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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O presente Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) tem como objetivo a 

universalização do serviço público de saneamento básico, com serviços e produtos de 

qualidade. 

Abrangem os serviços de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário, a 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e a drenagem e manejo das águas pluviais, 

apresentado para discussão e aprovação pelo Município, conforme previsto na Lei 

Federal N°11.445/07 artigo 19, que estabelece as diretrizes a serem seguidas.  

Os principais estudos e parâmetros utilizados para a elaboração do PMSB para os 

sistemas de abastecimento de água potável e esgotamento sanitário foram os 

diagnósticos operacionais, projetos técnicos existentes, planos de metas de atendimento, 

índice de qualidade de água distribuída, e sistema de perdas.  

O PMSB será utilizado pelo município para integração no plano de bacia hidrográfica, 

no subsídio a Leis, Decretos, Portarias e Normas relativas aos serviços de abastecimento 

de água, coleta, tratamento e disposição final de esgoto.  

O sistema de limpeza e manejo de resíduos sólidos e de drenagem e manejo nas águas 

pluviais foram analisados individualmente, dentro da peculiaridade de cada um dos 

sistemas.  

O PMSB contém basicamente os seguintes tópicos: sistema atual, diagnóstico, metas, 

indicadores de qualidade e plano de contingências, devendo ser revisado a cada quatro 

anos.  

 

 

 



 
 

11 
 

 

 

PMSB – PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 

MUNICÍPIO DE GAMELEIRAS 

 

1 DADOS GERAIS 

 

1.1 Origens de Gameleiras 

Segundo Balleiro (2006), a civilização no município de Gameleiras se deu no 

Sítio dos Mártires e no Brejo dos Mártires. Pela falta de utensílios de plástico e 

alumínio na região os moradores utilizavam madeira e argila para confeccionar os 

utensílios.  

O nome de Gameleira teve origem em uma época em que existiam muitas 

árvores de nome Gameleira, árvore da família das moráceas de que há diversas espécies. 

Nossos ancestrais contavam que o povoado teve início por iniciativa do Tenente Cel. Da 

Guarda Nacional, João Rodrigues de Oliveira, fazendeiro, bisavô de João de Oliveira 

Primo, que convidou os demais fazendeiros da época e a população que residia nas 

proximidades, para fundar uma Vila. Em razão deste nome, foi plantado um galho de 

árvore, Gameleira, no centro da Vila. 

 Gameleiras era uma Vila que pertencia ao Distrito de Brejo dos Mártires, 

Município de Monte Azul. Emancipada por meio da Lei Estadual nº 12.030, de 

21/12/1995. Instalado em 01/01/1996, foi administrado até 31/12/1996 pelo prefeito da 

cidade de Monte Azul. Em 03/10/1996 foi eleito o primeiro prefeito do Município. 

 O povoado de Boa Vista chamado de Zispera em função dos trabalhadores que 

produziam gamelas durante o dia e esperavam veados e outros animais nas esperas, eles 
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criaram o hábito de dizer que estavam indo pra Zispera. Por volta de 1970, a 

comunidade resolveu mudar o nome para Boa Vista. 

 O povoado de Pesqueiro ganhou este nome por nele haver um poço sobre o rio 

Engenho, onde eram realizadas grandes pescarias.  

A comunidade Curral Velho ficava em torno de 10 km do povoado de Brejo dos 

à região conhecida como Jacu das Piranhas é de ocupação antiga, pois o Sítio conhecido 

como Sítio das Piranhas era do Conde da Ponte. Este foi arrendado por volta de 1806 ao 

senhor João de Figueiredo Marcarenhas.  

A Vila da Raposa recebeu este nome em função da abertura de uma estrada que 

liga Gado Bravo (Matias Cardoso) ao município de Espinosa, que gerou a morte de 

muitas raposas.  

 

1.2 Aspectos Gerais do Município e Indicadores de Gestão 

 

 Em Gameleiras não são feitas concessões de serviços de saneamento básico, 

sendo a Prefeitura Municipal responsável pelo abastecimento de água, coleta do 

esgotamento sanitário, drenagem urbana e de resíduos sólidos. As principais 

informações gerenciais dos serviços de abastecimento de água e de esgoto do ano de 

2000 são apresentadas a seguir, consultados do Ministério da Saúde.  Apenas 68,3% da 

população possuíam rede geral de abastecimento de água. Zero % da população de 

Gameleiras era atendida por rede coletora, 46,4% por fossa rudimentar e 53,2% não 

apresentavam nenhum tipo de instalação sanitária. Em relação aos resíduos sólidos 

urbanos, 5,5% era coletado e 64,1% queimado, sendo que o lixo coletado não tinha o 

destino apropriado.  

 As principais informações gerenciais dos serviços de abastecimento de água e de 

esgoto do ano de 2010 são apresentadas a seguir, consultados no IBGE. Os domicílios 

particulares permanentes no ano de 2010 eram 1.475 domicílios. Desse total, a rede 
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geral de abastecimento de água já atendia 1.210 domicílios (86,6%) e a rede geral de 

esgoto atendia 1 domicílio (0,07%). A coleta domiciliar atendia 369 domicílios 

(25,01%) e ainda 984 domicílios (66,7%) faziam a queima de seu lixo na propriedade. 

O fornecimento de energia elétrica no município atendia 1.433 domicílios (97,15%). 

O município conta com edificações tipo uni familiar com apenas um pavimento, 

prédios públicos e um mercado municipal. Conforme dados do Censo Educacional de 

2009 do Ministério da Educação, contando ainda com quatro Escolas de Ensino Médio, 

vinte e sete Escolas de Ensino Fundamental e cinco Pré-escolas.  

Segundo dados do IBGE, o município possui quinze estabelecimentos de saúde 

pública e quatro estabelecimentos de saúde privados.  

 

Figura 1- Município de Gameleiras Vista Pelo Satélite. 

 

1.2.1 Mão de Obra 
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 A mão de obra no município é formada basicamente por trabalhadores rurais. 

Também compõe o efetivo, pessoas ligadas ao setor de serviços sobretudo o comércio e 

da indústria. Do ponto de vista da qualificação da mão de obra, tendo como ponto de 

análise formação profissional em Gameleiras, grande parte da população conclui apenas 

o Ensino Fundamental, reduzindo a ocupação de cargos estratégicos e com renda per 

capta maior. A maior parte da população ativa está empregada no setor agropecuário, 

seguindo do setor de serviços, indústria e comércio.  

 

1.2.2 Materiais de Construção  

 No município de Gameleiras não há empresas especializada em materiais e 

insumos voltados para obras de saneamento. Todavia, as condições de acesso ao 

município são favoráveis, do ponto de vista logístico, no caso de aquisição de 

equipamentos e insumos, por estar próximo a Janaúba. Na sede do município existem 

vários depósitos de materiais de construção, onde são ofertados diversos produtos 

necessários em toda obra, como ferramentas, cimento, brita e outros. 

 

1.2.3 Energia Elétrica 

 O fornecimento de energia elétrica em toda a área do município de Gameleiras é 

realizado pela Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG), onde as ligações 

residenciais correspondem a 59% do total, comerciais a 7,5% e as ligações industriais 

correspondem a 0,5% (os dados foram fornecidos pela CEMIG para o ano de 2003). As 

ligações rurais correspondem a 31% do total.  

Abaixo Tabela 1 fornecida pela concessionária, indicando o consumo de energia no 

município. 

CLASSE 1999 2000 2001 2002 2003 

Industrial       
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Consumo (KWh) 

Nº consumidores 

22310 

10 

24991 

10 

23892 

10 

22540 

9 

24928 

9 

Comercial  

Consumo (kWh) 

Nº consumidores 

 

55378 

35 

 

87177 

48 

 

83409 

53 

 

71474 

51 

 

73165 

46 

Residencial 

Consumo (kWh) 

Nº consumidores 

 

282006 

395 

 

310998 

431 

 

314052 

460 

 

358519 

554 

 

383480 

596 

Rural 

Consumo (kWh) 

Nº consumidores 

 

385706 

402 

 

473761 

726 

 

489875 

727 

 

511312 

686 

 

5833372 

740 

Outros  

Consumo (kWh) 

Nº consumidores 

 

121142 

24 

 

138701 

32 

 

132220 

34 

 

160548 

34 

 

176630 

34 

Total 

Consumo (kWh) 

Nº consumidores 

 

866542 

866 

 

1035628 

1247 

 

1043448 

1284 

 

1124393 

1334 

 

1241575 

1425 

 

Tabela 1. Apresenta os indicadores de consumo de energia no município de Gameleiras. 

Fonte:Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG. 

 

1.3 Localização e Acesso  

 

O município de Gameleiras – MG está localizado na Mesorregião do Norte de 

Minas na Microrregião de Janaúba, o município está inserido no Parque Estadual 

Caminho dos Gerais. Faz limite com os municípios de Espinosa, Matias Cardoso, Jaíba, 

Mamonas, Monte Azul e Pai Pedro. O município está posicionado nas seguintes 

coordenadas geográficas: 15º08’ de latitude abaixo da linha do equador e 43º12’ a oeste 

do meridiano de Greenwich. A área total do município é de aproximadamente 1.733 

km², segundo dados do IBGE. A porção leste do município é ocupada por pequenos e 

médios proprietários rurais, onde se encontra a maioria dos povoados rurais e a sede 
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municipal. A porção oeste é composta por um vazio demográfico, em virtude das terras 

serem pertencentes a grandes latifundiários que se dedicam à pecuária. 

 

Distância de Gameleiras aos principais centros:  

Tabela 2. Distância do município de Gameleiras em relação aos principais centros.  

Gameleiras Belo Horizonte 545,33Km 

Gameleiras Rio de Janeiro 871 km 

Gameleiras São Paulo 1.013 km 

Gameleiras Brasília 522 km 

Fonte: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER/MG, 2012. 

 

A Figura 2 mostra a localização do município de Gameleiras no mapa do estado de 

Minas Gerais. 

Figura2- Localização do Município de Gameleiras no Mapa de Minas Gerais. 

Fonte:https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro.
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O município fica a uma distância de 545,33 km de Belo Horizonte, sendo o 

acesso realizado através das rodovias BR-122, BR-135, BR-040, como pode ser 

observado na Figura 3 do mapa rodoviário do estado de Minas Gerais. 

Figura 3- Mapa Rodoviário de Minas Gerais, 2002. 

1.4  Topografia  

 

A região do município Gameleiras é uma região de topografia plana sendo que a 

sede do município se encontra em uma altitude aproximada de 506m. O município está 

localizado no Bioma do Cerrado e da Caatinga. 

A cobertura vegetal predominante no Bioma Cerrado é constituída pelas formações 

da Savana, ocorrendo também formações florestais. A Savana Florestada, cerradão, é 

dotada de fisionomia florestal e composta por espécies arbóreas semideciduais, com 

dossel entre 8 e 12 m de altura. Caracteriza-se por ser constituída por uma associação de 
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espécies típicas do cerrado com espécies das demais florestas regionais. Sua frequência 

no Bioma Cerrado é moderada e sua ocorrência geralmente está ligada a Latossolos em 

relevo plano. 

O termo caatinga é de origem indígena e significa mata clara e aberta. Aplica-se 

tradicionalmente ao conjunto paisagístico do sertão nordestino do Brasil, um importante 

espaço semi-árido da América do Sul. Constitui, também, uma das exceções marcantes 

no contexto climático e hidrológico do continente, caracterizado pela abundância de 

umidade. A vegetação mais importante e onipresente nesse bioma é a Savana Estépica, 

que retrata, em sua fisionomia decidual e espinhosa pontilhada de cactácea e 

bromeliácea, os rigores da secura, do calor e luminosidade tropicais. 

 

1.5 Hidrologia e Hidrogeologia  

 

O município de Gameleiras se encontra inserido na sub bacia do Rio Verde 

Grande, bacia hidrográfica do Rio São Francisco, localizada entre os paralelos 14020’ e 

17014’ de latitude sul e meridianos 42030’ e 44015’ de longitude oeste, drenando uma 

área aproximada de 30.420 km², sendo que deste total 87% pertencem ao estado de 

Minas Gerais e o restante, 13% ao estado da Bahia. Dos trinta e cinco municípios 

inseridos, vinte e sete municípios são mineiros e oito são baianos. 

No município o principal domínio/subdomíniohidrogeológico segundo o Serviço 

Geológico do Brasil – CPRM é a Formações Cenozóicas. 

As formações Cenozóicas são definidas como pacotes de rochas sedimentares de 

naturezas e espessuras diversas, que recobrem as rochas mais antigas. Em termos 

hidrogeologicos, tem um comportamento de aquífero poroso, caracterizado por possuir 

uma porosidade primária, e nos terrenos arenosos uma elevada permeabilidade. A 

depender da espessura e da razão areia/argila dessas unidades, podem ser produzidas 

vazões significativas nos poços tubulares perfurados, sendo, contudo bastante comum 
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que os poços localizados neste domínio, captem água dos aquíferos subjacentes. Este 

domínio está representado por depósitos relacionados temporalmente ao Quartenário e 

Terciário (aluviões, coluviões, depósitos eólicos, areias litorâneas, depósitos 

fluviolacunares, arenitos de praia, depósitos de leques aluviais, depósitos de pântanos e 

mangues, coberturas dentriticas e detriticas-lateriticas diversas e coberturas residuais). 

De acordo com as informações constantes na publicação Disponibilidades Hídricas 

Subterrâneas no Estado de Minas Gerais (desenvolvida pela empresa Hidrosistemas 

Engenharia de Recursos Hídricos Ltda e a Companhia de Saneamento de Minas Gerais 

(COPASA) publicada em 1995), o município de Gameleiras está inserido nos sistemas 

aquíferos Cobertura Detrítica e Basáltico. 

O comportamento hidrológico, em conformidade com esta publicação, é o seguinte: 

• Tipologia heterogênea - códigos 131 e 132, sendo: 

 

Codificação 131: 

1º índice – 1 Pluviosidade Anual inferior a 1.000mm; 

2º índice – 3 Predominância de relevo plano a suave ondulado (declividades inferiores a 

8%); 

3º índice - 1 Predominância de terrenos com baixa capacidade de infiltração (solo 

argiloso associado a substrato rochoso de baixa permeabilidade). 

 

Codificação 132: 

1º índice – 1 Pluviosidade Anual inferior a 1.000mm; 

2º índice – 3 Predominância de relevo plano a suave ondulado (declividades inferiores a 

8%); 
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3º índice - 2 Predominância de terrenos com média e alta capacidade de infiltração (solo 

arenoso ou areno-argiloso associado a substrato rochoso de média ou alta 

permeabilidade). 

• Classe de comportamento hidrológico: áreas de regime regularizado (variação 

intra-anual pouco intensa com cheias e estiagens pouco pronunciadas). 

De acordo com o estudo de recursos hídricos subterrâneos, as características físico-

químicas das águas da região são de águas toleráveis ao abastecimento público. A vazão 

máxima explorável, esperada na operação contínua dos poços profundos perfurados na 

região é entre 5 e 10L/s. 

Em pesquisa realizada no Sistema de Informações de Águas Subterrâneas 

(SIAGAS), mantido pelo CPRM, foi possível verificar a existência de 17 poços 

tubulares existentes no município de Gameleiras. 

O potencial hidrogeológico dos aquíferos é função do grau de fraturamento, do 

desenvolvimento da carstificação com vazios de permeabilidade secundária, e de sua 

interconexão hidráulica, responsável pela circulação da água subterrânea. São 

frequentes as formas e relevos de características cársticas, onde se encontram dolinas 

associadas a estruturas de fraturamento. 

Em geral, o nível freático acompanha a superfície do terreno sendo as melhores 

condições de obtenção de água subterrânea encontradas nos sítios próximos ao nível de 

base local, ao longo de drenagens delineadas pela superexposição de lineamentos 

estruturais de fratura, e sobre estruturas de morfologia cárstica.  

O Quadro 1 a seguir apresenta as características hidrodinâmicas dos poços perfurados 

no município de Gameleiras. 

Quadro 1. Características hidrodinâmicas dos poços perfurados no município. 
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Fonte: Sistema de Informações de Águas Subterrâneas.  

 

O município possui uma barragem sobre o rio Gameleiras com volume útil de 

1.750.000 m³, com uma vazão regularizadora de 100 l/s, importante recurso hídrico 

sendo aproveitado na piscicultura, irrigação e turismo.  

Em relação às atividades econômicas desenvolvidas na bacia, em torno de 18% 

das principais indústrias estão localizadas na porção mineira da bacia. O setor industrial 

fica localizado principalmente no município de Montes Claros e alguns outros como 

Bocaiúva e Capitão Enéas também as possuem. Dentre as atividades desenvolvidas na 

Bacia, a agropecuária se destaca, por meio de grandes projetos de irrigação, destinados 

inicialmente à produção de cereais e depois redirecionados à produção de frutas, voltada 

para a agricultura empresarial e outra destinada para inclusão da agricultura familiar no 

mercado, com produção de matéria prima para a indústria, tais como, algodão e 

mamona. 

Código CPRM Localidade de Gameleiras Data de Perfuração
Profundidade 

(m)

Nível 

Dinâmico 

(m)

Nível 

Estático 

(m)

Vazão 

Estabilização 

(m³/h)

3100000366 Fazenda Boi Morto 1/1/1972 140.00 17.00 13

3100000392 Fazenda Rompe Gibão 28/2/1973 104.00 50.00 2.48

3100006024 São José das Traíras 5/7/1981 64.00 16.29 13.81 40

3100006224 Pesqueiro 15/7/1985 70.00 27.14 18.52 4.5

3100006227 Taboa 28/5/1987 42.00 7.31 5.05 16.34

3100006232 Vereda do Jacu 22/10/1987 72.00 33.92 26.57 8.56

3100006233 Jacu das Piranhas 16/2/1988 92.30 69.08 22.61 1.69

3100006234 Jacu das Piranhas 9/5/1996 80.00 35.40 13.00 10.9

3100006238 Gorutuba 30/11/1993 154.00 88.93 7.20 1.9

3100006240 Gralhado 19/7/1995 72.00 23.13 18.78 16.74

3100007640 Bem Bom 1/12/1998  72.00

3100007641 Brejo dos Mártires 4/5/1998  100.00

3100007642 Cabaceiras 30/7/1998 66.00

3100007643 Vereda do Angelim 1/1/1998  82.00

3100007644 Roçado Velho 1/1/1996 72.00

3100019582 Fazenda Encruzilhada 21/10/1998 76.00 20.18 18.40 23.98

3100020334 Comunidade Boa Vista 26/4/2007 90.00 19.35 15.20 5866
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Figura 4-Apresenta o mapa da localização da sub-bacia do Rio Verde Grande.Fonte: 

cbhsaofrancisco.org.br. 

 

1.6 Características Físicas da Região em Estudo 

 

1.6.1 Relevo do Solo 

 

Os fatos geomorfológicos são ordenados segundo uma classificação do relevo 

baseada em ordens de grandeza têmporo-espaciais. Os domínios morfoestruturais 

constituem a maior divisão na classificação adotada. Eles organizam a causa de fatos 

geomorfológicos, derivados de eventos geológicos de amplitude regional, sob a forma 

de entidades geotectônicas, com a presença de uma ou mais classes de rochas 

dominantes. Tais fatores geram arranjos regionais de relevos com morfologias variadas, 
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mas que guardam relação de causa entre si, estabelecendo uma inter-relação das 

mesmas com a estrutura geológica.  

O município de Gameleiras está inserido no domínio Depósitos 

CrátionNeoproterozóicos – constituído de planaltos residuais, chapadas e depressões 

interplanálticas, tendo como embasamentos metamórficos e granitóides associados e 

incluindo como cobertura rochas sedimentares e Vulcano-plutonismo, deformados ou 

não. O município se encontra na região Geomorfológica Coberturas do 

Nordeste/Sudeste e a Unidade de Relevo identificada é a Depressão do Alto-Médio Rio 

São Francisco. Depressões são conjuntos de relevos planas ou ondulados, situados 

abaixo do nível das regiões vizinhas, elaborados em rochas de classes variadas de 

acordo as informações do IBGE. 

 

1.6.2 Clima  

O Clima Zonal da região onde se insere o município Gameleiras é o Tropical do 

Brasil Central, seu clima se enquadra em quente e semi-úmido com períodos de seca de 

4 a 5 meses. A temperatura se mantém acima de 18°C ao longo do ano segundo dados 

do IBGE. 

São os meses de janeiro e fevereiro os mais quentes com temperaturas próximas 

a 32º C, enquanto os mais frios são junho e julho, com temperatura mínima de 18,5ºC, 

sendo a temperatura máxima anual de 24,4ºC e o índice pluviométrico anual é em torno 

de 916mm de acordo o ALMG. 

Nesse clima de duas estações, uma chuvosa e outra seca, a precipitação varia 

entre 600 e 2200mm anuais recebendo os mais baixos e mais altos volumes anuais de 

chuva segundo dados do IBGE.  
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1.6.3 Informações Geológicas  

 

Na região do município de Gameleiras afloram rochas dos éonFanerozóico da 

era Cenozóico, entre período Quaternário e o período Neogeno (a 1,75 milhões de anos) 

do subgrupo Coberturas detríticas, em parte colúvio-eluviais e, eventualmente, 

lateríticas e subgrupo Paraopeba indiviso, respectivamente segundo dados da 

Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - CODEMIG. 

 

1.6.4 Informações Fluviométricas  

 

O município de Gameleiras está inserido na região hidrográfica do São 

Francisco, de acordo com a Resolução n°32 de 2003, do Conselho Nacional de 

Recursos Hídricos - CNRH. A região hidrográfica do São Francisco, até o ano de 2007 

possuía um total de 571 estações fluviométricas, um total de 835 estações 

pluviométricas, um total de 267 estações de qualidade de água, total de 71 estações 

sedimentométricas e um total de 107 estações telemétricas de acordo dados da Agência 

Nacional das Águas - ANA.  

De acordo com o Inventário das Estações Fluviométricas (ANA, 2009), na 

região próxima ao município de Gameleiras existem 3 (três) estações fluviométricas. 

 

Na Tabela 3 a seguir estão detalhados o código da estação, o nome da estação, o curso 

d’água, a entidade de monitoramento, as coordenadas geográficas e o início de 

operação: 
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Tabela 3. Estações fluviométricas localizadas em região próxima ao município de Gameleiras. 

Código Estação 

 

Curso 

D’água 

 

Entidade 

 

Latitude Longitude 

 

Início Fim 

44670000 
Colônia 

do Jaíba 

Rio Verde 

Grande 

ANA 
-15 20 35 -43 40 32 01/10/1977  

44670001 
Colônia 

do Jaíba 

Rio Verde 

Grande 

CEMIG 
-15 21 00 -43 39 00 01/11/1963 01/08/1966 

44670002 
Colônia 

do Jaíba 

Rio Verde 

Grande 

IGAM 
-15 20 27 -43 40 30 01/01/2005  

Fonte: Agência Nacional das Águas.  

1.7  Área, Território e População  

 

A seguir pode-se observar um gráfico demonstrando a evolução populacional no 

município de Gameleiras entre os anos de 2000 e 2007.  

 

Gráfico 1- Apresenta a evolução populacional do município de Gameleiras.Fonte:Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística. 
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O Quadro 2 a seguir apresenta dados relacionados ao território e a população do 

município de Gameleiras.  

 

 

 

 

 

 

Quadro 2.Apresenta dados relacionados ao território e a população domunicípio de Gameleiras.  

Território e População Ano Município 

Área (km²) 2010 1739,23 

População (habitante) 2010 5.139 

Taxa de urbanização (%) 2010 27,50 

Índice de envelhecimento (%) 2010 7,57 

População com menos de 15 anos (%) 2010 24,89 

População com mais de 60 anos (%) 2010 7,57 

Total de homens (habitantes) 2010 2.624 

Total de mulheres (habitantes) 2010 2.515 

Densidade demográfica  (habitantes km²) 2010 2,95 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 2010 0,650 

Matricula – Ensino fundamental 2009 879 

Matricula – Ensino médio 2009 369 

Total de pessoas ocupadas 2010 278 
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População residente alfabetizada 2010 3.662 

População residente que freqüenta creche ou escola 2010 1.690 

População residente, religião católica 2010 4.666 

População residente, religião espírita 2010 2 

População residente, religião evangélica 2010 320 

Valor do rendimento nominal mediano mensal per capita dos 

domicílios particulares permanentes – Rurais 

2010 192,67 

Valor do rendimento nominal mediano mensal per capita dos 

domicílios particulares permanentes – Urbanas 

2010 275,00 

Valor do rendimento nominal médio mensal dos domicílios 

particulares permanentes com rendimento domiciliar, por situação do 

domicilio – Rural 

2010 775,68 

Valor do rendimento nominal médio mensal dos domicílios 

particulares permanentes com rendimento domiciliar, por situação do 

domicilio – Urbano 

2010 1.272,27 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013 e IBGE 2010. 

De acordo dados do IBGE, em 2010 o município tinha ao todo 1.475 domicílios 

particulares permanentes com uma média de moradores nesses domicílios de 3,5. O 

crescimento populacional do ano de 2000 a 2010 foi de -0,24%, calculado pelo método 

geométrico a partir de dados do IBGE. Em 2010 a população total era de 5.139 pessoas 

sendo desse total população urbana residente de 1.413 (composta de 696 homens e 717 

mulheres). Das pessoas residentes na área urbana 1.110 eram alfabetizadas. De acordo 

com a previsão do IBGE o município possuiria em 2012 uma população total com 5.121 

habitantes. 

 A população do município é composta aproximadamente por 45,2% de pessoas 

com até 24 anos, 43,2% com pessoas entre 24 e 60 anos e 11,6% com pessoas acima de 

60 anos. 

 Segundo o IBGE, 2010, a população que possui um valor médio de rendimento 

mensal domiciliar per capta nomina de R$ 233,00. O valor médio da população urbana é 

de R$ 320,00 e da população rural média de R$ 199,00. 
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1.8 Distribuição da População Urbana e Rural  

Quadro 3. Apresenta a distribuição da população do município de Gameleiras. 

Região População % 

Urbana 1.413 27,5 

Rural 3.726 72,5 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013 e IBGE 2010. 

 

Comparando com dados de 2000, a população urbana no município representava 

16,25% e a população rural representava um total de 83,75%. Percebe-se uma tendência 

de migração da população rural para o meio urbano. No geral a economia tem sido o 

principal fator da transferência de residentes de área rurais para sedes urbanas, 

juntamente com a busca pela qualidade de vida e acesso mais célere aos serviços do 

estado como saúde, educação melhoria na renda per capita, ofertada entre outros. Dados 

de migração mostram que no ano de 2010 existiam 431 pessoas de 5 anos ou mais de 

idade que não residiam no município em 2005 sendo destas 152 pessoas (35,3%) urbana 

e 279 (64,7%) pessoas rurais. 

1.9 Estatística Vitais e Saúde  

 

Quadro 4. Apresenta resultados sobre estatísticas vitais e saúde no município de Gameleiras.  

Estatísticas vitais e saúde Ano Município 

Taxa de mortalidade infantil 2011 0 

Taxa de mortalidade da população entre 15 e 34 anos 2011 1 

Taxa de mortalidade da população de 60 anos e mais 2011 14 

Mães que tiveram 7 e mais consultas de pré-natal 2011 72 

Partos cesáreas 2011 38 

Nascimentos de baixo peso (menos de 2,5kg) 2011 5 
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Gestações pré-termo 2011 12 

Leitos SUS 2011 0 

Estabelecimentos de Saúde SUS 2011 6 

Fonte: IBGE 2010 e DATASUS. 

 

 O município de Gameleiras em 2009 registrou um óbito fetal, dois óbitos 

maternos e no ano de 2010 contabilizou um óbito infantil, segundo dados do Programa 

Saúde da Família (PSF) do Município.
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Quadro 5. Apresenta a distribuição percentual das internações por grupo de causas e faixa etária.

Fonte: Ministério da Saúde. 

 

Capítulo CID Menor 1 1 a 4 5 a 9 10 a 14 15 a 19 20 a 49 50 a 64 65 e mais 60 e mais Total

I.   Algumas doenças infecciosas e parasitárias -                -          -          -              5,6          3,4          3,6          -                   2,4               2,9       

II.  Neoplasias (tumores) -                -          -          25,0         -              3,4          28,6         10,7             23,8             7,7       

III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár -                -          -          -              -              -              -              3,6               2,4               0,5       

IV.  Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas -                -          -          -              -              -              -              -                   -                   -          

V.   Transtornos mentais e comportamentais -                -          -          -              -              3,4          3,6          -                   -                   2,4       

VI.  Doenças do sistema nervoso -                -          -          -              -              -              -              -                   -                   -          

VII. Doenças do olho e anexos -                -          -          -              -              -              -              -                   -                   -          

VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide -                -          -          -              -              -              -              -                   -                   -          

IX.  Doenças do aparelho circulatório -                -          -          25,0         5,6          14,4         25,0         25,0             16,7             15,8     

X.   Doenças do aparelho respiratório 83,3           -          -          -              5,6          7,6          3,6          25,0             16,7             11,0     

XI.  Doenças do aparelho digestivo -                100,0   33,3     -              -              11,9         17,9         14,3             16,7             12,4     

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo -                -          -          25,0         -              2,5          -              -                   -                   1,9       

XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo -                -          -          -              5,6          0,8          -              -                   -                   1,0       

XIV. Doenças do aparelho geniturinário -                -          -          -              5,6          6,8          7,1          7,1               4,8               6,2       

XV.  Gravidez parto e puerpério -                -          -          25,0         55,6         31,4         -              -                   -                   23,0     

XVI. Algumas afec originadas no período perinatal 16,7           -          -          -              -              -              -              -                   -                   0,5       

XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas -                -          16,7     -              -              -              -              -                   -                   0,5       

XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat -                -          16,7     -              -              0,8          -              -                   -                   1,0       

XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas -                -          33,3     -              11,1         13,6         10,7         14,3             16,7             12,9     

XX.  Causas externas de morbidade e mortalidade -                -          -          -              -              -              -              -                   -                   -          

XXI. Contatos com serviços de saúde -                -          -          -              5,6          -              -              -                   -                   0,5       

CID 10ª Revisão não disponível ou não preenchido -                -          -          -              -              -              -              -                   -                   -          

Total 100,0         100,0   100,0   100,0       100,0       100,0       100,0       100,0            100,0            100,0   

Fonte: SIH/SUS. Situação da base de dados nacional em 03/05/2010.

Distribuição Percentual das Internações por Grupo de Causas e Faixa Etária - CID10

2009

Município: Gameleiras - MG

(por local de residência)

0 5 10 15 20 25

Distribuição (todas as idades) (%)
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Quadro 6. Apresenta os resultados de mortalidade proporcional por faixa etária segundo grupo de causa.  

Fonte: Ministério da Saúde. 

Grupo de Causas Menor 1 1 a 4 5 a 9 10 a 14 15 a 19 20 a 49 50 a 64 65 e mais 60 e mais Total

I.   Algumas doenças infecciosas e parasitárias -              -              -              -              -              40,0         -              -              -              18,2         

II.  Neoplasias (tumores) -              -              -              -              -              -              50,0         -              25,0         9,1           

IX.  Doenças do aparelho circulatório -              -              -              100,0       -              20,0         50,0         33,3         25,0         36,4         

X.   Doenças do aparelho respiratório -              -              -              -              -              -              -              33,3         25,0         9,1           

XVI. Algumas afec originadas no período perinatal -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

XX.  Causas externas de morbidade e mortalidade -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

Demais causas definidas -              -              -              -              -              40,0         -              33,3         25,0         27,3         

Total -              -              -              100,0       -              100,0       100,0       100,0       100,0       100,0       

Fonte: SIM. Situação da base de dados nacional em 14/12/2009.

Nota: Dados de 2008 são preliminares.

Mortalidade Proporcional (%) por Faixa Etária Segundo Grupo de Causas - CID10

2008
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1.10 Desenvolvimento Sócio Econômico  

 

O índice de desenvolvimento humano, importante indicador mensurado por órgãos 

estatais e para estatais e servem para nortear investimentos públicos em localidades, 

onde o índice encontra-se abaixo dos padrões mínimos necessários. Condições de saúde, 

educação, renda e saneamento básico. 

Na análise fornecida pela FJP (2000), o IDH no município de Gameleiras, atingiu a 

marca de 0.581 e dentro do ranking UF ficou a 847º posição. 

A economia municipal é pautada pela atividade agropecuária, com atividade na 

indústria e serviços. O setor de serviços vem crescendo fortemente, sobretudo na 

atividade comercial vem sendo o setor que mais contribui para o PIB municipal. 

Os principais produtos agrícolas encontrados na região são o açúcar o milho e a 

mandioca, além de outras culturas importantes como a laranja, banana e o feijão. A 

pecuária é exercida na criação de gado e galináceos. 

O número total de empresas municipais teve um decréscimo do ano de 2006 para o 

ano de 2010 assim como o salário médio mensal da população. 

 

 

1.11 Produto Interno Bruto - PIB 

 

Tabela 4. Apresenta o cadastro central de empresas.  

CADASTRO CENTRAL DE EMPRESAS 

  
ANO 2006 2007 2008 2009 2010 

Número de unidades locais 42 58 59 64 70 

Pessoal ocupado total 371 189 186 205 221 
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Pessoal ocupado assalariado 343 154 148 165 178 

Salário e outras remunerações  1.793 2.253 2.680 3.342 3.461 

Salário médio mensal 1.3 1.3 1.3 1.8 1.7 

 Fonte: IBGE. 

 

Os setores econômicos municipais mostraram uma arrecadação crescente, assim 

o PIB municipal aumentou anualmente, de 2006 a 2010. 

 

Tabela 5.  Apresenta o valor do PIB entre os anos de 2006 e 2010.  

PRODUTO INTERNO BRUTO 

ANO 2006 2007 2008 2009 2010 

      
Valor adicionado na 

agropecuária 6.147 9.028 13.103 14.252 15.073 

      
Valor adicionado na 

indústria 1.330 1.592 1.671 1.956 2.331 

Valor adicionado no 

serviço 10.247 81.090 14.681 17.300 19.211 

Impostos 490 14.749 432 482 621 

PIB a preço de mercado 

corrente 18.214 197.421 29.887 33.991 37.236 

PIB per capta ___ ___ ___ ___ 7.245,69 

Fonte: IBGE. 

 

 

 

 

 

Quadro 7. Apresenta a evolução do PIB no município de Gameleiras nos últimos anos. 

Evolução do PIB no Município de Gameleiras                         (%) 
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2002 – 2003 3,03 

2003 – 2004 2,13 

2004 – 2005 11,62 

2005 – 2006 0,72 

2006 – 2007 25,98 

2007 – 2008 30,17 

2008 – 2009 13,56 

Fonte: Perfil Municipal de Gameleiras – SUDES/GEIPA 2013 e IBGE.  

 

 

1.12PIB Nominal  

Quadro 8. Apresenta os resultados do PIB Nominal nos últimos anos.  

PIB Nominal, per capita e Evolução 

 Valor 

(R$ 1.000,00) 

PIB per capita 

(R$) 

PIB per capita UF 

(R$) 

PIB per capita 

Brasil (R$) 

2002 15.396,30 2.914,31 6.903,95 8.378,10 

2003 15.862,20 2.997,96 7.936,72 9.497,69 

2004 15.200,50 3.057,85 9.335,97 10.692,19 

2005 18.083,00 3.408,03 10.013,76 11.658,10 

2006 18.213,60 3.427,47 11.024,70 12.688,28 

2007 22.945,10 4.390,57 12.519,40 14.118,40 

2008 29.867,90 5.547,53 14.232,73 15.205,00 

2009 33.919,00 6.290,62 14.328,62 16.414,00 

Fonte: Perfil Municipal de Gameleiras – SUDES/GEIPA 2013 e IBGE*Nota: As informações apresentadas sobre 

a população dos municípios para os anos de 2008 e 2009 são apenas estimativas. 

 

 

1.13 Indicadores do PIB por Setor  
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O Quadro 9 a seguir apresenta uma relação dos indicadores do PIB de cada setor sendo 

eles: setor agropecuário, setor industrial, setor de serviços e impostos entre os anos de 

2003 a 2009 para o município de Gameleiras segundo estimativas realizadas pelo 

SUDES/GEIPA 2013 e IBGE para o perfil do município.  

Quadro 9.Apresenta os Indicadores do PIB por Setor  

                                     PIB Setorial (R$ 1.000,00) 

 Agropecuária Indústria Serviços Impostos Total Soma 

2002 7.246,38 908,17 7.045,69 204,96 15.405,19 

% do total 47,039% 5,90% 45,74% 1,33% 100% 

2003 7.179,57 959,67 7.493,75 226,98 15.859,97 

% do total 45,268% 6,05% 47,25% 1,43% 100% 

2004 6.779,19 1.068,70 8.062,46 278,20 16.188,55 

% do total 41,876% 6,60% 49,80% 1,72% 100% 

2005 7.597,30 1.199,37 8.865,28 413,62 18.075,57 

% do total 42,031% 6,64% 49,05% 2,29% 100% 

2006 6.089,92 1.322,11 10.051,92 439,18 17.903,13 

% do total 34,016% 7,38% 56,15% 2,45% 100% 

2007 9.028,40 1.591,52 11.909,80 415,38 22.945,10 

% do total 39,348% 6,94% 51,91% 1,81% 100% 

2008 13.094,70 1.662,49 14.678,70 431,98 29.867,87 

% do total 43,842% 5,57% 49,15% 1,45% 100% 

2009 14.252,02 1.928,62 17.281,70 456,47 33.918,81 

% do total 42,018% 5,69% 50,95% 1,35% 100% 

Fonte: Perfil Municipal de Gameleiras – SUDES/GEIPA 2013 e IBGE*Nota: As informações apresentadas sobre 

a população dos municípios para os anos de 2008 e 2009 são apenas estimativas. 

1.14 Distribuição do PIB por Setor da Economia 
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O Quadro 10 a seguir apresenta uma relação dos indicadores do PIB por Setor 

Econômico, sendo eles: setor agropecuário, setor industrial, setor de serviços e impostos 

para o município de Gameleiras segundo o SUDES/GEIPA 2013 e IBGE para o perfil 

do município.  

 

Quadro 10. Apresenta os indicadores do PIB por Setor da Economia.  

PIB por Setor de Atividade Econômica 

 Valor (R$ 1.000) Participação no PIB (%) 

Agropecuária 14.252,02 42,02 

Indústria 1.928,62 5,69 

Serviços  17.281,70 50,95 

Impostos 456,47 1,35 

Total 33.919,00  

Fonte: Perfil municipal de Gameleiras – SUDES/GEIPA 2013 e IBGEPosição:2009. 

 

O município de Gameleira possui perfil voltado para o agronegócio. A 

população ocupada pelo setor econômico industrial é de 123 pessoas (ALMG, 2000). O 

setor agropecuário, extração vegetação e pesca possui 1.281 pessoas. O setor de 

serviços 339 pessoas e o comércio de mercadorias 31 pessoas.  
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Quadro 11. Apresenta a distribuição percentual das internações por grupo de causas e faixa etária. 

Fonte: Ministério da Saúde.

Capítulo CID Menor 1 1 a 4 5 a 9 10 a 14 15 a 19 20 a 49 50 a 64 65 e mais 60 e mais Total

I.   Algumas doenças infecciosas e parasitárias -                -          -          -              5,6          3,4          3,6          -                   2,4               2,9       

II.  Neoplasias (tumores) -                -          -          25,0         -              3,4          28,6         10,7             23,8             7,7       

III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár -                -          -          -              -              -              -              3,6               2,4               0,5       

IV.  Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas -                -          -          -              -              -              -              -                   -                   -          

V.   Transtornos mentais e comportamentais -                -          -          -              -              3,4          3,6          -                   -                   2,4       

VI.  Doenças do sistema nervoso -                -          -          -              -              -              -              -                   -                   -          

VII. Doenças do olho e anexos -                -          -          -              -              -              -              -                   -                   -          

VIII.Doenças do ouvido e da apófise mastóide -                -          -          -              -              -              -              -                   -                   -          

IX.  Doenças do aparelho circulatório -                -          -          25,0         5,6          14,4         25,0         25,0             16,7             15,8     

X.   Doenças do aparelho respiratório 83,3           -          -          -              5,6          7,6          3,6          25,0             16,7             11,0     

XI.  Doenças do aparelho digestivo -                100,0   33,3     -              -              11,9         17,9         14,3             16,7             12,4     

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo -                -          -          25,0         -              2,5          -              -                   -                   1,9       

XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo -                -          -          -              5,6          0,8          -              -                   -                   1,0       

XIV. Doenças do aparelho geniturinário -                -          -          -              5,6          6,8          7,1          7,1               4,8               6,2       

XV.  Gravidez parto e puerpério -                -          -          25,0         55,6         31,4         -              -                   -                   23,0     

XVI. Algumas afec originadas no período perinatal 16,7           -          -          -              -              -              -              -                   -                   0,5       

XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas -                -          16,7     -              -              -              -              -                   -                   0,5       

XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat -                -          16,7     -              -              0,8          -              -                   -                   1,0       

XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas -                -          33,3     -              11,1         13,6         10,7         14,3             16,7             12,9     

XX.  Causas externas de morbidade e mortalidade -                -          -          -              -              -              -              -                   -                   -          

XXI. Contatos com serviços de saúde -                -          -          -              5,6          -              -              -                   -                   0,5       

CID 10ª Revisão não disponível ou não preenchido -                -          -          -              -              -              -              -                   -                   -          

Total 100,0         100,0   100,0   100,0       100,0       100,0       100,0       100,0            100,0            100,0   

Fonte: SIH/SUS. Situação da base de dados nacional em 03/05/2010.

Distribuição Percentual das Internações por Grupo de Causas e Faixa Etária - CID10

2009

Município: Gameleiras - MG

(por local de residência)

0 5 10 15 20 25

Distribuição (todas as idades) (%)
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Quadro 12. Apresenta os resultados de mortalidade proporcional por faixa etária segundo grupo de causa 

Fonte: Ministério da Saúde.  

 

1.15 Índice de Pobreza Multidimensional - IPM 

 O Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) objetiva fornecer um retrato amplo 

sobre os habitantes que vivem com dificuldades, alem da questão da renda, aponta 

também as privações em educação, saúde e padrão de vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo de Causas Menor 1 1 a 4 5 a 9 10 a 14 15 a 19 20 a 49 50 a 64 65 e mais 60 e mais Total

I.   Algumas doenças infecciosas e parasitárias -              -              -              -              -              40,0         -              -              -              18,2         

II.  Neoplasias (tumores) -              -              -              -              -              -              50,0         -              25,0         9,1           

IX.  Doenças do aparelho circulatório -              -              -              100,0       -              20,0         50,0         33,3         25,0         36,4         

X.   Doenças do aparelho respiratório -              -              -              -              -              -              -              33,3         25,0         9,1           

XVI. Algumas afec originadas no período perinatal -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

XX.  Causas externas de morbidade e mortalidade -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

Demais causas definidas -              -              -              -              -              40,0         -              33,3         25,0         27,3         

Total -              -              -              100,0       -              100,0       100,0       100,0       100,0       100,0       

Fonte: SIM. Situação da base de dados nacional em 14/12/2009.

Nota: Dados de 2008 são preliminares.

Mortalidade Proporcional (%) por Faixa Etária Segundo Grupo de Causas - CID10

2008
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Quadro 13. Parâmetros a serem observados segundo o IPM.  

Dimensão  Indicador  Há privação se... Peso no 

índice  

Educação  Anos de estudo  Nenhum membro do domicilio completou 5 

anos de estudos  

16,70% 

 Matriculas das crianças  Pelo menos uma criança em idade escolar não 

estiver freqüentando a escola 

16,70% 

Saúde  Mortalidade  Pelo menos uma criança na família morreu  16,70% 

 Nutrição  Pelo menos um adulto ou criança desnutrido  16,70% 

 Eletricidade  O domicilio não é servido por eletricidade  5,60% 

 Sanitários  A estrutura dos sanitários não é adequada ou é 

compartilhada com outros domicílios  

5,60% 

Padrão  

De 

 Vida 

Água  O domicilio não tem acesso a água potável ou 

a fonte de água potável está a mais de 30 

minutos a pé de casa  

5,60% 

 Piso  É de terra, areia ou esterco  5,60% 

 Combustível para cozinhar  A família usa lenha, carvão ou esterco  5,60% 

 Bens domésticos  O domicilio não possui mais de um rádio, 

televisão, telefone, bicicleta ou moto e de não 

tem carro ou trator  

5,60% 

Fonte: Mapa de Privações Sociais do Município de Gameleiras – Governo de Minas Gerais. 

 

1.16 Divisões de Áreas do Município de Gameleiras  
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Quadro 14. Apresenta a divisão das áreas do município de Gameleiras.  

Divisão de Áreas  Divisão de Áreas 

Área 1 - Povoado do Boqueirão, Pesqueiro, Engenho  Área 2 - Comunidade Boa Vista, Vila do Jacu  

Área 3 - Ladeira do Alto, Centro  Área 4 - Vereda de Gameleiras, Nova Gameleiras  

Área 5 - Vereda do Angelim, Brejo dos Mártires Área 6 - Boqueirão do Coronel  

Área 7 - Boqueirão das Piranhas  Área 8 - Vila do Jacu, Bem Bom 

Área 9 - Vereda do Jacu Área 10 - Curral Novo 

Área 11 - Roçado Velho, Raposo Área 12 - Malhadinha  

Área 13 - Jacu das Piranhas  

Fonte: Mapa de Privações Sociais de Gameleiras - MG.  

 

1.17 Índices de Pobreza Multidimensional de Gameleiras  

 

Quadro 15. Apresenta os resultados do Índice de Pobreza Multidimensional de Gameleiras.  

 H(¹) A(²) IPM(³) 

Brasil  0,85 0,46 0,039 

Gameleiras  0,212 0,0389 0,082 

IPM Municipal em Relação ao IPM Brasil  2,103  

Cálculo de IPM: IPM (1) = HxA (Polaridade: quanto maior mais pobre multidimensionalmente) H (2) = Percentual de pessoas 

multidimensionalmente pobres. A (3) = Média da intensidade das privações no município  

 

 A seguir podemos observar os gráficos relacionados á situação do município de 

Gameleiras em função da pobreza e suas dimensões, da educação, da saúde, do padrão 

de vida, desempregados por domicilio, grupos constituintes do domicilio e os 

indicadores conforme as regiões.  
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Gráfico 2- Apresenta a situação do município de Gameleiras em relação à Pobreza - suas dimensões. 

 

No Gráfico 2 pode ser observado que o município de Gameleiras possui 20,30% 

dos domicílios em situação de pobreza multidimensional, esses municípios alcançaram 

30% ou mais de privações nos indicadores do (IPM). Visualiza-se que 77,50%, 16,50% 

e 41,00% dos domicílios apresentam pelo menos uma grave privação nas dimensões 

Educação, Saúde e Padrão de Vida respectivamente.  

 

 

Gráfico 3- Apresenta a situação do município de Gameleiras em relação à Educação - Graves privações. 

 

Pobreza
Multidimensional

Privação na Educação Privação na Saúde Privação no Padrão de
Vida

Gameleiras
Pobreza - Suas dimensões  

Anos de Estudo Matrícula das Crianças

Gameleiras
Educação - Graves privações

3,20%

76,50%
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Como pode ser observado no Gráfico 3, no município de Gameleiras em relação 

à educação 76,50% dos domicílios com pelo menos uma pessoa sem cinco anos de 

estudos e 3,20% de domicílios em que pelo menos uma criança, em idade escolar, não 

está matriculada na escola. 

 

 

Gráfico 4 - Apresenta a situação do município de Gameleiras em relação à Saúde - Graves privações. 

 

Como mostrado no Gráfico 4 em relação à saúde, em 13,60% dos domicílios 

pelo menos uma criança morreu por desnutrição, desde a constituição da família. Em 

4,40% dos domicílios há pelo menos um adulto ou uma criança desnutrida atualmente.  

 

Mortalidade Infantil Desnutição de Adulto ou
Criança

Gameleiras 
Saúde - Graves privações 

4,40%

13,60%

Eleticidade Sanitário Água Piso Combustível
para cozinhar

Bens
domésticos

Gameleiras 
Padrão de Vida - Graves privações 
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Gráfico 5- Apresenta a situação do município de Gameleiras em relação ao Padrão de Vida - Graves 

privações. 

No Gráfico 5 pode-se observar que o município de Gameleiras passa por 

privações em todos os indicadores de dimensão Padrão de Vida, no entanto, em relação 

ao Sanitário o município está acima da média dentre os seis indicadores, com 22,20%.  

 

 

Gráfico 6 - Apresenta a situação do município de Gameleiras em relação ao Desemprego – Domicílios 

com desempregados.  

O Gráfico 6 em formato de pizza apresenta a relação entre empregados e 

desempregados no município, 70,40% dos domicílios possui pelo menos uma pessoa 

desempregada, podemos inferir que esse percentual está diretamente ligado ao indicador 

Anos de Estudo.  

 

Gameleiras
Desempregados - Domicílios com desempregados 

Com desempregados

Sem desempregados
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Gráfico 7- Apresenta a situação do município de Gameleiras em relação aos Grupos – Constituição dos 

domicílios.  

O Gráfico 7 permite observar a constituição de pessoas no domicílio. Dados que 

contribuem para o desenvolvimento de políticas públicas.  

 

 

Gráfico 8-Apresenta a situação do município de Gameleiras em relação à Privação de Água – Indicador e 

suas regiões. 

 

O Gráfico 8 acima permite observar que os domicílios que apresentam privações 

no indicador Água, onde 29,52% encontram-se na região da Área 3 – Ladeira do Alto, 

Idosos Crianças Adolescentes
32,00%

Grávidas Mulheres acima de
40 anos

Gameleiras 
Grupos - Constituição dos domicílios 

31,20%

43,40%

32,00%

2,10%

40,40%

Área 1
Área 2
Área 3
Área 4
Área 5
Área 6
Área 7
Área 8
Áraa 9

Área 10
Área 11
Área 12
Área 13

Privações em Água
Indicador e suas regiões 
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Centro. O quadro permite identificar as necessidades de cada região relacionadas à falta 

de água. 

 

1.18 Condições Sanitárias  

 

 O município de Gameleiras detém basicamente as mesmas condições sanitárias 

dos outros municípios que compõem a região norte do Estado de Minas Gerais. Grande 

parcela da população ainda não tem disposição de lixo adequada, nem água encanada e 

esgotamento sanitário no município.  

 Na analise conclusiva do IBGE realizada em 2011, em vistoria na data 

07/07/2011, a situação do tratamento ou Disposição Final dos Resíduos Sólidos 

Urbanos do município era aterro controlado.  

 Os resíduos sólidos de Saúde (RSS), em 2011 ainda não possuíam destinação 

correta, sendo queimados em vazadouro. 

 Em levantamento de fevereiro de 2012, o município ainda não possuía nenhum 

tipo de tratamento do esgoto.  

 

1.19Sistema Existente de Drenagem Pluvial  

 

A cidade não conta com sistema de drenagem pluvial, a mesma e realizada pelo 

relevo local, escoando a água pela partes mais baixas do município    

 

1.20Sistema Existente de Esgotamento Sanitário  
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O município de Gameleiras não possui sistema de coleta e tratamento de esgoto, os 

resíduos são direcionados para fossas rudimentares e sumidouros, sendo em algumas 

exceções direcionados diretamente a céu aberto.     

As principais informações gerenciais dos serviços de abastecimento de água e de 

esgoto do ano de 2000 são apresentadas a seguir, consultados do Ministério da Saúde e 

IBGE.  

A Destinação de Resíduos Sólidos  

 

No município de Gameleiras, a coleta e a destinação dos resíduos domésticos e 

demais resíduos sólidos produzidos no município é atribuição da Prefeitura Municipal. 

A cada três ou dois dias um caminhão coletor passa pelas ruas do município realizando 

a coleta, que é levado para o aterro controlado. A coleta domiciliar atendia em 2010 em 

torno de 25% da população e ainda 64,27% faziam a queima de seus resíduos na 

propriedade.  
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SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO  
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2 ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

2.1 Descrição do sistema de abastecimento de água, Sede e Distritos.  

 A sede do município e possui índice de atendimento de 100 % em relação ao 

abastecimento de água.  No que diz respeito ao abastecimento de água, a sede do 

município conta com sistema público que fornece água bruta, sendo o mesmo operado 

pela Prefeitura Municipal de Gameleiras – MG, em regime contínuo, havendo alta 

incidência de vazamentos. Toda a área central e os bairros urbanos são atendidos pelo 

sistema público de abastecimento. 

A sede do município de Gameleiras não conta com uma Estação de Tratamento de Água 

(ETA),o sistema é deficiente, sendo o mesmo realizado sem projeto técnico, não 

havendo uma padronização do mesmo, a tubulação encontrasse em péssimo estado 

tendo como conseqüência vários vazamento por toda extensão. A captação no 

reservatório de Gameleiras é realizado por bomba 02 (duas) bombas de 02CV.  

Os principais componentes do sistema de água na sede do município são; reservatório 

da barragem de Gameleiras, que tem sua área alagada de 10,8 hectares segundo o 

projeto original da barragem, dois poços artesianos públicos profundos com uma vazão 

aproximada de 60m³ por hora, e por captação superficial em cachoeiras próximas a 

sede. O sistema de distribuição de água composto por rede adutora e rede de 

distribuição. E abastecimento de água é complementado por caminhão pipa nos 

períodos de intensa seca.  

 

A qualidade da água distribuída para a população do município não segue 

padrão de potabilidade pré-definido por legislação específica, não respeitando 

parâmetros de controle, freqüência de coleta, número de análises, demonstrativos e 

publicações, não atendendo as legislações vigentes e dentre elas o Decreto Federal do 

Ministério da Saúde 5440 de 2005, a Resolução Federal do Ministério da Saúde – 

Portaria 2914 de 2011, Resolução Estadual da Secretaria de Saúde de Minas Gerais. 
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2.1.1 

O Distrito de Engenho possui uma população 333 habitantes, sendo o índice de 

atendimento de 100 % em relação ao abastecimento de água. A principal atividade 

econômica é a agropecuária. No que diz respeito ao abastecimento de água, o Distrito 

conta com sistema de abastecimento de água operado pelos moradores do distrito, sendo 

constituído de 03(três) poço artesianos públicos, profundos com vazão aproximada de 

60m³ por hora, captação superficial realizada em uma cachoeira localizado nas 

imediações do distrito e poços artesianos particulares e 01(um) reservatório com 

capacidade aproximada de 20m³ e captação de água superficial e dos poços artesianos 

públicos que é distribuída  a população por gravidade  sendo a rede de distribuição 

muito precária, tendo em toda sua extensão vários vazamentos. A água não passa por 

nenhum tratamento, chegando à população fora dos padrões de potabilidade. 

2.1.2 

O Distrito de Brejo dos Mártires possui uma população 423 habitantes, sendo o índice 

de atendimento de 90 % em relação ao abastecimento de água. A principal atividade 

econômica é a agropecuária. No que diz respeito ao abastecimento de água, o Distrito 

conta com sistema de abastecimento de água operado pela associação de moradores do 

distrito, sendo constituído de 04(três) poço artesiano públicos, profundos com vazão 

aproximada de 60m³por hora, captação superficial realizada em uma cachoeira 

localizado nas imediações do distrito e poços artesianos particulares e 04(um) 

reservatórios com capacidade aproximada de  50m³ e captação de água superficial e dos 

poços artesianos públicos que é distribuída  a população por gravidade  sendo a rede de 

distribuição muito precária, tendo em toda sua extensão vários vazamentos. A água não 

passa por nenhum tratamento, chegando a população fora dos padrões de potabilidade  e 

abastecimento de água é complementado por caminhão pipa nos períodos de intensa 

seca.  

2.1.3 

O Distrito de jacu das Piranhas possui uma população 266 habitantes, sendo o índice de 

atendimento de 100 % em relação ao abastecimento de água. A principal atividade 

econômica é a agropecuária. No que diz respeito ao abastecimento de água, o Distrito 



 
 

50 
 

conta com sistema de abastecimento de água operado pelos moradores do distrito, sendo 

constituído de 01(um) poço artesiano publico artesiano, profundos com vazão 

aproximada de 30m³ por hora, captação de água superficial nas imediações do distrito, 

não ha reservatório publico na localidade, e poços artesianos particulares tento como 

sua principal fonte de água, a captação de água superficial que é distribuída a população 

por gravidade  sendo a rede de distribuição muito precária, tendo em toda sua extensão 

vários vazamentos. A água não passa por nenhum tratamento, chegando a população 

fora dos padrões de potabilidade . 

Tanto na sede municipal e quanto nos distritos, as principais deficiências são: 

 

• As péssimas condições da rede adutora e das redes de distribuição.. 

• Falta de cadastro de rede. 

• Inexistência de normatização na implantação de redes. 

• Inexistência de sistema de tratamento. 

• Falta de mão de obra capacitada.  

 

Para se entender melhor a situação vivenciada pela população as zona urbana do 

município foi elaborado um questionário com perguntas relacionadas ao abastecimento 

de água. O questionário possui as seguintes perguntas:  

 

1- A água que abasteci a residência é tratada? 

(   ) sim              (   ) não  

2- A água consumida passa por algum tipo de tratamento quando chega à residência? 

(  ) sim   (   ) não   (   ) filtrada  (   ) fervida   (   ) clorada  

3- De onde vem a água que é consumida na residência? 

(  ) poço particular  (  ) poço público  (  ) carro pipa  (  ) corpo d’água  (  ) cisterna  

4- Qual é a cor aparente da água consumida? 
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(  ) escura   (  ) clara   (  ) transparente  

5- Caso exista um local para armazenar a água ele possui proteção? 

(   ) sim      (   ) não     (   ) tampado     (  ) cercado  

6- Quais os tipos de sintomas que ocorrem com mais freqüência? 

(  )diarréia   (   ) dor de cabeça   (   ) dor estomacal   

 

O questionário foi respondido por 396 pessoas que residem na zona urbana e distritos 

do município, entre os bairros e distritos: Nova Gameleiras; Vila Nova e Centro, Distritos 

Engenho, Distrito Brejo dos Mártires, Distrito Jacú das Piranhas  

 

De acordo com os moradores a cor aparente da água que chega até suas residências 

na maioria das vezes é escura ou clara, quase a totalidade dos moradores possui o habito de 

manter suas caixas d’água tampadas para evitar o acesso de animais e a proliferação do Aedes 

aegypti, transmissor da dengue. 

 Em relação aos sintomas como diarréia, dor de cabeça e dor estomacal, o que mais 

ocorre entre a população da zona urbana é a dor de cabeça seguindo da diarréia e a dor 

estomacal.  

A Tabela 7 demonstra os resultados obtidos por meio do levantamento da situação do 

abastecimento de água na zona urbana do município, segundo os moradores locais. 
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Tabela 7.Resultados do levantamento da situação do abastecimento de água nos bairros da zona urbana do município de Gameleiras. 

SITUAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE GAMELEIRAS – MG 

 A Água é 

Tratada  

A Água Passa por Tratamento 

Convencional Quando Chega a 

Residência  

Origem da Água Consumida na Residência  Cor Aparente da Água 

Consumida  

Local de Armazenamento da 

Água Possui Proteção  

Tipo de Sintoma Mais Comum na 

Residência  

Sim Não Não  Ferve Filtro Cloro Poço 

particular 

Poço 

público  

Carro 

pipa  

Corpo 

d’água 

Cisterna  Escura  Clara  Transparente  Não  Tampado Cercado  Diarréia Dor de 

Cabeça  

Dor de 

Estomacal 

Centro  --- 100 4 13 80 2 --- --- --- 99 1 35 48 24 6 92 2 21 42 13 

Nova 

Gameleiras  
--- 23 2 --- 21 --- --- --- --- 23 --- 7 12 2 1 22 --- 6 11 5 

Vila Nova 1 75 12 4 60 8 --- --- 1 76 --- 45 24 7 14 61 1 15 43 12 

 Distrito 

Brejo dos 

Mártires  

--- 86 4 --- 81 1 1 7 5 72 1 6 29 51 3 82 1 4 20 9 

Distrito Jacu 

das Piranhas  
--- 47 2 3 43 1 --- --- --- 45 --- --- 13 34 2 45 --- 8 24 3 

 Distrito 

Engenho  
--- 64 2 --- 62 --- --- 6 2 56 --- --- 28 36 7 51 6 5 16 3 

SOMATÒRIA 1 395 26 20 347 12 1 13 8 371 2 87 93 154 33 353 10 59 156 45 

Fonte: Equipe de Elaboração e Execução do Plano Municipal de Saneamento Básico de Gameleiras 
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2.2 Diagnostico da Situação do Abastecimento de Água na Zona Rural do 

Município  

As comunidades rurais do município de Gameleiras replicam a situação dos 

distritos do município. O abastecimento de água da zona rural é feito por meio de 

captação de água superficial de cachoeiras localizadas nas proximidades das 

comunidades, e por porcos públicos profundos e poços artesianos particulares, ambas os 

meios são distribuídos por gravidade em rede de distribuição, a mesma não tem 

diâmetro padronizado, tendo muito vazamento, encontra-se em situação precária. Nos 

meses seca mais intensa a falta de água em algumas comunidades, o abastecimento é 

auxiliado por caminhão pipa. A água não é tratada. 

Para se entender melhor a situação vivenciada pela população as zona rural do 

município foi aplicado o seguinte questionário com perguntas relacionadas ao 

abastecimento de água:  

 

1- A água que abasteci a residência é tratada? 

(  ) sim   (  ) não  

2- A água consumida passa por algum tipo de tratamento quando chega à 

residência? 

(  ) sim    (  ) não    (  ) filtrada   (  ) fervida   (  ) clorada  

3- De onde vem a água que é consumida na residência? 

(  ) poço particular (  ) poço público  (  ) carro pipa (  ) corpo d’água   (  ) cisterna 

4- Qual é a cor aparente da água consumida? 

(  ) escura    (  ) clara   (  ) transparente  

5- Caso exista um local para se armazenar a água possui algum tipo de proteção? 

(  ) sim        (  ) não         (  ) tampado     (  ) cercado  

6- Quais tipos de sintomas que ocorrem com mais freqüência? 

(  )diarréia    (  ) dor de cabeça   (  ) dor estomacal  



 
 

54 
 

 

O questionário foi respondido por 139 pessoas que residem na zona rural do 

município, entre as comunidades e os distritos a seguir: Vereda do Brejo; Angelim; 

Barreiro Branco; Fazenda Agronorte; Curral Novo; Malhadinha; Vereda do Jacu; 

Roçado Velho; Raposa; Boqueirão do Engenho Novo; Boa Vista; B. Coronel; e 

Veredas.  

A Tabela 8 demonstra os resultados obtidos por meio do levantamento da situação do 

abastecimento de água nas comunidades e distritos rurais do município, segundo os 

moradores locais. 
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Tabela 8.Resultados do levantamento da situação do abastecimento de água nas comunidades rurais do município de Gameleiras. 

SITUAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE GAMELEIRAS – MG 
  

A Água é 

Tratada  

 

A Água Passa por 

Tratamento 

Convencional Quando 

Chega a Residência  

 

 

Origem da Água Consumida na Residência  

 

Cor Aparente da Água 

Consumida  

 

Local de 

Armazenamento da Água 

Possui Proteção  

 

Tipo de Sintoma Mais 

Comum na Residência  

Sim Não Não  Ferve Filtro Cloro Poço 

particular 

Poço 

público  

Carro 

pipa  

Corpo 

d’água 

Cisterna  Escura  Clara  Transparente  Não  Tampado Cercado  Diarréia Dor de 

Cabeça  

Dor de 

Estomacal 

Veredas --- 28 2 --- 26 --- --- --- --- 27 --- --- 14 13 3 24 --- 1 14 4 
Boqueirão 

Engenho 

Novo 

--- 13 --- --- 13 --- --- --- --- 13 --- --- 3 10 --- 13 --- 1 5 1 

Boa Vista  --- 20 --- --- 20 --- --- --- --- 20 --- --- 6 14 2 18 --- 2 7 1 
B. Coronel --- 11 2 --- 9 --- --- --- --- 10 --- --- 1 10 1 10 --- 1 7 1 

                   
Fazenda 

Agronorte 
1 9 6 --- 4 --- --- 5 5 --- --- --- 9 1 2 8 --- 3 2 1 

Curral Novo --- 22 7 1 15 --- 4 11 6 --- 4 --- 13 9 --- 22 --- --- --- --- 
Malhadinha 2 34 20 --- 13 3 6 18 8 3 1 1 25 10 4 32 --- 5 23 5 
Vereda do 

Jacu 
--- 44 14 --- 27 2 18 24 3 --- 6 --- 20 24 2 42 --- 8 22 6 

Roçado 

Velho  
--- 28 2 --- 26 --- 11 6 8 3 4 3 16 7 3 23 --- 4 17 1 

Raposo  --- 42 10 3 32 --- 3 4 10 19 7 4 22 17 3 39 --- 10 27 8 

         
Barreiro 

Branco 
--- 24 1 --- 23 --- --- 1 --- 22 4 --- 2 22 4 19 1 2 10 1 

                     
Vereda do 

Brejo 
--- 32 4 1 27 1 1 --- 6 26 20 --- 4 28 2 30 --- 3 8 3 
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Angelim  --- 9 ---    --

- 

9 --- 1 --- 1 6 7 --- 2 7 --- 9 --- --- 3 --- 

                     
SOMATÒRIA 3 136 68 5 244 6 44 69 47 149 53 08 137 172 26 289 2 40 145 32 
                     

Fonte: Equipe de Elaboração e Execução do Plano Municipal de Saneamento Básico de Gameleiras 
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3.0 SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO  

3.1 2 Diagnostico da Situação do Sistema de Esgotamento Sanitário na Zona 

Urbana  e Distritos do Município Gameleiras 

 

A Sede e do município de Gameleiras não contam com uma Estação de Tratamento de 

Esgoto (ETE), segundo questionário feito com a população da zona urbana o 

esgotamento sanitário é destinado em sua totalidade para fossas sépticas e sumidouros e 

em alguns casos para fossa seca. Podendo constatar que na realidade o esgotamento 

sanitário é lançado em sumidouros sem nenhum tratamento ou preocupação com 

possíveis contaminações.   

 O lançamento direto do esgoto no solo, em geral é aberto uma tubulação da 

residência até uma vala na rua e o esgoto é lançado diretamente nessa vala. Como em 

muitos casos não se tem calçamentos nesses locais o esgoto se infiltra ou empoça o que 

favorece a contaminação. 

3.1.3 

O Distrito de Engenho Novo possui uma população 333 habitantes, sendo o índice de 

atendimento de 00% em relação ao sistema de esgotamento sanitário. A principal 

atividade econômica é a agropecuária. No que diz respeito ao sistema de esgotamento 

sanitário, os resíduos são direcionados a fossas sépticas, sumidouros e valas ao céu. 

3.1.4 

O Distrito de Brejo dos Mártires possui uma população 423 habitantes, sendo o índice 

de atendimento de 00% em relação ao sistema de esgotamento sanitário. A principal 

atividade econômica é a agropecuária. No que diz respeito ao sistema de esgotamento 

sanitário, os resíduos são direcionados a fossas sépticas, sumidouros e valas ao céu. 

3.1.5 

O Distrito de jacu das Piranhas possui uma população 266 habitantes, sendo o índice de 

atendimento de 00% em relação ao sistema de esgotamento sanitário. A principal 
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atividade econômica é a agropecuária. No que diz respeito ao sistema de esgotamento 

sanitário, os resíduos são direcionados a fossas sépticas, sumidouros e valas ao céu. 

 

   

 

Para se entender melhor a situação vivenciada pela população que reside na zona 

urbana, rural e distritos do município, em ralação a situação do esgotamento sanitário 

foi realizada a seguinte pergunta:  

 

1- Qual o tipo de destinação do esgotamento sanitário na residência? 

(  ) fossas sépticas e sumidouros    (  ) fossas rudimentares   (  ) fossas secas  

(  ) valas céu aberto              (  ) lançamentos em corpos d’água   (  ) outros  

 

O questionário foi respondido por 391 pessoas que residem na zona urbana do 

município e distrito entre os bairros: Nova Gameleiras; Vila Nova e Centro, Brejo dos 

Martires, Distrito do Engenho e Distrito do Jacú das Piranhas. 

 

   

 A Tabela 9 demonstra os resultados obtidos por meio do levantamento da 

situação do esgotamento sanitário nos bairro da zona urbana do município, segundo os 

moradores locais. 
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Tabela 9. Resultados da situação do esgotamento sanitário nos bairros da zona urbana do município de Gameleiras.  

SITUAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE GAMELEIRAS – MG    

 Fossas Sépticas e 

sumidouros 

Valas a Céu 

Aberto 

Fossas 

Rudimentares 

Lançamento em 

Corpo d’água 

Fossas 

Secas 

Outros 

Centro 100 --- --- --- --- --- 

Nova Gameleiras  23 --- --- --- --- --- 

Brejo 84 2 --- --- --- --- 

Jacu das Piranhas  45 2 --- --- --- --- 

Engenho  64 --- --- --- --- --- 

Vila Nova  75 --- --- --- 1 --- 

SOMATÓRIA  391 --- --- --- 1 --- 

 

Fonte: Equipe de Elaboração e Execução do Plano Municipal de Saneamento Básico de Gameleiras 
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3.3 Diagnostico da Situação do Sistema de Esgotamento Sanitário na Zona Rural 

do Município. 

Nas comunidades rurais do município de Gameleiras, replica a situação da zona 

urbana eu seus distritos, não existe destinação adequado dos resíduos do esgotamento 

sanitário, sendo descartados sem nenhuma precaução, gerando diversos transtornos para 

os moradores da área. Tendo a sua destinação em fossas sépticas, sumidouros e valas a 

céu aberto. 

Para se entender melhor a situação vivenciada pela população que reside na zona 

urbana, rural e distritos do município, em ralação a situação do esgotamento sanitário 

foi realizada a seguinte pergunta:  

 

 

Para se entender melhor a situação vivenciada pela população do município foi 

realizada a seguinte pergunta: 

 

1- Qual o tipo de destinação do esgotamento sanitário na residência? 

(  ) fossas sépticas e sumidouros    (  ) fossas rudimentares   (  ) fossas secas  

(  ) valas céu aberto              (  ) lançamentos em corpos d’água   (  ) outros  

 

O questionário foi respondido por 287 pessoas que residem na zona rural do 

município, entre as comunidades as seguir: Vereda do Brejo; Angelim; Barreiro Branco; 

Fazenda Agronorte; Curral Novo; Malhadinha; Vereda do Jacu; Roçado Velho; Raposa; 

Boqueirão do Engenho Novo; Boa Vista; B. Coronel e Veredas.  

Segundo questionário feito com a população da zona rural o esgotamento sanitário é 

destinado em sua grande maioria para fossas sépticas e sumidouros e em algumas 

residências são lançados em valas a céu aberto. Podendo se constatar que na realidade o 
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esgotamento sanitário é lançado em sumidouros sem nenhum tratamento ou 

preocupação com possíveis contaminações.   

 A Tabela 10 demonstra os resultados obtidos por meio do levantamento 

da situação do esgotamento sanitário nas comunidades e distritos rurais do município, 

segundo os moradores locais. 
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Tabela 10. Resultados da situação do esgotamento sanitário nas comunidades rurais do município de Gameleiras.  

SITUAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE GAMELEIRAS – MG    

 

 

Fossas Sépticas e 

sumidouros 

Valas a Céu 

Aberto 

Fossas 

Rudimentares 

Lançamento 

em Corpo 

d’água 

Fossas Secas Outros 

Veredas  28 --- --- --- --- --- 

Boqueirão Engenho  

Novo 

12 --- --- --- 1 --- 

Boa Vista  20 --- --- --- --- --- 

B. Coronel 8 1 --- --- 2 --- 

Fazenda Agronorte 6 4 --- --- --- --- 

Curral Novo 17 3 --- --- 1 1 

Malhadinha 32 1 --- --- 3 --- 

Vereda do Jacu 35 9 --- --- --- --- 

Roçado Velho  28 --- --- --- --- --- 

Raposo  40 2 --- --- ---  
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Fonte: Equipe de Elaboração e Execução do Plano Municipal de Saneamento Básico de Gameleiras.

Barreiro Branco 24 --- --- --- --- --- 

Vereda do Brejo 30 2 --- --- ---   --- 

Angelim  7 2 --- --- --- --- 

SOMATÓRIA  287 24 --- --- 7 1 
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LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS  
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4.0 LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS  

4.1 Diagnostico da Situação da Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos na 

Zona Urbana  e distritos do Município  

 

 

O serviço de limpeza urbana e dos distritos no município de Gameleiras apresenta 

índice de atendimento de 80% da área urbana e é administrado pela prefeitura. A coleta 

dos resíduos e administração do deposito municipal de resíduos sólidos fica a cargo da 

Secretaria Municipal de Obras. Atualmente são produzidas 1.5 toneladas diárias de 

resíduos sólidos domésticos totalizando, para uma população de 2.492 habitantes 

(IBGE, 2010), aproximadamente 600 gramas de resíduo por habitante. A varrição da 

sede e dos distritos do município é de competência dos servidores públicos municipal. 

 

Ciente da importância da adequação ambiental e normatizações vigentes a Prefeitura 

Municipal de Gameleiras, com assessoria técnica da empresa Carvalho Projetos e 

Consultoria, tem buscando soluções para adequação final de resíduos no município. 

Como soluções a administração propõe implantação de uma usina de triagem e 

compostagem –UTC  de resíduos domésticos com vida útil de 20 anos e encerramento 

do atual depósito de lixo. O futuro disposição acontecerá na mesma propriedade em 

terreno adjacente. 

 

O projeto da futura usina de triagem e compostagem –UTC  está em poder da 

administração municipal, representada aqui pela Secretaria Municipal de Obras e 

Departamento de Meio Ambiente. O empreendimento, está na fase de captação de 

recursos para execução da obra.  

 

A propriedade em que está instalado o depósito atual de lixo e será implantado a futura 

usina de triagem e compostagem –UTC  é denominada UTC Gameleiras localizada na 

estrada vicinal, Gameleiras a comunidade de brejo dos Mártires Km 2,2. O 

empreendimento em questão possui área superficial de aproximadamente 04 hectares. 

Distancia cerca de 2,2 km da sede do município de Gameleiras 1,5 km da sede do 

distrito Brejo dos Mártires,. O acesso ao local é feito pela estrada vicinal Gameleiras a 

comunidade de Brejos dos Mártires.  
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Para bloquear o acesso de pessoas não autorizada, toda a área e cercada e conta com 

cancela de portaria, sendo monitorada por servidores municipais.   

O recobrimento do lixo está sendo feito com periodicidade semanal. O serviço é 

realizado por maquinário próprio do município. 

Para a recuperação da área do depósito de lixo e execução das obras de implantação da 

usina de triagem e compostagem -UTC necessitamos de recursos financeiros orçados 

em aproximadamente de 800.000,00 oitocentos mil reais.  

A Resolução CONAMA nº. 5, de 5 de agosto de 1993, que estabelece definições, 

classificação e procedimentos mínimos para o gerenciamento de resíduos sólidos 

oriundos de serviços de saúde, portos e aeroportos, terminais ferroviários e rodoviários, 

a responsabilidade do gerador pelo gerenciamento de seus resíduos desde a geração até 

a disposição final. Os resíduos de serviço de saúde gerados pelas unidades públicas são 

encaminhados para incineração no empreendimento Serquip que atua no Transporte e 

processamento (tratamento térmico) de Produtos Perigosos (Resíduo Classe 1), e está 

localizado na avenida Lincoln Alves Santos, 740 bairro Industrial Montes Claros – MG 

CNPJ:05.266.324/0003-51. São produzidos mensalmente 80 a 200 kg de resíduos de 

serviço de saúde (público) no município.  

 

A Resolução CONAMA nº. 307, de 5 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, 

critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil (RCC), estes 

conceitua os RCC como resíduos os provenientes de construções, reformas, reparos e 

demolições de obras de construção civil, e os resultantes da preparação e da escavação 

de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, 

metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, 

pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica etc., comumente 

chamados de entulhos de obras, caliça ou metralha. O município utiliza parte do resíduo 

como base para manutenção de estradas. 

 

Os resíduos especiais representados por pilhas e baterias, pneus, lâmpadas 

fluorescentes, resíduos de equipamentos eletroeletrônicos não possui destinação 

especifica no município. 

 

O município de Gameleiras não conta com coleta seletiva de residuos sólidos comuns. 
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4.1.2 

O Distrito de Engenho Novo possui uma população 333 habitantes, A varrição do 

distrito é feita pela prefeitura diariamente. Os resíduos sólidos produzidos nestes 

distritos são coletados duas vezes por semana e encaminhados para o depósito de 

resíduos supracitado.  

4.1.3 

O Distrito de Brejo dos Mártires possui uma população 423 habitantes, A varrição do 

distrito é feita pela prefeitura diariamente. Os resíduos sólidos produzidos nestes 

distritos são coletados duas vezes por semana e encaminhados para o depósito de 

resíduos supracitado.  

4.1.4 

O Distrito de jacu das Piranhas possui uma população 266 habitantes, não há varrição os 

resíduos produzidos no distrito, não são coletados pela prefeitura não havendo varrição, 

os moradores dão destinação para os mesmos, sendo esta feita por queima de resíduos e 

enterrados.  

 

Para se entender melhor a situação vivenciada pela população que reside na zona 

urbana do município foi elaborado um questionário com perguntas relacionadas ao 

manejo dos resíduos sólidos. O questionário possui as seguintes perguntas:  

 

1- O lixo é coletado? 

(  ) sim                            (  ) não  

2- Possui lixões nas proximidades? 

(  ) sim                             (  ) não 

3- Com que freqüência o lixo é coletado caso seja feita a coleta? 

(  ) uma vez por semana    (  ) duas vezes por semana    (  ) três vezes por semana 

 

4- Qual tipo de veiculo utilizado para a coleta? 

(  ) caminhão                   (  ) carroça        (   ) caçamba  

5- O lixo é jogado a céu aberto? 

(  ) sim    (  ) não  

6- O lixo produzido na residência é queimado? 

(  ) sim    (   ) não  

 

7- O lixo orgânico é separado o lixo inorgânico? 
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(  ) sim      (  ) não  

8- O lixo orgânico é reaproveitado em hortas ou para alimentar animais? 

(  ) sim                 (   ) não  

9- Qual o destino dado aos resíduos do material de construção? 

 

 

O questionário foi respondido por 395 pessoas que residem na zona urbana e dos 

distritos do município, entre os bairros e distritos: Nova Gameleiras; Vila Nova,Centro 

distrito do Engenho, distrito do Brejo dos Mártires e distrito do Jacu das Piranhas .  

 

A Tabela 10 demonstra os resultados obtidos por meio do levantamento da 

situação dos resíduos sólidos na zona urbana do município, segundo os moradores 

locais.   
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Tabela 10. Resultados da situação dos resíduos sólidos nos bairros da zona urbana do município de Gameleiras. 

SITUAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NOS BAIRROS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE GAMELEIRAS – MG  

 Coleta dos 

Resíduos 

Lixões 

Próximos 

Vezes por Semana que 

é Feita a Coleta 

Jogado a Céu 

Aberto 

Lixo 

Orgânico 

separado 

do 

Inorgânico 

O Lixo 

Orgânico 

Reapro- 

veitado 

Tipo de Veiculo Utilizado na 

Coleta 

Qual a destinação 

dos resíduos do 

material construção 

Sim Não Sim Não 1vez  2 

vezes  

3 

vezes  

Sim Não  Queima  Sim  Não  Sim  Não  Caçamba  Caminhão Carroça  Coletado  Céu 

aberto 

Centro 100 --- --- 100 12 81 7 --- 100 13 59 41 59 41 100 --- --- 27 --- 

Nova 

Gameleiras  

23 --- --- 23 2 20 1 --- 23 4 19 4 19 4 23 --- --- 16 5 

Vila Nova  58 18 14 62 2 71 3 5 68 5 65 11 72 4 76 --- --- 72 2 

Brejo dos 

Martires                      

79 6 --- 86 67 16 10 68 6 62 24 61 25 --- --- ---- --- --- 86 

Engenho  63 1 63 1 59 4 3 61 1 58 6 58 6 --- --- ----- ---- --- 64 

Jacu das 

Piranhas  

--- 47 41 6 --- --- 13 --- 34 47 --- 47 --- --- --- ----- ---- ----- ----- 

SOMATÓRIA 323 72 118 278 142 192 37 134 232 189 173 86 316 80 199 --- --- 115 157 

 

Fonte: Equipe de Elaboração e Execução do Plano Municipal de Saneamento Básico de Gameleiras.
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4.2 Diagnostico da Situação do Manejo dos Resíduos Sólidos na Zona Rural do 

Município  

A situação dos resíduos sólidos da área rural do município de Gameleiras, tem o 

índice de atendimento de 00% da área zona rural. Os resíduos são destinados nas próprias 

comunidades, os moradores costumam separar o lixo orgânico do inorgânico e 

reaproveitam o lixo orgânico para alimentar seus animais ou para uso como adubo em 

hortas cultivadas em seus quintais. Os resíduos inorgânicos costumam ser jogados a céu 

aberto que queimados pelos moradores. Em alguns casos ocorre a presença de lixões 

próximos ou locais onde são entulhados os resíduos.  

 

Para se entender melhor a situação vivenciada pela população da zona rural do 

município foi elaborado um questionário com perguntas relacionadas ao manejo dos 

resíduos sólidos. O questionário possui as seguintes perguntas:  

 

10- O lixo é coletado? 

(  ) sim                            (  ) não  

11- Possui lixões nas proximidades? 

(  ) sim                             (  ) não 

12- Com que freqüência o lixo é coletado caso seja feita a coleta? 

(  ) uma vez por semana      (  ) duas vezes por semana      (  ) outros 

 

13- Qual tipo de veiculo utilizado para a coleta? 

(  ) caminhão                   (  ) outros  

14- O lixo é jogado a céu aberto? 

(  ) sim    (  ) não  

15- O lixo orgânico é separado o lixo inorgânico? 

(  ) sim      (  ) não  

16- O lixo orgânico é reaproveitado em hortas ou para alimentar animais? 

(  ) sim                 (   ) não  

17- Qual o destino dado aos resíduos do material de construção? 
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O questionário foi respondido por 319 pessoas que residem na zona rural do 

município, entre as comunidades e os distritos a seguir: Vereda do Brejo; Angelim; 

Barreiro Branco; Fazenda Agronorte; Curral Novo; Malhadinha; Vereda do Jacu; 

Roçado Velho; Raposa; Boqueirão do Engenho Novo; Boa Vista; B. Coronel e Veredas. 

 

 

A Tabela 11 demonstra os resultados obtidos por meio do levantamento da 

situação dos resíduos sólidos nas comunidades e distritos rurais do município, segundo 

os moradores locais. 
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Tabela 11. Resultados da situação dos resíduos sólidos nas comunidades rurais do município de Gameleiras. 

SITUAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE GAMELEIRAS – MG 

  

Coleta dos 

Resíduos 

 

Lixões 

Próximos 

 

Vezes por 

Semana que é 

Feita a Coleta 

 

        Jogado a Céu 

Aberto 

 

Lixo 

Orgânico 

separado do 

Inorgânico 

 

O Lixo Orgânico 

 Reaproveitado 

 

 

Tipo de Veiculo 

Utilizado na Coleta 

 

Sim 

 

Não 

 

Sim 

 

Não 

 

1vez  

 

2 vezes  

 

Sim 

 

Não  

 

Queima  

 

Sim  

 

Não  

 

   Sim  

 

Não  

Caçamba, caminhão e 

carroça 

Veredas --- 28 10 18 --- --- 24 --- 4 28 --- 28 --- --- 

Boqueirão Engenho 

Novo 

--- 13 --- 13 --- --- 10 --- 3 13 --- 13 --- --- 

Boa Vista  18 2 18 2 13 5 --- 20 --- 16 4 16 4 18 

B. Coronel --- 11 --- 11 --- --- 11 --- 3 11 --- 11 --- --- 

Fazenda Agronorte --- 10 1 9 --- --- 9 1 --- 8 2 8 2 --- 

Curral Novo --- 22 --- 22 --- --- 21 1 --- 18 4 22 --- --- 

Malhadinha --- 36 --- 36 --- --- 35 1 --- 34 2 35 1 --- 
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Vereda do Jacu --- 44 --- 44 --- --- 40 3 --- 40 3 40 4 --- 

Roçado Velho  --- 28 --- 28 --- --- 25 --- 3 23 5 23 5 --- 

Raposo  --- 42 --- 42 --- --- 42 --- --- 32 10 32 10 --- 

Vereda do Brejo --- 32 --- 32 --- --- 32 --- 32 32 --- 32 --- --- 

Angelim  --- 9 --- 9 --- --- --- 9 9 9 --- 9 --- --- 

Barreiro Branco --- 24 --- 24 --- --- --- 24 24 16 8 16 8 --- 

SOMATÓRIA 18 301 29 290 13 5 275 59 78 280 38 285 34 180 

               

Fonte: Equipe de Elaboração e Execução do Plano Municipal de Saneamento Básico de Gameleiras.
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DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 
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5.0  DRENAGEM E MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS  

5.1 Diagnostico da Situação do Manejo das Águas Pluviais na Zona Urbana do 

Município  

A sede do município de Gameleiras não conta com um sistema de drenagem de 

águas pluviais na zona urbana, segundo questionário respondido pela população da zona 

urbana a drenagem das águas da chuva é feita naturalmente por relevo, no período de 

chuvas em alguns locais é verificado a ocorrência de pontos de alagamento, segundo os 

moradores para solucionar ou amenizar o problema são abertas valas para o melhor 

escoamento das águas.  

5.1.1 

O Distrito de Engenho Novo possui uma população 333 habitantes, e o mesmo não 

conta com um sistema de drenagem de agua pluviais, a drenagem no distrito é realizado 

pelo relevo natural, sendo as águas fluviais direcionadas para as áreas mais baixa, e 

assim as mesmas de dispersam, não apresentando alagamentos no distrito 

5.1.2 

O Distrito de Brejo dos Mártires possui uma população 423 habitantes, e o mesmo não 

conta com um sistema de drenagem de água pluviais, a drenagem no distrito é realizado 

pelo relevo natural, sendo as águas fluviais direcionadas para as áreas mais baixa, e 

assim as mesmas de dispersam, não apresentando alagamentos no distrito 

5.1.3 

O Distrito de jacu das Piranhas possui uma população 266 habitantes, e o mesmo não 

conta com um sistema de drenagem de água pluviais, a drenagem no distrito é realizado 

pelo relevo natural, sendo as águas fluviais direcionadas para as áreas mais baixa, e 

assim as mesmas de dispersam, não apresentando alagamentos no distrito 

 

Para se entender melhor a situação vivenciada pela população da zona urbana do 

município foi elaborado um questionário com perguntas relacionadas ao manejo das 

águas pluviais. O questionário possui as seguintes perguntas:  
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1- Como é feita a drenagem das águas da chuva? 

(  ) relevo                     (  ) outros 

2- Possui pontos de alagamento nos períodos de chuva? 

(  ) sim                        (  ) não  

3- São tomadas algumas providencias para facilitar o escoamento das águas da 

chuva? Quais? 

(  ) sim                   (  ) não  

 

O questionário foi respondido por 396 pessoas que residem na zona urbana do 

município, entre os bairros: Nova Gameleiras; Vila Nova e Centro e distritos; Brejo dos 

Mártires, Jacú da Piranhas, Engenho.  

 

A Tabela 12 demonstra os resultados obtidos por meio do levantamento da situação da 

drenagem pluvial na zona urbana do município, segundo os moradores locais. 
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Tabela 12. Resultados da situação da drenagem pluvial na zona urbana do município de Gameleiras. 

                               SITUAÇÃO DA DRENAGEM PLUVIAL NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE GAMELEIRAS – MG    

 

 

 

Como é Feita a 

Drenagem das 

Águas de Chuva 

Possui Pontos de 

Alagamento 

Próximos 

 

 

 

São Tomadas Providencias Para Facilitar o Escoamento das Águas  

 

 Relevo Outros Sim Não Sim Não Quais são as providencias tomadas 

Centro  100 --- 23 77 --- 100 --------------- 

Nova Gameleiras  23 --- 8 15 --- 23 --------------- 

Vila Nova 76 --- 5 66 3 2 São abertas valas para ajudar no escoamento das águas 

SOMATÒRIA 396 --- 92 299 5 187  

 

Fonte: Equipe de Elaboração e Execução do Plano Municipal de Saneamento Básico de Gameleiras.

Engenho 64 --- 18 46 2 62 São abertas valas para o escoamento das águas  

Brejo 86 --- 38 48 --- --- --- 

Jacu das Piranhas 47 --- --- 47 --- --- --- 
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5.2 Diagnostico da Situação do Manejo das Águas Pluviais na Zona Rural do 

Município  

O município de Gameleiras não conta com um sistema de drenagem de águas 

pluviais, segundo questionário feito com a população da zona rural a drenagem das 

águas da chuva é feita naturalmente por meio do relevo, no período de chuvas em 

alguns locais é verificado a ocorrência de pontos de alagamento, segundo os moradores 

para solucionar ou amenizar o problema são abertas valas para o melhor escoamento das 

águas e alguns moradores comunicam a prefeitura para solucionar o problema. 

 

Para se entender melhor a situação vivenciada pela população da zona rural do 

município, foi elaborado um questionário com perguntas relacionadas ao manejo das 

águas pluviais. O questionário possui as seguintes perguntas:  

 

4- Como é feita a drenagem das águas da chuva? 

(  ) relevo                     (  ) outros 

5- Possui pontos de alagamento nos períodos de chuva? 

(  ) sim                        (  ) não  

6- São tomadas algumas providencias para facilitar o escoamento das águas da 

chuva? Quais? 

(  ) sim                   (  ) não  

 

O questionário foi respondido por 317 pessoas que residem na zona rural do 

município, entre as comunidades e os distritos a seguir: Vereda do Brejo; Angelim; 

Barreiro Branco; Fazenda Agronorte; Curral Novo; Malhadinha; Vereda do Jacu; 

Roçado Velho; Raposa; Boqueirão do Engenho Novo; Boa Vista; B. Coronel e Veredas.  
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Tabela 13. Resultados da situação da drenagempluvial nas comunidades rurais do município de Gameleiras. 

                               SITUAÇÃO DA DRENAGEM PLUVIAL NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE GAMELEIRAS – MG    

 

 

 

Como é Feita a 

Drenagem das 

Águas de Chuva 

Possui Pontos de 

Alagamento 

Próximos 

 

 

 

São Tomadas Providencias Para Facilitar o Escoamento das Águas  

 

 Relevo Outros Sim Não Sim Não Quais são as providencias tomadas 

Veredas 28 --- 2 25 2 --- São abertas valas para facilitar o escoamento superficial das águas  

Boqueirão Engenho 

Novo 

13 --- 1 12 1 --- São abertas valas com enxadas para facilitar o escoamento das águas 

Boa Vista 20 --- 1 19 1 --- São abertas valas na beira das estradas para ajudar no escoamento  

B. Coronel 11 --- 1 10 1 --- São abertas valas para escoamento das águas  

Fazenda Agronorte 10 --- 3 7 --- 10 --- 

Curral Novo 22 --- 2 20 2 20 Abrem passagem para o escoamento das águas 

Malhadinha 36 --- 12 24 8 28 São abertos canais para o escoamento das águas  

Vereda do Jacu 44 --- 4 40 4 40 São abertos canais para o escoamento das águas  
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Roçado Velho 26 --- 2 24 2 24 São abertas valas para facilitar o escoamento das águas  

Raposo 42 --- 6 36 6 --- São abertas passagem com enxadas  

Vereda do Brejo 32 --- 18 14 --- 32 --- 

Angelim 9 --- 3 6 --- 3 --- 

Barreiro Branco 24 --- 15 9 15 --- São abertas valas para o escoamento das águas  

SOMATÒRIA 317 --- 82 246 42 135  

 

Fonte: Equipe de Elaboração e Execução do Plano Municipal de Saneamento Básico de Gameleiras. 
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6.0.IMPACTOS 

 
6.0 IMPACTOS NO ORDENAMENTO TERRITORIAL DO MUNICÍPIO, NO PROCESSO DE CAPTAÇÃO, 

TRATAMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NA COLETA E TRATAMENTO DO ESGOTO, NA 
DRENAGEM PLUVIAL, NA LIMPEZA URBANA E NO MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E NA 
GESTÃO DE RISCOS GEOLÓGICOS 

  
O ordenamento territorial do município atua de forma sustentável fornecendo condições urbanas 

mínimas à população. O parcelamento e ocupação adequada do solo em área urbana e rural 

possibilitam melhor organização, através da orientação da expansão da cidade, determinando as áreas 

onde é permitido lotear para fins urbanos e, ao mesmo tempo, orientando quanto à preservação das 

áreas para produção agrícola, das áreas necessárias à proteção do meio ambiente e de áreas de proteção 

ao patrimônio cultural e histórico. 

 

Um sistema de abastecimento de água caracteriza-se pela retirada da água de um recurso hídrico, 

adequação de sua qualidade, transporte até os aglomerados humanos e fornecimento à população em 

quantidade compatível com suas necessidades. 

 

Como conseqüência da utilização de água para abastecimento, há a geração de esgotos. Caso não seja 

dada uma adequada destinação aos mesmos, estes acabam poluindo o solo, contaminando as águas 

superficiais e subterrâneas e freqüentemente passam a escoar a céu aberto, constituindo-se em 

perigosos focos de disseminação de doenças. Os sistemas de esgotamento sanitários objetivam a coleta 

dos esgotos individual ou coletiva, o afastamento rápido e seguro dos esgotos, sejam através de fossas 

ou sistemas de redes coletoras, o tratamento e a disposição sanitariamente adequada dos esgotos 

tratados.  

 

No âmbito ambiental estes sistemas ainda propiciam a conservação dos recursos naturais, eliminação 

de focos de poluição e contaminação e a eliminação de problemas estéticos desagradáveis. 

 

O processo de captação, tratamento e abastecimento de água e a coleta e tratamento do esgoto 

atuam de forma significativa nos aspectos sanitários sociais e acarretam melhoria da saúde e das 
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condições de vida e conseqüente aumento da esperança de vida da população, diminuindo a 

mortalidade em geral, principalmente da infantil, e a incidência de doenças relacionadas à água. O 

abastecimento de água e esgotamento sanitário também propicia a melhoria das condições sanitárias, 

seja ela individual, implantando hábitos de higiene na população, ou de ambientes, facilidade na 

implantação e melhoria da limpeza pública e processamento de dejetos.  

 

Destacamos também que este procedimento atua no aspecto econômico aumentando a vida produtiva 

dos indivíduos economicamente ativos e concomitantemente diminuindo os gastos particulares e 

públicos com consultas e internações hospitalares, facilitando as instalações de indústrias, onde a água 

é utilizada como matéria-prima ou meio e operação e incentivando o turismo em localidades com 

potencialidades para seu ordenamento. Ao mesmo tempo a atividade de tratamento de efluentes 

acarreta a diminuição dos custos no tratamento de água para abastecimento (que seriam ocasionados 

pela poluição dos mananciais). 

 

A drenagem pluvial constitui de instalações destinadas a escoar o excesso de água proveniente da 

chuva, além de medidas tomadas que visem à atenuação dos riscos e dos prejuízos decorrentes de 

inundações. A gestão da drenagem pluvial complementada pelo gerenciamento de resíduos sólidos, 

parcelamento e ocupação do solo e gestão dos riscos geológicos compreendem instrumentos 

importante de segurança da sociedade. A chuva que precipita de forma direta nas vias públicas e escoa 

pelos bueiros somada à água da rede pública proveniente dos coletores são encaminhadas por 

tubulações e atinge as baixadas (vales) (microdrenagem), onde seguem escoamento desenhado pela 

bacia hidrográfica correspondente (macrodrenagem). No caso de solos bastante permeáveis, 

esparramadas sobre o terreno por onde infiltram no subsolo 

 

A limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos realizados de forma inadequada acarretam graves 

danos a ao meio ambiente e a saúde, que compreendem a contaminação do solo, ar e águas superficiais 

e subterrâneas, criação de focos de organismos patogênicos e vetores transmissores de doenças. 

Aspetos econômicos positivos podem ser obtidos através do gerenciamento deste processo, alcançando 

geração de emprego e renda através da coleta e implantação de indústrias recicladoras, e conseqüente 
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melhoria na qualidade de vida. A valorização do lixo como forma de promover a conservação de 

recursos, minimização da poluição, economia de energia promove expressivos ganhos a meio e a 

sociedade 

 

 A ocorrência de processos geológico-geotécnicos (escorregamentos, erosão, solapamento de margens, 

assoreamento, inundação, colapsos e subsidências) afeta praticamente todas as regiões brasileiras, 

inclusive o município de Gameleiras, tanto em áreas urbanas como rurais. Esses processos, além dos 

evidentes danos econômicos e ambientais, podem levar a perdas de vidas e patrimônios. 

 

A gestão de riscos geológicos configura grande importância para a preservação da segurança da 

população. A atuação histórica na identificação e mapeamento de processos e análise dos riscos 

associados, deriva à elaboração de diagnósticos e prognósticos para a prevenção de acidentes, 

estabilização e recuperação de áreas atingidas, propondo medidas de prevenção e mitigação estruturais 

e não-estruturais, e desenvolvendo planos de gerenciamento de áreas de risco. Além disso, realização 

atividades de monitoramento hidrossedimentológico constitui uma ferramenta que pode ser aliada a 

gestão do uso do solo e da água para prevenção de acidentes. 
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6.1 IMPACTOS SOBRE O ESTADO DE SAÚDE DA POPULAÇÃO 

Os dados obtidos junto à Secretaria Municipal de Saúde foram essenciais para a análise objetiva da situação 

sanitária local, assim como para a tomada de decisões e para a programação das ações de saneamento básico. 

A busca de medidas do estado de saúde da população reflete a preocupação da Prefeitura com a situação local, 

principalmente no que se refere ao acesso a serviços, às condições de vida e aos fatores ambientais. 

Neste sentido, um dos indicadores oficiais utilizados pela Prefeitura foi a componente longevidade do Índice de 

Desenvolvimento Humano – IDH, publicado pelo IBGE, que mede a expectativa de vida da população. No caso 

específico do município de Gameleiras o IDH-Longevidade é 0, 650, inferior ao de Municípios da mesma região, 

tais como do Município de Monte Azul, com 0,659  e de Mato Verde com 0, 662. Outro indicador utilizado foi o 

componente renda do IDH, que no caso do município de Gameleiras é de 0, 497. 

Quanto à saúde da população, as informações obtidas junto à Secretaria Municipal de Saúde indicam um grande 

número de internações e atendimentos hospitalares devido a doenças infecto-contagiosas de veiculação hídrica 

e reflete a vulnerável situação sanitária local, conseqüência da precariedade dos serviços públicos de 

saneamento básico. 
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6.2.OBJETIVOS E METAS  

 

Visando a oferta de serviços públicos de qualidade, foram estabelecidas as seguintes metas:  

 

1) Garantir o abastecimento de água potável a 100% da população da sede municipal e dos 

Distritos até o ano de 2030; 

2) Garantir a oferta de serviços de coleta e tratamento de esgotos sanitários à no mínimo 80 % da 

população da sede municipal e dos Distritos até o ano de 2035 

3) Garantir a oferta de serviços de coleta, tratamento e destinação final de resíduos sólidos à no 

mínimo 100% da população da sede municipal e dos Distritos até o ano de 2025; 

4) Garantir a manutenção e ampliação do sistema de drenagem pluvial da sede municipal e dos 

Distritos até o ano de 2030; 

5) Implantação do aterro sanitário até o ano de 2025 

6) Inicio da implantação da coleta seletiva de lixo, buscando aumentar a vida útil do aterro 

sanitário até o ano de 2022 com meta de abrangência de100% da população até o ano de 2025; 

7) Mapeamento das áreas de risco geológico no município de Gameleiras até o ano de 2025.  

 

6.3 PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES.  

 

De forma a atingir as metas estabelecidas, propõe-se a elaboração de projetos visando a adequação 

e/ou implantação dos sistemas existentes, compreendendo: 

 

• Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário:  

 

o Avaliação da situação atual quanto ao dimensionamento e funcionamento das unidades, 

identificando e quantificando os problemas encontrados;  

o Proposição de soluções adequadas às metas estabelecidas. 
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• Ordenamento Territorial: 

 

o Impedir a construção de imóveis nas margens dos córregos e topos de morro, 

contribuindo para preservação ambiental; 

o Exigir dos incorporadores de loteamentos a definição, pela operadora dos serviços de 

abastecimento de água, de disponibilidade de água; 

o Exigir dos incorporadores de loteamentos a definição, pela operadora dos serviços de 

esgotamento sanitário, de disponibilidade para interligação ao sistema público para 

encaminhamento dos dejetos até à Estação de Tratamento de Esgoto; 

o Minimizar a poluição dos mananciais por parte dos usuários de terrenos, especialmente 

à montante da captação. 

 

• Drenagem pluvial 

 

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

urbanização com altas taxas de impermeabilização. 

o Promover a conservação da rede hidrológica, inclusive com a revegetação de mata 

ciliar; 

 

• Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos 

 

o Buscar novas alternativas, que não mais os aterros sanitários, que sejam sustentáveis, do 

ponto de vista ambiental, técnico e econômico, para o tratamento e a destinação final 

dos resíduos sólidos, tais como o tratamento térmico, com geração de energia;  

o Adequação da legislação municipal, no que se refere a resíduos sólidos, às novas 

realidades técnicas, econômicas e ambientais, e ainda às legislações federais e estaduais 

afins. 

o Implantação de um Sistema de Gestão Sustentável de Resíduos da Construção Civil e 

Resíduos domésticos especiais (pilhas, baterias, lâmpadas florescentes, pneus e 

eletroeletrônicos). 
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• Gestão dos riscos geológicos 

 

o Promover o desassoreamento dos córregos do município e a recuperação de suas matas 

ciliares; 

o Recuperação das matas de topo de morros a fim de evitar deslizamentos de terra; 

o Promover uma ocupação antrópica mais consciente e planejada a fim de evitar futuros 

problemas. 

o  

 

6.4.AÇÕES PARA EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

 

Segundo o Plano de Contingência elaborado pela defesa civil, durante o período chuvoso e com 

iminente risco de inundações será mantido plantão de 24 horas composto pelo coordenador da 

Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC) em rodízio com outros membros da 

coordenadoria, monitorando o Rio Gameleiras, e ao se tomar conhecimento da ocorrência de 

inundação, o Coordenador providenciará: 

 

• Convocação do Prefeito, Vice-prefeito, Presidente da Câmara e membros da COMDEC para as 

ações conforme determina o Plano de Contingência no item 4; 

• Formação do Posto de Comando na Prefeitura com o Prefeito, Vice-prefeito, Presidente da 

Câmara, membros da COMDEC, Secretários de Administração, Meio Ambiente, CODEMA, 

Comércio e a mídias regionais. 

• Alerta urgente aos proprietários/moradores dos primeiros imóveis a sofrerem com as 

inundações, conforme levantamento previamente realizado; 

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

constituídos; 

• Alerta urgente através das rádios de locais e regionais  (conforme levantamento previamente 

realizado) e Radio Patrulha da Polícia Militar, que através de seus equipamentos (mega-fone\ 

alto-falantes\sirene); 
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• Contatos urgentes com SIMGE/IGAM (previsão do tempo para o caso de inundações); 

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

• Verificação da conveniência e dificuldades das ações pelos responsáveis de cada área previstas 

no Plano de Contingência, item 4, e com os NUDEC’s, mantendo contato permanente por 

telefone e prestando todo o apoio necessário ao sucesso das ações; 

• Requisitar das Empresas/proprietários, conforme relação anexa ao Plano de Contingência, 

veículos, equipamentos, barcos, etc, de acordo com as necessidades verificadas; 

• Confeccionar a NOPRED – Notificação de Desastre, dentro do prazo de 12 horas, o AVADAN 

– Avaliação de Danos, dentro do prazo de 120 horas e a DMATE – Declaração municipal de 

Atuação Emergencial e encaminhá-los à CEDEC – Coordenadoria Estadual de Defesa Civil;  

• A comunicação (radio e televisão) com a população referente á situação será efetuada pelo 

Prefeito Municipal, podendo o mesmo determinar outros membros do Posto de Comando, para 

esta função.  

 

7.0 MECANISMOS E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 

Prevê-se a avaliação sistemática dos programas, projetos e ações propostos, consubstanciada na 

elaboração de relatórios periódicos que meçam a sua eficiência e eficácia ao longo do tempo, 

estruturando-se e implantando-se os seguintes indicadores: 

 

• Freqüência de análise da quantidade da água. 

 

Objetivo: Atender aos padrões de potabilidade do Ministério da Saúde no aspecto de freqmnüência de 

análise da água distribuída. 

• Qualidade Físico-química da água distribuída.  

 

Objetivo: Mostrar a qualidade físico-química da água distribuída ao usuário do sistema de 

abastecimento em cada ponto de coleta do município. 

 

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

abastecimento de água do município. 

 

• Índice de perdas do sistema. 

 

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

 

• Atendimento a solicitações de serviços. 

 

Objetivo: Mostrar o percentual de serviços de água e esgoto atendidos fora do prazo previamente 

estabelecido. 

 

• Análise da qualidade da água dos mananciais. 

 

Objetivo: Mostrar o nível de sólidos em suspensão, quantidade de produtos remanescentes da 

utilização de agrotóxicos e remanescentes da atividade industrial e mineradora presentes na água e 

quantidade de matéria orgânica. 

 

• Eficiência do Tratamento de Esgotos 

 

Objetivo: mostrar o a eficiência das unidades de tratamento de esgotos, através do atendimento as 

legislações pertinentes. 

 

• Análise de quantidade e qualidade de resíduos sólidos coletados. 

 

Objetivos: Demonstrar a efetividade do gerenciamento de resíduos sólidos urbanos, destacando as 

atividades de reaproveitamento e reciclagem de materiais, além redução de consumo. 

 

• Área de impermeabilização x densidade habitacional. 
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Objetivo: Este indicador poderá orientar a elaboração de novos projetos urbanísticos, considerado que 

indica diretamente a relação entre a capacidade de acomodação populacional com o tipo de ocupação 

do solo. 

 

• Análise de quantidade reclamações referentes a saneamento básico. 

 

Objetivos: Demonstrar a efetividade do plano municipal do saneamento básico, objetivando a redução 

progressiva do número de reclamações. 

 

• Quantidade de resíduos sólidos gerados por pessoa (toneladas/mês). 

 

Objetivos: Demonstrar a efetividade da gestão de resíduos sólidos e limpeza urbana.  

 

• Quantidade de ocorrências de deslizamentos e alagamentos com vítimas e/ou danos 

materiais. 

 

Objetivos: Demonstrar a eficiência da Gestão de Riscos Geológicos do Município de Gameleiras. 
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7.1 .REVISÕES 

 

Este Plano Municipal de Saneamento deverá ser revisado no prazo máximo de 04 anos ou sempre que 

se fizer necessário. 

 

Os planos de saneamento básico deverão ser compatíveis com os planos das bacias hidrográficas em 

que estiverem inseridos, com o Plano Diretor Municipal e com os demais planos e políticas públicas 

para o desenvolvimento social e econômico, de melhoria da qualidade de vida, para as quais o 

saneamento básico seja fator determinante. 

 

Quando da revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento do Município, este deverá considerar o 

conteúdo do presente Plano de Saneamento. Caso sejam necessárias mudanças neste Plano, deverá ser 

consultada a operadora dos serviços de água e esgotamento sanitário. 

 

Gabinete do Prefeito em 16 de agosto de 2017.  

 

 

 

Prefeito Municipal de Gameleiras - MG 
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Figura 1 levantamento de dados PMSB 
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Figura 2 Equipe técnica PMSB 
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Figura 3 Entrevista com a população 
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Figura 4 entrevista com população 
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Figura 5 levantamento de dados 
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Figura 6 levantamento de dados 


