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PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO 
 
 

1 - INTRODUÇÃO 
 
O presente trabalho constitui o Plano Municipal de Saneamento Básico do Município 
de Conceição do Pará (doravante denominado PMSB), e tem como objetivo a 
revisão do PMSB aprovado no ano de 2010, abrangendo a sede municipal, inclusive 
os bairros de Santuário, Casquilho de Cima e Casquilho de Baixo (incorporados à 
área urbana em 2012 e transformados em Comunidades incorporadas à da sede 
municipal) e os Distritos de Santana da Prata, Bom Jesus do Oeste, São João de 
Cima e Velho do Taipa. 
 
A presente revisão do PMSB do Município de Conceição do Pará deverá revisar os 
instrumentos que nortearam o planejamento do PMSB em vigor e apresentar os 
novos instrumentos relativos a ações que envolvam a racionalização dos sistemas 
existentes, obtendo-se o maior benefício ao menor custo. Com isso, espera-se 
aumentar os índices de satisfação da população e contribuir para a redução das 
desigualdades sociais existentes na região. 
 
Esta revisão foi elaborada a partir de levantamentos de campo realizados pelo 
Departamento Municipal de Obras Públicas e dos dados fornecidos pela 
concessionária municipal de água e esgoto - COPASA – Companhia de Saneamento 
de Minas Gerais.  
 
A COPASA – Companhia de Saneamento de Minas Gerais tem a concessão do 
sistema de abastecimento de água da sede urbana desde o dia 17 de maio de 1978, 
e, em 31 de maio de 2012, foi assinado Contrato de Programa com a Prefeitura, por 
meio do qual a COPASA tornou-se concessionária do abastecimento de água e 
coleta e tratamento de esgoto da área urbana e das Comunidades de Casquilho de 
Cima e Casquilho de Baixo, e Bairro do Santuário. 
 
2 – SITUAÇÃO ATUAL  
 
2.1 - Sistema de Abastecimento de Água 
 
2.1.1 - Sede Municipal – Conceição do Pará 

 
A captação é superficial no Rio Pará – através de dois conjuntos motobombas de 
30cv (um de reserva) instalado sobre uma balsa, com adução de 13,2 l/s, extensão 
de cerca de 600m até a ETA, em duas adutoras (PVC e Fofo) paralelas. A balsa é 
ancorada em pórtico de concreto armado e suas instalações elétricas são mantidas 
protegidas em sala elevada acima da cota de inundação.  
 
O tratamento é feito em ETA do tipo convencional, pré-fabricada em fibra de vidro, 
funcionando em média 15,75 horas/dia com uma vazão de 13,2 l/s. O Sistema 
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apresenta uma característica de demanda maior nos finais de semana e em épocas 
de festas religiosas (sazonal) devido a grande população flutuante. Nos períodos de 
estiagem também é dosado carvão ativado, para eliminar efeitos de eventual 
presença de algas. A desinfecção é feita no tanque de contato situado na área da 
ETA. Os produtos químicos utilizados são o hipoclorito de cálcio, carvão ativado em 
pó (se necessário), sulfato de alumínio, hidróxido de sódio e ácido fluossilícico. Da 
ETA a água é recalcada para a parte alta da cidade por EAT (2 x 7,5cv) situada na 
área da ETA através de 486m de adutora em PVC DN 75 até os reservatórios RAP's  
R-2 (75m³) e R-3 (150m³) em concreto armado situados no bairro da Mina, a partir 
dos quais abastecem por gravidade os bairros da Mina e Ápio Cardoso.  
 
Para a parte baixa da cidade (centro e bairros Veloso e Santuário), o abastecimento 
se dá por gravidade a partir do reservatório RAP R-1 em concreto armado 
(capacidade de 70m³). 
 
A reservação conta ainda com um REL metálico de 5 m³ situado junto aos RAPs R-2 
e R-3, que atende aos imóveis ao redor desses reservatórios, somando assim 
capacidade total de 300m³: 
 
A água chega à população através de rede distribuidora em tubos de Fofo, PVC e 
PVC DEFOFO, com diâmetros variáveis de 25 a 100 mm em aproximadamente 
38.245m de extensão (incluindo Casquilho). 
 
O sistema atende 1.507 ligações prediais (out/2017), com cobertura de 90,64% da 
população urbana, e contando com 3 empregados na operação e manutenção de 
água (incluindo Casquilho). 
 
As principais deficiências são: 
 
 Não há grande deficiência nas localidades.  
 Impactos eventuais e pontuais no atendimento e distribuição de água nos 

períodos de festas religiosas e maior fluxo sazonal de pessoas (população 
flutuante). 

 
2.1.2 – Comunidade Urbana / Bairro de CASQUILHO:  
 
Comunidades de Casquilho de Baixo e de Cima. 
 
As comunidades de Casquilho de Baixo e de Cima, (hoje funcionalmente integrados 
como bairros de Conceição do Pará), são abastecidas com água tratada através dos 
reservatórios R-1 e R-2 do Sistema de Abastecimento de Água da cidade de Pitangui 
(1.500m³).  
 
Há macromedição na saída dos Reservatórios de Pitangui, sendo a adução feita por 
4.100m em PVC DN 100mm até a localidade de Casquilho de Cima e, daí, em PVC 
DN 50mm até Casquilho de Baixo. 
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A distribuição é feita por meio de aproximadamente 6.000m de redes em PVC JS, 
diâmetro variando de 15 a 50mm na comunidade de Casquilho de Baixo, e 4.000m  
de redes em PVC JS, diâmetro variando também de 15 a 50mm na comunidade de 
Casquilho de Cima. 
 
As principais deficiências são: 
 
 Não há grande deficiência nas localidades.  
 
2.1.3 Distrito de Santana da Prata 
 
O Distrito de Santana da Prata, situado a 12 km de Conceição do Pará, possui uma 
população estimada em 900 habitantes, sendo o índice de atendimento de 98 % em 
relação ao abastecimento de água. A principal atividade econômica é a agropecuária 
com ênfase na agricultura e mineração.  
 
O abastecimento de água desse Distrito conta com sistema público operado pela 
Prefeitura Municipal em regime contínuo, 24 horas/dia nos períodos de estiagem. 
A captação é subterrânea através de um poço profundo com 89 metros de 
profundidade, que está localizado à Rua João Paulo VI – Centro.  A água é 
recalcada por um conjunto moto-bomba de 5 CV, através de adutora de DN-50, para 
um reservatório metálico, apoiado com capacidade de 50m3, que fica a 
aproximadamente 900 metros de distância do poço.  
 
A distribuição se dá por gravidade em redes de DN-75, DN-50 e DN-32 com, 
aproximadamente: 500, 300 e 400 metros, respectivamente.  
 
O tratamento da água distribuída à comunidade é precário, pois somente algumas 
vezes são adicionadas quatro pastilhas de cloro diretamente no reservatório em um 
intervalo aproximado de 6 meses. 
 
O Sistema não é automatizado ficando sob a responsabilidade do operador da água 
o abastecimento à população. 
 
As principais deficiências são: 
 
 Existência de um único poço profundo para abastecimento ao Distrito;  
 Sistema operado manualmente; 
 Tratamento incipiente da água distribuída à população. 
 
2.1.4 Distrito de Bom Jesus do Oeste 
 
O Distrito de Bom Jesus do Oeste situa-se a 18 km de Conceição do Pará e possui 
uma população estimada em 450 habitantes. O índice de atendimento é de 94% em 
relação ao abastecimento de água e os 6% restantes, possuem água através de 
cisternas individuais. 
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A principal atividade econômica é a agropecuária com ênfase na agricultura 
(mandioca).  Destaca-se na região a Granja PIF PAF, que emprega um bom número 
de moradores de Bom Jesus.  
 
O abastecimento de água desse Distrito conta com sistema público operado pela 
Prefeitura Municipal em regime contínuo. 
 
A captação é subterrânea através de um poço profundo com compressor de 10 CV 
que recalca a água para um reservatório de 15m3. Ao lado deste reservatório existe 
uma elevatória com um conjunto moto-bomba de 7 CV que recalca a água através 
de adutora de PVC, DN-75, com 1000 metros de comprimento, até um reservatório 
apoiado, de concreto com capacidade para 35m3. A água é distribuída por gravidade, 
através de 2000 metros de redes de PVC de 32 mm e 20 mm à população. Tempo 
de funcionamento: 16 horas (14:00h → 06:00h) distribuindo, aproximadamente, 52m3 
de água diariamente.  
 
O tratamento da água distribuída à comunidade é efetuado apenas pelo clorador 
instalado no reservatório, o qual é lavado de 4 em 4 meses aproximadamente. 
O Sistema é automatizado e conta com um operador de água responsável pelo 
abastecimento. 
 
As principais deficiências são: 
 
 Freqüente falta d’água; 
 Desperdício de água;  
 Redes subdimensionadas; 
 Tratamento incipiente da água distribuída à população. 
 
2.1.5 Distrito de São João de Cima 
 
O Distrito de São João de Cima, situado a 11 km de Conceição do Pará, possui uma 
população estimada em 600 habitantes, sendo o índice de atendimento de 100 % em 
relação ao abastecimento de água.  
 
A principal atividade econômica é a agropecuária. Destacando-se na região pequeno 
laticínio, que emprega um bom número de moradores de São João de Cima.  
 
O abastecimento de água desse Distrito conta com sistema público operado pela 
Prefeitura Municipal em regime contínuo. 
 
As 230 casas de São João de Cima, são abastecidas por 02 poços profundos com 
captação subterrânea e situados às margens do Rio São João. 
 
O poço localizado na parte baixa do Distrito, em terreno doado, possui 100 metros de 
profundidade.  A água é recalcada durante 24 horas por um conjunto moto-bomba de 
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10 CV, através de 650 m de adutora DN-50, para um reservatório metálico, apoiado, 
com capacidade para 20 m3.  
 
O Sistema é automatizado e a distribuição se dá por gravidade em, 
aproximadamente, 2.100m de redes DN-50, DN-32 e DN-25, atendendo a 48 casas, 
cujas ligações não são padronizadas.  
 
O poço localizado na parte alta da cidade possui 100 metros de profundidade.  A 
água é recalcada durante 24 horas por um conjunto moto-bomba de cinco CV, 
através de 2.000 m de adutora DN-50, para um reservatório metálico, apoiado, com 
capacidade para 50 m3 e não é automatizado, ficando sob a responsabilidade do 
operador da água o abastecimento à população. 
 
A distribuição se dá por gravidade em 4.500m de redes em PVC, variando entre DN-
25 à DN-75. As ligações existentes não são padronizadas, isto é, as mesmas 
possuem registro direto de chegada de água. 
 
As principais deficiências: 
 
 Desperdício de água; 
 Redes subdimensionadas; 
 Falta de automatização do sistema da parte alta do Distrito; 
 Reservatório de água sem segurança, com acesso livre. 
 
2.1.6 Distrito do Velho do Taipa 
 
O Distrito do Velho do Taipa situa-se a 8 km de Conceição do Pará, possui uma 
população estimada em 200 habitantes, sendo o índice de atendimento de 100 % em 
relação ao abastecimento de água para as cerca de 70 casas que, inclusive, já 
possuem cavaletes na grande maioria.  
 
A principal atividade econômica são a siderurgia (CIA Siderúrgica Pitangui) e 
mineração (Mineradora Turmalina).  
 
O abastecimento de água desse Distrito conta com sistema público operado pela 
Prefeitura Municipal em regime contínuo e automatizado. 
 
A captação é subterrânea, através de um poço profundo com 84 metros de 
profundidade, que está localizado no centro do Distrito, próximo à ponte. A água é 
retirada do poço através de um compressor de 7,5 CV, até um reservatório apoiado, 
de concreto, com capacidade para 15m3, situada ao lado do poço. Ao lado desse 
reservatório, encontramos uma elevatória contendo um conjunto moto-bomba de 1,5 
CV, que recalca a água, 24 horas/dia, através de uma rede de DN-32 com 200m de 
extensão, a um desnível aproximado de 60m até outro reservatório apoiado, de 
concreto, com capacidade de 35m3, situado em terreno de terceiros. A distribuição 
se dá por gravidade, nos aproximados 2.300 m de redes de DN-32 e DN-25. 
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O tratamento da água distribuída à comunidade é operado por clorador. 
 
As principais deficiências: 
 
 Existência de um único poço profundo para o abastecimento do Distrito; 
 Redes subdimensionadas; 
 Reservação em terreno de terceiros;  
 Desperdício de água; 
 Tratamento da água distribuída à população necessita de aprimoramentos. 

 
2.2 Sistema de Esgotamento Sanitário 

 
2.2.1 Sede municipal – Conceição do Pará 
 
A sede municipal conta com sistema público operado pela COPASA a partir de 
outubro/2012, sendo o índice de atendimento entre 55,89% da população urbana 
(incluindo Casquilho). 
 
A ocupação da cidade não é aglomerada, sendo formada por três núcleos distintos e 
algumas residências isoladas. 
 
A primeira região, chamada de “bairro do Trevo”, é composta por sítios e chácaras e 
aproximadamente, 15 residências. Os sítios e chácaras fazem uso de sistemas 
estáticos individuais, já as vias onde se encontram essas residências, são atendidas 
com rede coletora com um lançamento único no Rio Pará. 
 
A segunda região, denominada “Centro”, é populacionalmente mais adensada e 
onde se concentram a maior parte dos lançamentos de efluentes sanitários no 
córrego Macuco e no Rio Pará. 
 
A terceira região, definida como Bairro do Santuário, não possui redes coletoras de 
efluentes sanitários. As residências nesse bairro fazem uso de sistemas estáticos 
exceto as residências situadas às margens do Rio Pará que fazem seus 
lançamentos diretamente no Rio Pará. 
 
A rede coletora é, em sua maioria, constituída de tubos de PVC e manilhas 
cerâmicas, com diâmetros de 100, 150 e 200 mm, numa extensão total de 15.263m. 
O cadastro das redes existentes foi repassado pela prefeitura, mas não é confiável, 
estando em atualização desde o início de operação pela COPASA. Estima-se que 
90% das mesmas sejam em tubos de MBV DN 150 e 200 e 10% em PVC DN 100 e 
150. 
 
Foi constatada a existência de redes coletoras dentro de imóveis, como na Rua 
Guilherme Capanema, no final da Rua Isaias Teixeira Resende, na Rua Martinho 
Lemos, na Rua João Bicalho e nos fundos da Rua Clarindo Antônio Jacinto, além da 
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existência de uma EEE simplificada situada em imóvel da Rua Zeca Batista. Há 
insuficiência de PV’s nas redes e ausência de PL’s nas ligações. 
Não há interceptores ou Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) de qualquer tipo, 
sendo todo o esgoto coletado lançado diretamente no córrego Macuco e no Rio Pará 
sem qualquer tratamento, por meio de vários pontos de lançamento independentes. 
A cidade de Conceição do Pará não tem nenhuma indústria ou empresa de grande 
porte geradora de efluentes, seja em volume ou carga orgânica. As maiores 
empresas e indústrias se localizam fora do perímetro urbano. 
 
O sistema atende 939 ligações prediais (out/2017), e trabalha com 2 empregados na 
operação e manutenção de esgoto. 
 
As principais deficiências: 
 
 Inexistência de tratamento do esgoto; 
 Subdimensionamento de redes coletoras; 
 Ligações pluviais lançadas nas redes coletoras; 
 Imóveis com lançamento direto no Rio Pará e córrego Macuco;  
 Inexistência de redes coletoras em parte da cidade (bairro Santuário). 

 
2.2.2 Distrito de Casquilho 

 
Os Distritos de Casquilho (de cima e de baixo) contam com sistema público operado 
pela COPASA a partir de outubro/2012. 
 
As redes coletoras são, em sua maioria, constituídas de MBV com diâmetro 150 mm, 
numa extensão total de 1,5 km. Toda a rede coletora conduz os despejos para o 
córrego Casquilho, ainda sem tratamento. Os demais moradores do Distrito fazem 
uso de fossas negras (maioria) ou sépticas.    
  
As principais deficiências: 
 

 Inexistência de redes coletoras para atender todo o Distrito; 
 Inexistência de interceptores; 
 Inexistência de tratamento de esgoto. 

 
2.2.3 - Distrito de Santana da Prata 

 
Quanto à coleta de esgotos o Distrito de Santana da Prata conta com sistema 
público operado pela Prefeitura Municipal, sendo o índice de atendimento de 
aproximadamente 94% em relação à coleta/tratamento de esgoto que representa 
aproximadamente 300 imóveis beneficiados. Os 14 imóveis não atendidos despejam 
o esgoto sanitário em fossas individuais.  
 
As redes coletoras são, em sua maioria, constituídas de tubos de PVC-DN-100, 
1.000m e MBC-DN150, aproximadamente 800m, numa extensão total de 1.800m. Já 
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existem dispostos, aproximadamente, 50 PV´s localizados a cada 40 metros em 
manilha de 0,45mm e em alvenaria nas dimensões 15X15cm.  
 
Não há como precisar o quantitativo de PV´s sob o calçamento poliédrico, que atinge 
a, aproximadamente, 90% das ruas do Distrito. Estas redes coletoras conduzem os 
despejos até a ETE, situada às margens do córrego do Mandú. O Sistema de 
Tratamento é composto de um tratamento preliminar, tanque de sucção, elevatória, 
ETE (Fortimetal - Hídrica), disposição no solo, dentro de terreno de terceiros.  
 
As principais deficiências: 
- Entupimentos constantes nas redes coletoras DN-100 mm, 
- Manutenção precária na ETE 
 
2.2.4 Distrito de Bom Jesus do Oeste 

 
O Distrito de Bom Jesus do Oeste conta com sistema público operado pela Prefeitura 
Municipal de Conceição do Pará, sendo o índice de atendimento de 90% em relação 
à coleta de esgoto/tratamento. 
 
As redes coletoras são, em sua maioria, constituídas de PVC-DN200 – 1.200m, DN-
150 – 650m e DN-100 – 300m, numa extensão total aproximada de 2,4 km. Esta 
rede coletora conduz os despejos diretamente para a ETE. O Sistema de Tratamento 
é composto de um tratamento preliminar, tanque de sucção, elevatória, ETE 
(Fortimetal-Hídrica), disposição no solo, localizada na parte baixa do Distrito.     
 
As principais deficiências: 
 

 - Entupimentos constantes nas redes coletoras DN-100 mm, 
 - Manutenção precária na ETE 

 
2.2.5 Distrito de São João de Cima 
 
No Distrito de São João de Cima não há coleta / tratamento de esgoto, sendo que o 
sistema utilizado é o de fossas sépticas individuais.  
 
A principal deficiência é: 
 

 Inexistência dos serviços de coleta e tratamento dos esgotos. 
 
2.2.6 Distrito de Velho da Taipa 

 
No Distrito do Velho da Taipa não há coleta / tratamento de esgoto, sendo que o 
sistema utilizado é o de fossas sépticas individuais num total de 56 e 11 lançamentos 
diretamente no Rio Pará.  
 
A principal deficiência é: 
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 Inexistência dos serviços de coleta e tratamento dos esgotos. 
 

3 - DRENAGEM PLUVIAL 
 

3.1  - SEDE 
 
As águas decorrentes da chuva são coletadas nas vias públicas por meio de 
sarjetas, bocas-de-lobo e descarregadas em condutos subterrâneos no Município de 
Conceição do Pará, são lançados no Rio Pará – SF2 componente da Bacia 
Hidrográfica do Rio São Francisco. 
 
O município conta com a malha viária feita, em maior parte de calçamento 
(paralelepípedos) possibilitando certa permeabilidade, que somada as águas 
esparramadas sobre os terrenos infiltram no subsolo.   
 
A água no município é escoada por gravidade não necessitando de artifícios 
maiores. O caminho percorrido pela água da chuva na sede na maioria dos casos é 
topograficamente definido, determinado pelo traçado das ruas. 
 
O escoamento superficial sofre alterações em decorrência do processo de 
urbanização, derivada principalmente da impermeabilização da superfície (aumento 
da densidade das construções), produzindo o extravasamento de cursos de água, 
trazendo consigo a veiculação de doenças. 
 
A elevação dos picos das cheias pode ser atrelada tanto a intensificação do volume 
do escoamento superficial direto (impermeabilização), como a diminuição dos 
tempos de concentração e de recessão, atrelada pelo aumento da velocidade de 
escoamento devido à alteração do sistema de drenagem existente, exigida pelo 
aumento da densidade de construções. As alterações climáticas também podem ser 
apontadas como contribuinte do colapso dos sistemas de drenagem urbana. A 
microdrenagem (drenagem secundária) sobrecarregada pelo aumento da vazão, 
fazendo com que ocorram impactos maiores na macrodrenagem. 
 
O comportamento indisciplinado dos cidadãos, como a disposição inadequada de 
lixo, acaba por entupir galerias e deteriorar ainda mais a qualidade da água. O 
crescimento de uma cidade exige que a capacidade dos condutos seja ampliada com 
rigor de critérios técnicos.  
 
Cabe aqui também ressaltar que o saneamento ambiental, que incorpora a 
drenagem pluvial, é um tema importante no município. O desenvolvimento de 
sistema separador absoluto, que pretende eliminar as ligações clandestinas de 
águas pluviais nas redes coletoras de esgotos visará a minimização dos impactos 
causados. Neste sistema a drenagem pluvial e a redes de esgoto serão projetadas 
como equipamentos distintos, sendo a rede de esgoto atrelada a coleta e transporte 
dos dejetos até a estação de tratamento que posteriormente serão encaminhadas 
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aos cursos d’água, enquanto o equipamento de drenagem pluvial encaminhará as 
águas (chuva) para o afluente mais próximo. Este método busca a eliminação do 
mau cheiro oriundo das bocas de lobo e de alagamentos nas vias de acesso no 
período chuvoso.  
  
A Prefeitura de Conceição do Pará , através do Departamento Municipal de Obras 
Públicas, tem desenvolvido atividades e empreendimentos que possui caráter de 
melhoria para a drenagem urbana no município.  
 
4 - LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

 
Todas as ações de limpeza urbana e manejo dos RSU - resíduos sólidos urbanos 
estão previstos no Plano Municipal de Gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos do 
Município de Conceição do Pará. 

 
5 - IMPACTOS SOBRE O ESTADO DE SAÚDE DA POPULAÇÃO 

 
Os dados obtidos junto à 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 
Conceição do Pará o IDH-Longevidade é 0,808, superior ao de Municípios da 
mesma região, tais como do Município de Igaratinga, com 0,744 e de Leandro 
Ferreira com 0,746. Outro indicador utilizado foi o componente renda do IDH, que no 
caso do município de Conceição do Pará é de 0,623, inferior aos Municípios de 
Igaratinga, com 0,651 e de Leandro Ferreira, com 0,655.  
 
Quanto à saúde da população, as informações obtidas junto à Diretoria Municipal de 
Saúde, indicam um razoável número de internações e atendimentos hospitalares 
devidos a doenças infecto-contagiosas de veiculação hídrica e refletem a vulnerável 
situação sanitária local, podendo ser titulada como conseqüência dos serviços 
públicos de saneamento básico.  
 
6 - OBJETIVOS E METAS 
 
Visando a oferta de serviços públicos de qualidade, foram estabelecidas as 
seguintes metas:  

 
1) Garantir a disponibilidade de abastecimento de água potável a 95% da 

população da sede municipal e 90% dos Distritos até o ano de 2022; 
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2) Garantir a oferta de serviços de coleta e tratamento de esgotos sanitários a 
95% da população da sede municipal e 50% dos Distritos até o ano de 2022 

3) Garantir a oferta de serviços de coleta, tratamento e destinação final de 
resíduos sólidos à no mínimo 90 % da população da sede municipal e 90% 
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 2025; 

5) Implantação do aterro sanitário até o ano de 2025; 
6) Início da implantação da coleta seletiva de lixo, buscando aumentar a vida útil 

do aterro sanitário até o ano de 2025 com meta de abrangência de 90% da 
população urbana até o ano de 2025; 

7) Mapeamento das áreas de risco geológico no município de Conceição do 
Pará até o ano de 2025.  

 
 
7- PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 

 
De forma a atingir as metas estabelecidas propõem-se a execução dos projetos já 
existentes e a elaboração de novos projetos visando à adequação e/ou melhoria dos 
sistemas: 
 
7.1 - Sistemas de Abastecimento de Água (Sede, Santuário, Casquilho de Baixo 
e Casquilho de Cima): 
 
Melhorar e ampliar o SAA, com disponibilidade de atendimento a 95% da população a 
partir de 2022. 
 
Ações/Obras: 
 

 Melhorias na Estação de Tratamento de Água (ETA) (até 2020); 
 Melhorias na rede de distribuição de água (até 2020). 
 

7.2 - Sistemas de Abastecimento de Água (demais Distritos): 
 
Melhorar e ampliar o SAA, com disponibilidade de atendimento a 95% da população a 
partir de2020. 
 
Ações/Obras: 
 

 Avaliação da situação atual quanto ao dimensionamento e funcionamento das 
unidades, identificando e quantificando os problemas encontrados. 

 Proposição de soluções adequadas às metas estabelecidas. 
 
7.3 - Sistemas de Esgotamento Sanitário (Sede, Santuário, Casquilho de Baixo 
e Casquilho de Cima): 
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Melhorar e ampliar o SES, com disponibilidade de atendimento a 95% da população a 
partir de 2022. 
 
Ações/Obras: 
 

 Desapropriação (até 2019); 
 Licenciamento Ambiental (até 2019); 
 Implantação de redes coletoras, interceptores e ETE (sede) (até 2020); 
 Implantação de redes coletoras, interceptores e ETE (Casquilhos e Santuário) 

(até 2021); 
 Ampliação da ETE (até 2030, se caracterizado aumento de demanda). 

 
7.4 - Sistemas de Esgotamento Sanitário (demais Distritos): 
Melhorar e ampliar o SAA, com disponibilidade de atendimento a 95% da população a 
partir de 2025. 
 
Ações/Obras: 
 

 Avaliação da situação atual quanto ao dimensionamento e funcionamento das 
unidades, identificando e quantificando os problemas encontrados. 

 Proposição de soluções adequadas às metas estabelecidas. 
 
7.5 - Proteção e conservação de Mananciais 
 

 Definição de mananciais para fins de abastecimento de água visando futuras 
expansões. 

 Elaboração de plano de proteção de nascentes e das margens dos 
mananciais. 

 
8 - MECANISMOS DE AVALIAÇÃO SISTEMÁTICA 

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

- Qualidade físico-química da água distribuída 
 
Objetivo: mostrar a qualidade físico-química da água distribuída ao usuário do 
sistema de abastecimento em cada ponto de coleta do Município; 
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- Qualidade microbiológica da água distribuída 
 
Objetivo: mostrar a qualidade microbiológica da água distribuída ao usuário do 
sistema de abastecimento de água do Município; 
 

- Índice de perdas do sistema 
 
Objetivo: mostrar o índice de perdas do sistema de abastecimento de água do 
Município; 
 

      -    Atendimento 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 elementos 
químicos e orgânicos relevantes presentes na água e quantidade de matéria 
orgânica.  
 

      -    Eficiência de Remoção de DBO no tratamento de esgoto 
 

Objetivo: mostrar o percentual de remoção de Demanda Bioquímica de 
Oxigênio (DBO) obtido nas Estações de Tratamento de Efluentes. 
 

9- INTERAÇÕES RELEVANTES COM OUTROS INSTRUMENTOS 
 

9.1 - Comitê de manejo de bacias hidrográficas 
 

As ações do presente PMSB deverão estar em consonância com os planos de 
manejo dos Comitês de Bacias Hidrográficas locais, garantindo a utilização racional 
e sustentável dos recursos hídricos disponíveis.  
 
Deverá ser constituído grupo de trabalho para acompanhar os estudos existentes e 
promover a compatibilização deste PMSB com os planos de manejo dos comitês das 
bacias hidrográficas, sempre que houver revisão de um ou de outro.  
 
9.2 - Plano Diretor de Desenvolvimento do Município 

 
Mesmo o Município de Conceição do Pará não sendo obrigado a ter um Plano 
Diretor o mesmo está em fase de elaboração, é de extrema relevância a observação 
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das seguintes diretrizes nas ações do executivo municipal para o alcance dos 
objetivos deste Plano: 

 Coibir a ocupação desordenada das bacias que cortam o município por 
loteamentos clandestinos, granjeiros, mineradoras ou indústrias, evitando-
se, dessa forma, o lançamento de efluentes diretamente nos mananciais; 

 Considerar a disponibilidade ou facilidade de implantação dos serviços de 
saneamento ao elaborar projetos urbanísticos; 

 Coibir a construção de imóveis clandestinos nas proximidades das 
margens dos mananciais que cortam a cidade, de modo a permitir a 
construção futura de interceptores de esgotos; 

  
O Plano Diretor de Desenvolvimento do Município, em fase de elaboração, deverá 
considerar o conteúdo do presente PMSB. 
 
10 - REVISÕES 

 
Este Plano Municipal de Saneamento deverá ser revisado no prazo máximo de 04 
anos ou sempre que se fizer necessário. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


