Sistema de Abastecimento de Água 
(16)

. 

 

A taxa de filtração é de 180 m³/m² x dia; a remoção do decantado e a retro 

lavagem são feitas diariamente, sendo que o volume de água utilizado em cada 

retrolavagem é de 50 m³. Os filtros são constituídos de concreto armado e os fundos dos 

filtros são do tipo blocos perfurados denominados blocos Leopold. Estes filtros são 

fabricados à partir de blocos de argila e constituídos por pequenos furos que permitem a 

passagem da água filtrada para o tanque de contato. Esses filtros são alimentados pela 

vazão da água bruta após sua passagem pela mistura rápida, com o sistema funcionando 

por gravidade. 

Depois desse processo, a água vai para o reservatório apoiado (Figura 84), cuja 

capacidade de armazenamento é de 600 m³ de água, e de lá é aduzida por recalque 

através de Estação Elevatória de Água Tratada, localizadas na área da ETA, com 

potências instaladas de 15 e 20 CV, seguindo para os três Reservatórios Elevados. Um 
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deles, localizado na área da ETA (Figura 85), tem volume de 100 m³ e atende a Vila de 

Santo Antônio, abastecendo cerca de 250 moradias e a própria ETA, que utiliza água 

para lavagem de filtros. Outro Reservatório Elevado de 250 m³ (Figura 86), localizado 

na parte central da Cidade, que atende a Zona 1 - Setor da Cidade, abastecendo cerca de 

3.600 ligações prediais; e um terceiro Reservatório Elevado de 200 m³, localizado na 

Vila Residencial de Furnas, que atende a Zona 2 – Vila de Furnas, abastecendo cerca de 

700 ligações prediais. Os reservatórios se encontram em bom estado de conservação. 

O sistema de distribuição conta com 61.308m de tubos de PVC com diâmetros 

variando de DN 50 a DN 200 mm. A rede de distribuição atende a toda malha urbana e 

apresenta-se em bom estado de conservação. 

Na ETA também funciona um laboratório, onde são feitas análises de 

parâmetros físico-químicos e microbiológicos da água. 

 

Figura 84: Reservatório Apoiado na ETA.          Figura 85: Reservatório Elevado na ETA.                                                                 

    
 

Figura 86: Reservatório Elevado na região central de Fronteira. 

 
Fonte: Acervo da TERRA Assessoria Ambiental e Topografia. 
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Na área da ETA existe uma sala de bombas prevista para levar água tratada aos 

condomínios, mas o sistema está inoperante. Segundo informação dos técnicos da 

COPASA MG de Fronteira, apesar de existir rede de água nesses condomínios, nove 

deles estão atualmente sem receber água porque este sistema não está funcionando. 

Como forma alternativa, os condomínios que margeiam o Rio Grande buscam medidas 

para o abastecimento de água como a perfuração de poços artesianos ou poços 

profundos e o acondicionamento em caixas d’água. A Figura 87 mostra depósito de 

água no Condomínio Lago e Sol e a Figura 88 o poço artesiano desse mesmo depósito. 

Na Figura 89 é possível visualizar a caixa d’água no Condomínio Jardim Veraneio, na 

Figura 90 e 91 é possível ver a caixa d’água no Condomínio Meu Chão e caixa d’água 

no Condomínio Enseada Azul II, respectivamente. 

 

 Figura 87: Depósito de água no Condomínio        Figura 88: Poço artesiano do depósito de água  

                                Lago e Sol.                                            do Condomínio Lago e Sol. 

     
  

 Figura 89: Caixa d’água no Condomínio                 Figura 90: Caixa d’água no Condomínio 

                       Jardim Veraneio                                                       Meu Chão. 
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Figura 91: Caixa d´água no condomínio Meu Chão.  

 
Fonte: Acervo da TERRA Assessoria Ambiental e Topografia. 

 

 

6.7.1.2 Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água 

 

Está prevista a ampliação da Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT) e 

melhorais na Estação de Tratamento de Água (ETA) visando atender os loteamentos 

residenciais que se localizam as margens do Rio Grande, resolver alguns problemas 

existentes no sistema atual e projetando um sistema alcance de atendimento a população 

até o ano de 2033. O projeto básico é de agosto de 2008 e foi elaborado pela equipe 

técnica da Belba Engenheiros Consultores Ltda, sob acompanhamento da COPASA, por 

meio do Contrato CT 46.000.19633. Estão previstos, dentre outros:  

 A Estação Elevatória de Água Bruta (EEAB) que alimenta a ETA terá a 

ampliação da adutora de água bruta existente, os conjuntos moto-bombas serão 

dimensionados para o funcionamento de vazão de 87,76 l/s e altura manométrica 

de 80,19 m, sendo previstos dois conjuntos (um reserva) de 150 cv/ 1750 rpm; 

 Implantação de um Booster de Água Bruta e uma casa de bombas; 

 Ampliação da Adutora de Água Bruta, no trecho que faz a travessia da BR – 

153 sendo utilizadas tubulações em PEAD de 280, protegida por tubo camisa 

PEAD de 355; 

 Implantação de calha Parshall W de 9” para mistura rápida dos coagulantes na 

ETA; 
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 Implantação de floculação hidráulica pré-fabricada e flotação em tanques de 

concreto armado; 

 Implantação de filtração rápida de fluxo ascendente por meio da implantação 

de mais 2 filtros, além dos 3 existentes. Nos filtros já existentes haverá a 

substituição do fundo de filtro em blocos cerâmicos por manifold em PVC;  

 Implantação do controle automatizado da dosagem de produtos químicos com 

tanques para depósitos externos para os produtos químicos líquidos e bombas 

dosadoras eletromagnéticas com sinal de 4 a 20 mA, controlados por PLC; 

 Ampliação da tubulação existente no tanque de contato, que atualmente em DN 

250 sendo implantada DN 500; 

 Implantação de mais quatro unidades de reservação;  

 Ampliação da rede de distribuição e modificações na rede existente, como por 

exemplo, a substituição das tubulações de ferro fundido e as de cimento 

amianto, já que estão em condições inadequadas de conservação; 

 Transferências dos ramais prediais conectados às redes existentes que serão 

substituídas pelas tubulações que serão implantadas. 

A Tabela 27 apresenta as redes de distribuição existentes que serão aproveitadas 

na ampliação do sistema, e a Tabela 28 contempla as redes que serão implantadas. 

 

Tabela 27: Rede existente aproveitada (m). 

Diâmetro (mm) Material: PVC 

20 115 

25 4.318 

50 40.668 

75 4.927 

100 6.613* 

Total 56.641 

Fonte: Projeto Técnico – Belba Engenheiros Consultores Ltda. 
* Deste total, 1.898 m serão aproveitados da linha que abastece a Vila Santo Antônio, derivada do REL 

100 m
3
 de lavagem dos filtros. 

 

Tabela 28: Rede a implantar. 

Material DN (mm) L (m) 

PVC 50 20.677 

PVC 75 5.628 

PVC 100 7.251 

PVC DEF°F° 150 4.019 

TOTAL 37.575 

Fonte: Projeto Técnico – Belba Engenheiros Consultores Ltda. 

* Deste total, 16.515 m serão redes substitutas de trechos em CA e FºFº que serão desativados. 
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Reforça-se que, como o projeto básico é de 2008, pode ser que sejam feitas 

alterações no projeto, tanto em termos de tecnologias utilizadas quanto em termos de 

investimento financeiro e cronograma de execução. 

Os critérios e parâmetros utilizados para projetar a ampliação do sistema são 

definidos na Tabela 29. 

 

Tabela 29: Dados usados para projetar a ampliação do sistema. 

Critério Parâmetro 

Consumo “per capita” diário 205 l/hab.dia 

Coeficiente de reforço do dia de maior consumo (K1) 1,2 

Coeficiente de reforço da hora de maior consumo (K2) 1,5 

Percentual da população a ser abastecida 100% 

Percentual de perdas de água máximas no sistema 25% 

Percentual de consumo de água na ETA 2,5% 

Ano de alcance do sistema projetado 2033 

Tempo de funcionamento do sistema em início de plano 17,04 horas 

Tempo de funcionamento do sistema no alcance do projeto 21,00 horas 

Fonte: Projeto Técnico – Belba Engenheiros Consultores Ltda. 

 

Ainda não há previsão para início das obras, mas estima-se que seja ação em 

médio prazo. O custo total da ampliação da ETA é verificado na Tabela 30 onde há 

também os custos de cada unidade considerada no projeto. 

 

Tabela 30: Orçamento para ampliação do sistema da ETA. 

Unidades do Sistema Custo Total (R$) 

Instalações Preliminares/ Canteiro de obras 96.970,43 

Elevatória de Água Bruta – EAB 591.313,21 

Adutora de água Bruta – AAB 742.173,67 

Estação de Tratamento de Água (ETA) 2.049.093,01 

Reservação 1.163.542,07 

Elevetária de Água Tratada - EAT 162.234,33 

Adutora de Água Tratada – AAT 620.507,53 

Rede de Distribuição 1.984.232,85 

Ligações Prediais 244.227,00 

Taxa de Administração (18%) 485.398,49 

BDI (40%) 1.284.089,01 

TOTAL GERAL (R$) 9.423.781,60 

Fonte: Projeto Técnico – Belba Engenheiros Consultores Ltda. 

 

 

6.7.1.3 Distrito de Santo Antônio do Rio Grande 

 

O Distrito de Santo Antônio do Rio Grande possui uma população estimada de 

702 habitantes, sendo o índice de atendimento de 100%, em relação ao abastecimento 
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de água. O sistema é composto de 160 ligações prediais de água, sendo o abastecimento 

de água operado em regime contínuo. 

A produção de água tratada é proveniente da ETA que abastece a Cidade de 

Fronteira. A adução de água até a Vila Santo Antônio é realizada através de uma 

adutora de PVC DN 100 mm e está em bom estado de conservação. 

O sistema possui um reservatório de concreto com capacidade total de 100 m³, 

localizado na área da ETA de Fronteira. A rede de distribuição de água é constituída de 

3.560 m de tubos de PVC DN 50 mm, atendendo toda malha urbana estando em bom 

estado de conservação. 

Com o diagnóstico realizado pela Secretaria Municipal de Obras Públicas e 

Serviços Urbanos observou-se a necessidade de adequar a reservação para atendimento 

da Vila Santo Antônio para o abastecimento de água. 

 Em levantamentos realizados no Distrito de Santo Antônio, moradores do local 

relataram que na parte alta do Distrito há deficiências na rede de distribuição em relação 

a pouca pressão para abastecer as residências, principalmente na Rua Aparecida Lima 

Pereira, sendo que em alguns momentos no decorrer do dia falta água nas casas dessa 

região.  

 

6.7.1.4 Deficiências e Necessidades do Sistema de Abastecimento de Água 

 

 

Com o levantamento realizado pela Secretaria Municipal de Obras Públicas e 

Serviços Urbanos e através de levantamentos em campo e esclarecimentos com os 

moradores, foram identificadas as principais deficiências e necessidades em relação à 

captação, tratamento e abastecimento de água, conforme exposto abaixo:  

 A produção atual de 50 l/s atenderá à demanda até o ano de 2019, sendo 

que a partir desse ano será necessário ampliar a capacidade de tratamento 

da ETA. 

 São necessárias melhorias na Captação e na Estação Elevatória de Água 

Bruta. 

 Deficiência no processo de tratamento de água para promover a remoção 

de matérias orgânicas, provenientes da floração de algas cianofíceas, na 

barragem da Usina Hidrelétrica de Marimbondo. 
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 Necessidade de adequação do processo de tratamento, com implantação 

de unidade de floculação e flotação, além de ampliação das unidades 

filtrantes, visando à remoção de algas. 

 Os resíduos da ETA são lançados diretamente em manancial superficial, 

localizado na área urbana. Há necessidade de previsão e implantação de 

uma UTR – Unidade de Tratamento de Resíduos, para a ETA ou de 

acordo a atender a legislação vigente. 

 Necessidade de adequação da rede de distribuição de água com a 

implantação de um volume de reservação, compatível com a demanda no 

bairro Ângelo Passuelo. Foi relatado por moradores, especialmente da 

Rua 57 do bairro, que é constante a falta de água nas residências, sendo 

comum acontecer nos horários entre 13h00min as 17h00min. 

 Foi relatado por moradores que também é frequente a falta de água nas 

residências em uma porção do Centro já nas proximidades do bairro Vila 

Arruda, sendo que há reclamações quanto ao fato das caixas d’água não 

serem abastecidas e o relógio de micromedição da COPASA contabilizar 

um consumo não existente devido a passagem de ar nas redes. Há a 

necessidade de adequar a rede de distribuição de água e o volume de 

reservação nesse setor. 

 Necessidade de setorização do sistema de distribuição de água e 

ampliação da capacidade de reservação, para atendimento das áreas de 

expansão, Distrito Industrial e loteamentos localizados na orla da represa 

de Marimbondo. 

 Existência de loteamentos na região da Vila Santo Antônio e da orla da 

represa de Marimbondo, a maioria particulares, de alto padrão 

arquitetônico, que serão abastecidos pelo SAA Fronteira, e que 

demandarão a implantação de um sistema de abastecimento de água 

destinado a abastecer os loteamentos. Atualmente o abastecimento dos 

condomínios é feito por poço artesiano, porém há preocupação quanto à 

qualidade da água e a possibilidade de contaminação dos poços, uma vez 

que o esgotamento sanitário dos condomínios é feito por fossas negra que 

contaminam o solo e podem contaminar o lençol freático. 
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 Necessidade de acompanhamento do crescimento vegetativo da Cidade, 

com previsão de implantação de novas redes de distribuição para atender 

a locais ainda não contemplados pelo sistema atual. 

 Deficiências na rede de distribuição, tais como: vazões e pressões 

insuficientes em bairros da parte alta, representadas pela Vila Santo 

Antônio e região. Ocorrência de pressões elevadas no bairro Jardim 

Florianópolis e Condomínio Rio Grande. 

 Existem cerca de 1.136m de rede de cimento amianto, além de 

aproximadamente 500 ramais prediais de ligações do Centro e da Vila 

Chica que são de Ferro Galvanizado e, ainda, redes de Ferro Fundido na 

Vila Furnas, com aproximadamente 15 Km de extensão que estão 

incrustadas, sendo necessário então fazer as substituições dessas redes e 

ramais.  

 

6.7.2 Serviços de Esgotamento Sanitário 

 

O serviço de esgotamento sanitário do município de Fronteira é de 

responsabilidade da Companhia de Saneamento de Minas Gerais COPASA – MG, por 

contrato de concessão. Basicamente, o corpo técnico do sistema de Fronteira é 

constituído de equipe local com encarregado de sistema, atendente ao público, 

encarregado de manutenção de esgoto e equipe de manutenção (equipe que é 

subordinada à Gerência Regional, com sede em Frutal e Araxá).  

Estão lotados seis funcionários no sistema de esgotamento sanitário de Fronteira, 

sendo um encarregado de sistema, um atendente, um oficial de manutenção de esgoto, 

um operador de sistema de esgoto e dois serventes de esgoto. 

O encarregado do sistema gerencia a prestação de serviços à comunidade, como 

o atendimento ao público, a manutenção das unidades e o crescimento vegetativo do 

sistema. O atendimento ao público presta esclarecimentos gerais à população. Também 

é na prestação do serviço local que são geradas as ordens de serviço para diversas 

atividades, como a manutenção do sistema, regularização cadastral e emissão de faturas 

(2ª via). 

Através do formulário Diagnóstico Técnico Participativo do sistema de 

esgotamento sanitário de Fronteira 
(17)

 respondido pela COPASA, por meio de 
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informações fornecidas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, através do 

levantamento realizado em campo pela equipe técnica da TERRA Assessoria Ambiental 

e por meio de reclamações e opiniões dos moradores durante as reuniões preliminares, 

foi possível caracterizar os serviços de esgotamento sanitário de Fronteira e verificar 

suas deficiências e necessidades. 

 

6.7.2.1 Rede Coletora de Esgoto 

 

Atualmente o sistema constitui-se de 4.717 ligações prediais de esgoto, sendo o 

índice médio de atendimento igual a 89,64%. Esse parâmetro é verificado mensalmente 

e pode sofrer variações ao longo do tempo. Pela medição mais recente realizada pela 

COPASA, referente a outubro de 2013, o índice de atendimento foi de 90,62% naquele 

mês. 

A rede é composta por coletores, estações elevatórias e emissário final, sendo 

constituída de tubos cerâmicos DN 150 e DN 200, além de Tubo de PVC OCRE DN 

150, possuindo uma extensão de 59.307 metros. Existem aproximadamente 538 poços 

de visitas. 

As redes coletoras funcionam basicamente por gravidade, mas possuem três 

elevatórias de esgoto em locais estratégicos para promover a reversão do esgoto. As 

redes coletoras se encontram em bom estado de conservação e a COPASA mantém 

atualizado o cadastro dessas redes. Os custos operacionais e de manutenção da rede de 

esgotamento sanitário não foram divulgados pela COPASA, nem dados dos indicadores 

utilizados pela mesma para assegurar a qualidade dos serviços prestados. 

 

6.7.2.2 Ligações Domiciliares 

 

São 389 domicílios sem ligação a rede de esgoto, porém há rede pública coletora 

disponível para que as ligações sejam feitas. Contudo, não há disponibilidade de rede 

pública para 50 domicílios, que também não possuem ligações a rede de esgoto. Sempre 

que uma nova ligação é solicitada, o funcionário da COPASA inspeciona as ligações 

intra-domiciliares. As ligações são tamponadas.  
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O volume de esgoto coletado é definido a partir do volume de água 

micromedido, já que no Sistema de Esgotamento Sanitário - SES de Fronteira não existe 

dispositivo para medição total do esgoto coletado na malha urbana. O volume médio 

coletado é calculado em uma razão de 50% do volume de água micromedido. No mês 

de outubro de 2013, foram coletados, ao todo, 41.809 m³ de esgoto, o que equivale a um 

volume per-capta de 89,00 l/hab. x dia. O atendimento é feito à população urbana, 

porém a população rural não é atendida por este tipo de serviço. 

Todos os bairros são atendidos, porém verifica-se, em pontos específicos e 

localizados, a necessidade de adequação da rede existente à demanda da Cidade. Uma 

parcela do Bairro Jardim Assis Simplício não possui atendimento por rede coletora e 

não existe rede coletora condominial em operação. Relatos de moradores informam que 

a rede de esgotamento sanitário é deficiente no extremo sudoeste na divisa entre os 

bairros Vila Arruda e COHAB I. O bairro Jardim Nossa Senhora da Paz não apresenta 

sistema de esgotamento sanitário.  

A COPASA informou que, como a cidade de Fronteira é dotada de rede coletora, 

não existem casos de tratamento individual em residências. Os interceptores são 

constituídos por tubos cerâmicos DN 200 com uma extensão de 2.600 metros. O 

funcionamento hidráulico é por gravidade e as manutenções ocorrem devido a 

obstruções e extravasamentos nos interceptores. Foi relatado haver facilidade de acesso 

para manutenção ao longo dos interceptores. 

De acordo com a COPASA, não existem pontos de lançamentos de esgoto 

sanitário a céu aberto e nem pontos de lançamento de esgoto sanitário em rede de 

drenagem. Contudo, dados disponibilizados pelo SIAB - Sistema de informação da 

Atenção Básica
 (18)

, referentes a dezembro de 2012, aponta para a existência de 480 

famílias que utilizavam fossas e quatro famílias que tinham esgoto a céu aberto. Esta é 

uma informação que cabe verificação mais apurada, pois existem atualmente, de acordo 

com a COPASA, cerca de 439 domicílios que não possuem ligações com a rede 

coletora, sendo que para 389 deles há disponível rede pública e os outros 50 domicílios 

não tem essa disponibilidade para fazer a ligação à rede coletora. Não foi informado 

qual é a destinação dada ao efluente sanitário gerado por esses domicílios; portanto, 

existe a possibilidade de ter algum ponto de lançamento de esgoto sanitário a céu 

aberto. Além disso, durante o levantamento de dados, foi relatada a ocorrência de fossas 

negras nos condomínios e na zona rural, já que esses locais não contam com rede 
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coletora de esgoto. Relato de uso de fossa séptica ocorreu apenas para nos Condomínios 

Enseada Azul I e II. Destaca-se que as fossas negras tem o mesmo potencial de 

contaminação ambiental de um esgoto a céu aberto. 

Durante levantamento realizado no município observou-se que em um trecho do 

Córrego Boaideira (Figura 92) no final do bairro Jardim Vó Rosa, a água do córrego 

apresentava um aspecto de que o local estava recebendo esgoto sanitário. Não foi 

possível identificar com exatidão o ponto de despejo de esgoto sanitário, mas 

identificou-se que o despejo é feito de forma irregular sendo proveniente de moradias 

localizadas no fim do bairro que confrontam com o Córrego da Boiadeira. 

 

Figura 92: Trecho do Córrego Boiadeira, no fim do bairro Jardim Vó Rosa, que 

apresenta aspecto de despejo de esgoto sanitário. 

 
Fonte: Acervo da TERRA Assessoria Ambiental e Topografia. 

 

A Cachoeira do Domingão apresenta aspecto de poluição por ser um recurso 

hídrico que indiretamente recebe esgoto sanitário. A comunidade Vila do Cisco, que 

pertence ao município de Frutal, despeja o esgoto “in natura” no Córrego do Cisco, esse 

córrego deságua no Córrego do Pântano que por sua vez deságua na Cachoeira do 

Domingão. Havia por parte de alguns moradores de Fronteira juntamente com 

pescadores o projeto de transformar a Cachoeira do Domingão em um local de turismo, 

porém com a poluição das águas o projeto foi inviabilizado. 

6.7.2.3 Estações Elevatórias, Recalque e Emissário 

 

São três estações Elevatórias de Esgoto, com as seguintes localizações: 
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 Elevatória de Esgoto 1 (Figura 93) – Localizada na Vila Santo Antônio 

às margens da BR 153. 

 Elevatória de Esgoto 2 – Localizada na Vila Reis. 

 Elevatória de Esgoto 3 – Localizada na Vila de Furnas. 

 

Figura 93: Estação Elevatória de Esgoto da Vila Santo Antônio.  

 
Fonte: Acervo da TERRA Assessoria Ambiental e Topografia. 

 

 

A Tabela 31 contém as características operacionais das três Elevatórias de 

Esgoto.  

Tabela 31: Características operacionais das Elevatórias de Esgoto. 

Descrição Vazão (l/s) Hman (mca) Potência (CV) 

EEE – (Vila de Furnas) 

EEE – 2 (Vila Reis) 

EEE – 3 (Vila Santo Antônio) 

27,80 

6,94 

6,06 

25 

11 

26 

10,0 

2,0 

7,5 

Fonte: Adaptado do Diagnóstico Técnico-Participativo do sistema de esgotamento sanitário de 

Fronteira 
(17)

. 

Todas as elevatórias de esgoto estão localizadas em local cercado e sinalizado e 

são construídas em alvenaria e com laje de proteção. As unidades onde estão localizadas 

as elevatórias são dotadas de gradeamento e desarenador, no qual as grades tem a 

função de reter os sólidos grosseiros para posterior remoção manual com rastelo. As 

grades são limpas duas vezes ao dia nos períodos da manhã e tarde, mas nos períodos de 

chuva a frequência pode aumentar. Os resíduos retirados das Elevatórias de Esgoto são 

enterrados na própria área das elevatórias, fato que é inadequado podendo contaminar o 

solo. Não existe processo de medição de vazão. 

As linhas de recalque possuem as seguintes características: 
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 Elevatória de Esgoto 1 – Vila Santo Antônio: Linha de recalque constituída 

de tubo PVC PB JE DN 100 com extensão de 5.400 metros. 

 Elevatória de Esgoto 2 – Vila Reis: Linha de recalque constituída de tubo 

FF PB JE DN 200 com extensão de 350 metros. 

 Elevatória de esgoto 3 – Vila de Furnas: Linha de recalque constituída de 

tubo FF PB JE DN 200 com extensão de 1.350 metros. 

De acordo com a COPASA as condições hidráulicas das linhas de recalque 

atendem à demanda em termos de vazão e pressão, apresentando bom estado de 

conservação, com baixa incidência de vazamentos e manutenção. Para manutenção, há 

facilidade de acesso ao longo das linhas de recalque. 

Já o emissário é constituído de tubo ferro fundido, ponta bolsa, junta elástica, 

com diâmetro de 250 mm, com extensão de 1.800 metros e dimensionado para a vazão 

de 32 l/s. As condições hidráulicas do emissário atendem à demanda em termos de 

vazão e pressão, sendo bom o seu estado de conservação e com baixa incidência de 

vazamentos e manutenção. 

O município não possui Estação de Tratamento de Esgoto – ETE. O esgoto bruto 

coletado na malha urbana de Fronteira é lançado de forma concentrada “in natura” 

através de um emissário que cai em um córrego (Figura 94) que fica dentro da área da 

Usina Hidrelétrica Marimbondo e que deságua no Rio Grande, 1.200 metros abaixo da 

Barragem da Usina (Figura 95). 
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Figura 94: Local de despejo do esgoto sanitário.  

 
 

Figura 95: Deságue do esgoto sanitário no Rio Grande.  

 
Fonte: Acervo da TERRA Assessoria Ambiental e Topografia. 

 

 

O esgoto gerado dentro da Usina Hidrelétrica de Marimbondo também é lançado 

nesse mesmo ponto. Porém, ressalta-se, o esgoto gerado na Usina é tratado por Estação 

de Tratamento de Efluentes da própria Usina. À montante e à jusante do ponto de 

lançamento de esgoto, as atividades principais são: recreação, pesca, abastecimento 

público de água e geração de energia elétrica. 
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Segundo a COPASA, já foi elaborado o projeto básico para implantação da ETE 

e definida a área para sua instalação. 

 

6.7.2.4 Projeto de Implantação da Estação de Tratamento de Esgotos 

 

 

Segundo a COPASA, já foi elaborado o projeto básico para implantação da ETE, 

por meio do Consórcio YSO-MG, formado pelas empresas YC - SANAG - O&M, com 

responsabilidade específica da equipe técnica da SANAG Engenharia de Saneamento 

Ltda. A data de entrega final do projeto foi 30/01/2006. O projeto prevê que até o ano 

de 2025 com a implantação da ETE, haverá um Percentual de Atendimento de 100% da 

população. 

A ETE foi projetada utilizando-se uma cota per-capita de 160 l/hab.dia, cota 

acima do volume per-capta atual que é de cerca de 89,00 l/hab.dia, o que demonstra que 

a ETE suporta um crescimento populacional no futuro, com boa margem de segurança. 

As vazões médias de início e fim de plano do projeto são: Qmed (inicio de 

plano) = 31,94 l/s e Qmed (fim de plano) = 45,26 l/s. A Capacidade de Tratamento da 

ETE é de 1.427.319 m
3
/ano; com carga orgânica (início de plano) de 552 kg/DBO/dia e 

carga orgânica (fim de plano) de 995 kg/DBO/dia; e carga química (início de plano) de 

828 kg/DQO/dia e carga química (fim de plano) de 1.493 kg/DQO/dia. 

O projeto prevê um complexo com tratamento preliminar, estação elevatória e 

estação de tratamento. O tratamento preliminar foi projetado logo após o PVI-42, do 

interceptor, à montante da Estação Elevatória EE-3, constituindo-se de grade de limpeza 

manual, desarenador e medidor de vazão. 

A Estação Elevatória EE-3, por sua vez, foi projetada logo após a reunião de 

todo esgoto da cidade e deverá recalcá-lo para a ETE, por meio de linha de recalque, sua 

área será de 38,8 metros quadrados. A Estação Elevatória 3 contará com caixa de 

chegada do esgoto interceptor; tratamento preliminar não mecanizado constituído de 

grade, medidor de vazão Parshall e desarenador hidráulico; caixa de interligação a um 

poço de sucção dotada de saída para extravasamento; poço de sucção circular; casa da 

elevatória, em concreto e alvenaria, com cobertura de telhas cerâmicas, para abrigo de 

conjunto moto-bomba e painel de comando elétrico; dois conjuntos moto-bombas, 
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sendo um reserva, com bombas horizontais re-autoescorvantes, de 40 cv, com comando 

local e remoto, esse situado na casa da administração da ETE. 

Sua operação será automatizada, não sendo prevista a construção de casa para 

apoio operacional na área, uma vez que ela se encontra a menos de 400 m da casa de 

operação da ETE, seguindo orientação da Regional da COPASA/MG, de Araxá. Essa 

elevatória foi projetada com bombas re-autoescorvantes, em decorrência do bom 

desempenho e facilidade operacional que apresentam. 

A linha de recalque irá interligar a elevatória final à ETE. Ela se desenvolverá 

sob a estrada de acesso à ETE, em terra, e parte em terreno natural. Será constituída de 

Ferro Fundido e PVC DEFºFº; diâmetro de 200 a 250 mm; comprimento de 474 m. 

A Estação de Tratamento de Esgotos - ETE se localizará na periferia da cidade, e 

receberá os esgotos recalcados pela elevatória EE-3. Ela será composta de três reatores 

anaeróbios de fluxo ascendente; dois leitos de secagem; casa para administração e 

abrigo dos equipamentos de comando remoto da Elevatória Final e das tubulações de 

interligação; queimador de biogás; casa de Operação; e disposição de subprodutos. O 

esquema da ETE projetada pode ser visualizado na Figura 96 ou de acordo com a 

legislação vigente. 

 

Figura 96: Esquema da futura ETE de Fronteira-MG. 

 
Fonte: Imagem cedida pela COPASA-MG. 
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O custo total do projeto de instalação da ETE está estimado em R$ 1.935.887,88, 

a projeção dos custos de operação e manutenção não foram divulgados pela COPASA-

MG. Já o custo para implantação da Estação Elevatória será de R$ 563.081,58.  

Com a implantação e operação da ETE, no qual se estima tratar 100% do esgoto 

gerado no município, o Rio Grande continuará sendo o recurso hídrico receptor, 

contudo receberá apenas o efluente resultante do tratamento do esgoto. O Estudo 

Autodepuração do Corpo Receptor do Efluente Tratado pode ser visto no Anexo D, 

fornecido pela COPASA-MG. 

 

6.7.2.5 Distrito Santo Antônio do Rio Grande 

 

O sistema de esgoto sanitário do Distrito Santo Antônio conta com um sistema 

público operado pela COPASA – MG, sendo o índice de atendimento de 100%. 

A Vila está localizada em uma única bacia de contribuição. As redes coletoras 

existentes foram implantadas em tubos cerâmicos com diâmetro de 150 mm e possuem 

uma extensão de 3.680 metros. Os poços de visita são padronizados com tampão de 

ferro fundido. Os ramais das ligações também são padronizados. 

Os esgotos gerados na comunidade são coletados e transportados até a Elevatória 

de Esgoto 1. Foi relatado não haver deficiências no sistema de coleta e transporte de 

esgoto do Distrito Santo Antônio. 

 

6.7.2.6 Problemas e Necessidades Relacionados ao Esgotamento Sanitário 

 

Verifica-se a existência de redes coletoras e trechos de interceptores 

transportando vazão acima da capacidade nominal e elevatória de esgoto com 

deficiências no tratamento preliminar ou subdimensionadas, sendo que a COPASA 

realiza manutenções na rede coletora devido à obstrução ou extravasamentos. Sempre 

que ocorre esse tipo problema, eles são registrados no sistema comercial da COPASA. 

Foi relatado por moradores que alguns pontos da cidade quando há chuvas fortes o 

esgoto retorna nas redes de drenagem pluvial. Isso ocorre muitas vezes por ligações 
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clandestinas de rede de esgoto na rede drenagem pluvial. A COPASA sempre que 

identifica ligações clandestinas, notifica os responsáveis para regularizar a situação. 

 A principal deficiência referente ao esgotamento sanitário é a inexistência de 

tratamento de esgoto, em função do impacto ambiental no corpo hídrico receptor. Não é 

feito monitoramento no corpo receptor (Rio Grande), classificado como Classe 2. 

Em Ação Civil Pública nº 4092-13.2011.4.01.3802 movida em 2011 contra o 

município de Fronteira 
(19)

 pelo Ministério Público Federal, a COPASA e o Município 

foram responsabilizados, solidariamente, pelos danos resultantes da falta de tratamento 

do esgoto. A ação não exime o Município de responsabilidades por este ter concedido a 

exploração do serviço público de saneamento básico, o responsabilizando quanto à 

ineficiência/precariedade do serviço público concedido, uma vez que ele teria o 

poder/dever de fiscalizar essa concessão. Porém, a empresa concessionária também não 

pode se eximir de sua responsabilidade pelo passivo ambiental gerado. 

Baseado nessa questão, o MPF pediu, além do ressarcimento dos danos 

ambientais, a concessão de liminar para que o município apresentasse um plano 

detalhado para instalação/ampliação, no prazo máximo de um ano, do sistema de 

tratamento sanitário, desviando o esgoto, que é lançado no Rio Grande, para a estação 

de tratamento. 

A COPASA informou que falta apenas a renovação do contrato de concessão 

para que seja dado seguimento ao processo de implantação da Estação, e que a obra 

deve se iniciar em no máximo dois anos. 

As principais necessidades do sistema de esgotos no município são: 

 Implantação de 800 m de Interceptores. 

 Adequação da Elevatória de Esgoto de Furnas prevendo-se a implantação 

de tratamento preliminar. 

 Ampliação da Estação Elevatória de Esgoto da Vila Reis com 

implantação de 680 metros de linha de recalque. 

 Ampliação e melhorias nas redes coletoras de esgoto, nos bairros Vó 

Rosa e Ângelo Passuelo. 

 Implantação e adequação das redes coletoras existentes para atender a 

demanda dos bairros Jardim Assis Simplício, Vila Arruda, COHAB I e 

Jardim Nossa Senhora da Paz. 
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 Identificar e eliminar pontos de despejo de esgoto sanitário irregulares e 

ligações clandestinas de esgotamento sanitário nas redes de drenagem de 

água. 

 Implantação do processo de tratamento de esgoto, cujo sistema projetado 

deverá universalizar a coleta e o tratamento visando atender 100% da 

Cidade de Fronteira. 

 

6.7.3 Serviços de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Limpeza Pública 

 

 

Resíduos sólidos são todo tipo de material descartado, seja no estado sólido ou 

semi-sólido. Os resíduos sólidos são classificados de acordo com sua origem e 

composição. Os resíduos sólidos urbanos incluem os materiais utilizados e descartados 

pelas atividades urbanas de origem domiciliar, comercial, hospitalar, industrial e de 

limpeza de ruas 
(20)

. 

A limpeza urbana do município é regulamentada por legislação própria (Lei 

1.523 de 15/06/2011), não existindo ainda Política Municipal de Resíduos Sólidos. O 

município já sofreu sanções devido às condições de deposição dos resíduos sólidos, 

quando foi necessária a assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, devido 

ao lixão a céu aberto que funcionava anos atrás. 

O órgão responsável pela gestão e manejo dos resíduos sólidos urbanos é a 

Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos, que também é responsável pelos serviços 

de limpeza pública. 

 

6.7.3.1 Resíduos 

 

O município ainda não possui Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos 

Sólidos, não existindo até o momento nenhum estudo realizado pelo poder público de 

caracterização dos resíduos domiciliares coletados. Porém, segundo técnicos da 

Prefeitura Municipal de Fronteira estima-se que em 2015 seja elaborado o Plano de 

Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos do município. 
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A pesagem dos resíduos gerados não é realizada. Para armazenamento dos 

resíduos sólidos são utilizados, normalmente, sacolas, lixeiras e latões, não havendo 

diferenciação do recipiente por tipo de resíduo, ou seja, não há recipiente apropriado e 

separado por cores para cada tipo de resíduo, não havendo coleta seletiva implantada 

para todo o município.  

A coleta seletiva é realizada apenas em alguns órgãos da prefeitura, não se 

estendendo a toda a população. A coleta seletiva acontece também nos Condomínios 

Enseada Azul I e II, por iniciativa de moradores e funcionários do local.  

A coleta de resíduos é feita diariamente, de segunda a sábado, sendo relatado por 

representantes de secretarias municipais não haver irregularidades nos serviços de 

coleta. Uma vez por semana é o período máximo em que os resíduos ficaram sem ser 

coletados. Existe uma rota preestabelecida para coleta de resíduos, que é realizada por 

setores (conjunto de bairros). 

Fronteira não envia resíduos para outros municípios. Os serviços de coleta e 

transportes são realizados pela própria Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos, 

não havendo empresa contratada para a coleta de resíduos domiciliares. Foi identificada 

a existência de pontos de despejo de resíduos clandestinos no município. 

A coleta é sempre realizada no período da noite. Segundo a Secretaria de 

Transportes e Serviços Urbanos, toda a população urbana e rural é atendida pelos 

serviços de coleta de resíduos. Porém, não foi encontrada evidência da regularidade dos 

serviços nos bancos de dados oficiais sobre saneamento nos municípios brasileiros, uma 

vez que o município de Fronteira não atendeu à coleta de dados do Sistema Nacional de 

Informação sobre Saneamento, o SNIS
 (21)

, cujo último levantamento publicado se refere 

ao ano de 2011. 

Os resíduos dos serviços de saúde são coletados de forma separada, 

acondicionados em sacos brancos leitosos. Segundo informações da Secretaria de Meio 

Ambiente, os resíduos de serviços de saúde são coletados uma vez por semana pela 

empresa especializada Mejan Ambiental, que é responsável por dar a destinação final a 

esses resíduos. A Secretaria informou ainda que a empresa contratada possui o 

Licenciamento Ambiental para a coleta, transporte e tratamento dos resíduos de serviços 

de saúde. 

Esses resíduos são quantificados, uma vez que o pagamento é feito pela 

quantidade de resíduos gerados. A quantidade média mensal de resíduos de serviços de 
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saúde é de 568,48kg. A coleta é feita utilizando-se equipamento de proteção individual 

e o transporte é feito em veículos exclusivos. Os resíduos classes A e E são 

autoclavados. Os de classe B são acondicionados em containers e encaminhados para 

incineração. Após esses tratamentos, os resíduos são transportados para aterro sanitário 

devidamente licenciado, onde os mesmos são depositados. A prefeitura arca com todas 

as despesas da coleta dos resíduos de saúde, contudo a administração municipal não é 

obrigada a arcar com despesas da coleta de resíduos de clínicas e consultórios 

particulares. 

Quanto aos resíduos de construção civil, o responsável pela obra precisa 

contratar os serviços terceirizados de empresas de caçambas para o recolhimento dos 

entulhos. Até o início de 2014 havia uma área ao lado do atual aterro controlado que 

servia de depósito de entulhos e a Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos em 

algumas ocasiões recolhia resíduos de construção civil. Contudo, essa área foi desativa e 

fica a cargo das empresas terceirizadas de caçambas darem a destinação correta para 

esses resíduos, sendo que a prefeitura não faz mais coleta desse material.  Segundo os 

técnicos da administração pública as empresas de caçamba que atuam no município não 

possuem Licenciamento Ambiental e também não destinam corretamente esses 

resíduos. Essa pode ser a razão de se identificar alguns pontos clandestinos de despejo 

de resíduos. 

A Prefeitura Municipal estuda uma nova área para destinar os resíduos da 

construção civil, porém essa área receberá inicialmente apenas os resíduos de obras de 

responsabilidade da prefeitura. 

Em Fronteira não há usina de reciclagem de entulhos nem há aterros específicos 

para esse tipo de resíduo. Foi verificada a existência, além do depósito de entulhos que 

fica do lado do aterro, de um antigo depósito de entulho (Figuras 97 e 98), localizado 

entre as coordenadas X= 688928,76 e Y=7756041,59 fuso 22K, distante 400 metros do 

curso d'água mais próximo. Era para esse depósito estar desativado, mas foi verificado 

durante visita ao local que ainda é utilizado para depósito de entulhos, mesmo sendo 

advertidos. 
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Figura 97: Vista aérea do antigo depósito de entulhos que deveria estar desativado.  

 
Fonte: Imagem obtida pelo Google Earth 

(8)
. Vista de 2011. 

 

Figura 98: Antigo depósito de entulhos. Fronteira, 2013. 

 
Fonte: Acervo da TERRA Assessoria Ambiental e Topografia. 

 

 

Para o transporte de resíduos sólidos são utilizados dois caminhões Ford Cargo, 

com capacidade de 9 m³ cada um, em bom estado de conservação, mas foi verificado 

que ocorre vazamento de líquidos nas vias públicas durante o transporte de resíduos. 

Segundo a Secretaria de Serviços Urbanos, há um plano de manutenção para esses 

veículos, que são submetidos à manutenção nos vencimentos das trocas de óleo. Foi 

relatado que existem três veículos que não estão sendo utilizados no município. 

Foi relatada a presença de catadores no município. Apesar de não haver galpão 

para armazenamento dos materiais recicláveis, o município recicla uma parte dos seus 
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resíduos, chegando até a comercializar materiais recicláveis. Porém, não existe 

interação com os catadores do município. Existem empresas compradoras de materiais 

recicláveis em Fronteira, formando um comércio local. 

Os catadores do município não estão organizados em cooperativa, mas reuniões 

vêm ocorrendo desde o mês de setembro de 2014 entre os catadores locais e a Secretaria 

de Meio Ambiente para estudar a viabilidade de formação de uma cooperativa. A 

administração pública visa proporcionar a cooperativa um galpão específico para a 

triagem e acondicionamento de materiais recicláveis, passar orientações, treinamentos e 

oferecer cursos aos cooperados. No que se refere a trabalhos sociais orientados aos 

catadores, por parte do município, já foram realizadas algumas atividades, inclusive o 

cadastramento para participar dos projetos sociais destinados a eles. 

Alguns materiais recicláveis são utilizados no próprio município, como no caso 

das garrafas pet que são transformadas em enfeites natalinos (Figura 99) e do óleo de 

cozinha empregado na fabricação de sabão e destinado também a uma empresa recolhe 

para produção em biodiesel. 

 

Figura 99: Produção de enfeites natalinos com garrafas pet.  

 
Fonte: ONG Águas Vivas

 (6)
. 

 

No município não é feito tratamento por compostagem, pois não existe Usina de 

Triagem e Compostagem. O estudo da ONG Águas Vivas
 (6)

, aponta que no orçamento 

de 2006 havia uma dotação de R$ 160.000,00 para a Construção e Adaptação de Usina 

de Tratamento de Lixo (item 17.512.0052.1064). Porém, verificou-se na realização 

deste diagnóstico atual que não foi construída usina no município. 
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A destinação final dos resíduos gerados em Fronteira é o aterro controlado 

(Figuras 100 a 102) situado próximo à fazenda Garça e localizado entre as coordenadas 

X= 686109,91 e Y=7760100,80 fuso 22K, distante 900 metros do curso d'água mais 

próximo.  

 

Figura 100: Vista aérea do aterro controlado e do depósito de entulhos. Fronteira-MG, 2011. 

 
Fonte: Imagem obtida pelo Google Hearth

(8)
. Vista de 2011. 

 

Figura 101: Vala do aterro controlado sendo utilizada. Fronteira, 2013. 
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Figura 102: Vala do aterro controlado após chuva. Fronteira, 2013. 

 
Fonte: Acervo da TERRA Assessoria Ambiental e Topografia. 

 

Os resíduos são colocados e compactados em valas e depois são cobertos por 

terra, apesar de ter sido verificado em visita ao local que havia resíduos fora da vala 

(Figura 103). 

O Aterro tem vida útil de 30 anos. A Secretaria de Meio Ambiente justifica o 

fato do aterro não possuir licenciamento alegando que aterros controlados não são 

passíveis de licenciamento por parte da FEAM. 

 

Figura 103: Resíduo fora das valas no aterro controlado. Fronteira, 2013. 

 
Fonte: Acervo da TERRA Assessoria Ambiental e Topografia. 
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A área do aterro é cercada, para evitar entrada de animais e para delimitar o seu 

espaço. Existe vegetação que compõe uma cerca viva, porém notam-se falhas nessa 

vegetação em alguns pontos. Esse sistema de disposição final atende apenas ao 

município de Fronteira. No local, não há tratamento de chorume. Não existe, ainda, no 

município, um Plano para construção de um Aterro Sanitário, devido a oferta de um 

consórcio intermunicipal. 

Na área circunvizinhança do aterro existe a Fazenda Garça. Segundo a Secretaria 

de Meio Ambiente não há relato de presença de barulho, mau cheiro ou vetores na 

proximidade do aterro, mas foi verificada a presença de alguns urubus nas valas (Figura 

104). 

 

Figura 104: Presença de urubus em vala do aterro controlado. Fronteira, 2013. 

 
Fonte: Acervo da TERRA Assessoria Ambiental e Topografia. 

 

Não foi encontrado relato de pessoas que estivessem morando na área do aterro 

controlado, mas foi identificada a presença de catadores no local, que coletam materiais 

recicláveis esporadicamente, porém os mesmo já foram alertados quanto ao fato de não 

poderem catar os recicláveis e nem permanecer no local. Foram relatadas como 

principais doenças das pessoas que ocupam as proximidades do aterro as doenças de 

pele e respiratórias. 

São identificados como geradores de resíduos no município: as Indústrias, que 

geram ferragem, alumínio, madeira, papel, plástico, principalmente; os Comércios, que 

geram alumínio, papel, plásticos, embalagens diversas, principalmente; as Construções, 

que geram madeira, restos de demolição, tijolos, ferragens, principalmente; e os 
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Domicílios, que geram, basicamente, plásticos, garrafas pet, alumínio, latas, papel e 

papelão. 

Os resíduos sejam domiciliares, comerciais, industriais ou de construção civil 

não são quantificados. Porém, para os resíduos da construção civil e para os resíduos de 

serviços de saúde existem coletas diferenciadas.  

Quanto aos resíduos industriais, os seus geradores é quem são os responsáveis 

pelo gerenciamento, contudo a prefeitura acaba coletando os resíduos gerados em 

indústrias. Não foi identificada a existência de logística reversa para nenhum tipo de 

resíduo no município. 

Foi feito o acompanhamento da coleta de resíduos no dia 18 de novembro de 

2013, quando realizou-se a segregação e pesagem dos resíduos coletados. Procurou-se 

uma data de maior geração de resíduos, para que se pudesse medir um extremo superior 

de geração de resíduos no município, limiar por meio do qual, por precaução, se poderia 

traçar projeções e fazer análises com base em um volume máximo de resíduos gerados. 

No dia do acompanhamento foram coletados, ao todo, cerca de 34.000 kg de 

resíduos, sendo 12.000 kg somente nos condomínios. Esses resíduos foram gerados 

entre 16 e 18 de novembro (sábado, domingo e segunda-feira). 

Sábados e domingos, apesar de não serem dias de grande atividade do comércio 

local, são dias de maior geração de resíduos na cidade devido ao pessoal que vem passar 

o fim de semana nas áreas de lazer e condomínios. Além disso, o fim de semana em que 

foi feita a medição era final de semana prolongado devido ao feriado do dia 15 de 

novembro, o que pode ter contribuído para a quantidade maior de resíduos comparado a 

outros dias da semana. 

Na segregação realizada, pode-se estimar a porcentagem de cada tipo de resíduo, 

conforme Tabela 32. Observa-se que pouco mais de 40% de todo o resíduo gerado é 

composto por matéria orgânica e que cerca de 35% é composto de rejeitos. Rejeitos, no 

contexto da coleta seletiva, são resíduos que não são matéria orgânica e que são 

inservíveis, não se enquadrando em nenhuma das outras classes de lixo, ou seja, são 

resíduos mais complexos, compostos por misturas de materiais, como por exemplo, 

plástico + papel, ou ainda papel + metal, cuja separação é difícil. Outros exemplos de 

rejeitos são: isopor, fraldas, absorventes, acrílico, adesivos, embalagens de aerossol, 

entre outros. 
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Tabela 32: Porcentagem de cada tipo de resíduo gerado. Fronteira, 2013. 

Tipo de resíduo 

(Média geral) 

Quantidade 

(Kg/dia) 

Porcentagem 

(%) 

Vidro 1.238,65 8,6 

Alumínio 50,22 0,3 

Metal 100,43 0,7 

Papel 284,55 2,0 

Pet 1.071,26 7,4 

Plástico 535,63 3,7 

Papelão 167,38 1,2 

Matéria Orgânica 5.975,64 41,4 

Rejeito 5.004,81 34,7 

Total 14.428,57 100,0 

 

 

Nos dias seguintes (18 a 22 de novembro) foram coletadas informações sobre o 

quantitativo de resíduos que chegou ao aterro. Com isso, foi possível traçar uma 

estimativa diária de geração de resíduos, conforme Tabela 33: 

 

Tabela 33: Quantitativo diário de geração de resíduos. Fronteira, 2013. 

DIA  sábado domingo segunda terça quarta quinta sexta 

16/nov 17/nov 18/nov 19/nov 20/nov 21/nov 22/nov 

Quantidade (kg)        

16.800*  

       

16.200*  

             

13.000*  

       

13.000  

       

13.000  

       

13.000  

         

16.000  

* valores estimados. Como a pesagem demonstrou que foram gerados entre 16 e 18 de novembro 34.000 kg de 

resíduo e sendo que no sábado, dia 16, havia sido feita coleta na área urbana, exceto em alguns condomínios, então, 

estimou-se que 4.800kg deveriam ter sido gerados no sábado, dia 16, entre os condomínios que não foram atendidos 

pela coleta naquele dia (sabe-se, com base na quantidade de resíduos dos condomínios que foi pesada em separado, 

que foram gerados 12.000kg entre 16 e 18 de novembro. Como cerca de 40% dos condomínios não haviam recebido 

a coleta no sábado, foi considerado que 40% do total de resíduos pesados tenham sido gerados nesse dia. Sabe-se 

também que aos sábados e domingos são gerados cerca de 12.000kg de resíduo por dia, com base nas pesagens feitas 

em 23 e 24 de novembro – dados não mostrados – por isso, considerou-se que no dia 16 tenham sido gerados cerca de 

16.800kg de lixo). Como de terça a quinta foi gerada sempre a mesma quantidade de resíduos (13.000kg), então, 

considerou-se que 13.000kg deveriam ser os resíduos gerados na segunda, dia 18. Por fim, estimou-se que o restante, 

16.200kg, deveriam corresponder ao que foi gerado no domingo, dia17. 

 

A produção per-capta de resíduos totais (incluído todos os tipos de resíduos) em 

Fronteira, com base na pesagem realizada em 18 de novembro de 2013 é de 

0,92kg/pessoa x dia. 

A despesa da prefeitura com os serviços de coleta e disposição final dos resíduos 

não foi informada. Segundo a Secretaria de transportes e Serviços Urbanos, o município 

não cobra pelos serviços de coleta de resíduos. 

A legislação municipal prevê a aplicação de multa para indivíduos e empresas 

que dispõem seus resíduos de forma inadequada. 
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6.7.3.2 Comparativo com Estudo Anterior 

 

Em 2006 foi realizado um diagnóstico da situação do lixo urbano do município 

de Fronteira pela ONG Águas Vivas
 (6)

, que incluiu pesagem, segregação e 

caracterização dos resíduos no município. Pelo estudo, eram gerados, na época, cerca de 

oito toneladas diárias de lixo, sendo 86% orgânico e 14% inorgânico. Por bairro, a 

quantidade de lixo orgânico toma a seguinte proporção (Tabela 34): 

 

Tabela 34: Geração de resíduo orgânico por bairro. Fronteira, 2006. 
BAIRRO % DE LIXO 

ORGÂNICO 

VILA DE FURNAS 28,6 

CONDOMÍNIOS 45,3 

JARDIM ANGELO PASSUELO 45,9 

MATINHA 66,8 

VILA REIS 77,7 

COHAB 86,4 

CENTRO 88,1 

VILA ARRUDA 88,6 

VILA CHICA 94,2 

VILA SANTO ANTONIO 94,9 

Fonte: Adaptado de ONG Águas Vivas 
(6)

. 
 

O lixo orgânico é um indicativo de que as pessoas consomem mais produtos 

naturais e menos produtos industrializados e tendem a fazer mais suas refeições em casa 

do que na rua. Normalmente, está relacionado também ao poder aquisitivo das famílias: 

famílias que ganham mais tendem a comer mais comida industrializada e fazer suas 

refeições fora de casa. 

Ao mesmo tempo em que a maior proporção de lixo orgânico em relação ao 

inorgânico pode ser um indicativo de bons hábitos alimentares, o que favorece a saúde, 

pode ser também uma questão de atenção quando chega aos aterros: ao se decompor, o 

lixo orgânico libera um líquido escuro, malcheiroso e que é altamente poluente 

chamado de chorume 
(20)

. O chorume é responsável pela contaminação do solo, de 

vegetais, animais e dos recursos hídricos. Mas deve-se ressaltar que o problema não é a 

geração de lixo orgânico pelas famílias, mas sim a falta de mecanismos no aterro que 

sejam capazes de conter e tratar o chorume produzido pela decomposição do lixo 

orgânico. 
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Na segregação e pesagem realizada em 18 de novembro de 2013, verificou-se 

que de todo o resíduo gerado, 41,4% era resíduo orgânico, ao passo que em 2006 essa 

porcentagem era de 86%
 (6)

. Não se sabe ao certo se nesse levantamento somou-se a 

quantidade de rejeitos à quantidade de resíduos orgânicos, mas se caso assim fosse, 

fazendo um comparativo, o quantitativo atual de matéria orgânica seria de 76,10% 

(somando-se matéria orgânica e rejeitos) e mesmo assim a porcentagem de resíduo 

orgânico teria diminuído. 

A diminuição da proporção de resíduos orgânicos em relação a outros tipos de 

resíduos pode decorrer de vários fatores. Um deles é a renda. O aumento na renda das 

pessoas pode levar a um consumo maior de comidas prontas, enlatados, embutidos e 

comida industrializada, além do maior consumo de bens de mercado, como 

eletrodomésticos, o que muda a composição dos resíduos gerados. 

O lixo inorgânico que chegava ao aterro de Fronteira em 2006 era composto 

principalmente de vidro, plástico duro e plástico filme 
(6)

, materiais que não são 

procurados pelos catadores e não são utilizados para reciclagem no município. A 

quantidade de vidro na pesagem de 2013 também foi alta, representando 8,6% de todo o 

resíduo gerado. 

O estudo da ONG Águas Vivas apontou também algumas deficiências que 

ocorriam na época de sua realização: 

 

Uma das deficiências observadas diz respeito aos roteiros da coleta, 

elaborados de forma empírica pelos motoristas dos caminhões, sem 

estudo prévio ou análise de circunstâncias. Questiona-se, nesse caso, a 

eficiência e a relação custo-benefício do serviço prestado. Segundo 

relato dos próprios motoristas há reclamações por parte da população 

que não compreende os itinerários da coleta. Existem também os 

roteiros rurais, que atendem os moradores da zona rural do município. 

Estes percursos, por serem muito longos e com poucos pontos de 

coleta, precisam ser bem estudados, em busca de alta eficiência a um 

custo reduzido. Uma estratégia adotada é cestas de uso coletivo, junto 

às margens da rodovia BR 153. (ONG Águas Vivas
 (6)

, pag. 12-13). 

 

De fato, em visita ao Distrito de Santo Antônio do Rio Grande foi verificada a 

presença de lixeiras (Figura 105) e caçambas (Figura 106) para armazenamento de 

resíduos, mas não foi relatado haver problemas com relação aos roteiros de coleta.  
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Figura 105: Lixeira no Distrito de Santo Antônio do Rio Grande. Fronteira, 2013. 

 
 

 

Figura 106: Caçamba para resíduos no Distrito de Santo Antônio do Rio Grande. Fronteira, 

2013. 

 
Fonte: Acervo da TERRA Assessoria Ambiental e Topografia. 

 

Na época do estudo da ONG Águas Vivas, o município ainda descartava seus 

resíduos em lixão, o qual foi motivo de assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta 

que previa o fechamento desse lixão e a construção de aterro sanitário. 

O lixão foi fechado depois da Lei nº 1.523 de 15 de junho de 2011, que definiu o 

aterro como método de disposição final de resíduos no município. Com relação aos 

catadores que trabalhavam no local, foi realizado, por parte do município, alguns 

trabalhos sociais mediante realização de cadastro social dos catadores. 
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6.7.3.3 Deficiências do Gerenciamento de Resíduos e Problemas Verificados 

 

Foram identificadas as seguintes carências do setor público para o atendimento 

adequado da população: 

 Falta de equipamentos para o manejo de resíduos; 

 Falta de serviço de atendimento para reclamações relacionadas aos 

serviços de coleta; 

 Coleta no Distrito de Santo Antônio ocorre apenas duas vezes por 

semana (2ª e 6ª feira), não sendo o suficiente para atender a demanda 

local; 

 Coleta no Condomínio Jardim Veraneio e nos demais condomínios uma 

vez por semana, sendo insuficiente; 

 Poucos pontos de coleta de resíduos para atender a zona rural. 

No Distrito de Santo Antônio houve reclamações por parte dos moradores em 

relação à existência de uma caçamba que fica ao lado da escola do distrito, se tornando 

ponto de acúmulo de resíduos. A caçamba nesse local oferece perigo, principalmente 

por ser passagem de crianças. O ideal é a mudança de local desse ponto para um lugar 

mais afastado e longe de residências, sendo possível também substituir a caçamba por 

um container com tampa.  

Existe um plano para ampliar a capacidade de coleta do município. Essas 

carências poderiam ser trabalhadas por meio deste plano. Existe interesse, por parte do 

município de Fronteira, em participar de consórcios municipais para a gestão de 

resíduos sólidos, que poderia ser firmado entre os municípios de Frutal, Itapagipe, 

Planura e Comendador Gomes. 

 

 

6.7.3.4 Passivos ambientais 

 

O município de Fronteira já teve dois lixões. O primeiro (Figura 107) é 

localizado próximo à represa de Furnas em área onde existem nascentes no Fuso 22k, 

coordenadas X =689822 e Y = 7756348. A Figura 108 é uma fotografia de uma 

nascente próxima à área do 1º lixão, retirada em 2006 pela ONG Águas Vivas
 (6)

. A 
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Figura 109 representa a vista atual da área dessa nascente. Esse primeiro lixão foi 

utilizado aproximadamente até 1998, quando foi definida área para um novo lixão. 

 

Figura 107: Localização do primeiro lixão municipal  de Fronteira (vista em 2006). 

 
 

Figura 108: Nascente na área do primeiro lixão municipal. Fronteira, 2006. 
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Figura 109: Local de nascente próximo a área do primeiro lixão municipal. Fronteira, 2013. 

 
Fonte: ONG Águas Vivas 

(6)
. 

 

Pelo estudo da ONG Águas Vivas 
(6)

, em 2006, na área do primeiro lixão havia 

problemas de erosão e de afloramento de resíduos, além da dispersão de mau cheiro e 

fumaça que afetava os moradores das proximidades. Foi apontado também o risco de 

contaminação da área pelo chorume, que pode ter alcançado até os corpos hídricos. Em 

visita ao local em novembro de 2013 foi confirmado haver erosão no local (Figura 110) 

e afloramento de alguns resíduos. Não foi verificado mau cheiro nem fumaça. A questão 

do chorume necessita ser verificada por meio de análise de solo e água. 

 

Figura 110: Vista atual da área do 1º lixão de Fronteira. 

 
Fonte: Acervo da TERRA Assessoria Ambiental e Topografia. 
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O segundo lixão (Figura 111) fica localizado dentro da área do atual aterro 

controlado, ocupando uma área de aproximadamente 5 ha, era uma vala que atualmente 

encontra-se desativada. 

 

Figura 111: Área do segundo lixão municipal em 2006, ainda em funcionamento. 

 
Fonte: ONG Águas Vivas

 (6)
. 

 

Em visita atual, em novembro de 2013, à área desse segundo lixão, verificou-se 

que a vegetação rasteira já cobre boa parte do local, mas dá para ver alguns resíduos 

expostos. Notou-se também que o solo está se rebaixando (Figura 112), o que indica 

que a decomposição dos resíduos fez diminuir a altura da célula, reassentando o solo da 

cobertura. Não há monitoramento de chorume nem de gases no local. 

 

Figura 112: Área do segundo lixão municipal em 2013. 

 
Fonte: Acervo da TERRA Assessoria Ambiental e Topografia. 
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O aterro controlado atualmente utilizado para deposição final de resíduos no 

município não é uma alternativa viável, pois não possui sistema de coleta e queima de 

gases nem sistema de coleta e tratamento de chorume, dois dos principais passivos de 

uma área de deposição de resíduos, que podem causar impactos negativos ao solo, água, 

ar e seres vivos. 

Problemas com gases, chorume, erosão, afloramento de resíduos e rebaixamento 

do solo devem ser monitorados continuamente nas áreas dos dois lixões e na área do 

atual aterro, onde também deve ser controlada a entrada de pessoas e animais. 

 

6.7.3.5 Educação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável 

 

Não existe nenhum trabalho de educação ambiental ou de conscientização que 

esteja em execução no município, referente a resíduos, promovido pelo poder público. 

Algumas atividades são realizadas nas escolas, como por exemplo, palestras, 

coleta de pilhas e baterias e coleta de óleo de cozinha usado, plantio de mudas e limpeza 

do Rio. 

Trabalhos voltados para o desenvolvimento sustentável foi feito com artesãs 

utilizando fibras de bananeira. Alguns problemas ainda são verificados no município, 

como exemplo: a poluição das águas devido ao lixo jogado nos corpos hídricos; ainda 

existe acúmulo de resíduos em vias e terrenos baldios (Figura 113); a contaminação do 

solo pelo lixiviado; ainda ocorre queima de resíduos no município (Figura 114). Todos 

esses problemas devem ser trabalhos de maneira conjunta entre moradores e prestadores 

de serviços públicos urbanos. 
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Figura 113: Lixo e entulho jogado em um lote no Condomínio Lago e Sol. Fronteira, 2013. 

 
Fonte: Acervo da TERRA Assessoria Ambiental e Topografia. 

 

Figura 114: Lixo sendo queimado. Fronteira, 2013. 

 
Fonte: Acervo da TERRA Assessoria Ambiental e Topografia. 

 

6.7.3.6 Limpeza Urbana 

 

Os serviços de limpeza urbana compreende a varrição, capina e poda. A varrição 

das vias públicas é manual sendo realizada principalmente na área central urbana e nas 

vias principais dos bairros. Não é realizado nenhum tipo de varrição mecanizada. Os 

serviços de varrição não são terceirizados, sendo de responsabilidade da Secretaria de 

Serviços Urbanos de Fronteira. 
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A varrição no Centro é realizada todos os dias tendo uma equipe que fica 

disponível para fazer a limpeza da área. Uma segunda equipe realiza a varrição nas ruas 

principais dos demais bairros, ocorrendo de segunda à sábado, das 05h00 às 12h00. O 

Distrito de Santo Antônio também conta com uma equipe de 4 pessoas que realiza a 

varrição e manutenção da praça e das ruas do distrito. 

Os serviços de capina e poda de árvores são realizados em dias alternados, 

conforme agendamento. É feita a capina manual ou química (utilizado o Glifosato). Foi 

relatado pelos técnicos da prefeitura que a capina química raramente é utilizada, sendo 

que o ideal é que ela fosse eliminada definitivamente, uma vez que o Glifosato tem o 

uso na zona urbana proibido pela ANVISA.   

A poda de árvores é realizada pela prefeitura nas praças, canteiros centrais e 

locais públicos, já a poda de árvores em residências e feita por serviços particulares. Os 

resíduos da capina ou poda são coletados pela prefeitura, conforme disposição nas ruas. 

Não existe tratamento para o resíduo da capina ou poda.  

Foi relatado pela Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos que existem 

acúmulos de resíduos nas vias públicas e que os serviços de limpeza urbana carecem de 

serviço de atendimento a reclamações. 

A despesa da prefeitura com os serviços de varrição, poda e capina não foi 

informada. Segundo a Secretaria de Transportes e Serviços Urbanos, o município não 

cobra pelos serviços de varrição, poda e capina. 

 

6.7.4 Serviços de Drenagem Pluvial  
 

A drenagem pluvial se refere ao correto encaminhamento das águas das chuvas, 

evitando o risco de inundações, deslizamentos e desmoronamentos. Um bom sistema de 

drenagem não deve possibilitar apenas o escoamento da água, mas também possibilitar 

a retenção e reuso das águas, sempre atento às suas qualidades. 

Quanto aos serviços de drenagem pluvial no município de Fronteira, cabe 

destacar que não existe cadastro planialtimétrico, em planta georreferenciada, dos 

dispositivos de Microdrenagem existentes (sarjetas, bocas de lobo, caixas de passagem, 

poços de visita, redes pluviais, descida d’água) nem dos dispositivos de macrodrenagem 
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(cursos d’água, bueiros, redes pluviais, bacias de armazenamento pluvial, canais, pontos 

de lançamento de drenagem), nem dos cursos hídricos e nascentes. 

Não foi relatada a existência de rompimento de tubulação destinada a drenagem 

pluvial, mas foi relatada a existência de áreas alagadas causadas por obstrução do 

sistema de Microdrenagem (Figura 115), causadas principalmente por resíduos sólidos 

(como o que ocorre na Rua 10 e na Rua Miguel José Miziara), por sedimentos (como o 

que ocorre na Praça Tancredo Neves), ou ainda por insuficiência do próprio sistema de 

Microdrenagem. 

 

Figura 115: Boca de Lobo no Condomínio Lago e Sol. Fronteira, 2013. 

 
Fonte: Acervo da TERRA Assessoria Ambiental e Topografia. 

 

 

O Sistema de Microdrenagem foi instalado separadamente do sistema de coleta 

de esgotos, mas existem ligações clandestinas de esgotos sanitários nas redes de 

drenagem pluvial (como o que ocorre na Rua Miguel José Miziara, no Bairro Ângelo 

Passuelo). 

Existem sistemas de manutenção e limpeza das redes pluviais, mas a limpeza 

fica a cargo da Secretaria de Transporte e Serviços Urbanos e só é realizada quando 

existem reclamações. Não existem empresas no município fazendo serviços de 

manutenção e limpeza dos equipamentos de drenagem. 

Bacias de amortecimento existem na zona rural do município, sendo que a zona 

rural não apresenta grandes problemas com erosões causadas por chuva, a topografia 
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favorece o escoamento das águas pluviais, bem como as medidas adotadas amenizam o 

impacto das chuvas direto no solo como curvas de nível e bolsões.  

As águas da drenagem urbana são lançadas no Rio Grande. Quanto à existência 

de áreas de parque e de preservação ambiental, verificou-se a presença da área 

pertencente à Eletrobrás - Furnas. 

A drenagem pluvial da malha urbana acontece através do sistema superficial e 

subterrâneo (Figura 116 e 117), sendo encontradas guias, sarjetas e bocas de lobo ao 

longo de grande parte das vias que configuram o arruamento dos bairros segundo a 

observação dos técnicos em campo.  

 

Figura 116: Vista do sistema de drenagem pluvial superficial e subterrâneo, localizado na Av. 

Minas Gerais. 

 
Fonte: Diagnóstico Municipal do Plano Diretor de Fronteira

 (25)
. 

 

Figura 117: Vista de acesso ao Distrito Industrial a partir da Vila Reis, observam-se as ruas sem 

pavimentação com presença de sistema subterrâneo de drenagem. 

 
Fonte: Diagnóstico Municipal do Plano Diretor de Fronteira

 (25)
. 



                                                                                     

150 
 

Os bairros COHAB I, COHAB II e Jardim Vó Rosa contam com sistema de 

drenagem pluvial, sendo realizado ao longo das vias por guias, sarjetas e pontuais bocas 

de lobo, de acordo com informações dos moradores locais a área não apresenta 

problemas em relação à inundação na época das chuvas.  

O bairro Jardim Ângelo Passuelo apresenta drenagem superficial feita através de 

guias e sarjetas somente nas vias pavimentadas com asfalto, sendo inexistentes nas 

demais vias sem pavimentação. O bairro Jardim Nossa Senhora da Paz apresenta 

deficiência e algumas vias não existem sistema drenagem pluvial, assim como o Distrito 

Industrial e o Jardim Assis Simplício. Alguns problemas de deficiência no sistema 

também foram identificados no Distrito de Santo Antônio do Rio Grande. 

Não foi relatada a ocorrência de enchente ou inundação de grande porte no 

município nos últimos anos, talvez porque a topografia e a hidrografia do município não 

favorecem a ocorrência de enchentes nos períodos chuvosos. 

 

6.7.4.1 Principais Problemas Verificados 

 

Foram identificados pontos de assoreamento ao longo do Córrego Pântano, mas 

não foi identificada obstrução de canais ou cursos d’água devido à presença de resíduos 

sólidos. 

Foi identificado que ocorrem alagamentos e inundações devido o entupimento 

ou insuficiência no sistema de macrodrenagem em alguns pontos do município, como 

ocorre na Rua 10 da Vila Reis e no Bairro Ângelo Passuelo próximo a creche em frente 

ao PSF 3. Foi relatado por moradores que esse ponto que inunda em frente ao PSF 3 

necessita de obras estruturais para resolver o problema, pelo fato das inundações serem 

causadas pela topografia desse ponto específico que não permite o correto escoamento 

das águas. 

Constatou-se poluição dos cursos d’água causada por resíduos sólidos no Braço 

do Náutico. A poluição ocorre principalmente por disposição inadequada de resíduos 

sólidos nas vais, e quando chove os resíduos são carregados para o corpo hídrico. 

Não há levantamento dos recursos hídricos e nascentes existentes no município, 

nem foram delimitadas as bacias de contribuição para cada curso d’água. Foram 
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identificados pontos de estrangulamento dos cursos d’água que resultam em inundações, 

como o que ocorre na zona rural, na represa do 15. 

Foram relatados problemas de erosão que podem comprometer o sistema de 

drenagem urbana, como o foco erosivo existente na Marginal da BR 153. Foi relatado 

pela Secretaria de Meio Ambiente não haver erosão no perímetro urbano nos últimos 

anos. A Secretaria também relatou não haver ocupações humanas nas margens dos 

cursos d’água ou em áreas de risco de inundação ou deslizamento, bem como não haver 

encostas no perímetro urbano nem áreas que demandem sistemas específicos de 

drenagem. 

O município não possui uma planta com o levantamento aerofotogramétrico da 

cidade, mas foi verificado que existem ruas ainda não pavimentadas (Vila Reis, Jardim 

Veraneio, Jardim Ângelo Passuelo, Jardim Assis Simplício e Jardim Vó Rosa), como 

pode ser visualizado na Figura 118. 

 

Figura 118: Ruas sem pavimentação no condomínio Jardim Veraneio. Fronteira, 2013. 

 
Fonte: Acervo da TERRA Assessoria Ambiental e Topografia. 

 

No Distrito de Santo Antônio do Rio Grande foram relatos por moradores alguns 

problemas quanto à drenagem pluvial. O Distrito é dotado de sistema de drenagem 

superficial e subterrâneo, porém em alguns pontos o sistema não é suficiente ou há 

problemas relacionados ao entupimento por resíduos sólidos. Na Rua Sebastião José do 

Prado há problemas de inundação quando chove forte, pelo fato do sistema de drenagem 

não suporta a descarga de água, chegando até mesmo inundar algumas casas da rua. 

Outro ponto que há problemas de inundação é na Rua Dario Gaioso localizada na parte 
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mais baixa do distrito. Sempre que chove há uma residência que inunda por receber a 

água que escoa das ruas que ficam na parte mais alta. Essa rua confronta com a BR – 

153 onde há manilhas que passam por debaixo da rodovia drenando a água que desce da 

área mais alta do distrito para a área mais baixa. Contudo, foi detectado que as manilhas 

existentes não estão sendo suficiente para drenar a água em dias de chuva mais forte, a 

água acaba acumulando nesse ponto mais baixo do distrito e invade as casas. 

 

 

7 PROSPECTIVA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

 

Após a elaboração do Diagnóstico Técnico Participativo do município de 

Fronteira, no qual foi inventariada e caracterizada a realidade do município nos quatro 

componentes de saneamento, sendo levantadas as necessidades da população e do meio 

ambiente no que se diz respeito ao sistema de abastecimento de água, sistema de 

esgotamento sanitário, manejo de águas pluviais e limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos, e buscando o desenvolvimento sustentável do município, iniciou-se a fase de 

prognóstico.  

Nesta fase de Prospectiva e Planejamento Estratégico foram criadas estratégias 

de atuação que efetivamente contribuirão para melhoria das condições dos serviços 

saneamento, através da adoção de técnicas e métodos prospectivos, será possível 

explorar cenários futuros, com o objetivo de nortear a ação presente, reduzir as 

incertezas, definir a população implicada e trabalhar para a construção do melhor futuro 

possível para o município. 

O planejamento é uma ferramenta importante para direcionar as ações da 

administração pública com a qualidade no atendimento da demanda da população. Cria-

se o planejamento estratégico para o saneamento básico de Fronteira, atentando-se as 

peculiaridades do município, levantando pontos positivos e negativos, considerando os 

problemas e necessidades pontuados pela população e verificados em campo pelos 

técnicos.  

A elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) deve 

considerar os planos municipais existentes, bem como o Plano Diretor e Plano 

Plurianual (PPA), de forma que seja integrado com as demais políticas públicas. 

Portanto, os programas, metas e ações são criados observando-se os limites impostos 
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pela condição orçamentária do município, para que as metas definidas no PMSB não se 

tornem inviáveis e fora da realidade. Assim, deixa-se registrado que a elaboração do 

presente prognóstico e planejamento estratégico estão dentro das especificidades de 

viabilidade técnica e econômica de Fronteira. 

Para elaboração do Prognóstico foram utilizadas a ferramenta SWOT, montagem 

de cenários, projeção demográfica e projeção das demandas dos serviços de 

saneamento, baseada na contribuição/consumo per capita. 

 

7.1 Análise SWOT 

 

A Análise SWOT (Figura 119) é uma ferramenta utilizada para fazer o 

planejamento estratégico que consiste em recolher dados importantes que caracterizam 

o ambiente interno (forças e fraquezas) e externo (oportunidades e ameaças) de uma 

instituição, podendo ser utilizada como uma ferramenta para reflexão e posicionamento 

em relação à situação do setor de saneamento. A utilização dessa ferramenta é um bom 

ponto de partida para começar o processo de planejamento tendo uma percepção geral 

de pontos e fatores que contribuem ou atrapalham a execução de ações. O objetivo é 

contextualizar a realidade e identificar os desafios regionais. 

 

Figura 119: Análise SWOT 

 
Fonte: Elaboração da TERRA Assessoria Ambiental e Topografia. 

http://www.significados.com.br/planejamento-estrategico/
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Utilizando-se desta ferramenta, foram analisados diversos fatores segundo a 

atual situação do município de Fronteira e elaborou-se a Tabela 35. 

 

Tabela 35: Análise SWOT de Fronteira. 

A
M

B
IE

N
T

E
 I

N
T

E
R

N
O

 FORÇAS FRAQUEZAS 

- Recursos hídricos; 

- Topografia favorável para 

drenagem pluvial. 

 

- Sistemas de Abastecimento de Água, 

falta de água em alguns bairros; 

- Sistemas de Esgotamento Sanitário, falta 

de tratamento de esgoto; 

- Sistemas de gerenciamento de resíduos, 

falta de local apropriado para destinação 

correta de resíduos sólidos; 

- Orçamento Municipal; 

- Legislação Municipal; 

- Política Habitacional. 

A
M

B
IE

N
T

E
 E

X
T

E
R

N
O

 OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

- Programas Federais e Estaduais 

para o Setor; 

- Políticas Públicas Federais e 

Estaduais; 

- Habitacional; 

- Parcerias Institucionais. 

- Orçamento Federal e Estadual; 

- Saúde; 

- Saneamento; 

- Legislações. 

Fonte: Elaboração da TERRA Assessoria Ambiental e Topografia. 

 

 

7.2 Cenários, objetivos e metas 

 

 Baseando-se nas informações contidas no Diagnóstico sobre a realidade do 

município nos componentes do saneamento, descrevem-se sucintamente os cenários 

atuais e os cenários futuros pretendidos de acordo com as necessidades constatadas in 

locu e descritas pela população. Essa definição de objetivos gerais e abrangentes 

norteou a elaboração de propostas, programas, projetos e ações do Plano Municipal de 

Saneamento Básico – PMSB. 
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Tabela 36: Cenário atual e futuro de Fronteira. 
A

B
A

S
T

E
C

IM
E

N
T

O
 D

E
 Á

G
U

A
 

CENÁRIO ATUAL CENÁRIO FUTURO 

- Falta de rede de abastecimento de 

água em alguns bairros; 

- Redes de abastecimento de água 

antigas, em alguns pontos incrustadas; 

- Falta de água constante em alguns 

bairros, principalmente no horário de 

pico. 

- Ampliação e adequação do sistema de 

abastecimento de água; 

- Acompanhamento do crescimento 

vegetativo da população na disponibilidade 

de rede e abastecimento da população. 

E
S

G
O

T
A

M
E

N
T

O
 S

A
N

IT
Á

R
IO

 

- Falta de tratamento de esgoto, 

despejo sanitário feito “in natura” no 

Rio Grande; 

- Falta disponibilidade de rede de 

coletora de esgoto, principalmente em 

bairros mais novos; 

- Existência de fossas negra em 

condomínios, algumas residências e 

zona rural; 

- Forma inadequada de deposição dos 

rejeitos das estações elevatórias; 

- Ligações clandestinas de rede 

drenagem pluviais a rede coletora de 

esgoto. 

- Implantação e operação da Estação de 

Tratamento de Esgoto (ETE); 

- Ampliação do sistema de esgotamento 

sanitário; 

- Adequação de fossas sépticas; 

- Adequação de disposição dos rejeitos 

retirados nas estações elevatórias; 

- Fiscalização mais efetiva para evitar 

ligações clandestinas de drenagem pluvial à 

rede coletora de esgoto.  

R
E

S
ÍD

U
O

S
 S

Ó
L

ID
O

S
 

- Forma inadequada de disposição final 

dos resíduos sólidos “aterro 

controlado”; 

- Falta de coleta seletiva; 

- Forma inadequada de disposição de 

resíduos da construção civil; 

- Coleta insuficiente (dias de coleta) no 

Distrito de Santo Antônio e Jardim 

Veraneio; 

- Pontos de despejo de resíduos 

clandestinos. 

- Contrato firmado com consórcio 

intermunicipal; 

- Elaboração do Plano de Gerenciamento 

Integrado de Resíduos Sólidos; 

- Implantação de coleta seletiva com uma 

unidade de triagem, galpão para 

armazenamento e cooperativa de catadores; 

- Coleta de resíduos mais eficiente em 

bairros que não tem sua demanda atendida; 

- Eliminação de pontos de despejo 

clandestino, fiscalizando e notificando 

proprietários de lotes vagos. 
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D
R

E
N

A
G

E
M

 P
L

U
V

IA
L

 
CENÁRIO ATUAL CENÁRIO FUTURO 

- Pontos de alagamento em algumas 

vias quando chove; 

- Entupimento de sistemas de 

drenagem por resíduos; 

- Sistema de drenagem insuficiente ou 

inexistente em algumas vias. 

- Obras pontuais para resolver o problema 

de alagamento em alguns trechos; 

- Manutenção e limpeza mais efetiva dos 

sistemas de drenagem; 

- Implantação e ampliação do sistema de 

drenagem pluvial. 

Fonte: Elaboração da TERRA Assessoria Ambiental e Topografia. 

 

 

7.3 Projeção de Demandas e Prospectivas Técnicas 

 

 

Para a elaboração da projeção de demandas e prospectivas técnicas, baseou-se na 

projeção populacional para os próximos 20 anos, calculada com base na série que vai de 

1997 a 2013, fornecida pelo IBGE ao Tribunal de Contas da União para a distribuição 

das cotas do FPM - Fundo de Participação dos Municípios. Esta série de dados está 

disponível para consulta no DataSUS
(1)

. 

Para cálculo da projeção de população foi utilizado o programa estatístico IBM SPSS 

Statistics 17, por meio de um modelo ARIMA (Autoregressive Integrated Moving 

Average) de média móvel, que resultou em um poder explicativo da variação da série 

original de 84,9%. 

De posse da projeção, foram recalculadas as médias per-captas de geração de 

resíduos, de consumo de água e de geração de esgotos, adotando um cenário no qual as 

condições de renda e de vida atuais permanecem até o fim do período projetado, ou seja, 

um cenário sem grandes alterações sociais ou econômicas que pudessem alterar as 

médias per-captas. 

É importante salientar que quanto maior o período a ser projetado, menos precisa fica a 

estimativa; contudo o período de 20 anos é o recomendado para este tipo de estudo, 

visando à proposição de soluções para curto, médio e longo-prazo. 

Os resultados para a projeção da população para o período 2014-2033 podem ser 

visualizados na Tabela 37. Observa-se que existe um intervalo de confiança (limite 

inferior de controle e limite superior de controle), que aumenta com o passar dos anos, 

justamente pela redução da precisão da estimativa para os anos mais distantes. Contudo, 
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tem-se um grau de confiança de 95% de que a real projeção da população esteja dentro 

desse intervalo. 

 

Tabela 37: Projeção da população de Fronteira no período 2014-2033. 

Ano Projeção 
Limite superior 

de controle 

Limite inferior 

de controle 

2014 16.107 18.537 12.120 

2015 16.557 19.993 12.459 

2016 17.006 21.215 12.795 

2017 17.456 22.316 13.136 

2018 17.905 23.339 13.473 

2019 18.335 24.307 13.797 

2020 18.804 25.233 14.150 

2021 19.254 26.127 14.487 

2022 19.703 26.993 14.826 

2023 20.152 27.837 15.164 

2024 20.602 28.661 15.503 

2025 21.051 29.469 15.841 

2026 21.501 30.262 16.179 

2027 21.950 31.042 16.517 

2028 22.400 31.811 16.856 

2029 22.849 32.569 17.194 

2030 23.298 33.318 17.532 

2031 23.748 34.058 17.870 

2032 24.197 34.789 18.208 

2033 24.647 35.514 18.547 
 Fonte: Projeção calculada utilizando-se os dados da série 1997-2013, disponível no DataSUS

(1)
. 

 

 

Com base na população projetada para o período de 2014-2033 e tomando as 

médias per-capta de consumo de água, de geração de esgoto e de geração de resíduos 

sólidos, foi estimado o quantitativo diário de consumo de água, de geração de esgotos e 

de resíduos sólidos para cada ano projetado. Destaca-se que as ações a curto, médio e 

longo prazo poderão se basear nesses quantitativos. 

Também as políticas públicas setoriais e o próprio ordenamento urbano devem 

considerar a projeção da população e a capacidade de suporte dos serviços locais de 

saneamento existentes. Para isso, a integração dos setores do governo é essencial. 
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7.3.1 Abastecimento de Água 

 

O município de Fronteira possui a captação, tratamento e distribuição de água 

feita pela empresa concessionária COPASA-MG, sendo está à alternativa mais viável de 

concessão dos serviços de abastecimento de água, pois o município não dispõe de corpo 

técnico para assumir a responsabilidade de gerir o abastecimento por seus próprios 

meios. 

Baseado na projeção da população de Fronteira no período 2014-2033 projetou-

se também as demandas futuras em relação ao consumo de água para o município 

(tabela 38). Utilizou-se a população projetada para o limite superior de controle, 

considerando uma margem de erro garantindo maior segurança a projetos que possam 

utilizar esses valores. 

 

Tabela 38: Projeção de médias diárias relacionadas ao abastecimento de água em Fronteira no 

período 2014-2033. 

Ano 
População – limite 

superior de controle 

Volume distribuído de 

água em m³ por dia 

Volume micromedido de 

água em m³ por dia 

2014 18.537 2.851,91 2.091,49 

2015 19.993 2.931,58 2.149,93 

2016 21.215 3.011,08 2.208,23 

2017 22.316 3.090,76 2.266,66 

2018 23.339 3.170,26 2.324,96 

2019 24.307 3.249,94 2.383,40 

2020 25.233 3.329,44 2.441,70 

2021 26.127 3.409,11 2.500,13 

2022 26.993 3.488,61 2.558,43 

2023 27.837 3.568,11 2.616,74 

2024 28.661 3.647,79 2.675,17 

2025 29.469 3.727,29 2.733,47 

2026 30.262 3.806,97 2.791,90 

2027 31.042 3.886,47 2.850,21 

2028 31.811 3.966,14 2.908,64 

2029 32.569 4.045,64 2.966,94 

2030 33.318 4.125,14 3.025,25 

2031 34.058 4.204,82 3.083,68 

2032 34.789 4.284,32 3.141,98 

2033 35.514 4.364,00 3.200,41 

Fonte: Elaboração da TERRA Assessoria Ambiental e Topografia. 

 

 

Conforme projetado na tabela acima, a previsão de crescimento populacional 

acarreta o aumento significativo da demanda de consumo de água, ainda que a médio e 
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longo prazo. Atualmente, a captação de água em Fronteira possui vazão aduzida de 

50l/s, porém outorgada para vazão de 90l/s. 

A produção atual de 50 l/s atenderá à demanda até o ano de 2019, sendo que a 

partir desse ano será necessário ampliar a capacidade de tratamento da ETA. Já existe 

um projeto da COPASA – MG para ampliação da Estação Elevatória de Água Tratada 

(EEAT) e melhorais na Estação de Tratamento de Água (ETA) visando resolver os 

problemas existentes no sistema atual e projetando um sistema alcance de atendimento a 

população até o ano de 2033. O projeto terá a ampliação da adutora de água bruta 

existente, os conjuntos moto-bombas serão dimensionados para o funcionamento de 

vazão de 87,76 l/s. A COPASA-MG aguarda renovação do contrato de concessão com o 

município, para iniciar as obras de ampliação do sistema. 

No caso de situações de emergência e contingência relacionadas ao 

abastecimento, com base em análises técnica e financeira, indica-se a abertura de poços 

profundos, para o caso de ocorrer imprevistos com o manancial de captação, como por 

exemplo, a contaminação do mesmo. 

A quantidade de pontos subterrâneos de captação, ou seja, a vazão outorgável 

dependerá da demanda futura da população projetada. Sugere-se manter mais de um 

poço profundo outorgado e disponível para uso do recurso hídrico, ainda que a demanda 

não aumente, sendo essa uma medida de precaução. 

 

7.3.2 Esgotamento Sanitário 

 

 

O serviço de esgotamento sanitário do município de Fronteira é de 

responsabilidade da Companhia de Saneamento de Minas Gerais COPASA – MG, 

através contrato de concessão. 

O Sistema de Esgotamento Sanitário – SES de Fronteira não possui dispositivo 

para medição total do esgoto coletado na malha urbana, por isso o volume de esgoto 

coletado é definido a partir do volume de água micromedido. O volume médio coletado 

é calculado em uma razão de 50% do volume de água micromedido.  

Com base na projeção da população futura de Fronteira 2014-2033, foi calculado 

também o volume de esgoto que será gerado m³ por dia, considerando o limite superior 

de controle da população, conforme a tabela 39. 
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Tabela 39: Projeção de médias diárias relacionadas ao esgotamento sanitário em Fronteira no 

período 2014-2033. 

Ano 
População – limite 

superior de controle 

Volume de esgoto em m³ 

por dia 

2014 18.537 1.433,52 

2015 19.993 1.473,57 

2016 21.215 1.513,53 

2017 22.316 1.553,58 

2018 23.339 1.593,55 

2019 24.307 1.633,60 

2020 25.233 1.673,56 

2021 26.127 1.713,61 

2022 26.993 1.753,57 

2023 27.837 1.793,53 

2024 28.661 1.833,58 

2025 29.469 1.873,54 

2026 30.262 1.913,59 

2027 31.042 1.953,55 

2028 31.811 1.993,60 

2029 32.569 2.033,56 

2030 33.318 2.073,52 

2031 34.058 2.113,57 

2032 34.789 2.153,53 

2033 35.514 2.193,58 

Fonte: Elaboração da TERRA Assessoria Ambiental e Topografia. 

  

 

O município de Fronteira não possui tratamento de esgoto, fazendo o despejo 

sanitário de forma “in natura” no Rio Grande, cerca de 1.200 metros abaixo do ponto de 

captação de água.  

Segundo a COPASA, a concessionária já possui projeto básico para implantação 

da ETE. O projeto prevê que até o ano de 2025 com a implantação da ETE, haverá um 

percentual de atendimento de 100% da população urbana de Fronteira. 

A ETE foi projetada utilizando-se uma cota per-capita de 160 l/hab.dia, cota 

acima do volume per-capta atual que é de cerca de 89,00 l/hab.dia, o que demonstra que 

a ETE suporta um crescimento populacional no futuro, com boa margem de segurança. 

As vazões médias de início e fim de plano do projeto são: Qmed (inicio de plano) = 

31,94 l/s e Qmed (fim de plano) = 45,26 l/s. A capacidade de tratamento da ETE é de 

1.427.319 m
3
/ano; com carga orgânica (início de plano) de 552 kg/DBO/dia e carga 

orgânica (fim de plano) de 995 kg/DBO/dia; e carga química (início de plano) de 828 

kg/DQO/dia e carga química (fim de plano) de 1.493 kg/DQO/dia. 
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A concessionária apresentou também o estudo de autodepuração do corpo 

hídrico que receberá o efluente após o tratamento de esgoto, que será o Rio Grande. De 

acordo com o estudo, o curso d’água apresenta uma capacidade de autodepuração 

superior à capacidade de degeneração dos efluentes, ou seja, possui elevada capacidade 

de diluição do corpo receptor em relação ao efluente lançado.  O estudo conclui que o 

corpo hídrico não sofrerá impacto algum com lançamento do efluente. 

A COPASA-MG aguarda renovação do contrato de concessão com o município, 

para iniciar as obras de instalação da ETE. 

 

 

7.3.3 Manejo de Resíduos Sólidos 

 

O município de Fronteira ainda não possui Plano de Gerenciamento Integrado de 

Resíduos Sólidos, não existindo até o momento nenhum estudo realizado pelo poder 

público de caracterização dos resíduos domiciliares coletados, conforme estipulado pela 

da Lei nº 12.305/2010 no art. 20. A pesagem dos resíduos gerados não é realizada. Os 

resíduos sejam domiciliares, comerciais, industriais ou de construção civil não são 

quantificados. 

Os resíduos de construção civil (RCC) e os resíduos de serviço de saúde (RSS) 

possuem coleta diferenciada. Os RSS são coletados por empresa especializada, Mejan 

Ambiental, sendo a quantidade média mensal de resíduos de serviços de saúde gerado 

de 568,48kg. Os resíduos de construção civil não possuem quantificação, sendo a coleta 

realizada por empresas terceirizadas. 

Foi realizada a gravimetria da coleta de resíduos no dia 18 de novembro de 

2013, quando se realizou a segregação e pesagem dos resíduos coletados. Procurou-se 

uma data de maior geração de resíduos, para que se pudesse medir um extremo superior 

de geração de resíduos no município, limiar por meio do qual, por precaução, se poderia 

traçar projeções e fazer análises com base em um volume máximo de resíduos gerados. 

No dia do acompanhamento foram coletados, ao todo, cerca de 34.000 kg de 

resíduos, sendo 12.000 kg somente nos condomínios. Esses resíduos foram gerados 

entre 16 e 18 de novembro (sábado, domingo e segunda-feira). 

Na segregação realizada, pode-se estimar a porcentagem de cada tipo de resíduo, 

conforme tabela 40. Observa-se que pouco mais de 40% de todo o resíduo gerado é 
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composto por matéria orgânica e que cerca de 35% é composto de rejeitos. Rejeitos, no 

contexto da coleta seletiva, são resíduos que não são matéria orgânica e que são 

inservíveis, não se enquadrando em nenhuma das outras classes de lixo. 

 

Tabela 40: Porcentagem de cada tipo de resíduo gerado. Fronteira, 2013. 

Tipo de resíduo 

(Média geral) 

Quantidade 

(Kg/dia) 

Porcentagem 

(%) 

Vidro 1.238,65 8,6 

Alumínio 50,22 0,3 

Metal 100,43 0,7 

Papel 284,55 2,0 

Pet 1.071,26 7,4 

Plástico 535,63 3,7 

Papelão 167,38 1,2 

Matéria Orgânica 5.975,64 41,4 

Rejeito 5.004,81 34,7 

Total 14.428,57 100,0 

Fonte: Elaboração da TERRA Assessoria Ambiental e Topografia. 

 

Baseado nos dados obtidos com a gravimetria realizada em Fronteira estimou-se 

a projeção de geração de resíduos sólidos urbanos em kg por dia considerando a 

população projetada no limite superior de controle, conforme a tabela 41. 

 

Tabela 41: Projeção de médias diárias relacionadas à geração de RSU em Fronteira no período 

2014-2033. 

Ano 
População – limite 

superior de controle 

Quantidade de resíduos 

em Kg por dia 

2014 18.537 14.818,44 

2015 19.993 15.232,44 

2016 21.215 15.645,52 

2017 22.316 16.059,52 

2018 23.339 16.472,60 

2019 24.307 16.886,60 

2020 25.233 17.299,68 

2021 26.127 17.713,68 

2022 26.993 18.126,76 

2023 27.837 18.539,84 

2024 28.661 18.953,84 

2025 29.469 19.366,92 

2026 30.262 19.780,92 

2027 31.042 20.194,00 

2028 31.811 20.608,00 

2029 32.569 21.021,08 
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2030 33.318 21.434,16 

2031 34.058 21.848,16 

2032 34.789 22.261,24 

2033 35.514 22.675,24 

Fonte: Elaboração da TERRA Assessoria Ambiental e Topografia. 

 

 

 De acordo com os técnicos da Prefeitura Municipal de Fronteira não existem 

políticas tarifárias para os serviços de coleta de resíduos sólidos. Portanto, se gasta com 

serviços de coleta de resíduos domiciliares, industriais, serviços de saúde e limpeza 

urbana valores despendidos do orçamento do município. 

Considera-se como melhor maneira de se cobrar tarifas para investir no setor de 

resíduos sólidos a inclusão de taxa no IPTU pago pelo munícipe. Contudo, essa é uma 

questão que deve ser discutida pela administração do município a qual caberá julgar a 

viabilidade e necessidade dessa mudança. 

Segundo os técnicos da Prefeitura Municipal de Fronteira estima-se que em 2015 

seja elaborado o Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos do município, 

no qual poderão ser mais aprofundados os estudos sobre a geração de resíduos sólidos.  

 

 

7.3.4 Manejo de Águas Pluviais 

 

 

O desenvolvimento urbano altera a cobertura vegetal provocando vários efeitos 

que alteram os componentes do ciclo hidrológico natural. Com a urbanização, a 

cobertura da bacia é alterada para pavimentos impermeáveis e são introduzidos 

condutos para escoamento pluvial, gerando a redução da infiltração no solo e 

aumentando o escoamento superficial. O manejo de águas pluviais é dependente 

também de fatores naturais como o índice pluviométrico e o tipo de solo (índice de 

permeabilidade).  

Esses fatores podem variar em função da localidade, da estação do ano e do 

planejamento urbano no desenvolvimento da cidade. Contudo, medidas mitigadoras 

podem ser adotadas para melhorar a drenagem de águas pluviais, sendo que essas 

medidas de controle devem integrar-se ao planejamento ambiental do meio urbano, 

como: 
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 Medidas de controle para reduzir o assoreamento de cursos d’água;  

 Medidas de controle para reduzir o lançamento de resíduos sólidos nos corpos 

d’água e evitar entupimento de sistemas de microdrenagem, de forma preventiva 

trabalhar a educação da população orientando quanto à forma correta de descarte 

de resíduos;  

 Monitorar e controlar focos erosivos; 

 Instalação de um sistema de galerias pluviais que se estenda a todas as vias 

urbanas para captação do volume total da água da chuva, evitando a formação de 

áreas alagadas e enxurradas; 

 Controle do escoamento superficial à montante da área urbana com a criação e 

manutenção de curvas de nível e bolsões que favoreçam a percolação da água no 

perfil do solo; 

 Controle de escoamentos na fonte, adotando-se soluções que favoreçam o 

armazenamento, a infiltração e a percolação, ou a jusante, adotando-se bacias de 

detenção levando em consideração as características topográficas locais. 

Os projetos de instalação de galerias pluviais deverão acompanhar o crescimento 

vegetativo, ou seja, deverão prever a expansão da área urbana, deverão também ser 

dimensionados para os registros máximos pluviométricos baseados nos dados 

climatológicos registrados na região. 

As medidas mitigadoras propostas estão articuladas com as propostas que 

contemplam o Plano Diretor Municipal. As propostas que compõem o Plano Diretor 

Municipal favorecem a drenagem pluvial do município, através da adoção de medidas 

que aumentam as áreas permeáveis e reduz o assoreamento de corpos hídricos, como o 

Programa de Revitalização e conservação de APP’s, que inclui as margens de rios, 

córregos, nascentes, lagos e os remanescentes florestais.  Dentro desse programa estão 

ações como a delimitação de áreas de remanescentes florestais do Córrego Boiadeira e 

Varjão como zona de preservação ambiental; recomposição de formações vegetacionais 

ciliares, incluindo nascentes; definição de uma taxa mínima de permeabilidade dos 

loteamentos às margens do Rio Grande e demais córregos do município. 
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8 PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

 

Definidas as projeções de demandas futuras e baseado nas necessidades de 

melhorias em cada eixo do setor de saneamento e no desempenho da gestão da 

prestação dos serviços levantadas na fase do diagnóstico, propõem-se os programas, 

projetos e ações que contemplam o Plano Municipal de Saneamento Básico de Fronteira 

visando compatibilizar o crescimento econômico, a sustentabilidade ambiental e a 

equidade social no município. 

As propostas descritas foram expostas à população na ocasião da 2ª Reunião 

onde foi apresentado o Diagnóstico Técnico Participativo de Fronteira, na qual foi dada 

oportunidade aos participantes de se manifestarem contestando e incrementando 

informações ao Plano. 

Os programas são compostos por ações factíveis que foram priorizadas de 

acordo com a demanda e necessidade do município. No que se diz respeito a 

componentes do marketing social dos programas criados, como slogans e logotipos, 

deverão ser elaborados após a aprovação do Plano, entrando na fase de execução do 

PMSB. 

 Salienta-se a importância de desenvolver os projetos aliados à criação do 

Sistema Municipal de Meio Ambiente, determinado no Plano Diretor, uma estrutura de 

gestão ambiental local possibilita a delimitação de regras específicas de proteção do 

meio, bem como orienta os procedimentos para o licenciamento municipal, assim o 

município terá uma forma de fiscalização mais efetiva. 

 Outra questão importante e necessária para o município é a criação do Conselho 

Municipal de Defesa do Meio Ambiente (CODEMA), um órgão com autonomia 

deliberativa e de democracia participativa, no qual podem ser incluídos os órgãos 

públicos, os setores empresariais e políticos e as organizações da sociedade civil no 

debate e na busca de soluções para o uso dos recursos naturais e a recuperação dos 

danos ambientais, colaborando nos processos de elaboração, execução e fiscalização das 

políticas públicas. Portanto, o CODEMA é fundamental para a execução e desempenho 

do PMSB. 

 Destaca-se também a necessidade de implantar no município um Programa de 

Educação Ambiental direcionado às escolas, comunidade e proprietários rurais 

abordando os quatro setores do saneamento, trabalhando os programas criados e 
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buscando o auxilio da população para o bom desempenho do PMSB. A participação dos 

diferentes setores sociais mostra-se cada vez mais importante na condução de projetos 

de cunho socioambiental, substituindo a visão legalista e punitiva por outra construtiva 

com viés educativo. Direcionar esse trabalho para a zona rural é de suma importância, 

podendo ser confeccionadas cartilhas explicativas e de orientação, como por exemplo, 

cartilhas que promovam e incentivam a implantação de fossas sépticas.   

A seguir são descritos os Programas com as respectivas ações e prioridades: 
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Tabela 42: Programa e ações a serem desenvolvidas no setor de Abastecimento de Água. 

ITEM PROGRAMA AÇÕES/PROJETOS 
PRIORIDADES 

AÇÕES/PROJETOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abastecimento 

de Água 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de Ampliação 

do Sistema de 

Abastecimento de Água 

de Fronteira 

1 – Aumentar a capacidade de produção atual de 50 l/s que 

atenderá a demanda até 2019, ampliando a capacidade de 

tratamento da ETA; 

2 – Melhorias na captação e na EEAB; 

3 - Implantar de uma UTR – Unidade de Tratamento de 

Resíduos para a ETA; 

4 – Adequar o processo de tratamento de água, ampliando das 

unidades filtrantes, visando remoção das algas; 

5 - Adequar à rede de distribuição de água e implantar um 

volume de reservação, compatível com a demanda do bairro 

Ângelo Passuelo; 

6 - Setorizar o sistema de distribuição de água e ampliação da 

capacidade de reservação, para atender as áreas de expansão, 

Distrito Industrial e condomínios; 

7 - Implantar um reservatório no Distrito Santo Antônio para o 

abastecimento de água e corrigir os problemas de pressão 

insuficiente para abastecimento; 

8 – Corrigir problemas de pressões elevadas no Jardim 

Florianópolis e Condomínio Rio Grande; 

9 – Sanar os problemas de falta de água na porção do centro 

próximo a Vila Arruda; 

10 – Trocar as redes de cimento amianto, as ligações prediais 

do Centro e Vila Chica que são de ferro galvanizado, e as redes 

de ferro fundido na Vila de Furnas que estão incrustadas; 

11 – Acompanhar o crescimento vegetativo e expansão urbana, 

implantando novas redes de distribuição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 – PRIORITÁRIO 

 

 

6 – PRIORITÁRIO 

 

 

 

 

 

8 – PRIORITÁRIO 

 

9 – PRIORITÁRIO 

 

 

Fonte: Elaboração da TERRA Assessoria Ambiental e Topografia. 
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Tabela 43: Programa e ações a serem desenvolvidas no setor de Esgotamento Sanitário. 

ITEM PROGRAMA AÇÕES/PROJETOS 
PRIORIDADES 

AÇÕES/PROJETOS 

 

 

 

 

 

 

 

Esgotamento 

sanitário 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de Ampliação 

do Sistema Coletor de 

Esgoto e Implantação 

da ETE 

1 - Renovação de contrato de concessão entre o município e a 

Concessionária prestadora dos serviços; 

2 - Implantação de 800 m de Interceptores; 

3 - Adequação da Elevatória de Esgoto de Furnas prevendo-se a 

implantação de tratamento preliminar; 

4 - Ampliação da Estação Elevatória de Esgoto da Vila Reis 

com implantação de 680 metros de linha de recalque; 

5 - Ampliação e melhorias nas redes coletoras de esgoto, nos 

bairros Vó Rosa e Ângelo Passuelo;  

6 - Implantação e adequação das redes coletoras existentes para 

atender a demanda dos bairros Jardim Assis Simplício, Vila 

Arruda, COHAB I e Jardim Nossa Senhora da Paz; 

7 - Identificar e eliminar pontos de despejo de esgoto sanitários 

irregulares e ligações clandestinas de esgotamento sanitário 

nas redes de drenagem de água. 

8 - Implantação do processo de tratamento de esgoto, cujo 

sistema projetado deverá universalizar a coleta e o tratamento 

visando atender 100% da Cidade de Fronteira. 

9 – Acompanhar o crescimento vegetativo e expansão urbana, 

implantando novas redes coletoras de esgoto. 

1 – PRIORITÁRIO 

 

 

 

 

 

 

5 – PRIORITÁRIO 

 

6 – PRIORITÁRIO 

 

 

 

 

 

8 – PRIORITÁRIO 

 

 

Fonte: Elaboração da TERRA Assessoria Ambiental e Topografia. 
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Tabela 44: Programa e ações a serem desenvolvidas no setor de gerenciamento de Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana. 

ITEM PROGRAMA AÇÕES/PROJETOS 
PRIORIDADES 

AÇÕES/PROJETOS 

 

 

 

 

 

 

 
Gerenciamento 

de resíduos 

sólidos e limpeza 

urbana 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de manejo, 

coleta e destinação dos 

resíduos sólidos 

1 – Elaborar o PGIRS; 

2 – Implantar um método de pesagem dos resíduos gerados no 

município; 

3 - Eliminar pontos de despejo de resíduos clandestinos – em 

andamento; 

4 – Buscar consórcio intermunicipal para dar destinação correta 

aos resíduos; 

5 – Formar cooperativa dos catadores, - em andamento; 

6 – Implantar a usina de triagem de resíduos juntamente com a 

coleta seletiva; 

7 – Elaborar e implantar a educação ambiental no município; 

8 - Elaborar Plano de Encerramento do Aterro Controlado; 

9 – Monitorar os dois antigos lixões; 

10 – Ampliar os dias de coleta de resíduos no Distrito de Santo 

Antônio e Jardim Veraneio; 

11 – Elaborar um programa que torne mais eficiente à coleta de 

resíduos e a limpeza de vias públicas; 

12 – Cobrar das empresas terceirizadas de coleta de resíduos de 

construção civil a destinação correta do resíduo; 

13 – Buscar tratamento para os resíduos da capina e poda, como 

a compostagem. 

1 - PRIORITÁRIO 

 

 

3 - PRIORITÁRIO 

4 - PRIORITÁRIO 

 

5 – PRIORITÁRIO 

6 – PRIORITÁRIO 

 

 

 

 

10 - PRIORITÁRIO 

 

 

 

12 - PRIORITÁRIO 

Fonte: Elaboração da TERRA Assessoria Ambiental e Topografia. 
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 Tabela 45: Programa e ações a serem desenvolvidas no setor de Drenagem Pluvial. 

ITEM PROGRAMA AÇÕES/PROJETOS 
PRIORIDADES 

AÇÕES/PROJETOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drenagem 

Pluvial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de 

melhorias do sistema 

de drenagem pluvial  

1 – Manutenção mais eficiente no sistema de microdrenagem 

obstruídos por resíduos sólidos; 

2 – Identificar e eliminar ligações clandestinas de esgoto a redes de 

drenagem; 

3 – Definir um roteiro e o período de tempo em que devem ser feitas 

manutenções no sistema de drenagem; 

4 - Identificar as possíveis causas do assoreamento ao longo do 

Córrego Pântano e definir formas de mitigar o impacto; 

5 - Solucionar problemas de alagamento com obras pontuais, que 

ocorrem na Rua 10 da Vila Reis e em frente ao PSF 3 no Ângelo 

Passuelo; 

6 – Avaliar o estado de estruturas de macrodrenagem onde há 

problemas pontuais, como ocorre no Jardim Nossa Senhora da Paz, 

realizando manutenções constantes e troca de estruturas quando for 

detectado que a vida útil chegou ao fim; 

7 – Promover a limpeza de cursos d’água poluídos; 

8 - Ampliar o sistema de drenagem e realizar uma manutenção mais 

efetiva no Distrito de Santo Antônio para resolver os problemas de 

alagamento existentes; 

9 - Realizar levantamento dos recursos hídricos existentes no 

município e mapea-los, tendo conhecimento da abrangência hídrica e 

fazer uma rede de monitoramento quantitativa; 

10 – Conter o crescimento erosivo existente na marginal da BR – 153. 

1 - PRIORITÁRIO 

 

 

 

 

3 - PRIORITÁRIO 

 

 

 

 

5 – PRIORITÁRIO 

 

 

6 – PRIORITÁRIO 

 

 

 

 

 

8 - PRIORITÁRIO 

 

 

 
 

 

10 - PRIORITÁRIO 

Fonte: Elaboração da TERRA Assessoria Ambiental e Topografia. 
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Realização  

 

 

9 PLANO DE EXECUÇÃO 

 

 A programação da implantação dos projetos e ações propostos anteriormente 

deverá ser desenvolvida considerando metas em horizontes temporais distintos, 

conforme se observa no Gráfico 11. 

a) Imediatos ou emergenciais – até 3 anos;  

b) Curto prazo – entre 4 a 8 anos;  

c) Médio prazo – entre 9 a 12 anos;  

d) Longo prazo – entre 13 a 20 anos. 

 Para a definição do cronograma de execução, levou-se em consideração o fato 

do município possuir um orçamento restrito, o que dificulta a execução do PMSB 

demandando um tempo maior para executar as ações. Os prazos para cada ação são 

apresentados a seguir. 

 

Gráfico 11: Projeção temporal para execução das metas. 

 
Fonte: Elaboração da TERRA Assessoria Ambiental e Topografia. 

0 5 10 15 20 25

Imediatos

Curto prazo

Médio prazo

Longo prazo

Máximo

Mínimo

ANOS 

PRAZOS 
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Tabela 46: Prazos de execuções das ações – Abastecimento de água. 

Fonte: Elaboração da TERRA Assessoria Ambiental e Topografia. 

 

 

 

 

PROGRAMA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE FRONTEIRA 

 

ITEM 

 

AÇÕES/PROJETOS 

PRAZOS 

Imediato Curto Médio Longo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abastecimento 

de Água 

1 – Aumentar a capacidade de produção atual de 50 l/s que atenderá a demanda até 

2019, ampliando a capacidade de tratamento da ETA. 

    

2 – Melhorias na captação e na EEAB.     

3 - Implantar de uma UTR – Unidade de Tratamento de Resíduos para a ETA.     

4 – Adequar o processo de tratamento de água, ampliando das unidades filtrantes, 

visando remover as algas. 

    

5 - Adequar à rede de distribuição de água e implantar um volume de reservação, 

compatível com a demanda do bairro Ângelo Passuelo. 

    

6 - Setorizar o sistema de distribuição de água e ampliação da capacidade de 

reservação, para atender as áreas de expansão, Distrito Industrial e condomínios. 

    

7 - Implantar um reservatório no Distrito Santo Antônio para o abastecimento de água 

e corrigir os problemas de pressão insuficiente para abastecimento. 

    

8 – Corrigir problemas de pressões elevadas no Jardim Florianópolis e Condomínio 

Rio Grande. 

    

9 – Sanar os problemas de falta de água na porção do centro próximo a Vila Arruda.     

10 – Trocar as redes de cimento amianto, as ligações prediais do Centro e Vila Chica 

que são de ferro galvanizado, e as redes de ferro fundido na Vila de Furnas que estão 

incrustadas. 

    

11 – Acompanhar o crescimento vegetativo e expansão urbana, implantando novas 

redes de distribuição. 
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Tabela 47: Prazos de execuções das ações – Esgotamento sanitário. 

PROGRAMA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA COLETOR DE ESGOTO E IMPLANTAÇÃO DA ETE 

 

ITEM 

 

AÇÕES/PROJETOS 

PRAZOS 

Imediato Curto Médio Longo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esgotamento 

sanitário 

1 – Renovação de contrato de concessão entre o município e a Concessionária 

prestadora dos serviços. 

    

2 – Implantação de 800 m de Interceptores.     

3 - Adequação da Elevatória de Esgoto de Furnas prevendo-se a implantação de 

tratamento preliminar. 

    

4 – Ampliação da Estação Elevatória de Esgoto da Vila Reis com implantação de 680 

metros de linha de recalque. 

    

5 - Ampliação e melhorias nas redes coletoras de esgoto, nos bairros Vó Rosa e Ângelo 

Passuelo. 

    

6 - Implantação e adequação das redes coletoras existentes para atender a demanda dos 

bairros Jardim Assis Simplício, Vila Arruda, COHAB I e Jardim Nossa Senhora da 

Paz. 

    

7 - Identificar e eliminar pontos de despejo de esgoto sanitários irregulares e ligações 

clandestinas de esgotamento sanitário nas redes de drenagem de água. 

    

8 – Implantação do processo de tratamento de esgoto, cujo sistema projetado deverá 

universalizar a coleta e o tratamento visando atender 100% da Cidade de Fronteira. 

    

9 – Acompanhar o crescimento vegetativo e expansão urbana, implantando novas redes 

coletoras de esgoto. 

    

Fonte: Elaboração da TERRA Assessoria Ambiental e Topografia. 
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Tabela 48: Prazos de execuções das ações – Gerenciamento de resíduos sólidos e limpeza urbana. 

PROGRAMA DE MANEJO, COLETA E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS 

 

ITEM 

 

AÇÕES/PROJETOS 

PRAZOS 

Imediato Curto Médio Longo 

Gerenciamento 

de resíduos 

sólidos e 

limpeza 

urbana 

1 – Elaborar o PGIRS.     

2 – Implantar um método de pesagem dos resíduos gerados no município.     

3 - Eliminar pontos de despejo de resíduos clandestinos.     

4 – Buscar consórcio intermunicipal para dar destinação correta aos resíduos.     

5 - Formar cooperativa dos catadores.     

6 - Implantar a usina de triagem de resíduos juntamente com a coleta seletiva.     

7 - Elaborar e implantar a educação ambiental no município.     

8 – Elaborar Plano de Encerramento do Aterro Controlado.     

9 – Monitorar os dois antigos lixões.     

10 – Ampliar os dias de coleta de resíduos no Distrito de Santo Antônio e Jardim 

Veraneio. 

    

11 – Elaborar um programa que torne mais eficiente à coleta de resíduos e a limpeza 

de vias públicas. 

    

12 – Cobrar das empresas terceirizadas de coleta de resíduos de construção civil a 

destinação correta do resíduo 

    

13 – Buscar tratamento para os resíduos da capina e poda, como a compostagem.     

Fonte: Elaboração da TERRA Assessoria Ambiental e Topografia. 
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Tabela 49: Prazos de execuções das ações – Esgotamento sanitário. 

PROGRAMA DE MELHORIAS DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL 

 

ITEM 

 

AÇÕES/PROJETOS 

PRAZOS 

Imediato Curto Médio Longo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drenagem 

Pluvial 

1 – Manutenção mais eficiente no sistema de microdrenagem obstruídos por resíduos 

sólidos. 

     

2 – Identificar e eliminar ligações clandestinas de esgoto a redes de drenagem.     

3 - Definir um roteiro e o período de tempo em que devem ser feitas manutenções no 

sistema de drenagem. 

    

4 – Identificar as possíveis causas do assoreamento ao longo do Córrego Pântano e 

definir formas de mitigar o impacto. 

    

5 - Solucionar problemas de alagamento com obras pontuais, que ocorrem na Rua 10 

da Vila Reis e em frente ao PSF 3 no Ângelo Passuelo. 

    

6 - Avaliar o estado de estruturas de macrodrenagem onde há problemas pontuais, 

como ocorre no Jardim Nossa Senhora da Paz, realizando manutenções constantes e 

troca de estruturas quando for detectado que a vida útil chegou ao fim. 

    

7 - Promover a limpeza de cursos d’água poluídos.     

8 – Ampliar o sistema de drenagem e realizar uma manutenção mais efetiva no Distrito 

de Santo Antônio para resolver os problemas de alagamento existentes. 

    

9 – Realizar levantamento dos recursos hídricos existentes no município e mapea-los, 

tendo conhecimento da abrangência hídrica e fazer uma rede de monitoramento 

quantitativa. 

    

10 – Conter o crescimento erosivo existente na marginal da BR – 153.     

Fonte: Elaboração da TERRA Assessoria Ambiental e Topografia. 
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Realização 

 

 

Os custos estimados para a implantação dos programas, projetos e ações 

definidos são descritos a seguir na tabela 50. Consultou-se o Plano Plurianual – PPA do 

município de Fronteira para saber quais os recursos estão destinados ao setor de 

saneamento e obras de melhorias na infraestrutura do município. 

Tabela 50: Custos estimados para execução das ações definidas no PMSB. 

AÇÃO CUSTO ESTIMADO (R$) 

Ampliação e melhorias no Sistema de Abastecimento e 

Tratamento de Água*. 
9.423.781,60 

Melhorias no Sistema de Esgotamento Sanitário com 

implantação da ETE e implantação da Estação 

Elevatória*. 

2.498.969,46 

Coleta, tratamento de esgoto e distribuição de água 

(custo estimado PPA 2014-2017). 
342.255,00 

Despesas com coleta de resíduos sólidos, incluindo os 

RSS e coleta de pilhas e baterias, limpeza urbana (custo 

anual). 

772.451,09 

Implantação de uma Usina de Triagem de Resíduos 

Sólidos. 
285.000,00 

Operação da coleta seletiva (mensal). 28.000,00 

Pavimentação e recuperação de vias (manutenção) 

(custo estimado PPA 2014-2017). 
22.855.810,00 

Construção e ampliação de vias de acesso, incluindo 

obras de galerias de águas pluviais (custo estimado PPA 

2014-2017). 

513.382,00 

Construção e manutenção de calçadas, meio-fio e afins 

(custo estimado 2014-2017). 
3.296.496,00 

* Os custos de melhorias nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário 

ficaram a cargo da concessionária local. Os custos estimados para tais obras foram 

fornecidos pela COPASA-MG com base nos projetos técnicos elaborados pela Belba 

Engenheiros Consultores Ltda e SANAG Engenharia de Saneamento Ltda. 

Organização: TERRA Assessoria Ambiental e Topografia. 

 

Sugere-se que o município busque recursos financeiros junto aos programas do 

governo federal e estadual para auxiliarem na execução das metas definidas no PMSB. 

Outro fator importante é buscar parecerias com empresas privadas e sindicatos do 

município para auxiliarem na implantação e difusão de um Projeto de Educação 

Ambiental buscando orientar e conscientizar a população quanto aos programas a serem 

desenvolvidos para melhorar o saneamento municipal. 
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Realização 

 

10 INDICADORES DE DESEMPENHO DO PMSB 

 

Os indicadores dão suporte estratégico na gestão municipal, visando monitorar o 

PMSB os indicadores permitem avaliar se as metas estabelecidas estão sendo atingidas, 

com o consequente alcance dos objetivos fixados e a consistência na participação e no 

controle social na tomada de decisões a utilização dos indicadores é imprescindível para 

a mensuração do desempenho real do PMSB. 

 Através dos indicadores é possível verificar o desempenho do sistema, 

identificando as anormalidades e ocorrência de eventualidades no sistema, indicando a 

necessidade de análise quanto à existência de falhas operacionais e adoção de medidas 

gerenciais e administrativas para solucionar os problemas.  

 São definidos os indicadores que devem alimentar o Sistema de Informações 

quanto ao desempenho do saneamento e execução do PMSB, para tanto são adotados 

indicadores usados no SNIS - Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento
30

. 

Os indicadores no eixo do abastecimento de água vão avaliar a eficiência do sistema, o 

consumo e a qualidade da água, dentre outros. Já em relação ao esgotamento sanitário, 

será possível avaliar o atendimento do serviço, indicando o desenvolvimento do mesmo 

ou ainda a necessidade de ampliação e/ou melhorias. Destaca-se que são adotados 

indicadores que avaliam o tratamento do esgoto e a eficiência do mesmo, já visando o 

fato de que a implantação e operação da ETE no município são ações prioritárias.  

Os indicadores quanto ao atendimento do serviço de coleta de resíduos sólidos e 

limpeza urbana permitem avaliar à evolução dos serviços. O cálculo e a análise de tais 

indicadores de desempenho proporcionam o direcionamento para a implantação de 

programas de incentivo à coleta seletiva e à destinação correta dos resíduos gerados, 

minimizando os impactos ambientais e exigindo uma grande mobilização de 

conscientização quanto a estes aspectos. Também geram informações referentes à coleta 

e ao destino adequado dos resíduos sólidos, que pode ser associado à saúde da 

população, pois o destino inadequado favorece a proliferação de vetores de doenças e 

pode contaminar o solo e os corpos hídricos.  

 No que diz respeito aos indicadores para avaliar o desempenho e evolução do 

serviço de drenagem e manejo de águas pluviais, permitem uma avaliação da eficiência 

do sistema, quanto à ocorrência de alagamentos e erosões, e um monitoramento de 

resultados do desenvolvimento do serviço prestado.  
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 Tabela 51: Indicadores de Desempenho do PMSB referentes ao Abastecimento de Água. 

Nome do 

indicador 
Objetivo 

Periodicidade 

de cálculo 

Fórmula de 

cálculo 

Lista das 

variáveis 
Unidade 

Limites 

para 

avaliação 

Possíveis fontes 

de origem dos 

dados 

Responsável 

pela geração 

e divulgação 

 

Índice de 

hidrometração 

Quantificar os 

hidrômetros 

existentes nas 

ligações de água, a 

fim de minimizar o 

desperdício e realizar 

a cobrança justa pelo 

volume consumido 

de água. 

 

Anual 

 

 

(QLM / QLA) 

* 

100 

QLM: Quantidade 

de Ligações Ativas 

de Água 

Micromedidas 

QLA: Quantidade 

de Ligações Ativas 

de Água 

 

% 

Ideal = 

100% 

Razoável 

>80% 

Ruim< 80% 

Prefeitura 

Municipal/ 

SNIS 

COPASA 

 

Índice de 

micromedição 

relativo ao 

volume 

disponibilizado 

Quantificar a relação 

entre o volume 

micromedido e o 

volume de produção. 

Comparar o volume 

de água tratada e 

volume real 

consumido pela 

população. 

 

 

 

Mensal 

 

 

[VM / (VD - 

VS)] 

* 100 

VM: Volume de 

Água 

Micromedido 

VD: Volume de 

Água 

Disponibilizado 

para Distribuição 

VS: Volume de 

Água de Serviços 

 

 

 

% 

Ideal = 

100% 

Razoável 

>80% 

Ruim< 80% 

Prefeitura 

Municipal/ 

SNIS 

COPASA 

 

Consumo 

médio per 

capita de água 

Calcular o volume 

médio de água 

consumido por 

habitante. 

 

 

 

Semestral 

 

 

[(VAC - VAT) 

* (1000/365)] 

/PTA 

VAC: Volume de 

Água Consumido 

VAT: Volume de 

Água Tratada 

Exportado 

PTA: População 

Total Atendida 

com Abast. de 

Água 

 

 

 

L/hab./dia 

167,5 

IN022* 

Ruim 

=167,5 

IN022 

Razoável 

<167,5 

IN022 

Bom 

Prefeitura 

Municipa/ SNIS 
COPASA 

 Calcular a   VAC: Volume de  < 67,0 % Prefeitura COPASA 
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Índice de 

consumo de 

água 

porcentagem de 

consumo de água 

referente ao volume 

total de água tratado. 

 

Mensal 

 

 

[VAC / (VAP + 

VTI - VS)] * 

100 

Água Consumido 

VAP: Volume de 

Água Produzido 

VTI: Volume de 

Água Tratado 

Importado 

VS: Volume 

deServiço 

 

% 

ruim 

= 67,0% 

(Codau- 

2011) 

razoável 

>67,0 bom 

Municipal/ 

SNIS 

 

Índice de 

faturamento de 

água 

Calcular a 

porcentagem de 

volume de água 

faturado referente ao 

volume total de água 

tratado. 

 

 

Mensal 

 

 

[VAF / (VAP + 

VTI - VS)] * 

100 

VAF: Volume de 

Água Faturado 

VAP: Volume de 

Água Produzido 

VTI: Volume de 

Água Tratado 

Importado 

VS: Volume de 

Serviço 

 

 

% 

< que 70% 

ruim 

= 70% 

razoável 

>Que 70% 

bom 

Prefeitura 

Municipal/ 

SNIS 

COPASA 

Índice de 

atendimento 

total de água 

Calcular a 

porcentagem de 

atendimento de 

abastecimento de 

água da população 

total do município 

Anual 
(PTA /PTM) * 

100 

PTA: População 

Total Atendida 

com 

Abastecimento de 

Água PTM: 

População Total do 

Município 

% 

= 85,6% 

bom 

< que 

85,6% 

ruim 

Prefeitura 

Municipal/ 

SNIS 

COPASA 

 

Índice de 

perdas na 

distribuição 

Medir as perdas 

totais na rede de 

distribuição de água. 

 

 

 

Mensal 

 

{[VAP + VTI - 

VS) - VAC] / 

(VAP + VTI - 

VS)} * 100 

VAP: Volume 

Água Produzido 

VTI: Volume de 

Água Tratado 

Importado 

VS: Volume de 

Serviço 

VAC: Volume de 

Água Consumido 

 

 

 

% 

> 33% ruim 

= 33% 

razoável 

< 33% bom 

Prefeitura 

Municipal/ 

SNIS 

COPASA 
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Índice de 

qualidade da 

água 

distribuída 

Verificar o 

atendimento às 

exigências contidas 

nas legislações atuais 

(Portaria 2.914/11 do 

Ministério da Saúde), 

referentes a padrões 

de potabilidade para 

água distribuída. 

 

 

 

 

Mensal 

 

 

 

 

[NPC / NPD] * 

100 

NPC: Número de 

pontos de coleta de 

água na rede de 

distribuição de 

água dentro dos 

padrões da 

legislação em 

vigor 

NPD: Número de 

pontos de coleta de 

água na rede de 

distribuição de 

água 

 

 

 

 

% 

Ideal 

atender 

portaria 

2.914/11 

MS 

Prefeitura 

Municipal/ 

SNIS 

COPASA 

Índice de 

qualidade da 

água tratada 

Verificar o 

atendimento às 

exigências contidas 

nas legislações atuais 

(Portaria 2.914/11 do 

Ministério da Saúde), 

referentes a padrões 

de potabilidade para 

água tratada. 

 

 

 

Mensal 

 

 

 

[NPP/ NTP] * 

100 

NPP: Número de 

parâmetros com 

análises dentro do 

padrão 

NTP: Número total 

de parâmetros 

 

 

 

% 

Ideal 

atender 

portaria 

2.914/11 

MS 

Prefeitura 

Municipal/ 

SNIS 

COPASA 

Índice de 

conformidade 

da quantidade 

de amostras de 

cloro residual 

Verificar o 

atendimento às 

exigências contidas 

nas legislações atuais 

(Portaria 2.914/11 do 

Ministério da Saúde), 

referentes ao padrão 

de cloro residual. 

 

 

 

Mensal 

 

 

 

[QAA / QMA] 

* 100 

QAA: Quantidade 

de Amostras 

Analisadas 

para Aferição de 

Cloro Residual 

QAA: Quantidade 

Mínima de 

Amostras 

Obrigatórias para 

Análises de Cloro 

Residual 

 

 

 

% 

Ideal 

atender 

portaria 

2.914/11 

MS 

Prefeitura 

Municipal/ 

SNIS 

COPASA 
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Índice de 

conformidade 

da quantidade 

de amostras de 

turbidez 

Verificar o 

atendimento às 

exigências contidas 

nas legislações atuais 

(Portaria 2.914/11 do 

Ministério da Saúde), 

referentes ao padrão 

de turbidez. 

 

 

 

Mensal 

 

 

 

[QAA / QMA] 

* 100 

QAA: Quantidade 

de Amostras 

Analisadas para 

Aferição de 

Turbidez 

QMA: Quantidade 

Mínima de 

Amostras 

Obrigatórias para 

Análises de 

Turbidez 

 

 

 

% 

Ideal 

atender 

portaria 

2.914/11 

MS 

Prefeitura 

Municipal/ 

SNIS 

COPASA 

 

Índice de 

conformidade 

da quantidade 

de amostras de 

coliformes 

totais 

Verificar o 

atendimento às 

exigências contidas 

nas legislações atuais 

(Portaria 2.914/11 do 

Ministério da Saúde), 

referentes ao padrão 

de coliformes totais. 

 

 

 

Mensal 

 

 

 

[QAA / QMA] 

* 100 

QAA: Quantidade 

de Amostras 

Analisadas para 

Aferição de 

Coliformes Totais 

QMA: Quantidade 

Mínima de 

Amostras 

Obrigatórias para 

Coliformes Totais 

 

 

 

% 

Ideal 

atender 

portaria 

2.914/11 

MS 

Prefeitura 

Municipal/ 

SNIS 

COPASA 

VAP – volume de água produzido: volume anual de água disponível para consumo, compreendendo a água captada pelo prestador de serviços e a água 

bruta importada; 

VTI – volume de água tratada importado: volume anual de água potável, previamente tratada, recebido de outros agentes fornecedores; 

VS – volume de água de serviços: soma dos volumes de água usados para atividades operacionais e especiais, acrescido do volume de água recuperado. 

Organização: TERRA Assessoria Ambiental e Topografia. 
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Tabela 52: Indicadores de Desempenho do PMSB referentes ao Esgotamento Sanitário. 

Nome do 

indicador 
Objetivo 

Periodicidade 

de cálculo 

Fórmula de 

cálculo 
Lista das variáveis Unidade 

Limites 

para 

avaliação 

Possíveis fontes 

de origem dos 

dados 

Responsável 

pela geração e 

divulgação 

 

 

Índice de 

coleta de 

esgoto 

Medir o percentual 

de volume de 

esgoto coletado 

comparado ao 

volume de água 

consumido. 

 

 

Anual 

 

 

[VEC / 

(VAC - 

VAE)] * 100 

VEC: Volume de 

Esgoto Coletado 

VAC: Volume de 

Água Consumido 

VAE: Volume de 

Água Exportado 

 

 

% 

Ideal = 

100% 

Razoável 

>80% 

Ruim< 80% 

Prefeitura 

Municipal/ SNIS 
COPASA 

 

Índice de 

tratamento de 

esgoto 

Medir o percentual 

de volume de 

esgoto tratado 

comparado ao 

volume coletado. 

 

 

Semestral 

 

[VET / 

VEC] 

* 100 

VET: Volume de 

Esgoto Tratado 

VEC: Volume de 

Esgoto Coletado 

 

 

% 

Ideal = 

100% 

Razoável 

>80% 

Ruim< 80% 

Prefeitura 

Municipal/ SNIS 
COPASA 

 

Índice de 

esgoto tratado 

referido à água 

consumida 

Medir o percentual 

de volume de 

esgoto tratado 

comparado ao 

volume de água 

consumido. 

 

 

Semestral 

 

[VET / 

(VAC - 

VAE)] * 100 

VET: Volume de 

Esgoto Tratado 

VAC: Volume de 

Água Consumido 

VAE: Volume de 

Água Exportado 

 

 

% 

> Que 60% 

bom 

60% 

razoável 

< Que 60% 

ruim 

Prefeitura 

Municipal/ SNIS 
COPASA 

 

Índice de 

atendimento 

urbano de 

esgoto 

Calcular a 

população urbana 

atendida com rede 

de esgoto. 

 

 

Anual 

 

[PUA / 

PUM] 

* 100 

PUA: População 

Urbana Atendida 

com Rede de 

Esgoto 

PUM: População 

Urbana do 

Município 

 

 

% 

> Que 82% 

bom 

82% 

< Que 82% 

ruim 

Prefeitura 

Municipal/ SNIS 
COPASA 

 

 

Índice de 

atendimento 

total de esgoto 

Calcular a 

porcentagem da 

população total do 

município que é 

atendida com o 

 

 

Anual 

 

 

[PAE / 

PTM] 

* 100 

PAE: População 

Atendida com Rede 

de Esgoto PTM: 

População Total do 

Município 

 

 

% 

100% ideal 

98% 

razoável 

< 98% ruim 

Prefeitura 

Municipal/ SNIS 
COPASA 
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serviço de 

esgotamento 

sanitário. 

 

Eficiência de 

remoção de 

DBO no 

sistema de 

tratamento de 

esgoto 

Eficiência de 

remoção de DBO 

no sistema de 

tratamento de 

esgoto 

 

 

Mensal 

 

[(DBO 

inicial - 

DBO final) 

/DBO 

inicial)] 

* 100 

DBO inicial: 

Demanda 

Bioquímica de 

Oxigênio antes do 

tratamento 

DBO final: 

Demanda 

Bioquímica de 

Oxigênio após o 

tratamento 

 

 

% 

Ideal atender 

portaria 

2.914/11 

MS 

Prefeitura 

Municipal/ SNIS 
COPASA 

 

 

Eficiência de 

remoção de 

coliformes 

termotolerantes 

no tratamento 

de esgoto 

Quantificar a 

eficiência de 

remoção de 

coliformes 

termotolerantes no 

sistema de 

tratamento de 

esgoto. 

 

 

 

 

Mensal 

 

 

 

[(CFC) / 

CIC)] 

* 100 

CFC: Concentração 

Inicial de 

Coliformes 

Termotolerantes - 

Concentração Final 

de 

Coliformes 

Termotolerantes 

CIC: Concentração 

Inicial de 

Coliformes 

Termotolerantes 

 

 

 

% 

Ideal atender 

portaria 

2.914/11 

MS 

Prefeitura 

Municipal/ SNIS 
COPASA 

 

Incidência de 

amostras na 

saída do 

tratamento de 

esgoto fora do 

padrão 

Quantificar o n° de 

amostras na saída 

do tratamento que 

não atendem os 

padrões de 

lançamento 

previstos na 

legislação vigente. 

 

 

 

Mensal 

 

 

 

[QFP / 

QTA] * 

100 

QFP: Quantidade de 

Amostras do 

Efluente da Saída 

do Tratamento de 

Esgoto Fora do 

Padrão 

QTA: Quantidade 

Total de Amostras 

 

 

 

% 

Ideal atender 

portaria 

2.914/11 

MS 

COPASA COPASA 
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do Efluente da 

Saída do 

Tratamento de 

Esgoto 

 

Extensão da 

rede de esgoto 

por ligação 

Quantificar a 

relação entre a 

extensão da rede 

coletora de esgoto e 

as ligações totais de 

esgoto no 

município. 

 

 

Anual 

 

 

[ERC / 

NLT] 

ERC: Extensão da 

Rede Coletora de 

Esgoto 

NLT: Número de 

Ligações Totais de 

Esgoto 

 

 

m/ligação 

> Que 7,2 

m/ 

lig. ruim 

=7,2 m/ lig. 

< Que 7,2 

m/ 

lig. Bom 

COPASA COPASA 

Organização: TERRA Assessoria Ambiental e Topografia. 

 

Tabela 53: Indicadores de Desempenho do PMSB referentes ao Manejo de Resíduos Sólidos. 

Nome do 

indicador 
Objetivo 

Periodicidade 

de cálculo 

Fórmula de 

cálculo 
Lista das variáveis Unidade 

Limites 

para 

avaliação 

Possíveis fontes 

de origem dos 

dados 

Responsável 

pela geração e 

divulgação 

 

Índice de 

atendimento 

da coleta dos 

resíduos 

sólidos 

urbanos 

Medir o 

percentual de vias 

urbanas com 

atendimento de 

coleta dos 

resíduos sólidos 

urbanos. 

 

 

Anual 

 

 

[EVU / ETV] 

* 

100 

EVU: Extensão das 

Vias 

Urbanas com 

Serviços de Coleta 

de Resíduos 

Sólidos Urbanos 

ETV: Extensão Total 

das 

Vias Urbanas 

 

 

% 

Ideal 100% 

De 90 a 99% 

satisfatório 

< Que 90% 

ruim 

Prefeitura 

Municipal/ 

SNIS 

Prefeitura 

Municipal 

 

Índice de 

tratamento 

adequado dos 

resíduos 

Quantificar o 

percentual de 

tratamento 

adequado 

 

 

 

Anual 

 

 

[QRTA / 

QTRC] * 100 

QRTA: Quantidade 

de 

Resíduos Sólidos 

Coletados e Tratados 

adequadamente 

 

 

 

% 

Ideal 100% 

De 90 a 99% 

satisfatório 

< Que 90% 

ruim 

Prefeitura 

Municipal/ 

SNIS 

Prefeitura 

Municipal 
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sólidos QTRC: Quantidade 

Total de Resíduos 

Sólidos 

Coletados 

Taxa de 

cobertura do 

serviço de 

coleta de 

resíduos 

sólidos 

domiciliares 

em relação à 

população 

urbana 

Calcular a taxa de 

cobertura do 

serviço de coleta 

de resíduos 

sólidos em 

relação à 

população urbana 

do município. 

 

 

 

Anual 

 

 

[PAD / PU] 

* 100 

PAD: População 

Atendida Declarada 

PU: População 

Urbana 

 

 

% 

Ideal 100% 

De 90 a 99% 

satisfatório 

< Que 90% 

ruim 

Prefeitura 

Municipal/ 

SNIS 

Prefeitura 

Municipal 

Massa 

coletada 

(RDO + RPU) 

per capita em 

relação à 

população 

atendida com 

serviço de 

coleta 

Quantificar a 

massa coletada de 

resíduos 

domiciliares e 

públicos em 

relação à 

população 

atendida com 

serviço de coleta 

de resíduos 

Semestral QRC / PAD 

QRC: Quantidade 

Total de Resíduos 

Domiciliares 

Coletados 

PAD: População 

Atendida 

Declarada 

Kg/habitan 

te/ dia 

< Que 1,03 

Kg/hab./dia 

ruim 

= 1,03 

Kg/hab./dia 

Razoável 

> Que 1,03 

Prefeitura 

Municipal/ 

SNIS 

Prefeitura 

Municipal 

 

Taxa de RSS 

coletada em 

relação à 

quantidade 

total coletada 

Calcular a taxa de 

resíduos do 

serviço de saúde 

coletada em 

relação à 

quantidade total 

de resíduos 

sólidos coletados 

 

 

Anual 

 

 

[QTRSS / 

QTC] * 100 

QTRSS: Quantidade 

Total 

Coletada de Resíduos 

Sólidos do Serviço 

de Saúde 

QTC: Quantidade 

Total 

Coletada 

 

 

% 

> Que 

1,15% bom 

= 1,15 % 

razoável 

< Que 

1,15% ruim 

Prefeitura 

Municipal/ 

SNIS 

Prefeitura 

Municipal 

 Quantificar o   NDL: Número de  Ideal 100% Prefeitura Prefeitura 
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Índice de 

domicílios 

atendidos com 

coleta de lixo 

número de 

domicílios 

atendidos com 

coleta de lixo no 

município. 

 

Anual 

 

[NDL / 

NDM] * 

100 

Domicílios atendidos 

com serviço de 

coleta de resíduos 

sólidos 

NDM: Número Total 

de Domicílios no 

Município 

 

% 

De 90 a 

99% 

satisfatório 

< Que 90% 

ruim 

Municipal/ 

SNIS 

Municipal 

 

Índice de 

domicílios 

urbanos 

atendidos com 

coleta de lixo 

Identificar o 

índice de 

atendimento de 

domicílios na área 

urbana do 

município com 

coleta de resíduos 

sólidos. 

 

 

 

Anual 

 

 

 

 

[NDU / 

NTM] * 

100 

NDU: Número de 

Domicílios atendidos 

com serviço de 

coleta de resíduos 

sólidos na Área 

Urbana 

NTM: Número Total 

de Domicílios 

Urbanos no 

Município 

 

 

 

% 

Ideal 100% 

De 90 a 

99% 

satisfatório 

< Que 90% 

ruim 

Prefeitura 

Municipal/ 

SNIS 

Prefeitura 

Municipal 

 

 

Índice de 

domicílios 

rurais 

atendidos com 

coleta de lixo 

Identificar o 

índice de 

atendimento de 

domicílios na área 

rural do 

município com 

coleta de resíduos 

sólidos. 

 

 

 

Anual 

 

 

 

 

[NDR / NTR] 

* 

100 

NDR: Número de 

Domicílios atendidos 

com serviço de 

coleta de resíduos 

sólidos na Área 

Rural 

NTR: Número Total 

de Domicílios da 

Área Rural no 

Município 

 

 

 

% 

Ideal 100% 

De 90 a 

99% 

satisfatório 

< Que 90% 

ruim 

Prefeitura 

Municipal/ 

SNIS 

Prefeitura 

Municipal 

Índice de 

atendimento 

do serviço de 

varrição 

Identificar o 

índice de 

atendimento do 

serviço de 

varrição das vias 

urbanas do 

 

 

Anual 

 

 

[ECV / ETV] 

* 100 

 

ECV: Extensão das 

Vias 

Urbanas com 

Serviços de 

Varrição 

ETV: Extensão Total 

 

 

% 

 

Ideal 100% 

De 90 a 

99% 

satisfatório 

< Que 90% 

ruim 

Prefeitura 

Municipal/ 

SNIS 

Prefeitura 

Municipal 
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município. das Vias Urbanas 

 

Índice de 

domicílios 

urbanos 

atendidos com 

coleta seletiva 

Identificar o 

índice de 

atendimento de 

domicílios na área 

urbana do 

município com 

coleta seletiva. 

 

 

Anual 

 

 

[NDA / NDT] 

* 100 

NDA: Número de 

Domicílios atendidos 

com serviço de 

coleta seletiva na 

Área Urbana 

NDT: Número Total 

de Domicílios na 

Área Urbana 

 

 

% 

Ideal 100% 

De 90 a 

99% 

satisfatório 

< Que 90% 

ruim 

Prefeitura 

Municipal/ 

SNIS 

Prefeitura 

Municipal 

Organização: TERRA Assessoria Ambiental e Topografia. 

 

Tabela 54: Indicadores de Desempenho do PMSB referentes ao Manejo de Águas Pluviais. 

Nome do 

indicador 
Objetivo 

Periodicidade 

de cálculo 

Fórmula de 

cálculo 
Lista das variáveis Unidade 

Limites 

para 

avaliação 

Possíveis 

fontes de 

origem dos 

dados 

Responsável 

pela geração e 

divulgação 

Índice de 

atendimento 

com sistema 

de drenagem 

Calcular a 

porcentagem da 

população urbana 

do município 

atendida com 

sistema de 

drenagem de águas 

pluviais. 

 

Anual 

 

[PAD / PUM] 

* 100 

PAD: População 

Urbana Atendida 

com Sistema de 

Drenagem Urbana 

PUM: População 

Urbana do 

Município 

 

% 

Ideal 100% 

De 90 a 

99% 

satisfatório 

< Que 90% 

ruim 

Prefeitura 

Municipal/ 

SNIS 

Prefeitura 

Municipal 

Índice de 

vias urbanas 

com galeria 

de águas 

pluviais 

Calcular o índice de 

vias urbanas que 

apresentam galeria 

para drenagem 

urbana de águas 

pluviais. 

 

Anual 

 

[EGP / ETS] 

* 100 

EGP: Extensão das 

Galerias Pluviais 

ETS: Extensão Total 

do Sistema Viário 

Urbano 

 

% 

Ideal 100% 

De 90 a 

99% 

satisfatório 

< Que 90% 

ruim 

Prefeitura 

Municipal/ 

SNIS 

Prefeitura 

Municipal 

 Identificar o   AUM: Área urbana  0 pontos Prefeitura Prefeitura 
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Índice de 

ocorrência 

de 

alagamentos 

número de 

ocorrência de 

alagamentos por m² 

de área urbana do 

município. 

Anual  

[NTA / AUM] 

do município 

NTA: Número total 

de ocorrência de 

alagamento no ano 

Pontos de 

alagamento 

/km² 

ideal 

= 1 pontos 

de 

alagamento 

/ano 

razoável 

> Que 1 

ponto ruim 

Municipal/ 

SNIS 

Municipal 

 

 

Eficiência 

do sistema 

de drenagem 

urbana 

quanto aos 

emissários 

finais 

Calcular a 

eficiência do 

sistema de 

drenagem referente 

aos emissários 

finais do sistema de 

galeria de águas 

pluviais. 

 

 

Semestral 

 

 

 

[NEF / NET] 

* 100 

NEF: Número de 

emissários finais do 

sistema de galeria de 

águas pluviais 

NET: Número total 

de emissários finais 

do sistema de galeria 

de águas pluviais 

que contribuem para 

a ocorrência de 

erosões e 

alagamentos 

 

 

% 

Ideal 100% 

sem 

ocorrências 

de erosões 

De 90 a 

99% 

satisfatório 

< Que 90% 

ruim 

Prefeitura 

Municipal/ 

SNIS 

Prefeitura 

Municipal 

Organização: TERRA Assessoria Ambiental e Topografia. 
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11 ATIVIDADES PÓS-ELABORAÇÃO DO PMSB  

 

 

11.1. Aprovação do PMSB  

 

O Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB será submetido à apreciação 

e aprovação do Poder Legislativo Municipal. Para tanto, será elaborada uma minuta de 

projeto lei conforme a técnica legislativa que contemplará dispositivos constantes no 

PMSB e demais normas vigentes. 

A minuta será apresentada a população na ocasião da Conferência Municipal, 

evento que será realizado para concluir a versão final do Plano que posteriormente será 

encaminhado à Câmara de Vereadores. 

Ficará a cargo do Poder Legislativo Municipal discutir com a população e com 

seus membros, se possível, convocando a comunidade à plenária para decisão comum 

sobre a aprovação ou revogação da Lei que institui a Política Municipal de Saneamento 

Básico. 

Após ser aprovado e sancionado o PMSB, deverá ser iniciada a implantação do 

plano pelo órgão municipal responsável pela execução da política municipal de 

saneamento básico.  

 

11.2 Execução do PMSB 

 

 Para iniciar a execução do PMSB deverão ser instituídos elementos que vão 

subsidiar a execução do mesmo, no qual se devem definir os responsáveis pela 

implantação de cada ação, projeto e programa constante no Plano, sendo de preferência 

deliberadas pelos grupos de trabalho já formados desde o início das atividades. 

Nesse momento também serão definidos os meios pelos quais os serviços de 

saneamento básico serão fiscalizados, estabelecendo os critérios a serem seguidos por 

projetistas e gestores de programas. 

Salienta-se novamente a importância da criação do CODEMA, o órgão poderá 

contribuir na execução e desempenho do PMSB, principalmente auxiliando na 

implantação dos programas, fiscalização e regulação dos serviços de saneamento. 
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Realização 

 

As revisões para verificar o andamento do Plano Municipal de Saneamento 

Básico devem ser programadas desde esse momento. 

 

11.3 Avaliação e Revisão do PMSB 

 

É aconselhável que o PMSB seja revisto pelo menos a cada quatro anos. Através 

da revisão do Plano é possível avaliar o desempenho do mesmo, verificar se as ações 

propostas estão sendo efetivamente cumpridas e também avaliar os demais aspectos do 

Plano, dentre eles: 

 O cumprimento dos objetivos; 

 A obediência dos dispositivos legais aplicáveis à gestão do setor saneamento; 

 Identificação de pontos forte e fracos do Plano; 

 Verificação quanto ao uso correto de recursos humanos e equipamentos; 

 Consistência entre os objetivos do plano, as necessidades identificadas no início 

e as ações desenvolvidas; 

 Identificar os motivos antieconômicos e ineficientes e fatores inibidores do 

desempenho do Plano; 

 Relacionar efeitos observados com as diretrizes propostas e; 

 Avaliar a qualidade dos efeitos alcançados com a implantação do Plano. 
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12 POLÍTICA MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO  
 

 

O projeto de lei que dará origem à Política Municipal de Saneamento Básico a 

ser aprovada pelo município segue em anexo.  

A Política Municipal servirá ao município como um instrumento governamental, 

que institucionalizará os produtos finais do plano e refletirá os anseios da população, no 

intuito de minimizar os problemas, tanto sociais quanto ambientais existentes no 

município.  
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ANEXO A 

Fluxograma do Sistema de Abastecimento de Água de Fronteira. 
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ANEXO B 

Controle Mensal do Abastecimento de Água de Fronteira. 
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ANEXO C 

Fluxograma de Esgotamento Sanitário de Fronteira. 
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ANEXO D 

Estudo de Autodepuração do Corpo Receptor do Efluente Tratado. 
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ANEXO E 

Decreto 2.252/2014 e Decreto 2.344/2014 
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ANEXO F 

Atas das Reuniões  
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ANEXO G 

Minuta do Projeto Lei da Política Municipal de Saneamento Básico. 
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ANEXO H  

Planos de Contingência – COPASA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

202 
 

Realização 

 

ANEXO I 

Planos de Contingência e Emergência – Prefeitura Municipal 
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